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وقتی از جنگ می گوئیم اذهان سریع به 
سمت جنگ فیزیکی می رود اما واقعیت این 
حال  در  همواره  تاریخ  طول  در  بشر  نیست. 
تعارض  یعنی  جنگ  بوده.  جنگ  و  مبارزه 
منافع. هر کسی برای سود و منفعت خود هم 

مجموعه اقداماتی انجام می دهد.
جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ سرد، 
جنگ نرم، جنگ سایبری، جنگ دیپلماسی 
و ... ده ها ترکیب از واژه های مختلف. پس 

لزوماً جنگ همیشه نظامی نیست.

در  همیشه  اخیر  سال   40 طی  ما  کشور 
حال جنگ بوده؛ یا جنگ نظامی یا فرهنگی 
و  واضح  اقتصادی.  هم  حاال  و  سایبری  یا 
روشن است در شرایط جنگی، همه باید گارد 

جنگی بگیرند.
تمامیت  که  هنگامی  بخشی:  اولویت  اول؛ 
ارضی کشوری به مخاطره می افتد و با تهاجم 
دشمن مواجه می شود، اصل عقالنی و منطقی 
و  مأموریت ها  همه  بر  »دفاع«  اولویت بخشی 
آماج  که  بپذیریم  اگر  است.  دیگر  مسائل 
قرارگرفته ایم  دشمن  اقتصادی  عظیم  جنگ 
و  محدودیت ها  باوجود  که  بدانیم  باید 
و  نداریم  اولویت بندی  جز  چاره ای  کمبودها 
امروز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اولویت 
هرگونه  است.  کشور  اول  و  اصلی  مسئله  و 
تصمیم گیری و اقدام در کشور با مالحظه این 

اولویت راهبردی باید باشد.

همه دستگاه ها و قوا باید جنگ را اولویت 
قضا  دستگاه  و  مجلس  دولت،  بدانند.  خود 
انتظامی و همچنین  و  نظامی  قوای  در کنار 
ستاد  مستضعفان،  بنیاد  چون  نهادهایی 
اجرایی فرمان امام و ... . همه باید مسئله اول 
خود را جنگ اقتصادی بدانند. وقتی اولویت 
روزمره،  های  طرح  و  تصمیمات  جای  به  را 
به جنگ اقتصادی دادند دیگر وقت و هزینه 
می  متمرکز  اقتصادی  جنگ  برروی  را  خود 
فکر  به  اسالمی  شورای  مجلس  دیگر  کنند. 
که  بود  نخواهد  لوایحی  و  ها  برنامه  و  طرح 
در شرایط عادی هم همان ها را پیگیری می 

کرد!

جلسات  دولت،  هیئت  جلسات  موضوع 
آنها جنگ  بالتبع تصمیمات  و  ها،  وزارتخانه 

اقتصادی است نه موضوعات فرعی!

تصمیمات:  سازی  یکپارچه  و  تمرکز  دوم؛ 
موازی کاری و تصمیمات پراکنده، در شرایط 
عادی هم به کار ضربه می زند چه برسد به 
گذشته  سال  انقالب  رهبر  جنگی!  شرایط 

»ستاد  تشکیل  عنوان  به  کرد  صادر  فرمانی 
تمام  یعنی  اقتصادی«.  جنگ  فرماندهی 
در  باید  شرایط  این  در  اقتصادی  تصمیمات 

این ستاد گرفته شده و متمرکز شوند. 

از آسیب  با بوروکراسی؛ یکی  سوم؛ جنگ 
های جدی کشور در شرایط عادی، حاکمیت 
بوروکراسی است. در شرایط جنگی این آسیب 
بیشتر است. بطور مثال یک تولید کننده)خرد 
باید  کارخانه  یک  اندازی  راه  برای  کالن(  یا 
یک عمر تالش کند و از چندده دستگاه مجوز 
دریافت کند. اگر مسئولین قبول دارند که در 
شرایط جنگی قرار داریم و قصد دارند تصمیم 
جنگی بگیرند باید خیلی از این قوانین دست 
کنند.  تعطیل  موقتاً  را  بوروکراسی  گیر  پا  و 
بطور مثال کسب مجوز برای یک تولید کننده 
را از 60 مجوز به 10 مجوز برسانند و صدها 

تصمیم از این دست جنگی!

