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انتخاب عقالنی

شکوه و عظمت حضور ملت
مهلت تبلیغات و معرفی کاندیداهای انتخابات با 
تمام فراز و فرودها، خوش اخالقی و بداخالقی 
نظر  به  بنا  دارد.  قرار  ها  لحظه  آخرین  در  ها 
از  دوره  این  ویژگیهای  از  یکی  کارشناسان، 
انتخابات، حضور آگاهانه تر و هوشمندانه تر از 
چندانی  توجه  کاندیداها  شعارهای  به  مردم  که  طوری  به  باشد.  می  قبل 

نداشته و بیشتر به عملکرد و سوابق آنان توجه نموده اند.
اما در این هیاهو علیرغم اینکه در دین اسالم، ضرورت رعایت حقوق مردم 
در تمام زمینه ها، امری مسلم فرض شده است و بر تقدم حقوق شخصی بر 
حقوق الهی تأکید شده است، متاسفانه عده ای به نقل از دیگران، تهمتهای 

ناروایی را علیه بعضی از کاندیداها مطرح می کردند.
با آنکه خداوند در قرآن فرموده: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی 
و  زودباوری  روی  )از  مبادا  کنید،  تحقیق  آورد،  مهم  خبری  شما  برای 
سپس  رسانید،  آسیب  گروهی  به  ناآگاهانه  و(  بگیرید  تصمیم  شتاب زدگی 
از کرده ی خود پشیمان شوید، )سوره حجرات آیه6( متاسفانه گاهی شاهد 

گسترش برخی تهمت ها به کاندیداها بودیم.
از آنجایی که یکی از نشانه های جامعه سالم، حفظ شخصیت افراد است، اگر در 
جامعه ای شخصیت افراد در امان نماند و برخی به ناحق ترور شخصیت شوند و 
افرادی بی گناه متهم گردند و آبروی آنان خدشه دار شود، چنین جامعه ای ناسالم 
بوده و آلوده به نوعی فساد اجتماعی است. لذا در آینده باید بیشتر مراقب باشیم.

اما چیزی که باید بعد از انتخابات بپذیریم، احترام به رأی مردم است، مبادا 
بخاطر جانبداری از شخصی یا گروهی، ناخواسته آب به آسیاب دشمنان و 
نااهالن بریزیم. پایان انتخابات و رقابت، باید ابتدای رفاقت و تالش در رفع 

معضالت، علی الخصوص مشکالت معیشتی مردم باشد.
در پایان سخن به نکته ای هوشمندانه از دانشمند فرزانه و استاد گرامی حاج 
فاخر حیدریزاده اشاره می کنم که فرمود: ")در این دوره( مجلس ما آدمهای 
خبره در اقتصاد می خواهد، نه آنان که هنرشان نشخوار کردن اقتصاد باشد".

امیدوارم نمایندگان آینده بیش از پیش در حل مشکالت اقتصادی مردم کوشا 
باشند و با یک برنامه منسجم و ضربتی، آینده درخشانی را که در شان مردم صبور، 

نجیب و شریف ایران اسالمی باشد بسازند...
طور  به  بعد  های  شماره  در  شاءا...  ان 

مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

راه اندازی سامانه 
هوشمند بازرسی 

انتخابات در خوزستان

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان:

تامین امنیت انتخابات 
بزرگترین نمایش اقتدار 

نیروی انتظامی است

شرکت توزیع
 نیروی برق خوزستان 
نشان سازمان شنوا را 

دریافت کرد

با احترام 
صادق سالمت دوم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

قشرهای ضعیف 
فراموش شده اند
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جناب آقای مهندس غضنفریآیت ا.. فرحانی به روایت تصویر
مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق خوزستان

احتراماً انتخاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر در سطح کشور 
توسط کمیته داوران سومین جشنواره سازمان های شنوا و رضایت محور را که بیانگر تعهد، 
لیاقت و شایستگی  های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام  کارآمدی، 
و میهن اسالمی  است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 

نشریه جهان اخبارمنان مسئلت داریم.

سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 94، کارگاه آموزشی کشوری 
با همکاری صندوق  خدمات کاهش آسیب مواد محرک 
با ماالریای سازمان  مبارزه  و  ایدز، سل  با  مبارزه  جهانی 
ملل با حضور دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر علیرضا نوروزی رییس 
اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت 
بهداشت، دکتر شکراله سلمان زاده معاون بهداشت دانشگاه، 
مهندس المی زاده جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان و جمعی از کارشناسان سالمت روانی، 
در  پزشکی کشور  دانشگاه های علوم  اعتیاد  و  اجتماعی 

سالن همایش هتل پارس اهواز برگزار شد.
تسلیت  ضمن  مراسم  این  در  ایدنی  اسماعیل  دکتر 
ایام فاطمیه، گفت: سالمت تاجی بر سر  فرار رسیدن 
مشاهده  را  تاج  این  کسانی  فقط  و  سالم هست  افراد 

میکنند که بیمار هستند. از نظر سازمان جهانی بهداشت، 
سالمت فقط نداشتن بیماری نیست بلکه برخورداری از 
رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی افراد است 
و نداشتن بیماری به عنوان سالمتی محسوب نمی شود.

دچار  سالمت  جامعه،  عمومی  صحنه  در  افزود:  ایدنی 
چالشهای بسیار زیادی است و شاید تنها حوزه ای که در 
جامعه نیاز به همکاریهای فرابخشی بسیار زیادی دارد، حوزه 
سالمت است، زیرا تنها 25 درصد عوامل موثر بر سالمت 

در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تعریف می شود 
و 75 درصد دیگر در گرو همکاریهای فرابخشی است و حل 
مشکالت حوزه سالمت بدون مداخالت مناسب در برنامه 

ریزی های کالن توسعه ای کشور امکان پذیر نیست.
بروز  عوامل  از  یکی  گفت:  پایان  در  دانشگاه  رئیس 
شیوع  افزایش  رانندگی،  تصادفات  پرخطر،  رفتارهای 
هپاتیت،  مانند  هایی  و عفونت  ایدز  مانند  بیماریهایی 
مصرف سوء مواد محرک است که این مصرف ناشی 
سالیان  در  زیرا  است،  مواد  این  کنترل  در  غفلت  از 
عمدتا  که  بوده  موادی  روی  بر  تمرکز  بیشتر  گذشته 
بطور کالسیک مخدر تعریف می شدند و الزم است 
به  ای  ویژه  توجه  کشوری  های  گذاری  سیاست  در 
درمان  و  کنترل  همچنین  و  مصرف  از  پیشگیری 

عوامل ناشی از مواد محرک در کشور شود.

دکتر ایدنی: 
یکی از عوامل بروز رفتارهای پرخطر، مصرف سوء مواد محرک است

بررسی مشکالت شهری کالنشهر اهواز )4(؛

فاجعه سد گتوند دور نیست!
بی توجهی! یا کم توجهی! مسئوالن نسبت 

به سد گتوند نابودی کشاورزی را در 
خوزستان رقم می زند!
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آیت ا... فرحانی:

نمایندگان مجلس 
خبرگان می توانند 

مشکالت کالن 
استان را حل کنند
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آزادراه پل زال ـ خرم آباد بازگشایی شد
راه و شهرسازی خوزستان گفت:  اراده کل  اداره راهداری  مدیر 
آزادراه پل زال - خرم آباد که از دو روز گذشته مسدود شده بود، 

بازگشایی شد.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ریزش  پی  در  آزادراه  این  کرد:  اظهار  یوسفی  خوزستان،محسن 
کوه و سقوط دکل برق فشار قوی مسدود شده بود و در این مدت 

تردد از محور قدیم پل زال - خرم آباد انجام می شد.
حوزه  در  محور  این  مسدودشدن  و  کوه  رانش  افزود:  وی 
استحفاظی استان لرستان به وقوع پیوسته است و این محور از 
روز گذشته پس از دو روز انسداد با تالش همکاران اداره راهداری 

این استان بازگشایی شد.
خوزستان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  راهداری  اداره  مدیر 
خوبی  به  محور  این  در  تردد  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
این جاده  آمد مردم در  برای رفت و  انجام می گیرد و مشکلی 

وجود ندارد.

برگزاري نشست پیش بینی 
تولید شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

 جلسه پیش بینی تولید و بهره دهی 5 ساله چاه های شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد . 

به گزارش روابط عمومی نفت و گاز مسجد سلیمان ، این نشست 
روز یکشنبه با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب ،مهندس ابراهیم پیرامون مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، و مدیران عامل 
خیز  نفت  مناطق  کارشناسان  سایر  و  تابعه  های  شرکت  سایر 

جنوب برگزار شد .
در این جلسه که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی امام رضا)ع( 
شهرک نفت اهواز برگزار شد ، کارشناسان فنی و عملیات نفت 
و گاز مسجدسلیمان ضمن تشریح عملکرد تولید این شرکت در 
شش ماهه دوم سال جاری، در خصوص تولید تکلیفی و صیانتی 
از میادین در نیمه نخست سال 95 و همچنین 5 سال آینده به 

بحث و تبادل نظر پرداختند . 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان قدیمی ترین تولید 
کننده نفت و گاز کشور است که در گستره ای به وسعت 27000 
کیلومتر مربع از استان خوزستان تا ایالم و در حوزه جغرافیایی 

13 شهرستان فعالیت مي کند . 

برگزاري آئین تودیع و معارفه 
مدیر منابع انساني شرکت نفت و گاز مارون 

آئین تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید منابع انساني شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مارون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون، 
در این مراسم بهمن عزیزي به عنوان مدیر جدید منابع انساني 
حوزه  این  سابق  مدیر  شیرالي  غالمرضا  و  معرفي  شرکت  این 

تودیع شد.
برداري نفت و گاز مارون،  آیین سرپرست شرکت بهره  این  در 
با تقدیر از زحمات مدیر سابق منابع انساني گفت: هدف اصلي 
یک شرکت بهره بردار، تولید و حفظ توان تولید بر اساس یک 
برنامه مشخص است که حتي با داشتن روزآمدترین ماشین آالت 
و تجهیزات فرایندي، بدون نیروي انساني آماده میسر نمي شود.

مهندس جهانگیر پورهنگ، افزود: عملکرد مناسب مدیریت منابع 
ذهني  و  فیزیکي  نظر  از  را  کارکنان  آمادگي  تواند  مي  انساني 
و  تولید  مثبت  آمار  به  نگاهي  با  خوشبختانه  که  کند  تضمین 
نوآوري در شرکت، مي توان دید که شرکت بهره برداري نفت 
انساني   منابع  بدنه  و  برخوردار  کارآمد  نیروهاي  از  مارون  گاز  و 

شرکت از هر لحاظ مستحکم و پرنشاط است.
از زحمات غالمرضا شیرالي تقدیر و حکم  پایان این مراسم  در 

مدیریت منابع انساني به بهمن عزیزي اعطا گردید.

پروژه برق رساني به تعاوني هاي مسکن 
منطقه مهدیس اهواز با اعتباري بالغ بر 

۱۱ میلیارد ریال به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق اهواز با تالش 
مدیریت امور برق شهرستان کارون از توابع کالنشهر اهواز پروژه 
تعاوني هاي مسکن منطقه مهدیس   به منازل  برقرساني  بزرگ 
بالغ بر 11 میلیارد ریال اجرا و در دهه مبارک فجر  اعتباري  با 

انقالب اسالمي به بهره برداري رسید.
مهندس حجت توکلي مدیر امور برق شهرستان کارون از توابع 
به  باتوجه  گفت:  باره  این  در  اهواز  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
گستردگي منطقه مهدیس و در حال توسعه بودن آن و همچنین 
وجود مجموعه مسکوني هاي مختلفي که در قالب تعاوني احداث،و 
تشکیل  به  نسبت  هر مجموعه  تقاضاي  و  کار  اتمام  با  متناسب 
پرونده ي  اولیه و اجراي کار طراحي مهندسي، برنامه ریزي الزم 

جهت احداث شبکه برق در این منطقه صورت پذیرفته است. 
وي در ادامه افزود: طي برنامه ریزي هاي انجام شده و باتالش 
واحد مهندسي این شهرستان، کار احداث شبکه برق جهت برق 
رساني به تعاوني150واحدي سپنتا، 200 واحدي شرکت خطوط 
لوله، 120واحدي والفجر، 79 واحدي تامین اجتماعي، 51 واحدي 
گمرک، منازل 174 واحدي علوم پزشکي و 610 واحدي انجام 

گردیده است.
بیشتر  جزئیات  درخصوص  کارون  شهرستان  برق  امور  مدیر 
منطقه  تعاوني هاي  به  برقرساني  پروژه  بیان داشت:  پروژه  این 
متعدد  دستورکارهاي  قالب  در  کارون  شهرستان  در  مهدیس 
انجام گرفته است که تاکنون نسبت به نصب 10 کیلومتر شبکه 
کابل خودنگهدار فشار ضعیف ،4 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 

همچنین نصب 31 دستگاه ترانسفورماتور اجرا شده است.
وي در ادامه گفت: در این طرح که با هدف تامین برق تعاوني 
هاي مسکن آن منطقه صورت گرفته تاکنون تعداد1400 انشعاب 

جدید به منازل مذکور واگذار شده است. 
بر  بالغ   اعتباري  با  پروژه  این  کرد:  اعالم  پایان  در  توکلي 
11میلیارد ریال و از محل منابع داخلي تامین و به مرحله بهره 

برداري رسیده است.

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان: 
اطالع و آگاهی از وضعیت معیارها و 

شاخص های بهره برداری شبکه از ضروریات است 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: اطالع و آگاهی 
از  برق  شبکه  برداری  بهره  های  شاخص  و  معیارها  وضعیت  از 
ضروریاتی است که  می بایست به طور مرتب طی جلسات فنی 
و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته تا شاهد بهبود شبکه و ارتقا 

جایگاه برق منطقه ای خوزستان در کشور باشیم.
خوزستان،  ای  منطقه  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
محمود جانقربان در این جلسه با تاکید بر ارتقا همدلی و مشارکت 
در تمام  زیر مجموعه شرکت برق منطقه ای گفت: مستندسازی 
گزارشات و جلسات فنی و مهندسی باید مستمر انجام شود  زیرا 
به حل چالش ها و مشکالت شبکه  آمارگیری  گزارش گیری و 

کمک شایانی می کند.
وی اظهار داشت : رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان ، پیمانکاران 
با  امیدواریم  افراد ضروری و مهم  است  که  ، کارگران و سایر 
اجرای همه دستورالعمل ها و اصول ایمنی شاهد بروز هیچ گونه 

حادثه ای در شرکت برق منطقه ای خوزستان نباشیم.
در ادامه این جلسه مسعود قنواتی، معاون بهره برداری شرکت برق 
برطرف  را   این جلسات  برگزاری  از  ای خوزستان هدف  منطقه 
کردن مشکالت موجود شبکه برق دانست  و  از مدیرعامل جهت 

حضور در چنین جلساتی تشکر کرد.
وی ادامه داد: کمیته بهبود بهره برداری یکی از کمیته های اصلی 
شرکت برق منطقه ای می باشد که شاخص های نتایج عملکرد 
بهره برداری ، واحدهای طرح و توسعه و برنامه ریزی شرکت در 
این کمیته مطرح و روند ضعف یا قّوت آنها  بررسی  و پیگیری 

می گردد.
قنواتی اضافه کرد: مهمترین معیارها و شاخص های مطرح شده 
و  تعمیر  برنامه های  تلفات شبکه،  این کمیته شامل  در جلسات 
نگهداری، حوادث، خروج و خاموشی ها، تنظیمات حفاظتی، بهینه 
سازی، شاخص های بار، ظرفیت و ولتاژ، مسایل ایمنی و آموزش 

می باشند.
در ادامه علی اصغرفرخی راد،مدیر دفتر فنی و نظارت شبکه گفت: 
حضور مدیرعامل در جلسات کمیته بهبود بهره برداری و پیگیری 
امیدواری  و  تشویق  مایه  برداری  بهره  معیارهای  و  ها  شاخص 

است.
های  برنامه  عملکرد  گزارش  شامل  کاملی  گزارش  سپس  وی 
شبکه،  حوادث   ، توزیع  فوق  و  انتقال  شبکه  نگهداری  و  تعمیر 
تلفات شبکه، بهینه سازی تاسیسات انتقال و فوق توزیع و شاخص 

های بار، ظرفیت و ولتاژ شبکه را ارائه کرد.
گفتنی است جلسه کمیته بهبود بهره برداری شبکه انتقال و فوق 
همراه  به  شرکت  مدیرعامل  جانقربان،  محمود  حضور  با  توزیع 
معاونان، مدیریت ها  و مدیران نواحی در سالن کنفرانس معاونت 

بهره برداری تشکیل شد. 

برگزاری سه همایش ملی 
تا پایان سال 94 در واحد اهواز

دکتر فرید جمالی معاون پژوهش و فناوری واحد اهواز در گفتگو با 
خبرنگار روابط عمومی گفت : همایش ملی روانشناسی و خانواده 
انسانی  علوم  دانشکده  اجتماعات  سالن  در  ماه  بهمن   28 و   27
برگزار گردید . در این همایش 220 مقاله دریافت شد که 88 مقاله 
به صورت پوستر و 15 مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شدند . 
در کنار این همایش نیز کارگاه زوج درمانی با حضور خانم دکتر 

محمدی خانجانی برگزار گردید .
در  سالمت  و  امنیت  های  چالش  خصوص  در  دوم  همایش 
محصوالت کشاورزی و آبزی پروری میباشد که پنجم اسفند ماه 
برگزار خواهد شد . در این همایش 150 مقاله دریافت شده که 
پوستر  صورت  به  مقاله   70 و  سخنرانی  صورت  به  آن  10مقاله 
پذیرفته  شده اند . شایان ذکر است این همایش از سوی باشگاه 
پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهواز برنامه ریزی شده است .

جامعه  و  مردم  ارتباطات  و  اطالعات  در خصوص  سوم  همایش 
است که 11 و12 اسفند ماه برگزار خواهد شد . در این همایش 
نیز از 80 مقاله دریافت شده 10 مقاله به صورت سخنرانی و 40 
مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده اند . همزمان با برگزاری این 
در  جغرافیایی  های  سیستم  اطالعات  کاربرد   " کارگاه  همایش 
کتابخانه ها برگزار" می شود .  دکتر جمالی در پایان اظهار داشت 
یکی از وظایف اصلی دانشگاه ها تولید و انتقال دانش است که 
بتواند  امیدوار است  این گونه همایش ها  با برگزاری  اهواز  واحد 

سهم کوچکی در تولید و پیشرفت علم داشته باشد . 

خبر

خبر

استان
شماره شش - چهارشنبه 5 اسفند 1394

فاجعه سد گتوند دور نیست!

بی توجهی! یا کم توجهی! مسئوالن نسبت به سد گتوند 
نابودی کشاورزی را در خوزستان رقم می زند!

مورد  اخیر  سالهای  در  فوق  موضوع  گرچه 
استانی و  افراد دلسوز  اکثر رسانه ها و  توجه 
دانشگاهی قرار گرفته و هر فرد یا گروهی به 
فراخور حال خود ایده و نظریه ای در خصوص 
توجه  لیکن  اند،  داده  ارائه  معضل  این  حل 
هرچه  باید  آمده  پیش  معضل  حل  به  جدی 
جدی  آنقدر  موضوع  گردد.  عملیاتی  سریعتر 
است که فراموشی آن عواقب چبران ناپذیری 

را برای استان و کشور دربر خواهد داشت.
قباًل نیز مسئوالن از جایگاههای مختلف به 
این مشکل اذعان داشته و نظریات خود را در 

این باره اعالم نموده اند.
سازمان  رئیس  چنگلوایی  کیخسرو  آقای 
جهاد کشاورزی استان خوزستان در مصاحبه 
24 بهمن 1394  که با سایت شوشان انجام 

داده، اینگونه به پرسش زیر پاسخ داده:
های  پژوهش  و  گتوند  سد  وضعیت  آخرین 
چه  به  سد  این  خصوص  در  بخشی  عالج 

صورت است؟
سد  خصوص  در  صحبت  تر  پیش  چند  هر 
اکنون همه  اما  بود،  گتوند جزو خط قرمزها 
پذیرفته اند این سد مشکل دارد و باید عالج 
بخشی شود لذا در سطح ملی یک کارگروه 
عالج بخشی تشکیل شده و دانشگاه تهران 
که  داده  پیشنهاداتی  و  داده  انجام  مطالعاتی 
تاکنون هیچ یک توسط ما مورد قبول واقع 

نشده است. از جمله:
1-مدیریت مخزن: آب شور پایین و آب شور 
باال به یک نسبت هم زمان رها شود تا آب 

تعدیل شده خارج شود.
2-آب شور تحتانی با لوله به 35 کیلومتری 

شرق سد انتقال داده شود.
دوره  چند  در  سریع)فلشینگ(:  ی  3-تخلیه 

دریچه ها باز شود تا آب شور رها شود.
4-آب با لوله به خلیج فارس منتقل شود که 
برآورد هزینه ی آن 1260 میلیارد تومان بود.

5-سد برچیده شود.
مدیریت  مشاوران،  اولویت  سناریو،  این  در 
مخزن بود که در حال حاضر نیز اعمال می 
شود و ما نیز به شدت مخالف آن هستیم زیرا 
با توجه به این که 9.5 میلیون تن نمک در 

به  تن  میلیون   3.5 سالیانه  و  هست  مخزن 
آن اضافه می شود، با روش مدیریت مخزن 
به تنهایی نمی توان ساالنه 1.3 میلیون تن 
مقدار  این  ازای  به  زیرا  کرد  خارج  را  نمک 
خروج نمک، 7 میلیارد مکعب آب نیاز دارد و 
با توجه به کم آبی های موجود، میسر نیست.

در1100  شور  آب  ی  تخلیه  دوم  سناریوی 
هکتار از اراضی ملی بود اما به دلیل این که 
محیط  مجوز  و  نیست  جوابگو  زمین  مقدار 
زیرزمینی  آب  منابع  بر  و  ندارد  هم  زیست 
نیز اثرات منفی دارد و احتماال درآینده کانون 
ریزگرد نمکی می شد، این پیشنهاد هم رد شد.

سناریوی سوم نیز به دلیل اثرات جانبی منفی 
و چهارم به دلیل هزینه ی زیاد تایید نشد.

زمینه  این  در  تحقیقات  که  این  نهایت  در 
سناریویی  هیچ  و  است  انجام  حال  در  هنوز 
بوده که  این  بندی کلی  تایید نشده و جمع 
وزارت نیرو و مشاور هیچ گزینه ای را بدون 
تایید وزارت خانه های جهاد، نیرو و سازمان 
سازمان  مدیریت  و  زیست  محیط  های 
مدیریت و برنامه ریزی نمی تواند عملی کند.

مهندس چنگلوایی معتقد است، احداث سد گتوند 
باعث شورشدن آب رودخانه کارون شده که تداوم 
این مسئله سبب نابودی کشاورزی منطقه می شود.

دیوان  رئیس  رحیمی  حسین  امین  آقای 
استان  اداری  شورای  جلسه  در  محاسبات 
خوزستان در محل استانداری ، گفته بود: سد 
گتوند یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی است 
در  سد  این  اولیه  مطالعات  در  دقت  عدم  که 
نادیده گرفتن گنبدهای نمکی در مسیر، موجب 
شده علی رغم تمامی تالش ها برای ساخت آن، 
امروز شاهد ایراداتی اساسی در این پروژه باشیم.

دکتر محسن رضایی در بارۀ مشکالت استان 
خوزستان در بهمن 1394 نامه ای به محضر 
سه  آن  در  و  نوشته  انقالب  معظم  رهبری 
خواسته را مطرح کرده و ایشان نیز به رئیس 
جمهور دستور دادند تا این سه معضل را در 

برنامه ششم توسعه چاره اندیشی کنند.
وی گفت: در نامه ای که به محضر رهبری 
را مطرح  نوشتم، سه خواسته  انقالب  معظم 
کردم که به آلودگی کارون، غبار خوزستان و 

نمک گیري سد گتوند مربوط بود و ایشان به 
رئیس جمهور دستور دادند تا این سه معضل 
را در برنامه ششم توسعه چاره اندیشی کنند.

عالی  شورای  جلسه ی  طی  دیگر  سویی  از 
آب که به ریاست معاون اول رییس جمهور 
سد  به  مربوط  مشکالت  ایشان  شد،  برگزار 
گتوند را یکی از دغدغه های جدی مردم استان 
دانست  کشور  مسئولین  همه  و  خوزستان 
تدوین  برنامه ی  اجرای  در  تسریع  لزوم  بر  و 
کردن  عملیاتی  و  مشکالت  رفع  برای  شده 

راهکارهای عالج بخشی این سد تاکید کرد.
به گزارش خوزنیوز به نقل از فارس، معاون 
ای،  جلسه  در  خوزستان  استاندار  عمراني 
بررسي مشکالت پروژه سد گتوند بر بررسي 
مجدد اقدامات مجري سد گتوند علیا از نظر 

زیست محیطي تاکید کرد.
خیراهلل خادمي با اشاره به گزارش معاون محیط 
زیست خوزستان در مورد شوري آب کارون به 
سد  دریاچه  در  نمکي  گنبدهاي  وجود  دلیل 
گتوند،  با بیان اینکه نمایندگان محیط زیست 
مي توانند به عنوان ضابط قضایي اعمال نظر 
کنند، اظهار داشت: در صورت امتناع آب و نیرو 
از ارائه مدارک الزم، محیط زیست خوزستان با 
توجه به وظایف قانوني خود باید این مسئله را 

از طریق حقوقي پیگیري کند. 
اردیبهشت   9 در   کیهان  سرویس 

1393 عنوان:
سد گتوند ، کارخانه شورابه  سازی )گزارش از دور 

انتخاب کرد! و نوشت: مطالعاتی  )را  نزدیک  و 
آماری یک سال سد گتوند  داده های  که روی 
علیا که برای نخستین بار و به صورت مستقل 
انجام شده نشان می دهد که در این یک سال 
)از بهمن 90 تا اسفند91 ( تجمع شوری در سد 
گتوند ثابت نبوده و مرتب رو به افزایش است. 
مقدار نمک تجمع یافته در مخزن سد گتوند در 

این یک سال بیش از دو برابر شده است.
تا  گتوند  سد  آبگیری  زمان  از  حال  هر  به 
به  نمک  تن  از 17میلیون  بیش  سال 1393 
اگر  و  این سد سرازیر شده  آبخور  زمین های 
این روند تا انحالل سازند نمک ادامه یابد به 
طور تقریبی حدود 50سال زمان الزم است که 
سازند نمکی از بین برود اما پیش بینی می شود 
اگر این مشکل اساسی حل نشود، کشاورزی 
دهه  یک  از  کمتر  درمدت  خوزستان  استان 
این  همسطح سازی  شود.  نابود  کلی  طور  به 
مشکل با دیگر مشکالت قابل حل در طول 

مسیر کارون، یک فریب بزرگ است.
و  روند  این  ادامه  با  می رسد  نظر  به 
اشتباه بزرگ  این  نپذیرفتن  مسئولیت ناپذیری و 
گتوند  سد  مسئوالن،  از  برخی  توسط  تاریخی 
هویت تاریخی جلگه خوزستان و نقش انکارناپذیر 

آن در کشاورزی کشور را مخدوش خواهد کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، در خصوص این 
با  تخصصی  نشست  یک  آینده  در  مبحث 

حضور کارشناسان برگزار خواهیم کرد.
نشریه جهان اخبار

برای نخستین بار از زمان تاسیس شرکت تاکنون

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نشان سازمان شنوا را دریافت کرد

در سومین دوره جشنواره سازمان های شنوا و رضایت محور کشور
رضا غضنفری مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان، به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر انتخاب شد

با حضور دبیر کل سمپوزیوم بین المللی روابط 
لوح  اهدای  با  مسئوالن  از  شماری  و  عمومی 
صدای  شنوای  های  سازمان  از  تندیس  و 

مخاطبان تجلیل شد. 
به گزارش خبرنگار ما در آیین اختتامیه سومین 
جشنواره »سازمان های شنوا و رضایت محور« 
به منظور ترغیب سازمان ها به شنیدن صدای 
مشتری، مخاطب و اهتمام برای جلب رضایت 
آنان، 15 سازمان شنوای دارای شاخص های 
این میان، شرکت  مدنظر تجلیل شدند که در 
توزیع نیروی برق خوزستان برای نخستین بار 
از زمان تاسیس توانست نشان سازمان شنوا را 

کسب کند. 
در  که  گرفت  صورت  حالی  در  موفقیت  این 
هیات  انتخاب  به  و  جشنواره  از  دوره  این 
داوران، رضا غضنفری مدیرعامل این شرکت 
نیز به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر انتخاب 
توزیع  شرکت  موفقیت،  دو  این  با  گردید. 

در  شرکت  نخستین  خوزستان  برق  نیروی 
در  است  توانسته  که  است  خوزستان  استان 

هر دو رشته انتخاب شود. 
اسالمی  جمهوری  استاندارد  ملی  سازمان 
اپراتور همراه اول و شهرداری  ایران، شرکت 

در  که  بودند  هایی  سازمان  جمله  از  تهران 
این دوره از جشنواره و در کنار شرکت توزیع 
شنوا  سازمان  نشان  به  خوزستان  برق  نیروی 

دست یافتند.
سومین جشنواره رضایت و سازمان های شنوا 

روز یک شنبه دوم اسفند ماه در سالن سعدی 
مرکز همایش های بین المللی برج میالد و با 
هنری،  و  فرهنگی  مسئوالن  از  حضور جمعی 
عمومی  روابط  پیشکسوتان  و  ارتباطات  علوم 

کشور برگزار گردید.

های  سازمان  جشنواره  سومین  داوران  کمیته 
شنوا و رضایت محور، مهندس رضا غضنفری 
را به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر در سطح 

ملی انتخاب کرد.
سمپوزیوم  مدیرکل  سفیدی  هوشمند  دکتر 
خبر  این  اعالم  با  عمومی  روابط  المللی  بین 
در  شده  ارایه  مستندات  بررسی  با  گفت: 
مدیر  غضنفری  مهندس  عملکرد  خصوص 
خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل 
سازمانی،  برون  و  درون  ارتباطات  حوزه  در 
هیات داوران ایشان را شایسته تقدیر دانسته 
انتخاب  ارتباط گستر  ارشد  مدیر  عنوان  به  و 

و معرفی کرد.
ترغیب  را  جشنواره  این  برگزاری  وی 
مشتری،  صدای  شنیدن  به  سازمان ها 
آنان  رضایت  جلب  برای  اهتمام  و  مخاطب 
جشنواره،  این  قالب  در  وافزود:  دانست 
برگزیدگان در سه سطح برترین پژوهش های 
اهتمام   ، ارتباطی  مطالعات  و  عمومی  افکار 
کنندگان در مطالعه و جلب رضایت مشتریان 
صدای  شنیدن  در  کنندگان  اهتمام  نیز  و 
مخاطبان، انتخاب و در نهایت از 15 برگزیده 

با اعطای نشان های رضایت، سازمان شنوا و 
لوح سپاس، قدردانی خواهد شد.

کامران حدادی مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق خوزستان نیز در خصوص 
انتخاب مدیر  امتیاز و  مواردی که به کسب 
ارشد  مدیر  عنوان  به  شرکت  این  عامل 
توزیع  شرکت  گفت:  گردید،  گستر   ارتباط 
هزار   960 بودن  دارا  با  خوزستان  برق 
دلیل  به  و  استان  سراسر  در  برق  مشترک 
نماید  می  ارایه  که  فراگیری  خدمات  نوع 

و  مردم  با  سویه  دو  ارتباطی  های  کانال   ،
است  توانسته  که  نموده  برقرار  مشترکان 
در بهبود روند خدمات و رضایتمندی مردم، 

موثر واقع گردد.
کوتاه  پیام  های  سامانه  اندازی  راه  وی 
این  توسط  را  مشترکان  از  نظرسنجی  و 
های  بازدید  گفت:  و  شد  یادآور  شرکت 
حوزه  واحدهای  از  مدیرعامل  سرزده 
عمومی  مالقات  و  ها  شهرستان  و  ستادی 
های مستمر وی از جمله مواردی است که 

این  در  را  این جشنواره  داوران  کمیته  رای 
انتخاب جلب کرد.

پیگیری  در  شرکت  مدیرعامل  اهتمام  وی 
مسائل درمانی و رفاهی پرسنل را گامی دیگر 
در بهبود مستمر خدمات شرکت و رضایتمندی 
بیشتر مردم ذکر کرد و اظهار داشت:  هر چه 
تحوالتی که در این زمینه ها در سالجاری رخ 
داد، بازتاب مثبتی در میان کارکنان شرکتی و 
این روند در سال  امیدواریم  پیمانکار داشته و 

آتی نیز ادامه یابد.  
گفتنی است پیش از این عبدالحسن مقتدایی 
استاندار خوزستان و همایون حائری مدیرعامل 
هایی  شخصیت  جمله  از  نیز  توانیر  پیشین 
ارشد  بوده که عنوان مدیر  استانی و کشوری 

ارتباط گستر را کسب کردند.
اسفند  دوم  روز  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
ماه طی مراسمی  رسمی در سالن همایش 
حضور  با  که   تهران  میالد  برج  های 
اهدای  با  شد،  برگزار  کشوری  مسوالن 
غضنفری  رضا  مهندس  از  سپاس،  لوح 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

خوزستان تقدیر شد.



3 اریان وجهان
** ادامه از ستون سمت راست:

در سطح کشور
حوزه علمیه قم

آیت اهلل فرحانی از سال 1382 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی ) ره ( شهر قم به مدت 5سال در مقطع کارشناسی 
و دکتری بر کرسی تدریس نشست. همچنین از همان زمان در 
مدرسه فقهی حضرت صاحب األمر )عج( تدریس در سطوح عالی 

حوزه علمیه قم را آغاز کرد.
روش نوین ایشان در تدریس و تبیین مبانی علمی موجب شد 
که فایل صوتی بیش از یکهزار جلسه درسی استاد در بین طالب 

عالقه مند نشر پیدا کند.
به  اهتمام خاصی   ، قم  در  خود  تدریس  ابتدای  همان  از  ایشان 
برگزاری جلسات مشاوره درسی داشتند و این امر به یکی از ویژگی 
های برجسته روش علمی ایشان تبدیل شده بود. در این جلسات 
مطالب و مباحث علمی به صورت ریشه ای و مبنایی مورد کنکاش 
قرار می گرفت و هدف از آن یادگیری روش و سلوک اجتهاد در 
علوم دینی بود. در پی این جلسات بیش از ده ها مقاله ی تخصصی 

تألیف و اساتید محققی به حوزه علمیه معرفی شد.
از سال 85 تدریس درس خارج فقه و اصول  آیت اهلل فرحانی 
 ، فقه  خارج  درس  نیز  حال  زمان  تا  بحمداهلل  و  کردند  آغاز  را 
فلسفه و اصول ایشان در سالن اجتماعات فیضیه و ومدرسه عالی 

دارالشفاء قم ادامه دارد.
خدمات مدیریتی و اجرایی در سطح استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مسؤولیت   1370 سال  از  وی 
عرصه  در  اي  ارزنده  خدمات  سال   5 بمدت  و  پذیرفت  را  خوزستان 
فرهنگ اسالمي به استان ارائه کرد. عملکرد ایشان موجب شد در طول 
مدت مدیریت ، سه بار به عنوان مدیر نمونه کشور مورد تقدیر قرار گیرد.

بخشی از خدمات ایشان در دوران تصدی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به شرح ذیل می باشد:

حوزه ادب ، هنر و فرهنگ :
آفتاب(،  اهواز)تاالر  در  تئاتر  و  سینما  های  سالن  احداث   -1

شادگان ،سوسنگرد، شوشتر،بهبهان،خرمشهر و باغملک
2- برگزاری اولین جشنواره تئاتر مساجد و اولین جشنواره سینما 

و موسیقی دفاع مقدس
استعمار  علیه  عرب  عشایر  جهاد  حماسه  کنگره  برگزاری   -3

انگلیس و کنگره دائمی شعر الله های سرخ شهدای هویزه
4- طراحی و راه اندازی کانون های فرهنگی مساجد استان

5- برگزاری اولین جشنواره فیلم اجتماعی ایران در اهواز
6- برگزاری کنگره بزرگداشت عالمه شیخ شوشتری )ره(

7- مساعدت جهت برگزاری کنگره شیخ اعظم )ره(
مفاخر شهر  از  تجلیل  متعدد جهت  برگزاری همایش های   -8

های مختلف استان مانند: هویزه و مسجدسلیمان و...
9- برگزاری کنگره بزرگداشت علی بن مهزیار اهوازی

حوزه گردشگری و میراث فرهنگی:
1- توسعه و معرفی نقاط سیاحتی جدید و ثبت آثار تاریخی

معرفی  و  کشور  سیاحتی  های  نمایشگاه  در  فعال  حضور   -2
فرهنگ های اصیل و بومی استان و کسب مقام ممتاز کشوری 

در سه سال پیاپی
حوزه کتاب و نشر:

1- توسعه کتابخانه هاي عمومي تا ظرفیت سه برابر و احداث 
کتابخانه هاي مهمي چون کوت عبداهلل اهواز ، شهید باهنر اهواز 

، مجتمع فرهنگي دزفول ، مسجد سلیمان ، شادگان و ...
2- راه اندازی اولین نمایشگاه استانی کتاب در سطح کشور

اولین  برای  محلی  روزنامه  چند  اندازی  راه  و  مجوز  3-اعطای 
بار در استان

4- حمایت از ناشران بومی و اعطای وام جهت نشر کتاب
مدیریت حوزه علمیه استان خوزستان

آیت اهلل فرحاني از سال 1376 به مدت 11سال بعنوان مسؤول 
در  قم  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  نمایندگي  و  نظارت  دفتر 
استان خوزستان منصوب شد و گامهاي مؤثري در جهت رشد و 

پیشرفت حوزه هاي علمیه استان برداشت.
از جمله خدمات ایشان در این عرصه مي توان به نقش موثر وی 
در سازماندهي دارالعلم آیت اهلل بهبهاني از نظر علمي و اداري ، 
فعال سازي مدرسه امام زاده ابراهیم بهبهان ، راه اندازي مجدد 
مدارس  اندازي  راه   ، آزادگان  دشت  و  رامهرمز  علمیه  مدارس 
شهرستانها  به  مدیران  و  اساتید  اعزام   ، هدایت  سفیران  علمیه 
راه   ، استان  تثبیت سطوح عالي حوزه در  برنامه ریزي جهت  ؛ 

اندازي بخش تخصصي حوزه اشاره نمود.
در سطح کشور
مرکز مدیریت حوزه علمیه کشور

آیت اهلل فرحانی در سال 1387 با دعوت آیت اهلل مقتدایی مدیر 
های  حوزه  عالی  شورای  تأیید  با  و   ، کشور  علمیه  حوزه  وقت 
و  کشور  علمیه  های  حوزه  امور  معاون  عنوان  کشوربه  علمیه 
سپس در سال 1390 به عنوان معاون آموزش حوزه های علمیه 

کشور منصوب گردید.
در اردیبهشت سال 1391 با حکم شورای عالی حوزه های علمیه 
کشور، معاونت آموزش با معاونت امور حوزه ها ادغام و آیت اهلل 
فرحانی به عنوان مدیر این معاونت منصوب گردید و تاکنون نیز 

مدیریت این معاونت را بر عهده دارد.
مدیریت جهادی، عزم استوار و اجرای دقیق برنامه های کالن کشور 
از ویژگی های بارز ایشان در مقام معاونت حوزه علمیه بوده است. 
به گونه ای که ایشان در دوران معاونتش تا زمان حال، بیش از 900 
سفر استانی داشته و مسائل و امور استان ها را از نزدیک پیگیری و 
حل وفصل نموده اند. از مهم ترین اقدامات وی می توان به تشکیل 
این  کرد.  اشاره  استانی  علمیه  های  حوزه  گذاری  سیاست  شورای 
شورا که متشکل از علماء و بزرگان است ، سیاست گذاری کالن و 
نظارت بر روند فعالیت های حوزه های علمیه هر استان دارد ، حرکت 
عظیمی در جهت تقویت مدارس علمیه و استقالل بیشتر حوزه ها 
تشکیل  در  ایشان  اقدام  مقتدایی  اهلل  آیت  که  جایی  تا  است.  بوده 

شورای سیاست گذاری استانی را “شبه معجزه” دانستند.
آیت اهلل در این مدت در مقام ها و مناصب مختلف، در راستای 
ساماندهی و پیشرفت نظام حوزه های علمیه خدمت کرده اند که 

از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
    عضو شورای گسترش حوزه های علمیه کشور

    دبیر کمیته مدارس حوزه های علمیه کشور
    دبیر کمیته مراکز تخصصی

    دبیر کمیته آموزش
    معین آموزش حوزه های علمیه کشور

    عضو شورای مدارک
    مسئول کمیسیون آموزش شورای مطالبات رهبری و مراجع

حضرت آیت ا... شیخ عبدالکریم فرحانی در 
با والیت  میثاق  بزرگ  در همایش  سخنانی 
فرمودند  راحل  امام  کرد:  اظهار  اهواز،  در 
و  کرد  ادا  اسالم  به  را  خود  ِدین  خوزستان 
خوزستان  فرمودند  نیز  رهبری  معظم  مقام 
حق  فعلی  وضعیت  آیا  است،  تشیع  دروازه 
از  پس  ِده کوره های  ببینید  است؟  خوزستان 
انقالب اسالمی به کجا رسیده اند و دکترین 
تاثیرگذار  توانست  امام  اندیشه  در  والیت 
باشد و در ایران تحولی ایجاد کند، پس چرا 

خوزستان ما عقب است؟
کشور  علمیه  حوزه های  آموزشی  معاون 
فجر  دهه  ایام  در  گفت:  این همایش،  در 
به دستور آیت اهلل محمدی گلپایگانی در 
علمیه  حوزه  دو  افتتاح  برای  هیاتی  راس 
برکات  به  رفتیم.  هرمزگان  شهر  دو  در 
این  شهر  دو  والیت  و  اسالمی  انقالب 
استان که ِده کوره بوده اند رونق پیدا کرده 

و متحول شده اند.
وی افزود: در نقاط مختلف استان محرومیت 
به  را  ِدینش  که  خوزستانی  چرا  دارد.  وجود 
ایثار  دفاع مقدس  دوران  در  کرد،  ادا  اسالم 
کرد و در دفاع از حرم اهل بیت )ع( باال ترین 
از  شهدا  تقدیم  تعداد  در  را  مشارکت  سهم 
همه  این  با  دارد،  عرب  و  بختیاری  عشایر 