شاید  اقتصادی؛  ساختار  اصالح  چهارم؛ 
مهم ترین  از  یکي  بگوییم  اگر  نیست  پربیراه 
حاضر،  حال  در  اقتصادي  حوزه ي  در  کارها 
کشور،  اقتصادي  ساختار  ترمیم  و  اصالح 
متناسب با شرایط جدید جنگ اقتصادي است. 
کاري که البته همه ي کشورها براي پیشرفت 
اقتصادي نیز انجام داده اند. مثال چین بعد از 
انقالب فرهنگي سال 19۸9 و قضایاي میدان 
»تیان آن من«، در حوزه ي اقتصاد دست به 
حکمراني  ساختار  که  زد  اساسي  تغییراتي 
شگرفي  تحوالت  دستخوش  را  آن  اقتصادي 
کرد. همین امر هم کشوري که بیش از نیمي 
از مردمش توان تأمین نیازهاي اولیه ي خود 
بزرگ  »کارخانه ي  به  تبدیل  را  نداشتند  را 
دنیا« کرد که بسیاري از تحلیلگران، ابرقدرت  
مي دانند.  کشور  این  را  پیش رو  سال هاي 
آلمان ها هم پس از شکست سنگین در جنگ 
پول  ارزش  بي سابقه ي  و کاهش  جهاني دوم 
دقیق  و  منسجم  برنامه اي  ترسیم  با  خود، 
انجام  به  دست  آینده،  اقتصادي  مسیر  از 
حال  رفته رفته  که  زدند  ساختاري  تغییراتي 
امروزه  و  بخشید  بهبود  را  ویرانه اش  اقتصاد 
اقتصادهاي صنعتي  توسعه یافته ترین  از  یکي 

جهان را داراست.

در واقع بدن اقتصاد ایران در طي سال هاي 
بوده  بیماري  بدن  مانند  نفت،  از کشف  پس 
که به زور سُرم سراپا نگه داشته شده است و 
چون اعضاي آن ترمیم نشده اند، با قطع سرم 

احساس درد زیادي مي کنند.

رویکرد  اسالمي گرچه موجب شد  انقالب 
به  بیرون،  به  وابستگي  از  کشور  اقتصادي 

صنعت  بومي سازي  و  خودکفایي  سمت 
معضل  هم چنان  متأسفانه  اما  کند،  حرکت 
بزرگ اقتصاد کشور، یعني وابستگي به سرم 
دیگر،  طرف  از  نشد.  برداشته  میان  از  نفت، 
دولت ها نیز چون توان تسلط بر هر حوزه اي 
نفتي در خود  از همین درآمد  استفاده  با  را 
اقتصاد  زیادي در  تا حد  مي دیدند، در عمل 
اقتصاد  که  بود  این گونه  و  مي کردند  دخالت 
ایران، در کنار اقتصاد نفتي، به بالیي دیگر، 

یعني اقتصاد دولتي نیز مبتال شد.

سر  بر  باليي  چه  نفتي  اقتصاد  اما 
کشور مي آورد؟

متعدد  نفتي  اقتصاد  سوء  پي آمد هاي 
اقتصادي  نظام  وقتي  اینکه،  جمله  از  است 
هر  شد،  نفتي  رانت  و  درآمد  بر  مبتني 
نیازمند  را  خود  باشد،  کار  روي  که  دولتي 
اقتصادي  پایدار  و  متداول  درآمدي  منابع 
در  تولید  کردن چرخه ي  فعال  از طریق  که 
اقتصاد است نمي بیند. مي شود ماجراي همان 
»بچه پولدار ملي« که پول را راحت به دست 
از دست مي دهد و  آورده است و راحت هم 
و  کسب  »رونق  جهت  در  انگیزه اي  بنابراین 
اقتصادهاي  در  چراکه  ندارد.  تولید«  و  کار 
ساختارهاي  درآمد،  کسب  براي  دولت  دنیا 
اقتصادي را طوري تنظیم مي کند که فضاي 
تولید در کشور براي مردم و بخش خصوصي 
تسهیل شده و با ایجاد کمترین مانعي شکل 
کشورهایي  که  است  دلیل  همین  به  بگیرد. 
بزرگ  منابع  داراي  که  نروژ  و  آمریکا  چون 
ناشي  اثرات  از  فهم درست  با  نفتي هستند، 
نفتي، عالوه  منابع  به  وابستگي ساختاري  از 
بر استفاده از این منابع براي امور توسعه اي 
خود، اقدام به طراحي سازوکاري مقاوم بدون 
حضور درآمدهاي نفتي در برنامه هاي ساالنه 
از  ناشي  آسیب هاي  و  کرده اند  بودجه اي  و 
را  این طالي سیاه  و فروش  قیمت  تغییرات 

تقریبا به صفر رسانده اند.