ظرفیت و معنویت این حقش هست؟
خوزستانی  حق  داد:  ادامه  فرحانی  اهلل  آیت 
که 82 درصد نفت کشور و باال ترین انرژی 
بیشترین  و  تامین  را  کشور  آبی  و  برقی 
حاصلخیر  خاک  دارد،  را  کشور  آب  ذخیره 
افتتاح  برای  امسال  است؟  حقش  این  دارد 
سال تحصیلی مدرسه و حوزه علمیه به زابل 
خاک  و  گرد  علت  به  برگشت  هنگام  رفتم. 
زاهدان  امام جمعه محترم  لغو شد.  ما  پرواز 
از نهبندان  به من گفتند به کرمان برو ولی 
و  برو  گفت  پرسیدم  که  را  علت  کن.  عبور 

رفتیم،  کویر  در  کیلومتر   200 ببین.  خودت 
باور کنید کویر را به برکت سفر مقام معظم 
جلگه  وقت  آن  بودند.  کرده  آباد  رهبری 

خوزستان ما کویر شده است.
و  پرداخت  ای  خاطره  ذکر  به  همچنین  او 
مومن  اهلل  آیت  استادم  خدمت  من  گفت: 
ما در خوزستان وهابی  به خدا  عرض کردم 
در  غرق  و  والیتمدار  خوزستان  نداریم، 
مساله  یک  خوزستان  در  ما  است،  والیت 
داریم که جوانی تحصیلکرده در سن ازدواج 
چشمانش  جلوی  است.  بیکار  ولی  است 
بعد  را،  امکانات  و  منابع  همه  این  می بیند 
می بیند که رهبری 19 سال قبل برای حل 
اشتغال  است.  داده  دستور  معضالت  این 

ایجاد شده است ولی بومی نیست.
نگاه تان  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
دو  خبرگان  کنید.  عوض  خبرگان  به  را 
برجسته  مجتهد   6 نیست.  سال  در  جلسه 
باید  می آیند  گردهم  وقت  هر  خوزستان  از 
مسائل کالن نظام را در استان رصد کنند. 
کشاورزی  و  زیست  محیط  اشتغال،  اگر 
مساله کالن نظام است این ها باید به کمک 
فرهیختگان استان بیایند و این 6 مجتهد در 
نماینده مجلس در خوزستان  پدر 18  نقش 
افزایی کنند. نشست های کار شناسی  را هم 
باشند و مسائل کالن  با سران نظام داشته 
که  است  موقع  آن  کنند  پیگیری  را  استان 
مردم امید به انقالب و والیت پیدا می کنند 
برابر خواهد  این مردم چند  و شور و نشاط 
شد. خبرگان صیانت از والیت و صیانت از 
یعنی  خبرگان  است.  انقالب  خیمه  عمود 
انتخاب 6 مجتهدی که در کنار رهبر و در 
محقق  را  رهبری  مطالبات  والیت  خدمت 
معظم  مقام  سفر  از  است  سال   19 کنند. 
 19 چرا  می گذرد  خوزستان  به  رهبری 
است؟  نشده  اشتغال حل  مساله  است  سال 

آیا  است؟  بالتکلیف  کشاورزی  مساله  چرا 
کشاورزی  بود  کرده  سفارش  رهبری  اگر 
این  از  بهتر  ببریم  بین  از  را  خوزستان 

می توانستیم عمل کنیم؟!
با  باید  ما  فرهیختگان  کرد:  اضافه  فرحانی 
اصالح نگاه خود به مسائل کالن خوزستان 
اساسی  مسائل  حل  جهت  در  بردارند  گام 
فقیه   6 نماینده   18 استان.  این  و  نظام 
کاری؟  ارتباط  چند  مشترک؟  جلسه  چند 
و  کار شناسی عمیق؟ چرا بخشی  چند بحث 
هم  نمی آییم  چرا  می کنیم؟  فکر  شهرستانی 
یک  سالی  را؟  استان  مسائل  کنیم  افزایی 
مساله را حل کنیم. به خدا قسم قومیت های 
ما در خوزستان والیتمدار، نجیب، مومن، در 
خدمت انقالب و همراه هم هستند. 5 سال 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
بودم 5 سال این استان در نمایشگاه کشوری 
نمونه  فارس،  استان  باالدست  جهانگردی 
شادگان،  از  چادر  سیاه   5 چون  چرا؟  بود. 
سلیمان  مسجد  اندیمشک،  آزادگان،  دشت 
می کردند  بازدید  هرگاه  مردم  ایذه.  از  و 

می دیدند خوزستان یک ایران است.
بزرگ ترین  گفت:  علمیه  حوزه  مدرس  این 
نماز  موسیقی،  سینمایی،  هنری،  کنگره های 
و زکات در خوزستان انجام شد و این استان 
کسب  زمینه ها  این  در  افتخاری  ساالنه 
افزایی  با هم  و  ما در کنار هم  اگر  می کرد. 

این توان را داریم.
طیبه  شجره  محتوایی  شورای  رئیس 
و  مهاجرت  چرا  افزود:  کشور  صالحین 
آموزش و  از  ما  نیروهای خوب علمی  رفتن 
می افتد؟  اتفاق  دیگر  استان های  به  پرورش 
این ها مشکالتشان حل نمی شود. با تعدادی 
از فرهنگیان جلسه داشتیم. به من می گویند 
در حاشیه اهواز مدرسه را با 500 نفر شروع 
نفر   300 می شوند  سال  وسط  می کنیم، 

پیگیری  وقتی  نمی آیند.  آن ها  نفر   200 و 
ندارم  پول  می گوید  خانواده  پدر  می کنیم 
که  است  بد  این  بخرم.  فرزندم  برای  دفتر 
اجازه  ندارم  آب  بگویید  و  بیاید  ما  کشاورز 
مطالبات  می بینیم  آنوقت  ندارم.  کشت 
جلو  درصد   19 االن  تا   75 سال  از  رهبری 
هر سال یک  یعنی  درصد؟   19 است؟  رفته 
کنیم  عوض  را  دیدگاه مان  باید  ما  درصد؟! 
ما فرهیختگانی داریم که با دکترین والیت 

حرکت کنیم.
سنندج  علمیه  مدرسه  افتتاح  هنگام 
گفتند  بنده  به  آنجا  در  رهبری  نماینده 
که  بدانید  کنید  سخنرانی  می خواهید 
اهل سنت هستند.  برادران  مخاطبان شما 
اکرم  نبی  که  کردم  شروع  آیه ای  با  بنده 
روم  و  ایران  به  که  دعوتنامه هایی  در 
کتاب  اهل  بگو ای  می نوشت.  می فرستاد 
بیایید بر سر دو محور توحید و بندگی خدا 
به  من  تبعیض.  و  ظلم  رفع  و  عدالت  و 
والیت  دکترین  گفتم  سنت  اهل  برادران 
قرآن این است. محور قرار دادن بندگی و 
عدالت برای رشد و تعالی و حرکت جوامع 
برای  فقط  والیت  دکترین  است.  انسانی 
همه  و  سنت  اهل  شیعه،  و  نیست  شیعه 
را  کار  این  می گیرد.  بر  در  را  کتاب  اهل 

االن رهبری عملیاتی کرده است.
است  این  بر  بنده  اصرار  گفت:  پایان  در  او 
نباید خطی کرد. رهبر انقالب  که والیت را 
امام  که  است  گرانبهایی  و  بزرگ  میراث 
و  والیت  گذاشت.  یادگار  به  ما  برای  راحل 
برنامه  با  و  دلسوز  پدری  ماست.  امر  ولی 
کرده  ثابت  را  این  و  ماست  همه  برای 
رهبری  معظم  مقام  برنامه  از  ما  ولی  است. 
دیگر  بار  بیایید  هستیم.  عقب  خوزستان  در 
افتخاری دیگر خوزستان بیافریند و بار دیگر 

دینش را به اسالم و والیت ادا کند.

آیت ا... فرحانی:

نمایندگان مجلس خبرگان می توانند 
مشکالت کالن استان را حل کنند نگاهی به زندگی آیت ا... 

حاج شیخ عبدالکریم فرحانی
آیت ا... شیخ عبدالکریم فرحانی در آذر ماه سال 1343 در خانواده 
ای متدین وشیفته اهل بیت در شهر اهواز دیده به جهان گشود. 
از همان سنین نوجوانی قدم در راه خدمت به دین و مکتب اسالم 
نهاد و با اوج گیری نهضت امام خمینی )ره( در دهه 50 به نوبه 
خود فعالیت های موثری را به عهده گرفت که از جمله آنها می 
انجمن اسالمی منطقه کارون و  اولیه  اندازی هسته  توان به راه 

پیگیری امورات دینی منطقه اشاره کرد.
وی با آغاز جنگ تحمیلی و ضرورت حضور در جبهه ها ،تحصیالت 
دبیرستانی خود را در رشته ریاضی و فیزیک طی 2سال به اتمام 
ایشان  نبرد حق علیه باطل شتافت. تجربیات  رساند و به میدان 
در تأسیس بسیج کارون و واحد فرهنگی بسیج اهواز زمینه ساز 
خدمت ایشان در سمت های مختلفی چون عضویت در شورای 
فرماندهی سپاه اهواز ، قائم مقام سپاه آبادان ، معاون آموزش و 

معاون پرسنلی سپاه گردید.
تحصیالت

در   1362 سال  در  را  خود  حوزوی  تحصیالت  فرحانی  اهلل  آیت 
حوزه علمیه اهواز در حالی آغاز نمود که بر مبانی فلسفی و عقاید 
تحصیل  ادامه  جهت  ایشان  داشت.  خوبی  بسیار  احاطه  اسالمی 
عازم شهر مقدس قم شد و دوره سه ساله مقدمات را در کمتر از 
رتبه ممتاز درسی  به جهت کسب  یک سال پشت سر گذراند و 
مفتخر به کسب هدایایی از سوی حضرت امام)ره( و مراجع عظام 

تقلید شد.
وی در سال 1366 به اهواز مراجعت نموده و همزمان با تدریس 
و  کرده  تکمیل  سال   14 را طی  اجتهاد  مسیر   ، علمیه  حوزه  در 
پس از تأیید درجه اجتهادشان از جانب حضرت آیت اهلل جزائری 
، در سال 1380 تردد خود را به حوزه علمیه قم از سر گرفتند و 
از شرکت در درس خارج مرحوم آیت اهلل  در مدت 4 سال پس 
العظمی بهجت، مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی و جلسات 
علمای  تأیید  به  ایشان  اجتهاد   ، مؤمن  اهلل  آیت  فقه  خصوصی 
قم نیز رسید .همچنین در همان ایام موفق به شرکت در جلسه 

خصوصی درس اسفار آیت اهلل جوادی آملی شدند.
، حمایت و  ایشان  اندیشی  استعداد و ژرف   ، نبوغ  ابتدا  از همان 
تأییدات آیات عظام را در پی داشت و در تمام این جلسات ، به 

عنوان فردی محقق و مدقق شناخته شده بودند.
بر فهم  ایشان عالوه   : فرماید  ایشان می  درباره  آیت اهلل مؤمن 
مطالب در حد عالی، خود نیز از فروعات بحث می نماید و نظرات 
عمیقی را القاء و ابداع می نماید که فقط کسی که ملکه اجتهاد 

دارد آن را ابداع می نماید.
ا... موسوی جزائری در وصف ایشان می فرماید: ایشان به  آیت 
و  متابعت  و  واصولی  فقهی  مباحث  در  اش  جدی  حضور  برکت 
از  و  رسیده  علمی  مراتب  باالترین  به  اکنون  تدقیق،  و  تحقیق 

مجتهدان خادم اهل بیت است.
همچنین آیت ا... جوادی آملی می فرماید : ایشان از کسانی است 
که خداوند به ایشان حکمت) که همان خیر کثیر است ( عنایت 
نظام  حفظ  برای  را  باالیی  شأن  بتواند  رود  می  امید  و  فرموده 

اسالمی بر عهده بگیرد.
* خدمات علمی و پژوهشی در سطح استان دانشگاه

رهبري  نهاد  مقام  قائم  عنوان  به  تحمیلي  جنگ  از  پس  استاد 
در دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکي اهواز و دانشکده نفت 

مشغول به خدمت شد.
راه  به  توان  مي  سمت  این  در  ایشان  عمده  هاي  فعالیت  از 
اندازي ستاد اقامه نماز دانشگاه ، کانون مطالعات شهید مطهري، 
کاروانهاي زیارتي فرهنگي مشهد مقدس، فعال کردن هسته هاي 
دانشگاهیان حزب  برگزاري سه گردهمایي  و  دانشگاه  اهلل  حزب 
اللهي اشاره کرد . همچنین ایشان ریاست گروه معارف دانشگاه 
علوم پزشکي و شهید چمران را بر عهده داشت که در این مدت 
به  بومي  و  متعهد  اساتید  از  با دعوت  را  معارف  ساماندهي گروه 

انجام رساند.
استاد همیشه به نهاد دانشگاه نگاه ویژه ای داشتند. هم زمان با 
تدریس نشسته  بر کرسی  دانشگاه،  در  مسئولیت های ذکر شده 
و  دانشجویان  و  پرداخته  اسالمی  ناب  های  اندیشه  تبیین  به  و 
دانشگاهیان را به آشنایی با مبانی عمیق اسالمی فرامی خواندند .

* حوزه علمیه اهواز
آیت اهلل فرحانی در سال 1366 پس از کسب رتبه استادی حوزه 
علمیه به دعوت آیت اهلل موسوی جزائری و با حکم مرحوم آیت 
به  و  نموده  مراجعت  اهواز  به  استاد  عنوان  به  شمس  طاهر  اهلل 

تدریس در حوزه علمیه مشغول شدند.
پایه  و  در سطوح  اهواز  علمیه  حوزه  در  19سال  مدت  به  ایشان 
های مختلف حوزه به تبیین و تفهیم علوم دینی پرداختند.کالس 
های درس ایشان در علوم ادبیات عرب، منطق، فقه،اصول فقه ، 
فلسفه ،کالم و تفسیر ؛ در تمام آن سال ها طالب و روحانیون را 

از سرچشمه مکتب اهل بیت سیراب می کرد.
* تربیت طالب و دانشجو

علمی  تربیت  پی  در  همواره  خود،  علمی  حیات  طول  در  ایشان 
تدریس  های  .کالس  اند  بوده  دانشجو  و  طالب  قشر  عملی  و 
از  دانشگاه  و  حوزه  در  مختلف  علمی  های  همایش  برگزاری   ،
از طالب و  نفر  برنامه هایی همچون دیدار5000  حیث علمی و 
از جمله فعالیت های   ، با مقام معظم رهبری  دانشجویان استان 
انقالب  به  خدمت  و  جامعه  جوان  قشر  تربیت  راستای  در  استاد 

اسالمی ، می باشد.
درهمین راستا یکی بارزترین فعالیت علمی ایشان را می توان راه 
اندازی طرحی به نام “دوره تخصصی تربیت مجتهد” دانست. این 
از  نتایج و ثمرات حائز اهمیتی را در پی داشت که  پروژه علمی 

جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
* تربیت اساتید توانمند در سطوح عالی حوزه که موفق به اخذ 

حکم تدریس از سوی حوزه علمیه قم گردید.
* برگزاری طرح اندیشه دینی که در پی آشنایی جوانان با مبانی 
عمیق مکتب اسالم، طالب و دانشجویان و کادر فرهنگی مساجد 

را تحت پوشش قرار داد.
با همکاری بسیج   ، اندازی طرح والیت بسیج دانشجویی  راه   *
استان ،که موجب تعامل بین حوزه و دانشگاه و نشر مبانی و اصول 

مکتب اسالم گردید.
زن  جایگاه  تبیین  با  که  خواهران  بسیج  والیت  اجرای طرح   *
در اندیشه اسالمی، سهم بسزایی را در معرفی جهان بینی دینی 

ایفا کرد.

زندگی نامه

زندگی نامه

گزارش تصویری افتتاح مسجد حضرت امیرالمؤمنین )ع( 
روستاي سالمات از توابع شهرستان شوشتر
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جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان:
تامین امنیت انتخابات بزرگترین 

نمایش اقتدار نیروی انتظامی است

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان، تامین امنیت انتخابات 
را بزرگترین رزمایش و صحنه نمایش اقتدار نیروی انتظامی خواند.

حضور  با  که  هماهنگی  جلسه  در  صالحی  محمد  سید  سرهنگ 
معاون عملیات رئیس بازرسی، معاون اجتماعی استان، فرماندهان، 
معاونان عملیات های استان به میزبانی آّبادان برگزار شد، گفت:  
با  همراه  ایمن،  انتخابات  یک  برگزاری  برای  تدابیر الزم  تمامی 
آرامش، امنیت کامل و مشارکت حداکثری در فضای رقابت آمیز 

در هفتم اسفندماه مهیا اتخاذ شده است.
انتخابات دهمین دوره مجلس  باشکوهتر  برگزاری هرچه  از  وی 
به  رهبری  خبرگان  انتخابات  دوره  پنجمین  و  اسالمی  شورای 
عنوان یکی از راههای حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی نام برد 
و افزود: تامین امنیت انتخابات بزرگترین رزمایش و صحنه نمایش 

اقتدار نیروی انتظامی است.
سرهنگ صالحی اظهار کرد: ایجاد امنیت و حفاظت از صندوقها، 
شعب اخذ رای و ایجاد فضایی امن و آرام برای حضور حداکثری 
بر  که  است  ماموریتی  بزرگترین  رای  صندوقهای  پای  در  مردم 

عهده ناجا قرار داده شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با تاکید بر لزوم پایبندی 
کاندیداهای انتخاباتی و هواداران آنها به قانون تصریح کرد: امید 
می رود تا ستادهای انتخاباتی و طرفداران کاندیداها همچون دوره 
های قبل با رعایت اخالق انتخاباتی در جهت خلق حماسه سیاسی 
با روحیه برادری و اخوت با یکدیگر برخورد کرده و از ایجاد بی 

نظمی پرهیز کنند.

 تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
در اهواز شدت گرفت

تکاپوی  تبلیغات  زمان  پایان  به  شدن  نزدیکتر  با  نیسی:  هنا 
خیابان  خصوصا  و  اهواز  در  انتخاباتی  نامزدهای  طرفداران 
انقالب این شهر شدت یافت به طوریکه دهها مضیف و مبل 
پیاده چیده شده و بساط چای و قهوه در آن  های عربی در 

به راه افتاد.
طرفداران نامزدهای انتخاباتی در این ایام در ستادهای انتخاباتی 
در خیابان انقالب اهواز در فاصله های کمتر از صد متر در کنار هم 

جمع آمده اند و به تبلیغ برای نامزدهای خود می کنند.
برخی از کسبه های این خیابان نیز با اجاره دادن مغازه های خود 
به نامزدها به قیمت اجاره هر باب 150 تا 200 میلیون ریال درآمد 

خوبی را در این ایام کاسب شده اند.
شهروندانی که برخی برای کسب درآمد در این روزها فرصت را 
غنیمت شمرده و برخی به امید پیروز شدن نامزد چشم به استخدام 
و ترفیع رتبه و برخی به امید مشهور شدن و اندکی به امید حصول 
استان  آبادانی  در  گامی  و  انتخابات  این  از  خوشایند  ای  نتیجه 

برداشتن دور نامزدها را شلوغ کرده اند.
وعده ها و شعارهایی که همه حقوق شهروندی در آن لحاظ شده 
اما در نصب و چسباندن این شعارها روی در و دیوار و درخت و 

سطل زباله تنها چیزی که لحاظ نشده حقوق شهروندی است.
در  شده  نصب  صوتی  های  سیستم  و  ستادها  میان  کم  فاصله 
یک  بر  تمرکز  اجازه  متری   700 و   500 گاراژهای  و  ها  مغازه 
صدای خاص در خیابان را نمی دهد و صدای نامزدها بعد از غروب 

روزهای پیش از انتخابات باهم آمیخته می شود.
برخی نامزد ها خود را جوان این دیار و هم درد مردم میدانند برخی 
احقاق حقوق بانوان را مطرح می کنند و برخی هم برنامه اقتصادی 

به طرفداران خود ارائه می دهند.
خودروهایی که عکس نامزدها را بر پشت شیشه خودرو چسبانده 
و با سرعت باور نکردنی در خیابان رژه می روند و بوق می زنند 
که ناگهان هواداران در یک جای شلوغ خیابان توقف می کنند و 
پایکوبی می کنند و با ایجاد ترافیک خیابان را می بندند که ای 
مردم بدانید که فالن نامزد حقوق شهروندی را تمام وکمال برای 

شما به ارمغان آورده است.
این  و  است  منوال  همین  به  خیابان  وضع  شب  های  نیمه  تا 
رفتارهایی از هواداران پی در پی تکرار می شود و آسایش سلب 
شده مردم در روزهای پیش از انتخابات طبق وعده های تکراری 

نامزدها قرار است بازگردانده شود.
و اما صبح یکی از همین روزهای شلوغ و پرهیجان تبلیغات در 
خیابان انقالب؛ گویی تندباد شدیدی آمده و همه زباله های شهر 

را به این خیابان کشانده است.
قالی های تا شده ستادها و پوسترهای سالم و پاره شده در گوشه 
گوشه خیابان و بنرها و پوسترهای جدید چسبانده شده بر روی در 
و دیوار و درخت، ذغال و لیوان های یک بار مصرف تنها گوشه 

ای از این بی نظمیهای طرفداران نامزدها است .

دریچه اقتصاد استاندار خوزستان تاکید کرد:
لزوم آماده باش دستگاه های اجرایی

 برای ایمنی راه ها در نوروز

درصدی   25 کاهش  از  خرسندی  ابراز  با  خوزستان  استاندار 
لزوم  بر  استان  برون شهری  از سانحه جاده های  ناشی  تلفات 
و  راه  از  اعم  جاده  و  راه  با  مرتبط  های  دستگاه  تمام  آمادگی 
شهرسازی، حمل و نقل، بهداشت، درمان و خدمات رسانی در 

ایام نوروز تأکید کرد.
عبدالحسن مقتدایی در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها که امروز، 
این  اعضای  زحمات  از  تشکر  با  شد،  برگزار  اسفندماه  چهارم 
کمیسیون اظهار کرد: بر اساس برنامه ها مقرر شد تا هر ساله 
مردم  اختیار  در  را  ها  دستگاه  تمام  عملکرد  ارزیابی  از  جدولی 
اند،  از دستگاه هایی که واقعا زحمت کشیده  تا هم  قرار دهیم 
تقدیر شود و این مساله مشوقی برای ادامه حرکت آن ها باشد 
و هم دستگاه هایی که دچار روزمرگی شده اند و فاقد تحرک 

هستند، شناسایی شوند.
ها  زمینه  تمام  در  استان  در  اتفاقی  هر  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
است،  بوده  موجود  امکانات  از  گیری  بهره  با  عمدتا  داده،  رخ 
صورت  به  امر  این  اربعین  زمان  در  مثال  برای  کرد:  تصریح 
تأکید کردیم که  ما  بارزی ملموس و مشهود است و همچنین 
برای تمام دستگاه ها در ایام اربعین یک اعتباراتی برای هزینه 

کردن در این ایام تخصیص داده شود.
نشانگر  ای  جاده  تلفات  کاهش  کرد:  خاطرنشان  مقتدایی 
اقدامات  همین  و  شده  انجام  بلندمدت  در  که  است  اقداماتی 
موجب افزایش چهار برابری اعتبارات استانی در بخش راه شده 
است و همچنین تمام دستگاه های مرتبط با بخش راه باید تمام 
را  فعلی خود  موقعیت  و  کنند  دنبال  با جدیت  را  قبلی  توافقات 

تثبیت و آن را ارتقا دهند.
استاندار خوزستان از همه مسئولین حاضر در جلسه خواست 
آینده هر فردی  تا در  تثبیت کنند و  را  تا جایگاه فعلی خود 
گرفته  قرار  آن  در  که  موقعیتی  از  شد،  ها  آن  جایگزین  که 
کامل  آگاهی  آورده،  وجود  به  قبلی  مسئول  که  توقعاتی  و 

داشته باشد.
با توجه به تجارب گذشته، زمان آن فرا رسیده  مقتدایی گفت: 
است که به دنبال کار کیفی باشیم و بنابراین در این راستا باید 
نسبت به سال قبل گامی به جلو برداریم و در راستای مانورهای 

سال گذشته وضعیت فعلی خود را ارتقا دهیم.
وی بر لزوم پیگیری جدی توافقات صورتجلسه های کمیسیون 
تأکید و اظهار کرد: باید این نگاه به وجود بیاید که هر دستگاه 
راه،  درمانی،  بهداشتی،  خدماتی،  از  اعم  راه  بخش  با  مرتبط 
حمل و نقل و ... پیگیر اقداماتی شوند که می توانند جهت ارتقا 

وضعیت خود انجام دهند.
مقتدایی گفت: اکنون در تمام عرصه ها هر فرد و دستگاهی 
که دارای برنامه باشد، موفق است؛ برای مثال در خصوص 
صندوق توسعه ملی کسانی برنده شدند که با برنامه حرکت 
اینکه  جز  بود،  چه  صندوق  این  از  ما  سهم  اما  کردند  می 

برنامه ای نداشتیم.
بررسی  بر  مبنی  شهرسازی  و  راه  اداره  طرح  در خصوص  وی 
5 بخش مؤثر در وضعیت راه های استان تصریح کرد: در این 
راستا باید شرح خدمات و وظایف هر بخش مشخص و کمیته 
این  در  را  خود  وظایف  بخش   5 هر  تا  شود  تشکیل  نیز  ای 

خصوص پیگیری کنند.
مهمانان  اجتماعی  و  اقتصادی  تاثیرات  بر  تاکید  با  مقتدایی 
نوروزی به ویژه در بخش راه افزود: در این راستا باید جلسه ای 
تشکیل و دو بخشنامه عمومی و تخصصی ابالغ شود که بخش 
فرودگاه  قبیل  از  تخصصی  های  دستگاه  برای  تخصصی  نامه 
ها  پایانه  و  نقل  و  حمل  اداره  شهرسازی،  و  راه  آهن،  راه  ها، 
در  ها  دستگاه  این  وظایف  مشروح  شامل  که  شود  می  ابالغ 

همه حوزه ها است.
وی عنوان کرد: آمادگی دستگاه ها در ایام نوروزی باید نهادینه 
تجمیع شود  رسانی  بهترین خدمات  برای  امکانات  تمام  باید  و 
تلفات روبرو  با کاهش چشمگیر  نیز  آتی  تا ان شاءاهلل در سال 

شویم و به بهترین وجه خدمات را ارائه کنیم.
حمل  مدیرکل  مصدقی،  مسعود  جلسه  این  ادامه  در  همچنین 
در  عالی  رتبه  کسب  تبریک  با  خوزستان  های  پایانه  و  نقل  و 
ارزیابی عملکرد کمیسیون ایمنی راه خوزستان در سطح کشور 
اجرا  حال  در  استان  در  راه  ایمنی  طرح   12 حدود  کرد:  اظهار 
است که ارزیابی این 12 طرح منجر شد تا استان در میان چهار 

استان اول کشور در این زمینه قرار گیرد.
سازی  ایمن  های  زمینه  در  ها  طرح  این  کرد:  تصریح  وی 
مدارس حاشیه راه، وانت بارها، ادوات کشاورزی، موتورسواران، 
عابران پیاده، بخش کنترل ناوگان عمومی و ... اجرا می شوند 
که خوشبختانه عملکرد دستگاه های متولی این طرح ها منجر 
در  ای  جاده  نقل  و  حمل  بخش  در  استان  رتبه  ارتقای  به 

کشور شد.
در  را  وظایفی  روال،  طبق  ساله  هر  کرد:  خاطرنشان  مصدقی 
ایام نوروز انجام می دهیم که دو رویکرد اصلی ما در این راستا 
ارتقای سطح خدمات و ارتقای ایمنی عبور و مرور است که در 
این خصوص نیز برای سال آتی تدابیر الزم را اندیشیده ایم و 

امیدواریم خدمات خود را به بهترین نحو ارایه کنیم.
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اینکه  از  انتقاد  با  موسوی  احمد  سید  دکتر 
بودجه های استان برای قشر خاصی صرف می 
وجود  با  جامعه  ضعیف  قشرهای  گفت:  شوند 
همه سختی ها اما در تمام صحنه های ملی از 
جمله جنگ تحمیلی، راهپیمایی و در فشار های 
نباید  لذا  دارند؛  فعال  حضور  جهانی  استکبار 

فراموش شوند.

در جمع  موسوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جواهری  کوی  ورزشکاران  و  دانشجویان 
به  کشور  اقوام  و  اقشار  همه  افزود:  اهواز 
در  و  کنند  می  زندگی  هم  کنار  در  خوبی 
انقالب  و  تحمیلی  جنگ  راهپیمایی ها، 
دادند،  نشان  همبستگی  و  صمیمیت  اسالمی 
توزیع  و  اشتغال  در  مساله  این  بنابراین 

شود. تکرار  باید  هم  شغلی  های  فرصت 
* کوتاه نخواهم آمد

موسوی افزود: من در عرصه انتخابات شرکت 
با  بردارم.  استان  نجات  برای  گامی  تا  کرده ام 
از بی اخالقی و حاکم  نشانه هایی  آنکه  وجود 
نبودن آداب در تبلیغات انتخاباتی دیده می شود 

اما کوتاه نخواهم آمد.
در  بیکاری  نرخ  رشد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  نماینده  گفت:  است  آور  حیرت  استان 
تنهایی  به  زیرا  کند،  ایجاد  شغلی  فرصت 
خالف  چون  کند  کار  جذب  نیرو  نمی تواند 

قانون است. 
* شرط حاکمیت در اسالم اخالق است

علم،  به  اسالم  ساحت  اینکه  بیان  با  موسوی 
ادب، بزرگواری، سخن نیک و بعثت همه انبیا 
اگر  گفت:  است،  اخالق  مکارم   اتمام  برای 
اخالق حاکم باشد آرمان های انقالب اسالمی، 

معظم  رهبر  نظرات  و  راحل)ره(  امام  اهداف 
انقالب برای تحقق هموار تر خواهد شد. 

سوم  نسل  توسط  اسالم  نگهبانی   *
جامعه

با   57 ایران سال  ملت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  همبستگی  وحدت،  محوریت  با  شعارهایی 
را  اسالمی  انقالب  توانست  ساالری  شایسته 
باید  ماه  بهمن  در  ساله  هر  گفت:  زند،  رقم 
انقالب را یکبار مرور کرد تا مشکالت سنگینی 
اندیشه های اسالمی  آینده متحمل نشویم.  در 
را باید به نسل های سوم منتقل کرد تا نگهبانان 

اسالم در آینده جوانان باشند.
وی با بیان اینکه به جوانان در تمام زمینه های 
سیل  مقابل  در  گفت:  داد  میدان  باید  شغلی 
خروشان گرفتاری های استان خواهم ایستاد، تا 
راهی برای معضالت از جمله بیکاری جوانان 

پیدا شود.

بانوان  و  جوانان  جمع  در  احمدموسوی  سید 
اهوازی، بر »آری« گفتن به آینده تاکید کرد 

درخشانی  آینده  بخواهند،  اگر  مردم  گفت:  و 
خواهند داشت.

حجت االسالم و المسلمین دکتر موسوی در 
خود صحبت  امانیه  ستاد  در  که  نشست  این 
موجود  مشکالت  و  وضعیت  افزود:  کرد،  می 
نباید امید ما را بکشد. مردم با وجود مشکالت 
امیدواری  بر  این  و  فراوان مطالبه گر هستند 
مردم داللت می کند. من می خواهم این امید 
را آبیاری کنم. باید از گذشته و حال برای آری 

گفتن به آینده استفاده کنیم.
انتخابات مجلس  این کاندیدای دهمین دوره 
شورای اسالمی از اهواز ادامه داد: آغاز حرکت 
در استان نیازمند دو عنصر مدیریت و بودجه 

است. باید برای افزایش بودجه استان تالش 
مدیران  کرد.  مدیریت  خوب  را  آن  و  شود 
ضعیف را باید کنار گذاشت و این امر به واسطه 

ورود مردم ونظارت آنان صورت می گیرد.
او اضافه کرد: اگر نمایندگان قوی و مدیران 
سود  آن  از  استان  همه  کنیم،  انتخاب  خوب 

خواهند کرد.
سیداحمد در پایان تاکید کرد: خوزستانی ها به 
نظام  به  را  خود  مداری  والیت  دلیل  هزاران 
برای  توان  تمام  با  رو  این  از  کرده اند.  ثابت 

خدمتگزاری آمده ام.

سیداحمد موسوی در جمع جوانان: 

باید به آینده آری گفت

قشرهای ضعیف فراموش شده اند

اینکه  بر  تاکید  با  موسوی  احمد  سید  دکتر 
شوند،  شریک  باید  تصمیمات  در  نخبگان 
سال  چهار  برای  فقط  گیری  رای  گفت: 
نیست، لذا به آینده باید آری گفت و مردم با 
وجود وضعیت نامناسب شغلی و فقر امکانات 

مطالبات خود را اعالم کنند.
در  موسوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ستاد  در  استان  صنایع  کار شناسان  جمع 
و  نخبگان  اهواز،افزود:  شهرستان  کیانپارس 
تحصیلکردگان باید در سرنوشت و تصمیمات 
مسئله  زیرا  باشند،  داشته  نقش  استان 
استخدام های غیربومی اگر در آینده تکرار 

شود استان در سالهای بعدی ضرر می کند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه پرسش و 
پاسخی از سوی مردم از نماینده های فعلی نشده 
است، گفت: وظیفه من این است که مردم در 
قانون گذاری و نظارت بر اجرا شریک شوند.

* بهترین وظیفه خدمت به مردم
جدل  و  بحث   کرد:  عنوان  ادامه  در  موسوی 
هیچ  طلبی  اصالح  و  اصولگرایی  درباره 
سودی برای استان نخواهد داشت. از نظر 
در  اصول  بهترین  و  اصالح  بهترین  من 
است.  استان  مظلوم  مردم  به  خدمت  جامعه 
بد ترین  از  روستایی  مدرسه  یک  وقتی  زیرا 
در  خانواری  یک  یا  می برد  رنج  امکانات 
نجات  باید  می کند  زندگی  وضعیت  بد ترین 
هم  و  اصولگراست  این وظیفه هم  یابد. 

اصالح طلب.
* قبل از استان به نظام باید خدمت کرد

باید  نظام  به  مردم  دید  است  معتقد  موسوی 
خوب باشد. او در این باره افزود: قبل از آنکه 
خدمت  نظام  به  باید  شود  استان  به  خدمت 
کرد، زیرا عده ای خواهان ایجاد بدبینی مردم 

به استان و نظام هستند.

* اصالح مدیران ضعیف
وی در پایان با اشاره به اینکه امروزه مدیرانی 
را  بودجه  و  هزینه  70درصد  که  دارند  وجود 

صرف خود می کنند نه خدمت به استان، گفت: 
و  ضعیف  مدیران  اصالح  من  اصلی  هدف 

سودجو است.

دکتر سید احمد موسوی گفت: فرصت های شغلی 
در شهرهای ایران باید یکسان توزیع شوند؛ اگر 

مشکل شغل طبیعی و سراسری است پس باید 
یکی  اهواز  و  تبریز  کرمان،  مثل  شهرهایی  در 

باشد، زیرا تبعیض در این باره پذیرفتنی نیست.
در  موسوی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
فقط  کرد:  اظهار  آباد  آسیه  اهالی  با  نشستی 
با  همراه  باید عمل  بلکه  نیست  کالم مالک 
وحدت و همدلی باشد تا برآورده کردن نیاز ها 

به خوبی پیش برود.
صرف  با  را  مشکالت  است  معتقد  موسوی 
کرد.  برطرف  نمی توان  مجلس  در  گفتن  
پیگیری مداوم و ارتباط با مقامات عالی رتبه 

و داشتن برنامه تعیین شده شرط الزم است.
عملی  هر  از  قبل  باید  است  باور  این  بر  وی 
با  اهواز  تا  شود  گرفته  نظر  در  اساسی  فکر 
متفاوت  اشتغال  در  کشور  شهرهای  دیگر 
این  نیز  اهواز  خود  در  همچنین  نباشد. 
و  قومی  های  پیشفرض  بدون  ها  فرصت 

گیرند. قرار  بومی  مردم  اختیار  در  های  قبیله 
انتخابات مجلس  این کاندیدای دهمین دوره 
مشکالت  وجود  با  افزود:  اسالمی  شورای 
کنار  در  همیشه  شد.  نخواهم  تسلیم  هرگز 
دارم  که  تجربیاتی  با  و  هستم  حاضر  مردم 
در جهت رشد شهر و شهروندان از کمکی و 

تالشی دریغ نخواهم کرد.
موسوی، استفاده از نخبه های استان در تصمیم 
گیری های کالن را اولویت کاری خود عنوان 
کرد و گفت: جلساتی را هر یک ماه یا هر چند 
ماه در اهواز با این نخبگان برگزار و با نظر و 

ایده های آنها همراهی خواهم کرد.
وی در پایان اظهار کرد: کمک کردن به مردم 
و همکاری برای حل مشکالت آنها را وظیفه 

شرعی و اخالقی خود می دانم.

خدمتگزاران  مجمع  نشست  چهارمین 
والیی اهواز امشب با حضور کاندیداهای 
دکتر  آقایان؛  اسالمی  شورای  مجلس 
و  سودانی  ناصر  موسوی،  احمد  سید 
کیانپارس،  در  حسینی  شریف  سید 
روبروی مسجد  غربی،  موحدین  خیابان 
کربالیی  علی  حاج  حسینیه  فاطمیه، 

صالح برگزار شد.
دکتر سید احمد موسوی در سخنانی در بیان 
ریاست  در  معاونت   3 گفت:  خود  بیوگرافی 
اختالف  حل  شورای  ریاست  و  جمهوری 
ها  مسئولیت  سری  یک  اضافه  به  کشور 

داشتم. برعهده  را  دیگر  های  مدیریت  و 
وی با تاکید بر اینکه در خدمت عالقمندان، 
سید  افزود:  بود،  خواهم  دلسوزان  و  نخبگان 
احمد قبل نیستم. در 26 سالگی وارد مجلس 
حج  بهترین  شدم.  اهواز  انتخابیه  حوزه  از 
همه  علیرغم  اسالمی  جمهوری  از  بعد  را 

کارشکنی ها انجام دادیم.
تحجر  و  گرایی  واپس  منتقد  داد:  ادامه  او   
موجود  وضع  تغییر  به  نیاز  هستم.  استان  در 
و  هستیم  خوزستان  در  انقالبی  کار  یک  با 
مکتب  و  مدرسه  در  را  تغییر  و  تحول  این 
حضرت امام)ره( فرا گرفته ایم. خط قرمز من 

این  فریادگر  سوم  مجلس  در  است.  رهبری 
ولی  محترم  نماینده  از  می توان  و  بودم  خط 
فقیه در خوزستان پرسید و خط قرمز دوم من 

مردم است.
اشتباه  کرد:  تصریح  موسوی  احمد  سید   
االن  بودند که  اطراف  افراد حلقه  برخی  من 
و  ایده  و  عمل  اهل  افراد  و  شده  شکسته 
را  اطراف من هستند. می خواهم مردم  نخبه 
می خواهم  دهم.  مشارکت  نماینده  وظیفه  در 
کمیسیون های  تعداد  به  کمیسیون هایی 
مثال  دهم.  تشکیل  دفترم  در  مجلس 
نخبگان آموزش و پرورش و بازنشستگان در 

همین  در  را  لوایح  نام.  همین  به  کمیسیونی 
به  نیاز  چنانچه  می کنم.  مطرح  کمیسیون ها 
اصالح دارند آنجا صورت می گیرد و همچنین 

در بعد نظارت.
احمد  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
مسجد  در  کرد:  اضافه  پایان  در  موسوی 
به  ورود  برای  گرفتم  اجازه  مردم  از  ارشاد 
زدند.  تبریک  پالکارد  شهر  سطح  در  دولت. 
االن هم یکی از مشکالت و ایرادات دولت، 
نبود یکی از فرزندان خوزستان در آن است. 
تصمیم گیری هایم بر اساس منافع خوزستان 

خواهد بود.

نخبگان در تصمیمات باید شریک شوند

سیداحمد موسوی: 

فرصت های شغلی در شهرهای ایران یکسان توزیع شوند

حضور سیداحمد موسوی در چهارمین نشست مجمع خدمتگزاران والیی اهواز
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۱0 درصدی کاروان های راهیان نور 
در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خوزستان

مشاور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان؛ 
دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  در  نور  راهیان  های  کاروان  حضور 
مقدس استان از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش نشان می دهد.
عبدالمجید عقیلی گفت: با توجه به شرایط خوب و مساعد آب و 
هوا در خوزستان حضور کاروان های راهیان نور و بازدیدکنندگان 

در این مناطق افزایش یافته است.
این  در  نور  راهیان  های  کاروان  اعضای  روزانه  حضور  وی 
از  پس  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  نفر  هزار   5 تا   3 را  مناطق 
ایام اهلل دهه مبارک فجر شاهد افزایش حضور این کاروان های 
خوزستان  مقدس  دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  بازدیدکنندگان  و 

هستیم.
اعضای  روزانه  حضور  شود  می  بینی  پیش  کرد:  تصریح  عقیلی 
کاروان های راهیان نور در این مناطق در اسفند ماه و ایام نوروز 

روزانه به 12 تا 15 هزار نفر برسد.
وی حضور و بازدید اعضای کاروان های راهیان نور از موزه دفاع 
مقدس خرمشهر را نیز 3 تا 4 هزار نفر عنوان کرد و گفت: عمده 
قشر  و  جوانان  و  نوجوانان  را  نور  راهیان  های  کاروان  اعضای 

دانشجو و دانش آموز تشکیل می دهند.
مشاور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
اظهار کرد: سال گذشته حدود 4.5 میلیون نفر اعم از کاروان های 
راهیان نور و مهمانان نوروزی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در 

این استان دیدن کردند.
عبدالمجید عقیلی بیان داشت: حضور خود جوش و بدون برنامه 
مناطق،  این  در  امکانات شخصی  با  خانوادگی  به صورت  ریزی 
نسبت به سال های گذشته افزایش یافته که برای ارائه خدمات 
به این گونه افراد باید در بخش های فرهنگی، رفاهی، بهداشتی و 

موارد دیگر برنامه ریزی صورت گیرد.