جنگ  ستاد  تشکیل  از  یکسال  از  بیش 
مراحل  از  هیچکدام  شاهد  اما  اقتصادی 
سازی  یکپارچه  بخشی،  اولویت  چهارگانه 
اصالح  و  بوروکراسی  با  جنگ  تصمیمات، 
ساختار اقتصادی نیستیم. علت آن هم روشن 
است. جنگ اقتصادی، مرد جنگ می خواهد؛ 
می  جنگی  تصمیم  و  جنگی  آرایش  و  گارد 
با  اما این دولت »بچه پولدار نفتی«  خواهد؛ 
نیست  جنگ  این  مرد  تکنوکراسی  تفکرات 
اللهی«  حزب  و  »جوان  دولت  فکر  به  باید 

باشیم!

داود مدرسی یان

یادداشت مدیر مسئول

بچه پولدار نفتی، مرد این جنگ نیست!

فریاد خوزستان بررسی می کند:

سیل وعده ها
صفحات 2 و 3

پرونده ویژه نوزده فریاد خوزستان:

وعده هایی که سیل با خود برد!!
در آن روزهای بحرانی که مردم درگیر سیل بودند و همه دارایی خود را از دست رفته دیده اند، مسئوالن دولتی با 

حضور در میان آنها وعده پرداخت خسارت سیل به منازل و به ویژه زمین های کشاورزی را در اسرع وقت می دادند. 

اما پس از گذشت تب و تاب سیل، تاثیر وعده ها کم رنگ شد و مردم در برخی مناطق احساس کردند به حال خود 

رها شده اند. عمل نکردن به وعده ها باعث می شود مردم نسبت به مسئوالن سلب اعتماد کنند که این امر شایسته نظام 

جمهوری اسالمی نیست...

ادامه در صفحه 2

36 هزار کولر مصادره ای را به سیل زدگان، زلزله 
زدگان، نیازمندان، مساجد و مدارس اختصاص دهید

تبلیغات خود را در دوهفته نامه فریاد خوزستان انجام دهید 

با بیشترین گستره توزیع در استان خوزستان
جهت اطالعات بیشتر و رزرو:

09031299045
سایت:

کانال ایتا:
کانال سروش:

www.faryadkhz.ir
Eitaa.com/faryad_khz
Sapp.ir/faryad_khz

صفحه 3
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خوزستان، آسوده بخواب که نماینده ما 
بیدار است!

جواد الهایی سحر

برجام، باتالقی برای دولت
فاطمه تابش

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

مدارس مسجدسلیمان به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب 
در زلزله تخریب شدند

گفتگوی فریاد خوزستان با دکتر محمد دهقان
عضو شورای نگهبان و نماینده سابق طرقبه:

وجود زنگنه، یک 
روز هم به ضرر 
کشور است

گفتگویادداشت یادداشت

4 4 4 4
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پرونده ویژه در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملّتها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی فریاد
دارند بر دیگران، یکی از اولویّتهای امروز ما است.  امام خامنه ای

خوزسـتان

سلسله سیل

فروردین امسال سیالب های لرستان، ایالم و کرمانشاه، حجم بسیار 
بزرگی از آب را بسمت استان خوزستان سرازیر کرد. حجمی که بنابر 
نیرو آوردش برای سدهای خوزستان 3 میلیارد متر  پیش بینی وزیر 
مکعب بود. عددی بسیار بزرگتر از ظرفیت سدهای استان. این پیش 
تدارک  این خطر  مهار  برای  برنامه مفصلی  بینی سبب شد مسئوالن 

ببینند.
باز کردن دریچه های  برنامه برای مهار سیالب های جدید،  اولین 
باعث  اتفاق  این  اما  بود.  مخزن  در  جدید  ظرفیت  ایجاد  برای  سدها 