افت جمعیت زنبورهای عسل خوزستان
 بر اثر پدیده گردوغبار

اینکه 90  بیان  با  اتحادیه زنبورداران استان خوزستان  مدیرعامل 
به وسیله گونه های مختلف  در جهان  گیاهان  درصد گردافشانی 
که  است  عاملی  خاک  و  گرد  گفت:  می شود،  انجام  عسل  زنبور 
موجب کاهش جمعیت زنبور عسل و به تبع آن انقراض گونه های 

گیاهی می شود.
فعالیت  اسفندماه  اواسط  و  اوایل  از  کرد:  اظهار  کریمی،  امین 
آماده سازی  کلونی ها،  تقویت  زنبور،  تکثیر  قبیل  از  زنبورداری 
مبارزه  برای  داروگذاری  و  بهاره  تولید عسل  زنبورستان ها جهت 

با آفات و بیماری ها در استان خوزستان آغاز می شود.
و  نموده  رشد  به  شروع  عسل  زنبور  فصل  این  در  افزود:  وی 
ملکه های زنبور روزانه بیش از 2 هزار تخم می گذارند که تکثیر 
زنبورها در فصل بهار یکی از فعالیت های مهم در بخش صنعت 

زنبورداری محسوب می شود.
گرد  کرد:  تصریح  ریزگردها  نامطلوب  اثرات  به  اشاره  با  کریمی 
گردافشانی  که  وحشی   زنبورهای  تکثیر  کاهش  موجب  خاک  و 

گیاهان را بر عهده دارند، می شود.
وی با اشاره به شکار و قاچاق پرنده هایی از قبیل شاهین و قاچاق 
آن ها به کشورهای حوزه خلیج فارس، عنوان کرد: از آنجایی که 
پرنده های شکاری هستند، در حال  زنبورخوار خوراک  پرنده های 

حاضر با هجوم پر تعداد پرنده های زنبورخوار مواجه هستیم.
ازدیاد  و  زنبورها  جمعیت  کاهش  دنبال  به  کرد:  اظهار  کریمی 
موجب  و  می رود  بین  از  گیاهی  پوشش  زنبورخوار،  پرنده های 
زراعی  و  باغی  گیاهان  اکثر  تولید  کاهش  شاهد  تا  می شود 

مخصوصًا کلزا و ذرت و مرکبات باشیم.
را  عسل  باید  مردم  گفت:  خوزستان  زنبورداران  اتحادیه  رئیس 
آن  مداوم  به صورت  و  روزانه  و  دهند  قرار  خود  غذایی  سبد  در 
از  ناشی  اثرات  برابر  در  محصول  این  که  زیرا  کنند  مصرف  را 
گردوغبار، خواص درمانی خوبی دارد؛ انتظار داریم مردم با خرید 
دولت،  توسط  راه اندازی شده  و  مطمئن  مراکز  از  تامین عسل  و 

صنعت زنبورداری را حمایت کنند.

معاون وزیر صنعت:
حذف قوانین زائد، راهکار دستیابی به 

توسعه در کشور است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر درصدد توسعه بیش 
از پیش کشور هستیم باید قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی 

که مانع توسعه هستند، شناسایی و رفع شوند.
علی یزدانی، در خصوص قوانین بازرگانی و تجاری اظهار کرد: در 
مقطعی از زمان، قوانینی فراخور شرایط و نیازهای جامعه وضع شد 
باید به منظور  اقتصاد جهانی  با توجه به مسیر حرکت  امروز  که 

توسعه کشور اصالح شوند.
وی حذف قوانین زائد را یکی از راهکارهای توسعه کشور دانست و 
افزود: آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که از موانع توسعه به شمار 
می روند، باید با کمک تشکل های مردمی شناسایی و رفع شوند.

یزدانی خاطرنشان کرد: برخی از اصالحیات قوانین در الیحه های 
به  تنها  دیگر  برخی  و  شده اند  بینی  پیش  توسعه  ششم  برنامه 
از  قوانین  از  دارند و همچنین بخش عمده ای  نیاز  مصوبه دولت 

طریق دستورالعمل های داخلی قابل اصالح است.
راستا  این  در  نیز  کوچک  صنایع  سازمان  در  کرد:  بیان  وی 
اقداماتی انجام شده است و با اصالح قوانین و دستورالعمل ها روند 

سرمایه گذاری ها نیز سریعتر خواهد شد.

خبر 

اجتماعی
شماره شش - چهارشنبه 5 اسفند 1394

یک مقام آگاه وزارت ارتباطات: 
قطع شبکه های اجتماعی شایعه ای بیش نیست

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هیچ 
برنامه ای برای قطع و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی طراحی 

نشده است و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.
این مقام آگاه تاکید کرد قصد قطع کردن هیچ شبکه اجتماعی 

را نداریم.
وی گفت: اخباری که در این باره منتشر می شود بیشتر بر پایه 

حدس و گمان و شایعه است و واقعیت ندارد.
مجازی  فضای  عالی  شورای  در  آگاه  مقام  یک  نیز  گذشته  روز 
اجتماعی  شبکه  شدن  فیلتر  بود:  گفته  ایرنا  خبرنگار  به  کشور 
تلگرام در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات هفتم اسفند بی 

اساس است.
فناوری  و  ارتباطات  واعظی«وزیر  »محمود  هم  این  از  پیش 
رسانه  برخی  از سوی  اخبارمنتشر شده  با  رابطه  نیزدر  اطالعات 
ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام گفته 
بود: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را 

فیلتر کند.
و  تلگرام  فیلترینگ  با  رابطه  در  سوالی  من  از  بود:  افزوده  وی 
و  تلگرام  فیلتر  قصد  آیا  اینکه  بر  مبنی  شد  پرسیده  اینستاگرام 
اینستاگرام را دارید که من در پاسخ به آن ها به طور قاطع گفته 

ام »خیر.«
واعظی گفته بود، فیلترینگ به طور کلی در سیاست این وزارتخانه 

جایگاهی ندارد.
هایی  گره  از  که  است  اجتماعی  ساختاری  اجتماعی  شبکهٔ 
تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی 
مانند ایده ها و مبادالت مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های 

وب، سرایت بیماری ها )اپیدمولوژی( به هم متصل اند.
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  تاکیدهای  با  و  اکنون 
در  اجتماعی  های  شبکه  قطع  پراکنان  شایعه  نیست  مشخص 
اسالمی  دوره مجلس شورای  دهمین  انتخابات  برگزاری  آستانه 
و پنجمین دوره خبرگان رهبری چه هدفی را با طرح این مسایل 

دنبال می کنند.
پنجمین دوره  انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفنده ماه امسال در سراسر کشور 

برگزار می شود.
مندی  بهره  انتخابات  از  دوره  این  بارز  های  ویژگی  از  یکی 
نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی برای فعالیت های انتخاباتی 

است که تاکنون در کشور به این وسعت سابقه نداشته است.

انتظارات مردم خوزستان از مجلس دهم؛ 
مجلس آینده اقتصاد کشور را سامان ببخشد

اقتصاد  به  سامان بخشی  و  توجه جدی  خواستار  خوزستان  مردم 
و رفع تبعیض در گسیل نیروهای غیربومی و پروازی به استان 
خوزستان و معضل بیکاری نیروهای بومی توسط منتخبان خود 

در مجلس دهم شدند.
انتخابات دهمین دوره مجلس  برگزاری  به روز  نزدیک شدن  با 
شورای اسالمی انتظارات مردم از منتخبان خود بیشتر نمود پیدا 

کرده است.
بر  زرخیز خوزستان  استان  نقاط  اقصی  در  شهروندان خوزستانی 
حل مشکالت اقتصادی و رفع معضل بیکاری جوانان متفق القول 

هستند.
محسن حالف یکی از شهروندان اهوازی مهم ترین مشکل مردم 
خوزستان را اشتغال عنوان کرد و گفت: اکثر موقعیت های شغلی 
موجود در خوزستان در اختیار نیروهای غیربومی و پروازی است و 

متاسفانه مسئوالن در این مدت فقط وعده و شعار داده اند.
نان حالل  تنها دغدغه آن ها معیشت و کسب  افزود: مردم  وی 

است.
نیروهای  از گسیل روزافزون  نیز  آبادانی  یوسف حدادفر شهروند 
غیربومی به منطقه آزاد اروند و بی توجهی به جوانان بومی آبادان 
تنها هنر مدیران منطقه  اظهار داشت:  و خرمشهر گالیه کرد و 
آزاد اروند افزایش پرواز ها به دبی و تهران برای تردد آسان تر خود 

و کارکنان تحمیلی و پروازی آنهاست.
خود  آینده  نمایندگان  از  که  انتظاری  تنها  کرد:  خاطرنشان  وی 
داریم این است که جلوی این تبعیض ها و بی عدالتی ها را بگیرند 
اما  هستند  کار  به  حاضر  نیز  حقوق  حداقل  با  بومی  نیروهای 

متاسفانه تنها شاهد جذب نیرو بر اساس سفارشات هستیم.
رای  فردی  به  نیز گفت: من  آبادانی  دیگر شهروند  مینا گشتیل 

می دهم که بدانم اهل معامله و تضییع حقوق مردم نباشد.
وی گفت: بیکاری و تامین معیشت مهم ترین دغدغه ما جوانان 
است که متاسفانه دولت تاکنون نسبت به آن بی توجه بوده است.

وی ورود برخی افراد فاقد صالحیت در حوزه های مختلف منطقه 
آزاد اروند تنها بر اساس داشتن روابط را یک تراژدی عنوان کرد و 
افزود: سئوال ما از نمایندگان مجلس این است که برای برخورد با 

این گونه اقدامات ناعادالنه تاکنون چه کار کرده اند.
آخر  منطقه  در  ساکن  شهروندان  از  دیگر  یکی  جنادله  سعید 
و  دانست  معاش  امرار  را  مردم  دغدغه  مهم ترین  اهواز  آسفالت 
گفت: مردم از شعار و سیاسی کاری خسته شده اند و تنها به فکر 

نان شب خود و فرزندان خود هستند.
وی افزود: خوزستان پر از نعمت های خدادادی است اما ناتوانی 
با  لقمه حالل  برای کسب  مردم  باعث شده که همه  مسئوالن 

مشکل مواجه شوند.
این شهروند اهوازی در ادامه خاطرنشان کرد: اکثر جوانان بومی 
افراد غیربومی در شهر ها افزوده  اما روز به روز بر  بیکار هستند 

می شود و این عادالنه نیست.
امانیه  منطقه  در  اهواز ساکن  از شهروندان  مرتضوی  محمدرضا 
نیز مهم ترین شاخص برای انتخاب نماینده اصلح را داشتن برنامه 
استان  و  کشور  اقتصادی  موانع  رفع  زمینه  در  سواد  همچنین  و 

عنوان کرد.
وی افزود: اقتصاد کشور در وضعیت خوبی قرار ندارد و مجلس 

آینده باید آن را سر و سامان بدهد.

خانه داری

خوزستان  انتخابات  ستاد  بازرسی  هیات  دبیر 
بازرسی  هوشمند  سامانه  راه اندازی  از 

انتخابات)سهبا( در خوزستان خبر داد.
منظور  به  کرد:  اظهار  هاشمی،  سیدلطف اله 
و  انتخابات  بازرسی  اثربخشی شبکه  و  تقویت 
و  مقررات  و  قوانین  دقیق تر  هرچه  اجرای  در 
در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات با 
هوشمند  سامانه  از  استفاده  حق الناس،  رعایت 
قرار  کار  دستور  در  )سهبا(  انتخابات  بازرسی 

گرفته است.
وی با بیان این که این سامانه از سه جزء تشکیل 

سامانه،  این  اول  جزء  داد:  ادامه  است،  شده 
فضایی است که به ارتباط مستقیم آحاد مردم 
اختصاص  سامانه  با  رای دهندگان  عنوان  به 
یک  ٔهرشهروند،  رویکرد  با  و  است  یافته 
گزارش های  از  استفاده  منظور  به  و  بازرسٔ 
راه  انتخابات  برگزاری  نحوه  پیرامون  مردمی 

اندازی شده است.
هاشمی افزود: در این جزء از سامانه برای هر 
خوزستان،  استان  تابعه  شهرستان های  از  یک 
گرفته  نظر  در  اختصاصی  پیامک  شماره  یک 
و  پیامک  دریافت  محض  به  که  است  شده 

و  تجزیه  و  بررسی  مورد  سامانه،  در  گزارش 
بازرسی  هیات  طرف  از  و  گرفته  قرار  تحلیل 

پیگیری می شود.
انتخابات  ستاد  حقوقی  امور  کمیته  مسئول 
خوزستان گفت: جزء دوم فضایی است که به 
ارتباط مستقیم نامزدهای انخاباتی و تعامل آنان 
با شبکه بازرسی انتخابات اختصاص یافته است 
آماده  نامزدهأ،  رویکرد ٔتضمین حقوق  با  و 
نحوه  از  آنان  گزارش های  و  نظرات  دریافت 

برگزاری انتخابات از طریق پیامک است.
خوزستان  انتخابات  ستاد  بازرسی  هیات  دبیر 

فضایی  نیز  سامانه  این  سوم  جزء  کرد:  عنوان 
شعب  بازرسان  مستقیم  ارتباط  به  که  است 
اخذ رای با سامانه اختصاص یافته و با نظارت 
آن الین، بر عملکرد بازرسان و پیشگیری موثر از 
وقوع تخلف در روز برگزاری انتخابات، آماده به 

کارگیری و دریافت گزارش ها از بازرسان است.
امور  و  عملکرد  مدیریت  بازرسی،  مدیرکل 
حقوقی استانداری خوزستان گفت: آموزش های 
به  سهبا  سامانه  از  استفاده  جهت  الزم 
خوزستان  شهرستان های  بازرسی  هیات های 

ارائه شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان 
خوزستان با تبیین نقش پررنگ دانشجویان در انتخابات پیش رو، 
انتخابات  قومیتی شدن  از  بکوشند  باید  دانشگاهیان  گفت: 

جلوگیری کنند.
کسانی  کرد:  اظهار  عطایی نسب،  حجت االسالم والمسلمین 
در  حضور  و  انتخابات  در  شرکت  قصد  اولین بار  برای  که 
کاندیداها  با  آشنا شدن  برای  دارند،  را  کشور  سیاسی  فضای 
و  ببینند  را  کاندیداها  لیست های  کنند،  بررسی  و  تحقیق  باید 
افراد مستقل را بشناسند، زندگینامه های افراد را بخوانند و به 

بررسی  و  کامل  بااطالع  بعد  و  کنند  مراجعه  آن ها  ستادهای 
دقیق رأی بدهند.

کاندیداها  انتخاب  از  پس  باید  رأی دهندگان  داد:  ادامه  وی 
مسائل  و  باشند  پیگیر  همچنان  نیز  مجلس،  به  آن ها  ورود  و 
سیاسی کشور و جامعه را رصد کنند؛ به این ترتیب آن ها می توانند 
به تدریج فضای سیاسی را بشناسند و در آینده، خود به یکی از 

شخصیت های سیاسی کشور تبدیل شوند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان 
اختیار  در  مناسبی  فرصت  انتخابات  این  کرد:  تأکید  خوزستان 
جوانان می گذارد تا با علم و شناخت رأی دهند و پس از انتخابات 
هم اخبار مجلس را از راه های مختلف دنبال کنند تا به یک فرد 

سیاست شناس تبدیل شوند.
انتخابات  در  دانشگاهیان  وظایف  خصوص  در  عطایی نسب 
پیش رو، گفت: دانشگاهیان باید در فضای دانشگاه با روشنگری 
برگزاری  به  انتخابات،  در  حداکثری  به حضور  مردم  تشویق  و 

هرچه بهتر و باشکوه تر این رویداد ملی کمک کنند.
به عنوان  نیز  دانشگاه  محیط  از  خارج  کرد:  تصریح  وی 
همفکران  از  می توانند  خود،  خاص  سیاسی  سلیقه  با  فردی 

کاندیدای  انتخاباتی  ستادهای  در  حتی  و  کنند  دفاع  خود 
تبلیغ  کاندیدا  آن  برای  و  باشند  داشته  حضور  خود  مدنظر 
نقد  را  دیگری  کاندیدای  نباید  ستادها  این  در  البته  کنند. 
ایجاد  باعث  است  ممکن  مطلب  این  زیرا  کنند  تضعیف  و 

شود. اختالفاتی 
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان 
را  مردم  باید  افراد  این  همچنین  کرد:  خاطرنشان  خوزستان 
همه  کنند؛  توصیه  انتخابات  در  قومیت گرایی  نگاه  نداشتن  به 
حضور  حق  جامعه  این  شهروندان  به عنوان  خوزستان  در  اقوام 
با رویکرد  افراد  انتخاب  اما بهتر است که  انتخابات را دارند  در 

تخصص گرایی و تعهدگرایی باشد.
در  خوزستان  فرهنگیان  دانشگاه  برنامه های  خصوص  در  وی 
ارتباط با انتخابات، گفت: برگزاری همایش ها و جلسات مناظره، 
تریبون آزاد، پرسش و پاسخ و روشنگری در رابطه با معیارهای 
متعدد  جلسات  و  دانشجویی  تشکل های  توسط  درست  انتخاب 
دیگر با حضور اساتید دانشگاه و روحانیون رویکرد دانشگاه در 
انتخابات است و همه در تالش هستند که مردم در  خصوص 

انتخابات حضور پرشوری داشته باشند.

راه اندازی سامانه هوشمند بازرسی انتخابات در خوزستان

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خوزستان تأکید کرد:

لزوم نقش آفرینی دانشگاهیان در جلوگیری از  
قومیتی شدن انتخابات

در پی تداوم گرد و غبار؛

افزایش 20 درصدی مراجعه بیماران تنفسی 
در آبادان، خرمشهر و شادگان

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  سرپرست 
گفت:  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی 
در پی ادامه پدیده گرد و غبار در روزهای اخیر، 
مراجعه کنندگان با مشکالت قلبی و تنفسی به 
و  خرمشهر  آبادان،  شهر  سه  بیمارستان های 

شادگان 20 درصد افزایش یافته است.
میزان  این که  بیان  با  مقام،  شهرام  دکتر 
غلظت ریزگردها در آبادان امروز به 11 برابر 
حدمجاز رسیده است، اظهار کرد: متاسفانه در 
نیز این میزان غلظت گرد و  روزهای گذشته 
رسید  مجاز  حد  برابر   19 به  آبادان  در  غبار 
و  آبادان  منتشر شده،  خبرهای  علی رغم  ولی 

خرمشهر تعطیل نشد .
غبار،  و  گرد  وضعیت  ادامه  با  داد:  ادامه  وی 
پزشکی  فوریت های  و  بهداشت  پایگاه های 
آماده باش هستند  در حالت  آبادان و خرمشهر 
و متخصصان و بیمارستان ها برای مقابله با هر 
گونه بیماری مرتبط با شرایط جوی به صورت 

آنکال قرار دارند.
عالیم  با  مراجعه کنندگان  تعداد  افزود:  مقام 
مشکالت تنفسی در اثر گرد و غبار در روزهای 

و  خرمشهر  آبادان،  بیمارستان های  به  اخیر 
با  است،  یافته  افزایش  درصد  شادگان20 
است.  نشده  گزارش  حادی  مورد  وجود،  این 
اغلب افرادی که به بیمارستان و فوریت های 
و  قلبی  بیماران  می کنند،  مراجعه  پزشکی 

تنفسی هستند.
وی با اشاره به ادامه وضعیت گرد و غبار گفت: 

و  دانش آموزان  کارمندان،  همه  به  ما  توصیه 
باز قرار نگیرند  این است که در فضای  مردم 
و پنجره های ادارات، خانه را ببندند تا از ورود 
ریزگردها به داخل اتاق ها و فضاهای بسته تا 

حدی جلوگیری کنند.
فوریت های  و  حوادث  مدیریت  سرپرست 
پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره 

به راه های پیشگیری از بیماری های تنفسی و 
دارای  میوه های  و  مایعات  کرد:  عنوان  قلبی 
و  آلودگی  آلرژن های  با  می تواند  رنگ دانه 
میکروب ها مقابله کرده و بدن را در برابر این 

عوامل ایمن تر کنند.
ماسک های  از  استفاده  خصوص  در  وی 
نیز  جوی  نامناسب  شرایط  در  متداول 
 p2 و   p1 سری  ماسک های  کرد:  اظهار 
ریزگردها  ورود  از  که  هستند  ماسک هایی   ،
می کنند  جلوگیری  بینی  و  دهان  درون  به 
معمولی  ماسک های  که  داشت  توجه  باید  و 
غبار  و  گرد  با  مقابله  در  آنچنانی  کارایی 
صحیح  نحوه  به  باید  همچنین  ندارند. 
ریزگردها  مخصوص  ماسک های  از  استفاده 

توجه داشت.
مقام افزود: جهت جلوگیری از آسیب های گرد 
و  قلبی  بیماران  که   می شود  توصیه  غبار،  و 
تنفسی با هر درجه ای از بیماری، سالمندان و 
کودکان تا جایی که امکان دارد از خانه خارج 
نشوند و در صورت لزوم شرایط ایمنی را برای 

خود فراهم کنند.

حقایقی خواندنی درباره گیاه کاکتوس 
ها  کاکتوس  گونه  ترین  کوچک   *
ارتفاع  متر  سانتی  چند  فقط  معمواًل 

دارند. 
* طول عمر کاکتوس ها بسته به گونه 
آنها می تواند از 15 تا 300 سال باشد. 
وجود  به  آرئول  از  کاکتوس  تیغ  هر   *
می آید که ساختارهای برآمده ای روی 

سطح کاکتوس است. 
* اندازه کاکتوس به گونه اش بستگی دارد. ارتفاع بزرگ ترین 
گونه کاکتوس می تواند به 22 متر و وزنش به 2180 کیلوگرم 

بالغ شود )موقعی که به طور کامل با آب پر شده باشد.( 
* رنگ کاکتوس می تواند سبز، مایل به آبی یا قهوه ای- سبز 
باشد. کاکتوس ها ماده ای مومی در سطحشان دارند که جلوی 
از دست دادن آب از طریق تعرق را می گیرد. )تعرق، از دست 
از طریق سوراخ هایی کوچک است در هنگامی که  دادن آب 

دمای بیرون باال است.( 
قالب،  تولید  برای  توان  می  کاکتوس  های  تیغ  از 

شانه و سوزن استفاده کرد 
* کاکتوس به جای برگ تیغ دارد. این تیغ ها می توانند نرم یا 
سفت و راست یا خم شده باشند، به شکل مرتب در ردیف هایی 
قرار گرفته باشند و یا پراکنده باشند. طول آنها می تواند به 15 

سانتی متر هم برسد.
* تیغ ها در کاکتوس دو نقش عمده دارند: آنها مانع از دست 

دادن آب از طریق تعرق می شوند و گیاه را از جانوران در امان 
نگه می دارند. 

* کاکتوس می تواند درخت وار )مانند درخت(، استوانه ای، گرد، 
نامنظم یا به شکل ستاره دریایی باشد. سطح آن هم می تواند 

صاف باشد یا از برآمدگی هایی پوشیده شده باشد. 
زندگی می  مناطق خشک  در  ها  کاکتوس  آن جایی که  از   *
کنند، نیاز به جذب مقدار زیادی آب و ذخیره کردن آن در ساقه 
و ریشه ها در طول دوره های خشکسالی دارند. ساقه عالوه بر 
ذخیره سازی آب، در روند فتوسنتز )تولید غذا با استفاده از نور 

خورشید و دی اکسید کربن( نیز نقش ایفا می کند.   
* ریشه های کاکتوس چند سانتی متر زیر زمین قرار دارند، اما 

قطرشان می تواند به 2 متر برسد. 
شدن  کند  یا  )تعلیق  خفتگی  های  دوره  ها  کاکتوس   *
های  دوره  و  شدید  رشد  های  دوره  فیزیکی(،  عملکردهای 
آنها در دوره های رشد به نور خورشید و آب  شکوفایی دارند. 
کافی نیاز دارند و این دوره ها به طور معمول کمتر از دوره های 

استراحت به طول می انجامد. 
* اندازه و شکل گل کاکتوس ها به گونه های آنها و نوع گرده 
قرمز،  سفید،  رنگ  توانند  می  آنها  دارد.  بستگی  شان  افشانی 

نارنجی، صورتی یا آبی داشته باشند. 
* آبی که کاکتوس ذخیره می کند در مقایسه با آب شیر چگالی 

باالتری دارد، اما برای مصرف آشامیدنی سالم است. 
* پروانه ها، زنبورها، بیدها، خفاش ها و مرغ های مگس خوار 

گرده افشان های اصلی گیاه کاکتوس هستند. 
و  شانه  قالب،  تولید  برای  توان  می  کاکتوس  های  تیغ  از   *
غذا  به صورت  توان  می  هم  را  آن  میوه  کرد.  استفاده  سوزن 

مورد استفاده قرار داد. 
* کاکتوس های خاصی موادی به نام مسکالین تولید می کنند 
برای  ها  به وسیله شمن  ماده  این  دارد.  زایی  توهم  اثرات  که 
باوراندن حالت ماورایی و اطمینان دادن از »ارتباط« با خدا مورد 

استفاده قرار می گیرد.

ویدا مراد نیا
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باغ موزه دفاع مقدس در اهواز ساخته می شود

شهدای  یادواره  نخستین  در  اهواز  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
شهرداری اهواز به تخصیص بودجه برای ساخت باغ موزه دفاع 

مقدس در این کالنشهر اشاره کرد.
مقدس  دفاع  دوران  همچون  خوزستان  گفت:  عالسوند  رامی 
فرزندان غیوری دارد و چه در دوران دفاع مقدس و چه دفاع از 
حرم ائمه اطهار )ع( علی الخصوص حضرت زینب )س( بیشترین 

آمار شهدا را داشته است.
شهید  سه  که  داریم  خانواده هایی  شهرداری  در  داد:  ادامه  وی 
حرم  از  دفاع  در  اهواز  شهرداری  شهید  اولین  همچنین  داده اند. 
نیز جانباز پیشکسوت هشت سال دفاع مقدس سردار علی محمد 
ما 20  یعنی  به خاک سپرده شد.  زادگاهش  در  بوده که  قربانی 
شهید دوران دفاع مقدس و یک شهید مدافع حرم در شهرداری 
اهواز داریم که بعد از 27 سال یکی از افتخارات شورای چهارم 

بود که برگزاری یادواره را تصویب کرد.
رییس شورای اسالمی شهر اهواز به همکاری سازمان حفظ آثار 
دفاع  موزه  باغ  زمینه ساخت  در  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
مقدس  دفاع  موزه  باغ  خصوص  در  گفت:  و  کرد  اشاره  مقدس 
نیز خوزستان که مرکز و پایتخت دفاع مقدس است مظلوم واقع 

شده است.
شاهد  نور  راهیان  بازدید  زمان  در  کرد:  خاطرنشان  عالسوند 
خوزستان  در  جنگی  مناطق  به  مراجعه  بیشترین  که  هستید 
است و ما جایی را نداریم که جوانان نسل امروز از مظلومیت و 
محرومیت دوران دفاع مقدس آگاه کنیم. بنابراین سال گذشته 
گرفتیم  نظر  در  مقدس  دفاع  موزه  باغ  برای ساخت  میلیارد   2
را  میلیارد  پنج  اختصاص  شهر  شورای  اعضای  نیز  امسال  و 

تصویب کردند.

مستند زندگی مالفاضل سکرانی 
در جشن تصویر سال

سکرانی،  مالفاضل  زندگی  موضوع  با  ارجع«  »أود  مستند  فیلم 
باوی ساجد  حبیب  کارگردانی  به  خوزستان،  عرب  برجسته  شاعر 
در بخش آزاد سیز دهمین جشن تصویر سال به نمایش درمی آید.

متعددی  مستند  فیلم های  کارگردانی  تجربه  که  باوی ساجد 
کارنامه  در  را  خوزستان  ادبی  و  علمی  مفاخر  به  نگاه  با 
دارم  )دوست  أرجع"  "أود  مستند  دارد  خود  فیلم سازی 
برگردم( را با تمرکز بر شعر و زندگی مالفاضل سکرانی تهیه 

و کارگردانی کرده است.
مالفاضل سکرانی متولد سال 1302 در شهر شادگان 10 ساله بود 
که به سرایش شعر روی آورد. او که از سردمداران شعر "ابوذیه" 
)نوعی از شعر عربی( بود با بیش از نیم قرن آفرینش گری ادبی 
خاک  به  زادگاهش  در  و  درگذشت  سالگی   90 سن  در  عاقبت 

سپرده شد.
حبیب باوی ساجد که با مستندهای "الرماد" "الالیی جنگ" و... 
تجربه حضور در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی را دارد و 
جوایزی ارزنده دریافت کرده است با نگاهی شاعرانه و با تمرکز 
را  أرجع"  "أود  مستند  مالفاضل  زادگاه  و  شعر  مولفه های  بر 

کارگردانی کرده است.
عنوان  به  باوی  ساجد  حبیب  بر  عالوه  مستند  فیلم  این  در 
و  عاشوری مفرد  جمیل  کارگردان،  و  تهیه کننده  پژوهش گر، 
تولید(،  )مدیر  آلبوخنفر  تقی  )تصویربرداری(،  رستمی زاده  ماجد 
محمد طایی )صدابردار(، الهام لطیفی و محمدامین سعدونی زاده 
سیدعدنان  گفتار(،  متن  )نویسنده  آلبوناصر  ولید  متن(،  )گفتار 
تولید(،  )دستیار  رامی  خلیل  کارگردان(،  )دستیار  موسوی طاهری 
صداگذاری(  و  )تدوین  فرهانیان  میالد  و  باوی ساجد  حبیب 
همکاری داشتند. مستند "أود ارجع" در سیمای مرکز خوزستان 

تهیه و تولید شده است.
از یک تا 20 اسفند 94 در خانه  سیزدهمین جشن تصویر سال 

هنرمندان تهران برگزار می شود.

رونمایی از دیوان حافظ به زبان صربی 
در شهر بلگراد

فرهنگی  رایزنی  توسط 
ایران  اسالمی  جمهوری 
شهر  در  و  صربستان  در 
زبان  به  حافظ  دیوان  بلگراد 

صربستانی رونمایی شد.
مقدمه  با  و  فرشچیان  استاد  از  تابلوی هایی  با  ارزشمند  اثر  این 
جمهوری  فرهنگی  رایزن  شالویی،  محمود  دکتر  توضیحات  و 

اسالمی ایران در صربستان، همراه است.
در این مراسم که بخش اعظمی از فعاالن فرهنگی بلگراد در آن 
حضور داشتند گروه موسیقی چاووش از استان خوزستان قطعاتی 

از اشعار و غزلیات دیوان حافظ را اجرا کردند.
میراث  مدیرکل  نشان،  خسرو  دکتر  تالش های  از  ادامه  در 
نمایشگاه  در  موفق  حضور  واسطه  به  خوزستان،  فرهنگی 
بین المللی گردشگری بلگراد و اجرای برنامه های هنری در این 

کشور تجلیل شد.
ملی  کتابخانه  اجتماعات  سالن  در  که  مراسم  این  در  همچنین 
از  خوزستان  موسیقی  گروه  از  تقدیر  ضمن  شد  برگزار  بلگراد 

تالش های مترجم این دیوان نیز قدردانی شد.

  رباعی
بچید شخصی ُگلی روزی زگلزار
فرو کرد گل درون دست او خار
بگفت آن گل مگر کوری ندیدی

جدا کردی مرا از پیش آن یار
*   *   *

دال بِنگر که دنیا  را وفا نیست
به جز حسرت در این محنت سرا نیست
مشو دل خوش به همراهان که دیگر 

ز همراهان اثر جز َرد پا نیست
*   *   *

 شکوفه کرده گل های بهاری
ُکَند بلبل دوباره نغمه خوانی

برای  پیشواز  عید نوروز
دوباره  می رویم  با  شادمانی

*   *   *
بدان ای دوست این دنیای فانی
دو روز است و نباشد جاودانی

بر این عمر ِز دست رفته نگه کن
ِز دنیا می رویم با دست خالی

*   *   *
شدم پیر و جفا دیدم ِز دلدار
بشد حسرت برایم دیدن یار

پس از مرگم به یار من بگوئید
که من بَر عشق او بودم وفادار

*   *   *
نباشد  بی وفایی  رسم خوبان

تو آخر می بَری از من دل و جان
ِز هنگامی که ُرخسارت ندیدم

شدم غمگین و هر لحظه پریشان
*   *   *

ِز دوریت شدم کور و نمیبینم
گلی از باغ من دیگر نمی چینم
دلم دیگر شده با عشق بیگانه

کنون تا  زنده ام برگرد به بالینم
*   *   *

تو مقامت بَس بلند باشد رفیق
جایگاهت در فلک باشد رفیق

هرچه در وصف تو می گویم چرا
وصف تو بی انتها باشد رفیق

*   *   *
تو نگاهت را  ِزمن کم می کنی
عشق من را از دلت َرد میکنی
گر تو می خواهی باشد می روم

می روم آنگاه یادم می کنی
*   *   *

بریزم اشک من مانند باران
بنالم من ِز دوریت فراوان

شدم  پَر پَر چو گل های بهاری
غم دوری برایم نیست آسان

*   *   *
تو هستی مادرم سلطان غم ها
رفیِق سختِی روز ها و شب ها
همه عالم فدای خاک پایت
که من تنها تو را دارم ِز دنیا

*   *   *
چرا کردی با من بی وفایی
تو میدانی نکردم من خطایی
نِقاب عشق را از چهره بَر کن
برو دیگر نمی گویم کجایی

*   *   *
عشقــت درون قلــــبم
آتــش زدی به قلـــبم

ای بی وفــــا چه کــــردی؟
شــد پــاره پـــاره قلــبم

از پی گمگشته ام صدها فرستادم کتاب  
  رخ نما ای دوست تا کی درحجاب 

  سالهـا بگـذشت تا پـاسخ رسـیـد   
  برو ای مسکین کشکت رابسـاب 

  تــا مــهـیــا نـشــو د خـــانــه د ل  
 چه تمنای سخیف است این عتاب 

خـــانــه اغـیـار جـــا ی مـــا نـبــو د   
 خـانـه را خلـوت کـن از پیر وشباب 

سـر بــه مـیخــانــه بـــزن آزاد ز ی  
ساغروساقی چنگ است وشراب 
جرعه ای باید که تا قدسی شوی 

 جــامــه سلطـان نیرزد مـی نـاب 
 غـسل میبایـدکـنـی بـهـر وصــال  
غسل مــا طـرد اجـانب نـه بـه آب 

 عقـده بگـشــا راز را بـا مــا بگـــو  
 مـــا همـه اوییـم وبــا او در رکـاب 
 بـار نشمـرده مبــر تا پیش گــــور 
 از تو راز افـشا کنی از ما حـساب 

 کسـر وجمعـت را بیاور پیش مـــا 
 پیش مــا هفتـاد گــردد یک ثـواب 
 سـر نشین دل یـکـی بایـد وبـس 
این حدیث عشق را فصل الخطاب 

 والی عزیز صمصام غافلی )عزیزنیا(

دعوت سینمایی ها از مردم برای حضور پای صندوق های رای

سه دوبیتی فی البداهه در خاکباران اهواز از وحید کیانی

خبر

نارنجستان

رفهنگ و هنر
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انتخابات  آستانه ی  در  سینماگران  از  جمعی   
برای حضور  از مردم  اسالمی  مجلس شورای 

در پای صندوق های رای دعوت کردند.
نماد  رأی،  »هر  گفت:  بنی اعتماد  رخشان 
مطالبات پاسخ نگرفته ملت است، پس ما رأی 

می دهیم.«
و  شهر«  »زیرپوست  »قصه ها«،  کارگردان 
مردم مطرح  به  ادامه خطاب  در  »خون بازی« 
با  هستیم.  چون  می دهیم،  رأی  »ما  کرد: 
که  می شویم  مانع  انتخابات  در  شرکت 

نمایندگان غیرواقعی به مجلس راه پیدا کنند.
انحصارطلبی است.  به  نه گفتن  ما  رأی دادن 
می کنیم.  حمایت  زنان  واقعی  نمایندگان  از 
فراموش نکنیم، با رأی به فهرست کامل 16 و 

30 نفر پای صندوق رأی برویم.«
سینما  تهیه کننده   - طائرپور  فرشته 
مختلفی  و  متعدد  »جریان های  نوشت:  نیز   -
من  ندهند.  رای  من  امثال  تا  می کنند  تالش 
به سهم خود اجازه نمی دهم کسی یا جریانی 
حق رای دادن را از من سلب کند، حتما با ذکر 
"یا محول الحول و االحوال"... به پای صندوق 
رای خواهم رفت و تمام و کمال به دو لیست 

30 و 16 نفره رای خواهم داد.
شمرده  رای  صندوق های  طریق  از  ففط  ما 
دارم  باور  نشویم،  خوانده  اگر  حتا  می شویم، 
که در دولت فعلی  از صندوق های رای مراقبت 

خوبی خواهد شد«.

مجید مظفری - بازیگر سینما - هم در 
ویدیویی گفت: »سالم، سالم بر ایرانیان پاک 
جاری  و  دماوند  همچون  سربلند  پاک نیت،  و 

همچون ارس!
بدهیم؟  رأی  می خواهیم  چه  برای  می دانید 
من که می دانم. شما هم حتما می دانید، برای 

ایرانی سربلند.«
معتقدیم  »اگر  می گوید:  پاکدل  حسین 
رسمیت  به  و  افکار  آزادی  نیازمند  جامعه 
انتخابات  در  است،  همگان  حقوق  شناختن 
به  اندیشه  و  فکر  هر  تا  کنیم  حضور  اعالم 

اندازه وزن اش عرض اندام کند.«
این هنرمند برحضور و تشویق مردم به شرکت 
»بی  است،  کرده  اظهار  و  تاکید  انتخابات  در 
تفاوتی، معنایی جز فرار از مسئولیت و سپردن 

اختیار به غیر ندارد.«

"رای ما در  اینکه  اعتقاد به  با  رضا کیانیان 
تاثیرگذار  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
است"، به اظهار نظر درباره انتخابات پیش رو 

پرداخت.
نوشت:  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  بازیگر  این 
دیروزمان  انتخاب  نتیجه  ما  امروز  »دستاورد 

است، کسی را مقصر ندانیم.
گروهی  که  می دانم  دارم!  باور  را  جمله  این  من 
پیش  از  چیز  همه  معتقدند  و  هستند  مخالفش 
دردی  هیچ  به  ما  رای  و  است  شده  برنامه ریزی 
نمی خورد و انتخابات فقط یک نمایش بی مزه است!

و نیز می دانم گروهی قدرت طلب و انحصارطلب 
هم هستند که کوشش می کنند به هر شکل و 
وسیله ای که شده، گروه باال را در اعتقادشان 
راسخ تر کنند که پای صندوق های رای نیایند 
تا خودشان در قدرت باقی بمانند و کشور را به 

سوی تک قطبی شدن برانند تا جایگاه شان در 
قدرت همیشگی شود!

اما من می گویم اگر رای من و تو تاثیری در 
انتخابات نداشت ، چرا گروه گروه را رد صالحیت 
می کنند که مبادا انتخاب شوند؟! چون معتقدم 
دوز  و  اجتماعی  بم های  و  زیر  تمام  وجود  با 
ما  رای  می شناسیم ،  همه  که  کلک هایی  و 

تاثیرگذار است.«
قاسم خانی،  پیمان  فرخ نژاد،  حمید 
الهام  علیدوستی،  ترانه  افشار،  مهناز 
کردا، ریما رامین فر، کیومرث پوراحمد 
انتشار  با  در صفحه های مجازی   نیز هر کدام 
تصاویری از نامزدهای مورد حمایت شان، مردم 

را به حضور در انتخابات دعوت کردند.
سابق  وزیر   - مسجدجامعی  احمد 
گفته  هم   - اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فعال  مشارکت  ضرورت  همه  از  »بیش  است: 
در انتخابات را حس می کنیم. به واقع هیچ کس 
نیست رأی ندهد. رأی ندادن هم نوعی رأی دادن 
به کسانی است که این چندصدایی را نمی پسندند 
تالش  جامعه  وضعیت  بهبود  برای  که  ما  و 
مشترک و تاریخی داریم و برای پیشرفت ایران 
فرهنگ مان  سربلندی  برای  می کنیم  کوشش 
تالش مشترکی می کنیم. طبعا باید در این مقطع 
پیدا  ورود  انتخابات  در  از همیشه  بیش  حساس 
کنیم و دیگران را هم تشویق کنیم که در این 

انتخابات سرنوشت ساز شرکت کنند.«

از قرار پدیده "گردوغبار" یا به قول مرکز نشینان 
کمی  اهمیت  طبع  به  شاید  )که  "ریزگردها" 
را  آن  امروزی ها  تعبیر  به  قایل اند  برایش  که 
نشده(  دامنگیرشان  هنوز  چون  می بینند  ریز 
خوزستانی  و  خوزستان  چیز  همه  بر  ناخواسته 

تاثیر گذاشته است.
قاعده  از  است  اجتماعی  کنشی  که  نیز  ادبیات 
آن  از  و  نیست  مستثنی  متنوع  پدیده های 
حال  با  متناسب  است  آدمی  همزاد  که  منظر 

آفریننده اش رخ نشان می داد.
وحید کیانی، شاعر و نویسنده خوزستانی، درباره 
گردوغباری که دیروز برخی از شهرهای استان 
باالخره  را درنوردید نوشت: »طبیعت  خوزستان 
روی نامهربان خودش را به ما نشان داد و یک 
آسمان بر ما خاک باراند. البته طبیعت نامهربانی 
از  داریم  آرام آرام  جفاکارانه  که  ماییم  نمی کند؛ 
بین اش می بریم و حواس مان نیست. خاک بدی 

بود، باد بدی بود. اما سه دوبیتی فی البداهه در 
خاکباران اهواز:

عجب بختی هوا دارد عزیزم
فقط غم ناله می بارد عزیزم
بپوشان چهره چون ماه خود را
دوباره گرد و خاک آمد عزیزم

***
مرا از خود هوای خسته تاراند

دل تنهای من در خویش درماند
در این هنگامه تلخ تنفس
تمام خاطرم را خاک پوشاند

***
هوا گرم است و ناپاک است اهواز
پر از گرد و پر از خاک است اهواز

برای چندمین سال پیاپی
محیط امن خاشاک است اهواز«

 تکیـه گـاه

حال  یه  همسرم  دیدن  با  ابتدا  امجد  آقای 
خاصی به او دست داد اما . بعد با او گرم گرفت 
که  بار  چند  از  بعد  محمد  همسرم  که  طوری 
او  من  با  هماهنگی  بدون  کرد  مالقات  او  با 
و  آورد.کم کم گاه  به منزل  را همراه خودش 
اینکه  از  به ما سرمیزد. من  امجد  آقای  بیگاه 
و  حال  زیاد خوش  آمد  می  ما  خانه ی  به  او 
خیلی  را  من  چون  نیز  همسرم  نبودم.  راضی 
قبول داشت . هیچ از رفت و آمد آقای امجد 

ناراحت نبود.
شرکت  نداشتم  خوبی  حال  من  که  روز  یک 
رساند  مدرسه  به  را  دخترها  محمد  و  نرفتم 
بودم  کشیده  دراز  و  شنیدم  را  آیفون  .صدای 
گذاشتند.  جا  را  وسایلشان  ها  بچه  کردم  فکر 
بدون اینکه آیفون را بردارم در را باز کردم. و 

خود برگشتم به اتاق و دراز کشیدم.
آیفون را که زدم بعد از چند دقیقه صدای درب 
باال آند. باخودم گفتم چرا داخل نمی آیند؟ آنها 
که کلید دارند . به سختی از جایم بلند شدم و 
درب حال را باز کردم . متحیر و مبهوت آقای 
امجد را دیدم. خشکم زد . نمي توانستم جواب 
سالمش را بدهم . با استرس زیاد جواب دادم 

.ب.....فر....ما.....ي......ید...!!!
در حالی که یک نان سنگکک و مقداری پنیر و 
یک بطری شیر در نایلون در دستش بود. اجازه 

ی ورود می خواست.
بدی  احساس   . بود  شده  یخ  مثل  بدنم  تمام 
چندسال  و  سی  این  در  حال  به  تا   . داشتم 
حالی  چنین   در  را  خودم  کردم  زندگی  که 

ندیدم.!!!!!!