بحران زایی در پایین دست می شد.
برنامه دولت برای حل این بحران، تخلیه شهرها و روستاها در مناطق 
خسارات  بزرگ  خطر  از  گونه  بدین  تا  بود.  سیالب  خطر  معرض  در 
جانی جلوگیری شود. اما این بمعنی از بین رفتن هزاران هکتار زمین 

کشاورزی و ده ها هزار خانه روستاییان بود!
صادر  روستاها  تخلیه  دستور  تدریج  به  آب،  پیشروی  با  همزمان 
ابتدا روستاهای  دزفول و شوش، سپس شوستر و شعیبیه.  می شد. 
حمیدیه. و سپس اهواز. سوسنگرد، شادگان...در خیلی روستاها مردم 
حاضر نبودند خانه و زندگی و دام و زراعت خود را رها کنند. آنها توقع 
داشتند بجای تخلیه، مقاومت و ساخت و تقویت سیل بند در دستور 
کار قرار بگیرد. به همین دلیل در بسیاری مناطق مردم بی توجه به 
بسیاری  بندها کردند.  تقویت سیل  به  و شروع  ماندند  تخلیه،  دستور 
شتافتند  کمکشان  به  بسیجی،...  دانشجو،  طلبه،  جهادی،  های  گروه 
با تجهیزات  ارتش  و  آفریدند. سپاه  ای  مقاومت جانانه  و صحنه های 
آمدند. سردار سلیمانی شخصا به خوزستان آمد و از مدافعان حرم و 
مواکب اربعین دعوت کرد به خوزستان بشتابند. دولت چند استان را 
به عنوان معین به کمک خوزستان فرستاد و هر استاندار معین یک 
شهرستان شد تا با تمام امکانات استانی به کمک ستاد بحران بیاید و 

در مدیریت و امداد همکاری کند.
با وجود همه مقاومت ها، آب رها سازی شده می آمد و یکی یکی 
روستاها را فرا می گرفت یا محاصره می کرد. بعضی سیل بندها شکست 
و امید مردم ناامید شد. در برخی مناطق نیز مقاومت جواب می داد و 

سیل عبور می کرد .بدون اینکه روستا را تخریب کند.
21 شهرستان درگیر سیالب و آبگرفتگی شدند. 91 اردوگاه اضطراری 

توسط هالل احمر و سپاه برپا شد و 256 هزار نفر امدادرسانی شدند.
امروز پس از گذشت دو ماه، با وجود پایین آمدن دبی کرخه، کارون 
و دز، هنوز در بسیاری از روستاها آب فروکش نکرده و مانع برگشتن 
مردم به منازلشان و آغاز بازسازی و نوسازی ست. هنوز بخش هایی از 
الهامی درگیر سیل هستند.  باوی،  آزادگان، حمیدیه،  شادگان، دشت 
در  مردم  و  است  بار  تاسف  هنوز  خسرج  مسیر  روستاهای  وضعیت 
اخیرا  با همت جهادگران  البته  برند.  بسر می  گرمای شدید در چادر 
کانکس هایی مجهز به کولر فراهم شده تا قدری شرایط زندگی سیل 

زدگان مناسب تر شود. 

دردسرهای یک مصاحبه

مریم کاظمی - از اصل ماجرای سیل که بگذریم،حواشی ها نیز 
در این بین کم نبودند!

های  ها،صحبت  حواشی  این  مهم ترین  و  ترین  عجیب  از  یکی 
استاندار خوزستان، جناب آقای دکتر شریعتی در یک میز گرد خبری 

بود که انبوهی از واکنش های متفاوت را در پی داشت.

ایشان در میزگردی که به طور زنده از شبکه خبر پخش می شد 
بود  به حدی  اردوگاه های رسمی  در  ما  داشتند که خدمات  اظهار 
که صلیب سرخ جهانی به آن اعتراض کرد و گفت این جا رسیدگی 
بسیار زیاد و خارج از پروتکل های اصلی ماست و شما نباید این قدر 

رسیدگی کنید!

صحبت  این  به  نسبت  مجازی  های  شبکه  کاربران  بین  این  در 
عکس العمل های متفاوتی نشان دادند.