گفتم  و  کردم  جور  و  جمع  را  م  خود  زور  به 
کسی خونه نیست ......!!

متانت همیشگی گفت  و  ادب  با همان  سریع 
بله می دانم . برای عرض مطلبی آمده ام. از 
را به سالن پذیرایی  او  جلوی در کنار رفتم و 

دعوت کردم.
میز  روی  داشت  دست  در  که  را  وسایلی 
گذاشت. و تقاضا داشت باهم صبحانه بخوریم. 

اما عذر خواست که این تقاضا را دارد.
بدون  کردم  آماده  صبحانه  و  نزدم  حرفی 
می  فرمان  فقط  باشم  داشته  رضایتی  اینکه 
تمام  نداشتم  ای  اراده  خودم  از  اصال  بردم. 
 . کرد  به صحبت  شروع   . بود  شده  یخ  بدنم 
مرتب با دستمالی صورتش و پیشانیش را که 
عرق کرده بود خشک می کرد.در آن روز سرد 
زمستانی احساس گرمای بدی داشت...حالش 
خوب نبود...از من تقاضا کرد پنجره را باز کنم 

..با هزاران...ان.....و...م ......ن
که  دانم  می  گفت  و  کرد  صحبت  به  شروع 
بسیار  خانم  خوشبختی.شما  و  داری  خانواده 
نجیب و درستکاری هستی و همیشه در دلم 
قائلم  برایت  خاصی  احترام  و  ام  ستوده  را  تو 
در  پیش  14سال  است.  معقول  غیر  .تقاضایم 
دیگر  دادم.  دست  از  را  همسرم  ای  سانحه 
با  فرزندم  تنها  و  نداشتم.  ازدواج  به  رضایت 
را  وقتم  بیشتر  من  و  کند  می  زندگی  مادرم 
با کار کردن پر کرده ام. دلم نمی خواهد که 
و  تو  با  دور  دورا  اینکه  فقط  باشم.  مزاحمت 
آنقدر  آنروز  تا  باشم.  ارتباط  در  ات  خانواده 
ام برخورد  با من و خانواده  مهربان و مودب  

چنین  کردم  نمی  تصور  اصال  که  بود  کرده 
قصدی دارد. از او متنفر شدم و از اینکه طوری 
بخورد کرده بودم که دل یک مرد را به سمت 
خود سوق دهم تنم لرزید و احساس کردم با 
پتک به سرم ضربه می زنند و در گوش هایم 
ن....گ...د....نگ..........  د....  جز  به  صدایی 
چیزی نمی شنوم. آنقدر در افکارم غرق شدم 
باز کردم ساعت 10:30را  که وقتی چشمم را 
نشان می داد.یعنی حدود دو ساعت و نیم من 
در آن حال نشسته بودم.چه بر من گذشته بود 

نمی دانم ؟؟!!
کی و چه زمانی آقای امجد رفته بود نمی دانم؟؟

بلند شدم و میز را که دست نخورده باقی مانده 
چکار  که  رفتم  فرو  فکر  به  کردم.  جمع  بود 
کنم.به کسی از آمدن امجد حرفی نزدم آیا این 
روش صحیح است که یک فرد غریبه و مجرد 
که در دلش به من عالقه دارد در خانه ی ما 
رفت و آمد کند. چند روزی در حال خودم بودم 
طوری که محمد و فاطیما و آتنا متوجه تغییر 

رفتارم شده بودند.
ی  مدرسه  در  که  داشتم  قدیمی  دوست 
بسیار  خانم  بود  پرورشی  مربی  دخترهایم 
دخترها  ها  صبح  که  مواقع  بیشتر  بود.  خوبی 
را می رساندم او را می دیدم و با هم سالم و 

احوالپرسی می کردیم.
پس از فکر کردن های زیاد تصمیم گرفتم که 
دوست  احمدی  خانم  با  را  موضوع  و  مشکلم 
جلسات  در  چون  بگذارم  درمیان  ام  قدیمی 
ماهانه ای که برای خانوادهها تدارک می دید 
همیشه مطرح کرده بود که مادر ستون و پایه 
ی عاطفه و استحکام و مدیریت خانواده است 
اسا.درست گفته  ایرانی  .بخصوص خانواده ی 
دارد. دست  در  را  خانواده  ابعاد  تمام  بود.مادر 

با توجه به مسئله ی پیش آمده من چند روز 
حتی کارهای خانه را به درستی نتوانستم انجام 
دهم چه برسد به کارهای شرکت .سردر گم و 

کالفه بودم.
باخانم احمدی تماس گرفتم و بیرون از مدرسه 
با او صحبت کردم.بسیار محترم بود و من فقط 
مشکل را مطرح کردم و نگفتم که برای خودم 
این مسئله پیش آمده.او هم نپرسید.فقط تأکید 
کرد که مومن و مسلمان هیچ وقت آبروی خود 

را نمی برد.!!!!
و دوباره تاکید کرد که در خلوت زن و مرد نفر 
سوم شیطان است. باید کانون خانواده را حفظ 
کنیم و بدانیم که ما مادر هستیم و خداوند ی 
داریم که مرتب  حواسش به ما هست.و همه 
ی مشکالتمان را حل می کند.کمی آرام شده 

بودم....آن هیاهوی درونم فرو نشسته بود....
به خانه آمدم و خود را آماده ی صحبت کردن 

با همسر و دخترانم کردم...
راجب جابه جایی خانه حرف زدم و کرایه خانه 
را بهانه کردم که سخت است ماهانه بپردازیم. 
به  همسرم  کنیم.  رهن  و  برویم  دیگر  جایی 
به  که  پولی  و  گذاشت  می  احترام  تصمیماتم 
امجد  آقای  گرفت.  پس  را  دادیم  امجد  آقای 
به  پول  نداشتن  هم  ما  و  شد  ناراحت  خیلی 
اندازه ی کافی را بهانه کردین. به هرطریقی 
نگه  را  داد  قرار  و  کند  کمکمان  خواست  می 

دارد ما نپذیرفتیم.
در این مسئله من محمد را طرف حساب آقای 
امجد قرار دادم. بدون اطالع آقای امجد خانه را 
جابه جا کردیم. و کارم را هم به شرکت دیگری 

منتقل کردم. دیگر آقای امجد را ندیدیم.
بزرگم  دختر  گذرد  می  جریان  آن  از  سالها 
دانشجو است. و من و محمد هر دو مشغول 
خداوندم  شاکر  همیشه  هستیم.  تالش  و  کار 
که توانستم باعقل و شعور ی که به من داده 
است مادر بودنم را در کانون خانواده ام حفظ 
کنم. به کمک مربی پرورشی مدرسه. هنوز گه 
را  او  و  زنم  زنگ می  احمدی  خانم  به  گاهی 

مثل خواهر بزرگم دوست دارم.
ای  ماهواره  االن  تا  خانه  جایی  جابه  زمان  از 
فیلم های  کانال های  و  ایم  نکرده  خریداری 
ماهواره ای را اگر مهمانی هم بروم تماشا نمی 
کنم. و مطمئن هستم که هدف و منظورشان 
فقط انهدام خانواده است به خصوص خانواده 
های ایرانی و چون مادر مهم ترین رکن است 
گرفتم  تصمیم  اند.  داده  قرار  هدف  را  مادر 
محکم تر از قبل با تمام توان زندگیم را نگه 

دارم با اینکه در سن پنجاه سالگی هستم.
خدا را شکر...

نویسنده : زهرا امیری
فرهنگی ، دانشجوی ارشد حقوق ، لیسانس معارف

قسمت دوم

آرمان مرادی

پــایـان
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توسط محققان کشور بررسی شد؛ 
باکتری همزیست برنج 

جایگزین کودهای شیمیایی می شود

با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران نحوه 
جایگزینی باکتری همزیست با ریشه گیاه برنج به جای استفاده 

از کودهای شیمیایی بررسی شد.
سید امیر مرعشی محقق دانشگاه تهران گفت: امروزه مصرف بی 
رویه کودهای شیمیایی در کشاورزی به یک چالش اساسی برای 
محیط زیست تبدیل شده چرا که این مواد به مرور وارد رودخانه 

ها، دریاچه ها و دریاها شده و این منابع آبی را آلوده می کنند.
وی افزود: بنابراین استفاده از روش های زیستی به جای استفاده 
از مواد شیمیایی در اولویت قرار گرفته و یکی از این روش ها، 
استفاده از باکتری هایی است که قادر باشند در خاک به صورت 
همزیست با گیاه زندگی کنند و مواد معدنی مورد نیاز گیاه، مانند 
نیتروژن و فسفات را به صورت قابل استفاده درآورده و در اختیار 

آن قرار دهند.
اشتوتسری  سودوموناس  باکتری  به  اشاره  با  پژوهشگر  این 
A1۵۰1 افزود: این باکتری یکی از انواع باکتری هایی است 
که به صورت همزیست با ریشه گیاه برنج شناسایی شده و قادر 
است نیتروژن هوا را جذب، تثبیت کند و در اختیار گیاه قرار دهد.

مرعشی هدف از انجام این طرح را شناسایی و درک نحوه عملکرد 
سودوموناس اشتوتسری دانست و بیان کرد: با استفاده از اطالعاتی 
که در زمینه محتوای ژنتیکی سودوموناس اشتوتسری در دسترس 

بود، ابتدا مجموعه آنزیم های این باکتری شناسایی شد.
وی عنوان کرد: سپس در مرحله بعد مجموعه واکنش هایی که 
توسط این آنزیم ها کاتالیز می شوند مورد شناسایی قرار گرفت و 

بدین ترتیب شبکه پیچیده از واکنش ها بدست آمد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: با داشتن شبکه متابولیک می توان 
مسیرهای فعال بیوشیمیایی و میزان فعالیت این مسیرها را توسط 
روشی ریاضیاتی به نام »مدلسازی مبتنی بر قید« پیش بینی و 
مطالعه کرد. مرعشی گفت: در مرحله نهایی صحت و دقت مدل 
مربوطه با استفاده از انجام آزمایش های مناسب و نیز بررسی داده 

های منتشرشده در مقاالت پیشین مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: به این ترتیب نشان داده شد که مدل پیشنهادی ما 
برای متابولیسم باکتری سودوموناس اشتوتسری A1۵۰1 قادر 
است پیش بینی هایی انجام دهد که به شکل قابل قبولی با داده 
های آزمایشگاهی مربوط به میزان جذب و مصرف منابع مختلف 

قندی و نیتروژنی منطبق هستند.
این پژوهشگر تاکید کرد: مدلی که در این پژوهش بدست آمده 
است اواًل ما را قادر خواهد کرد تا بتوان همزیستی این باکتری 
تواند  می  مدلی  چنین  ثانیا  و  کنیم  درک  بهتر  را  برنج  گیاه  با 
پیشنهاد  باکتری  این  در  را  احتمالی  ژنتیکی  های  دستکاری 
کند که به بهبود ویژگی های متابولیک آن )مثاًل بهبود تثبیت 

نیتروژن(  منجر شود.
اختیار  در  آزاد  دسترسی  صورت  به  شده  ارائه  متابولیک  مدل 
محققان قرار دارد که می تواند در پژوهش های آتی بر روی این 

باکتری مورد استفاده قرار گیرد.

براساس آخرین آمار منتشر شد؛
ثبت ۱40 هزار دامنه در یکسال

ثبت  از  اینترنتی،  پسوندهای  ثبت  از  ارائه شده  آمارهای  آخرین 
بالغ بر 754هزار دامنه در کشور حکایت دارد و بررسی ها نشان 
می دهد طی یکسال اخیر حدود 140 هزار دامنه جدید در ایران 

به ثبت رسیده است.
های  دامنه  ثبت  مرکز  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  براساس 
اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تاکنون 754 هزار و 637 
دامنه اینترنتی در کشور توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده و 
فعال است که این آمار در پایان سال 93 حدود 618 هزار و 789 

دامنه اعالم شده بود.
بررسی ها نشان می دهد که پسوند » آی آر« همچنان در صدر 
نیز   net.ir پسوند  و  دارد  قرار  اینترنتی  فعال  دامنه های  ثبت 

کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.
که  دهد  می  نشان  اینترنتی  های  دامنه  ثبت  وضعیت  آخرین 
با پسوند ir در کشور  هم اکنون تعداد 745 هزار و 922 دامنه 
فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ 
همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر 3 هزار و 697 
دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران 2 هزار و 109 
دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک 

هزار و 520 دامنه اعالم شده است.
پسوند  با  رسیده  ثبت  به  فعال  دامنه های  تعداد  در همین حال 
 ،289 بر  بالغ   gov.ir پسوند  با  دامنه،   355 حدود   sch.ir
بالغ بر 391 دامنه است؛   id.ir بالغ بر 312 و  org.ir پسوند
در  و  رسیده  ثبت  به   net.ir پسوند  با  نیز  دامنه   42 تاکنون 
های  دامنه  ثبت  پایگاه  در  دامنه   637 و  هزار   6754 مجموع 

اینترنتی در ایران برای سال 94 ثبت شده و فعال است.
رشد  با  کشور،  در  فعال  اینترنتی  های  دامنه  شمار  رو  این  از 
نشان  ها  بررسی  که  نحوی  به  است.  ثبت  در حال  چشمگیری 
می دهد در سال 91 بیش از 100 هزار دامنه »دات آي آر« ثبت  
شد که تعداد دامنه هاي ثبت شده در سال 91 دو برابر سال 90 
بوده است؛ همچنین با توجه به رشد ثبت دامنه »IR.« در سال 
92 شمار دامنه های فعال اینترنتی به بیش از 400 هزار پسوند 
رسیده است و در سال 93 نیز با رشد صعودی این دامنه ها از مرز 

600 هزار دامنه گذشت.
هم اکنون ایران با تعداد دامنه های اینترنتی فعال، از نظر تعداد 
دامنه اینترنتی کشوری، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است، 
ترکیه،  هنگ کنگ،  مالزی،  سنگاپور،  نظیر  کشورهایی  از  بلکه 
اسلواکی، یونان و فنالند هم پیشی گرفته است و با رشد ساالنه 
45 درصدی در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه 

اینترنتی قرار دارد.

رکوردشکنی در تقاضای فضانورد شدن

ثبت  زمینه  در  رکوردشکنی  از  آمریکا  فضانوردی  آژانس 
درخواست شرکت در کالس فضانوردی خبر داد. از میان این 

افراد مسافران مریخ انتخاب خواهند شد.
ناسا اعالم کرد که بیش از 18 هزار و 300 درخواست برای 
این  فضانوردی  کالسهای  بعدی  دور  در  پست   14 حداکثر 
تا  که  است  درحالی  این  است.  شده  ارایه  فضانوردی  آژانس 
پیش از این بیشترین تعداد درخواستهای ارایه شده مربوط به 

سال 1978 و ثبت 8 هزار درخواست بود.
به نظر می رسد که با توجه به آغاز دور تازه ای از فعالیتهای 
اکتشافی در حوزه فضا، شمار عالقمندان به این عرصه برای 
حضور در مأموریت های فضایی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

برای حضور در کالسهای فضانوردی در  درخواستهای جدید 
حد فاصل 14 دسامبر سال گذشته تا 18 فوریه به ناسا ارایه 

شده است.
قابل  تعداد  این  ناسا درخصوص  بولدن مرد همه کاره  چالرلز 
توجه درخواست گفت: البته من از اینکه این شمار قابل توجه 
افراد نهایی  انتخاب  برای شرکت در کالسهای فضانوردی و 

جهت سفر به مریخ درخواست داده اند ابراز تعجب نمی کنم.
وی افزود: در نهایت تنها چند انتخاب شده نهایی که افرادی 
بعدی  نسل  عنوان  به  هستند  نظر  هر  از  مستعد  و  کامل 
فضانوردان ناسا برای سفر به اعماق فضا و البته مریخ برگزیده 

خواهند شد.
این درحالی است که رئیس ناسا خود در سال 1980 به عنوان 
این  کالسهای  از  یکی  در  برگزیده  نهایی  نامزد   19 از  یکی 
آن  کاره  همه  مرد  عنوان  به  حاال  و  بود  فضانوردی  آژانس 

فعالیت دارد.
این  تمامی  رو  پیش  ماه   18 در  که  دارد  نظر  در  ناسا  اکنون 
درخواستها را به دقت مورد بررسی قرار داده و با انجام مصاحبه 
های مختلف با متقاضیان که در مرکز فضایی جانسون واقع در 

هوستون انجام می شود به 14 فرد نهایی برسد.
از میان این افراد مسافران آینده مریخ انتخاب خواهند شد.

در پارک علم و فناوری خوزستان محقق شد؛
تولید ماده ای برای تثبیت فلزات سنگین

 از ضایعات پوسته میگو

خوزستان  فناوری  و  علم  پارک  در  بنیان  دانش  شرکت  یک 
موفق به تولید کیتین و کیتوزان یا موادی برای تثبیت فلزات 

سنگین از ضایعات پوسته میگو شدند.
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد مجری طرح، گفت: کیتین و 
هستند  زیست  محیط  با  سازگار  مدرن  بیوپلیمر  دو  کیتوزان، 
این  بر  دارند  بسیاری  سنگین  فلزات  تثبیت  برای  توانایی  و 
پوسته  ضایعات  از  را  مواد  دو  این  تا  شدیم  موفق  ما  اساس 

میگو تولید کنیم.
جمله  از  متفاوت،  منبع  سیصد  از  بیش  تاکنون  افزود:  وی 
گیاهان و بی مهرگان دریایی، حشرات، باکتری ها، جلبک ها 
، قارچ ها، خزه ها، نرم تنان و دیاتومه ها برای استخراج این 

مواد مورد مطالعه قرار گرفته اند.
اولیه  اینکه در حال حاضر مهم ترین منابع  بیان  با  جعفرزاده 
برای استخراج به صرفه اقتصادی آن، پوسته سخت پوستان 
از  بیش  کرد:  عنوان  است،  کریل(  خرچنگ،  میگو،  دریایی) 
3هزار کاربرد از این منابع در صنایع داروسازی، زیست فناوری، 
آب،  تصفیه  گیاهی،  تولیدات  غذایی،  آرایشی،  کشاورزی، 
پزشکی، کاغذسازی، پاالیش فلزات سنگین، تغذیه حیوانات، 

شیمی، نساجی و الیاف به ثبت رسیده است.
به  مغناطیسی  نانوذرات  اخیر،  سالهای  در  اینکه  بیان  با  وی 
دلیل خواص مغناطیسی منحصر به فرد خود توجه پژوهشگران 
زیادی را در تصفیه فاضالب ها به خود جلب کرده اند، ادامه 
بسیار  اهمیت  آهن  پایه  بر  مغناطیسی  نانوذرات  امروزه  داد: 
زیادی یافته اند، زیرا کاربردهای وسیعی در کشاورزی، صنعت 

و پزشکی دارا هستند.
اهواز  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
کمپوزیت  سازی  آماده  مطالعات  از  بسیاری  تازگی،  به  گفت: 
کاربردی  برنامه های  و  مگنتیت  ذرات  نانو   – کیتوزان  های 
برای از بین بردن یونهای فلزی گزارش شده که ما هم در این 
فلزات  تثبیت  برای  را  و کیتوزان  شرکت موفق شدیم کیتین 

سنگین تولید کنیم.
 - مغناطیسی  نانوذرات  کامپوزیت  اینکه  بیان  با  جعفرزاده 
کیتوزان جاذب امیدوار کننده برای از بین بردن فلزات سنگین 
است، گفت: این مواد نه تنها قابلیت کیلیت کردن فلزی قوی، 
با توجه به حضور گروه های هیدروکسیل و آمین در زنجیره 

کیتوزان دارند، بلکه از ویژگی های حضور نانومواد هم است.
پروتئین  زدایی،  امالح  مرحله  سه  شامل  کیتین،  گفت:  وی 
زدایی و رنگ زدایی با درجه خلوص 87 درصد و کیتوزان، دی 
 NaOH استیله کردن کیتین بدست آمده طی یک مرحله با
تحت شرایط خاص با درجه خلوص: 89 درصد است که برای 

تثبیت فلزات سنگین به کار می رود.
فلزات  مانند  انسانی  با مشنا  ها  آالینده  ورود  در دهه گذشته 
یافته  افزایش  زیادی  میزان  به  اکوسیستم  درون  به  سنگین 
است به همین دلیل از بین بردن این آالیندگی ها مهم است 
زیرا  سالمتی انسان با این فلزات سنگین به خطر می افتد. 
این طرح با همکاری نادره رهبر ، مریم امیدی نسب به انجام 

رسیده است.
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 تیمی از دانشمندان دانشگاه ساوث همپتون و امپریال کالج لندن 
با الهام از خفاش ها با موفقیت توانسته اند بالهای دارای غشای 
در  مصنوعی  عضالت  مانند  که  کنند  آزمایش  را  منحصربفرد 
زمان پرواز عمل کرده و راه را برای نسل جدیدی از پهپادهای 

هوایی کوچک هموار کرده است.
از  خفاش  از  گرفته  الهام  سرنشین  بدون  هوایی  خودروهای 
می توانند  بوده،  برخوردار  ایرودینامیکی  یافته  ارتقا  ویژگی های 
در مسافت های طوالنی پرواز کنند و اجرایی کردن آن ها بسیار 

اقتصادی تر است.
نیروهایی  به  واکنش  در  خفاش  مانند  پهپادها  این  بالهای 
بخش  هیچ  از  و  داده  شکل  تغییر  می کنند،  تجربه  که 
پهپاد  از  نگهداری  امر،  این  که  نیست  برخوردار  مکانیکی 

را ساده تر می کند.
طراحی منحصربفرد بال ها شامل پلیمرهای الکتروفعال هستند 

شده،  اعمال  ولتاژ  به  واکنش  در  می دهد  اجازه  آن ها  به  که 
بیشتر  را  عملکردشان  رو،  این  از  و  شوند  منبسط  و  منقبض 

ارتقا بخشند.
نتیجه،  در  و  الکتروفعال  غشای  شکل  ولتاژ،  ورودی  تغییر  با 

ویژگی های ایرودینامیکی می توانند در زمان پرواز تغییر کنند.
بال طراحی شده در نهایت به پرواز در مسافتهای طوالنی تر از 

آنچه در حال حاضر ممکن است، منجر خواهد شد.
در  فزاینده ای  بطور  اکنون  با مساحت 15 سانتیمتر  پهپادهایی 
مناطق  بررسی  مانند  غیرنظامی  و  نظامی  گسترده  کاربردهای 

دورافتاده و خطرناک مورد استفاده قرار گرفته اند.
پهپادها،  سازندگان  میان  در  نوظهور  گرایشات  از  یکی 
خودروهایی  طراحی  برای  طبیعی  جهان  از  الهام گیری 
مشابه  سطوح  همراه  به  را  بهتری  پرواز  می توانند  که  است 
بازدهی  از  و  کنند  ارائه  کوچک  هواپیماهای  روی  بر  کنترل 

ببرند. بهره  بیشتر  بسیار  پرواز  برای  بال  توسط  شده  ارائه 
گام بعدی محققان، ادغام این بالهای فعال با یک پهپاد عادی 
است و استقرار آن در کاربردهای جهان واقعی تا پنج سال آینده 

محقق خواهد شد.

گام محققان ایرانی در ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری زیست سازگار با مقاومت حرارتی باال
در  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  محققان   
نانوذرات  از  استفاده  با  آزمایشگاهی  تحقیقاتی 
موفق به ساخت کامپوزیت های پلیمری زیست 
باال شده اند.  حرارتی  مقاومت  با  پذیر  تخریب 
این نانوکامپوزیت ها به روشی ساده و دوستدار 
محیط زیست تهیه شده و در صنایع مختلف 
به  مقاوم  اتصاالت  و  تجهیزات  ساخت  جهت 

حرارت کاربرد دارند.
پلیمری  کامپوزیت های  از  استفاده  امروزه 
زیست تخریب پذیر به منظور کاهش آلودگی 
محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است، ولی 
یکی از بزرگترین موانع در تجاری سازی این 
کامپوزیت ها، خواص مکانیکی و حرارتی پایین 
صنایع  در  را  مواد  این  کاربرد  که  آن هاست 

مختلف تحت تأثیر قرار می دهد.
در سال های اخیر، تالش های بسیاری پیرامون 
افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری 
تخریب پذیر با استفاده از نانوذرات صورت گرفته 
حرارتی  مقاومت  ضعف  کردن  مرتفع  است. 
گامی  زیست،  محیط  دوستدار  کامپوزیت های 

دیگر در صنعتی کردن این مواد است.

مریم رستمی مجری طرح، هدف این پژوهش 
حرارتی  مقاومت  افزایش  برای  تالش  را 
کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر با 
استفاده از نانولوله های کربنی به روشی ساده و 

دوستدار محیط زیست خواند.
این  ساخت  روش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
نانوکامپوزیت ها عنوان کرد: »از آنجا که توزیع 
مناسب و یکنواخت نانولوله ها در بهبود خواص 
نانوکامپوزیت های حاصله  مکانیکی و حرارتی 

تأثیر قابل مالحظه ای دارد، در این طرح نیز 
زیست  پلی )آمید-ایمید(  نانوکامپوزیت  تهیه  
سازگار به روش محلولی صورت گرفته است. 
توزیع  منظور  به  فرا صوت  امواج  از  همچنین 
در  کربنی  های  نانولوله  یکنواخت  و  مناسب 

کامپوزیت پلیمری استفاده شده است.«
حضور  اثرات  بررسی  نحوه   پیرامون  وی 
پلیمری  کامپوزیت  در  کربنی  لوله های  نانو 
افزود: »اثر حضور نانولوله های کربنی حاوی 

و  حرارتی  خواص  بر  کربوکسیل  گروه های 
زیست  پلیمری  کامپوزیت  شناسی  ریخت 
مورد  پلی)آمید-ایمید(  پایه  بر  پذیر  تخریب 
حاصل  میکروگراف های  گرفت.  قرار  بررسی 
الکترونی  میکروسکوپ  آزمون های  از 
الکترونی  میکروسکوپ  و   )SEM( روبشی 
از  یکنواختی  توزیع   ،)TEM(عبوری
نانولوله های کربنی عامل دار شده را در زمینه  
پلیمری تأیید می کند. همچنین حضور نانولوله 
حرارتی  پایداری  افزایش  باعث  کربنی  های 
در  پذیر  تخریب  زیست  های  نانوکامپوزیت 
شده   )TGA( سنجی  وزن  گرما-  آزمون 
های  برهمکنش  از  ناشی  نتایج  این  است. 
های  نانولوله  بین  شده  ایجاد  هیدروژنی 
کربنی و گروه های عاملی مختلف در ساختار 

پلیمر است.«
این طرح حاصل همکاری های مریم رستمی- 
صنعتی  دانشگاه  شیمی  دکترای  دانشجوی 
اصفهان- دکتر شادپور ملک پور و دکتر امیر 
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  عبدالملکی 

صنعتی اصفهان است.

از  تصویربرداری  با  ماساچوست  دانشگاه  محققان  پژوهش   

حرکت آهسته عطسه کردن نشان می دهد با عطسه کردن یک 
بالن پر از مایع از دهان خارج شده و سپس فرو می شکند و به 
می کند؛  پرتاب  هوا  به  را  چسبناکی  رشته های  طوالنی،  مدت 
قطرات  از  غباری  در  جداگانه  به صورت  نهایت  در  رشته  این 

پرتاب می شوند.
به گفته محققان این عکس برداری از این حیث جالب است که 
انتظار دارند در  انتظار بیرون آمدن قطرات را از دهان را  همه 

صورتی که عطسه اصاًل به صورت قطره بیرون نمی آید.
مناسب  راه های  کردن  پیدا  برای  تصویربرداری  این  مبنای 

کاهش گسترش بیماری هاست.

این مهم است که محققان متوجه شوند چگونه روند فروپاشی 
عطسه اتفاق می افتد، چراکه درک چگونگی پراکندگی قطرات 
عطسه می تواند دانشمندان را در تهیه نقشه گسترش عفونت ها 
و افرادی که "پخش کننده های فوق العاده" هستند یاری رساند.

افراد  از  عطسه   100 پرسرعت  دوربین های  پژوهش  این  طی 
داوطلب را ضبط کردند. عکس ها در مدت زمان کمتر از 200 
میلی ثانیه گرفته و به همین علت لحظات دقیقی از پرتاب بزاق 

در هوا گرفته شده است.
دخیل  فرآیندهای  در  می تواند  بزاق  پرتاب  مراحل  این  تمامی 
در بیماری هایی نظیر آنفلوانزا و سرماخوردگی یاری رسان باشد.

 یک زن نابینای اهل بالتیمور به واسطه پیشرفت های صورت 
گرفته در زمینه سلول درمانی، بینایی خود را مجددا بدست آورد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سلول های بنیادی، »ونا بلتون« 
تا دو سال گذشته قادر به دیدن نبود، اما اینک با جراحی سلول 
های بنیادی که انجام داده  قادر به دیدن پیرامون خود و مکان 
های مختلف است و هر روز به راحتی به محل کار خود رفت 

و آمد می کند.
به  بنا  رفته  رفته  اما  داشت  کاملی  بینایی   2009 سال  تا  وی 
دالیلی که ابتدا ناشناخته بود و بعدها با شک و تردید عفونت 
چشمی تشخیص داده شد، رفته رفته بینایی خود را از دست داد.

وی به دنبال درمان، با کلینیک های متعددی مشاوره کرد و در 
نهایت به توصیه یکی از این کلینیک ها تصمیم به انجام سلول 
درمانی گرفت. به این منظور جراحان ارتوپد ابتدا مغز استخوان 
وی را استخراج کردند و با استفاده از دستگاهی خاص سلول 
ناحیه  به  این سلول ها  بنیادی آن جداسازی شد. سپس  های 

آسیب دیده چشم وی)عصب بینایی( تزریق شد.
»ونا بلتون« اولین مرحله از سلول درمانی خود را در مارچ 2014 
در فلوریدا انجام داد و یک سال بعد، متوجه شد که بینایی اش 

رفته رفته بهبود یافته است.
که  کرد  مشاهده  بار  اولین  برای  سال،  همان  ژوالی  در  وی 

همسرش چه شکلی است! ونا معتقد است که این سلول درمانی 
زندگی وی را دگرگون کرده است و اکنون از مدافعان پر و پا 

قرص سلول درمانی است.

احیای بینایی یک زن نابینا با سلول درمانی

به تازگی دوچرخه ای در ایتالیا ساخته شده که می توان آن را 
پیشرفته ترین نسل دوچرخه های برقی در دنیا به شمار آورد.

دوچرخه های برقی به سرعت جای خود را در میان مردم باز می 
کنند. این دسته از دوچرخه ها به جهت آنکه از به روزترین فناوری 
های روز دنیا ساخته می شوند مورد توجه مردم قرار گرفته اند.

اکنون گروهی از محققان خوش ذوق در ایتالیا محصولی جدید 
 BestiaNera Sport در این عرصه ارایه کرده اند که

نام دارد.
این دوچرخه برقی وزن بسیار کم آن است.  مهمترین ویژگی 
زمره  در  و  داشته  وزن  کیلوگرم   9.8 تنها  جدید  محصول  این 

سبک ترین دوچرخه های برقی جهان قرار دارد.
استفاده از فیبر کربنی برگ برنده محققان ایتالیایی در ارایه 
موجب  ابتکارعمل  این  است.  بوده  خالقانه  محصول  این 
شده تا وزن آن در مقایسه با سایر محصوالت مشابه بسیار 

کمتر باشد.
چرخ جلو از نوع سه پره فیبر کربنی و چرخ عقب از نوع دیسکی 

کربنی است. در چرخ عقب همچنین باتری لیتیوم یونی سبک 
و کوچکی تعبیه شده که با موتور 250 واتی پیشرفته در جفت 

سازی شده است.
تنظیم  جدید  محصول  این  توجه  جالب  ویژگیهای  از  یکی 
اپلیکیشن  طریق  از  باتری  از  شده  استفاده  الکتریسیته  میزان 
مخصوصی است که بر روی تلفن همراه دوچرخه سوار نصب 
می شود. باتری این دوچرخه برقی به ازای هر بار شارژ کامل 
تا 30 کیلومتر الکتریسیته الزم برای کارکرد موتور برقی آن را 

تأمین می کند.
از آن گذشته سیستم ترمز احیاکننده عقبی این دوچرخه برقی 

به افزایش توان باتری کمک می کند.

پیشرفته ترین دوچرخه برقی دنیا ساخته شد

محققان آمریکایی اظهار کردند: واقعا این افراد مشکل روحی دارند و یا افراد 
باهوش و خالقی هستند؟ حقایقی در این مورد وجود دارد که در ذیل به آنها 

اشاره می شود:
بله حقیقت  افکار می شود.  با خود موجب سازماندهی بهتر  * صحبت کردن 
دارد این افراد به دلیل بلند گفتن امیدها و افکارشان بر روی آنها تمرکز کرده 

و آنها را می یابند.
* این افراد حافظه بهتری دارند آنان با این عمل مغز خود را تقویت کرده در 

نتیجه یادآوری بهتر و حافظه بهتری نسبت به دیگران دارند.

* مغز کارآمدتری دارند. بر اساس برخی تحقیقات صحبت با 
بهتر می شود.  نظم  و  به سریع فکر کردن  خود موجب کمک 
افرادی که با خود صحبت می کنند نسبت به سایرین موارد را 

بهتر ذخیره و بازیابی می کنند.
* چون اهداف خود را با صدای بلند تکرار می کنند به بیشترین 
بر  لیزر  همچون  آنان  بلند  چون صدای  می رسند  خود  اهداف 

مغزشان نفوذ می کند.

بهبود عملکرد مغز از طریق صحبت کردن با خود

تصویربرداری محققان از ترکیدن بالن عطسه!
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در  و  است  اهواز  شهر  قدیمی  محالت  از  ملت،  کوی 
نزدیکی رود کارون قرار دارد. و زیر نظر شهرداری منطقه 
3 اهواز قرار دارد. نام جدید این محل کوی ملت است اما 

بیشتر مردم آن را به اسم کوروش می دانند.
کوروش از قسمت جنوبی به محله زیتون متصل می شود. 
روبروی  در  می رسد.  پاستوریزه  به  شمالی  قسمت  از 
کوروش محله زویه قرار دارد. خیابان کارون و فاز 3 و فاز 
۲ کوروش، در کنار رود کارون قرار دارند و جاده ساحلی 
بزرگترین  ملت،  پارک  کند.  می  عبور  آن  از  اهواز  جدید 
پارک کوروش در حدفاصل فازهای ۲ و 3 واقع است و 
محل تفریح مردم کوروش و دور هم نشینی جوانان این 
منطقه می باشد. مسجد حضرت فاطمه )س( معروفترین 
خیابان های  فاصل  حد  در  و  می باشد  کوروش  مسجد 

عامری و دانیال قرار دارد.
بازار شب فاز 3 در جاده ساحلی جدید اهواز که از انتهای 
فاز 3 می گذرد قرار دارد. در مسیر جاده ارتباطی فاز 3 و 
فاز ۴، بازارچه فاز ۴ واقع است که مردم مناطق مختلف 
کوروش از این بازار ارزاق عمومی و میوه و تره بار خود را 
تهیه می کنند. قیمت های محصوالت عرضه شده در بازار 
شب فاز 3 و نیز بازارچه فاز ۴ از قیمت های بازارچه فاز3 
و دیگر مراکز عرضه مایجتاج عمومی در سطح کوروش 

ارزانتر است.

فاز  به سراغ  اخبار،  ادامه گزارش های شهری جهان  در 
۴ کوروش رفتیم و وضعیت آن را برای شما خوانندگان 

محترم در ادامه شرح خواهیم داد.
* سگ های ولگرد !

برای  که  هاست  مدت  منطقه  این  در  سگها  زدن  پرسه 
اگر  و  شده  تبدیل  طبیعی  و  عادی  امری  به  شهروندان 
وضعیت به همین روال ادامه یابد شاید مجبور به خدمات 

رسانی به آنها شوند.
سگ  گردی  روز  و  گردی  شب  افزایش  شاید  البته   
به  تردد مسئوالن  باشد که  این  به سبب  ولگرد  های 
کرده  آزادی  احساس  آنها  که  شده  کم  انقدر  منطقه 
کنار خود  در  را  ولگرد  و مردم هم حضور سگ های 

بیشتر احساس می کنند!
مسئوالنی که مردم ولی نعمت آنان هستند و در هر برنامه 
ما  بر  مردم  میگویند  میرسند  که  و سخنرانی  همایش  و 
به  نیستند گهگاهی هم که شده  اما حاضر   ، منت دارند 
مناطق تحت مدیریت خود رفته و به آنها سر بزنند شاید 
از  بسیاری  منطقه  در  زدن  پرسه  با  بتوانند  آنها  بار  این 

مشکالت را فراری دهند .
اما سگ های ولگرد که امروز به معضلی تبدیل شده اند 
و در بسیاری از گزارش ها حتی گزارش از مناطق مرکزی 
به  نیز چشمشان  کرد  پوشی  آنها چشم  از  نمیتوان  شهر 

دست مسئوالن است تا شاید آنها فکری به حالشان کرده 
و مکانی مناسب و به دور از زباله ها و گندابها برای زندگی 

و آسایش آنان فراهم سازند!
الاقل  نمیتوانید  اگر   ، میتوانید  بخواهید  اگر   *

خیانت نکنید 
گوسفندان هم برای خود ابوعطا میخوانند !

و  ویژه صدا  به  ها  رسانه  در  مسئوالن شهری  ساله  هر 
 سیما حاضر شده و با ژست مدیریتی خود وعده جمع آوری

را میدهند  گوسفندان و احشام فروشی های سطح شهر 
اما هر بار با حرکتی نمادین و جمع آوری تعداد محدودی 
رسانه  در  و  معرفی کرده  میدان  پیروز  را  ، خود  گوسفند 

های هم سوی خود باز نشر گسترده ایی می دهند .
فاز چهار کوروش نیز از این امر مستثنا نبوده و همچنان 
وجود گوسفندان و احشام ، بهداشت محیطی را با خطر 

جدی مواجه کرده است .
 با وجود کشتارگاه ها و دامداری های بسیار ، چرا باید عده ای

آزادانه و مقابل چشمان شهرداران اقدام به کشتار و فروش 
گوسفندان کنند و مسئوالن نیز برای رفع تکلیف همان 
سالی یکبار چشمان خود را باز کرده و دوباره تا سال بعدی 

پلک های مبارک خود را بر روی هم بگذارند .
مقابل  در  و گوسفندان  داران  واقعا چه شده که گوسفند 

چشمان تیز بین شهرداران محترم ابوعطا میخوانند؟!

* بازارچه های خودگردان!
 سالهای زیادی است که شهرداران از ساماندهی بازارچه ها 
در هر کوی و برزن سخن می رانند و لکن فقط در حد 

حرف است و هیچ عملی در پی آن نیست.
بازارچه فاز ۴ کوروش که به بازارچه ای برای خرید میوه 
و صیفی جات در کنار بازارچه های دیگر کوروش شناخته 
قرار  شهرداری  های  نقشه  پونز  زیر  که  سالهاست  شده، 
دارد و گویی همه می توانند آن را به وضوح ببینند به غیر 

از مسئوالن امر در شهرداری.
طبیعی است که وقتی نظارتی بر مجموعه ای نباشد آن 
در  و  بی نظمی میل کرده  به سوی  مجموعه و سیستم 

مدت کوتاهی دیگر از کنترل خارج می شود.
مورد  ای  بارازچه  واقع  به  که  کوروش  بازارچه  اکنون 
نیاز برای مردم منطقه است دیگر در کنترل شهرداری 
نیست و به همین دلیل سبب به وجود آمدن مشکالت 
خود  اطراف  در  بسیاری  محیطی  زیست  و  بهداشتی 

شده است.
انباشته شده بر روی هم در کنار مرکز  وجود زباله های 
خرید میوه و سبزی جات و در مقابل بی خیالی مسئوالن 
شهری دست به دست هم داده اند تا مرکز خریدی غیر 

بهداشتی اما ضروری برای مردم به وجود آید.
قبال  در  ای  وظیفه  نه  منطقه  شهرداری  گویی 

 ساماندهی بازارچه داشته و نه خیال جمع آوری زباله ها 
را در سر دارد.

* بازهم داستان تکراری آسفالت
 متاسفانه عدم زیرسازی مناسب برای آسفالت و حفره های 
عمیق در همه مناطق معابر شری دیده می شود که گاهی 
در  چرخ  ماندن  جا  و  همان  آنها  در  ماشین  چرخ  افتادن 
گودال، حفره، چاله، چاه و یا هرچه که رانندگان اسمش 

را می گذارند همان!
این گودال ها، دست اندازها، فرورفتگی ها و یا هر نامی 
که دارند، هزینه های بسیاری را برای مردم برجای می 
گذارند و معلوم نیست شهرداری هزینه های دریافتی از 

مردم را دقیقا صرف چه کارهای مهمی میکند.
 چرا باید در آن سوی پرده های همایش ها و سخنرانی های 
زیبا و پر زرق و برق مدیران شهری، منطقه های مملو از 

خرابی و بی سامانی وجود داشته باشد.
در پایان الزم است به حدیثی  از امیرالمؤمنین اشاره 
کنیم که در ان حضرت فرمودند: اندازه هرکس به 
حکت   ۴77 ص  البالغه،  اوست)نهج  همت  اندازه 
های  ویرانه  به  دقت  با  کمی  است  کافی  ۴7(؛ 
بیاندازید  اند  گذاشته  منطقه  را  آنها  نام  که  شهری 
شهرداری  مسئوالن  قواره  و  قد  اندازه،  و  حد  از  تا 

اهواز آگاه شوید.

بررسی مشکالت شهری کالنشهر اهواز )4(؛

فاز 4 کوروش، اوج محرومیت