هالل  المللی  بین  عملیات  ی  اداره  فکور،رئیس  محمدرضا  دکتر 
احمر در واکنش به این صحبت استاندار اظهار داشتند:

بافت ها با هم متفاوت هستند،  آن چیزی که من و همکارانم در 
ایران  از بافت  بنگالدش، پاکستان یا  سومالی  دیدیم، بسیار متفاوت 
است. اگر گفته می شود که فدراسیون به خدمات ایران  اعتراض کرده 
اعتراض  کلمه  و  نبوده  شکل  این  به  که  گفت  می توان  است،  قطعا 
در  دخالت  قصد  فدراسیون  اصوال  که  چرا  ندارد  وجود  گزارش  در 
گوید  نمی  عنوان  هیچ  به  و  ندارد  را  کشور  یک  احمر  هالل  امور 
فدراسیون  اهداف  در  نه  این  نکنید.  را  کار  آن  یا  بکنید  را  کار  این 
انگلیسی  دسترسی  متن  به  اگر  آن.شما  اساسنامه  نه  و  دارد  وجود 
داده  فدراسیون  تیم فکت  است که  اوال  این گزارشی  باشید،  داشته 
است و اعالم می کند خدماتی که هالل احمر می دهد  ورای انتظاراتی 
است که داشته ایم یا  تا حاال ندیده ایم. یا اگر می گوید خدمات ارایه 
شده ٥ ستاره است، به این دلیل است که در بسیاری از سوانح در 
نوع خدمت رسانی در  را  نمی بینند.  کشورهای دیگر  چنین خدماتی 
جمعیت  ها  دیگر  به  نسبت  ایران  هالل احمر  است.  متفاوت  کشورها 
ازنظر نیروی  انسانی، تجهیزات و منابع  لجستیک بسیار پیشرفته است 

و قابل مقایسه نیست.«

کردن  بیان  گونه  این  که  بود  واضح  اوصاف،بسیار  این  تمام  با 
جمالت در شرایط بحرانی نه تنها کمکی به تسکین درد مردم سیل 
زده نمی کند،بلکه باعث برافروخته شدن بیشتر مردم خواهد شد،این 
که این جمالت از زبان استاندار یک استان سیل زده بیان شود بسیار 

جای تعجب دارد.

رها عبداللهی - در آن روزهای بحرانی که مردم درگیر سیل بودند 
و همه دارایی خود را از دست رفته دیده اند، مسئوالن دولتی با حضور 
در میان آنها وعده پرداخت خسارت سیل به منازل و به ویژه زمین 
های کشاورزی را در اسرع وقت می دادند. اما پس از گذشت تب و 
تاب سیل، تاثیر وعده ها کم رنگ شد و مردم در برخی مناطق احساس 
کردند به حال خود رها شده اند. عمل نکردن به وعده ها باعث می شود 
مردم نسبت به مسئوالن سلب اعتماد کنند که این امر شایسته نظام 

جمهوری اسالمی نیست.

چه اقداماتی تا کنون برای سیل زدگان انجام شده؟
است:  گفته  »صبح نو«  به  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده  یوسفی، 
»بنیاد برکت بسته های لوازم خانگی را تهیه کرده بود که آن ها در میان 

مردم محترم مناطق سیل زده توزیع شد.«
یوسفی ادامه داد: » موضوع برآورد خسارات همچنان در حال انجام 

است. مسأله پرداخت خسارات نیز در حال پیگیری است.
پیگیری  را  موضوعات  این  کشاورزی  جهاد  وزارت  و  مسکن  بنیاد 
می کنند. بنیاد مسکن در منطقه ورود پیداکرده و بین روستاهایی که 
زیرآب رفته و منازلی که تخریب شده آمارگیری کرده و در برخی نقاط 

مبلغی را به عنوان بالعوض پرداخت کرده است.«
نماینده مردم اهواز گفت: »بیمه منازل سیل زده نیز موضوعی بود که 
پیشتر بنیاد برکت آن را انجام داده است و از این طریق نیز خسارات 
مردم سیل زده جبران خواهد شد. در حال حاضر در بخش های زراعی 
و مسکونی مبالغی به آن هایی که بیمه شده بودند از سوی بنیاد برکت 

پرداخت شده.
اما این اقدامات فقط بخش کوچکی از وعده های دولت بوده و این 

روزها مردم خوزستان حال خوشی ندارند. 

بررسی هایی که تمام نمی شود
روند بررسی و پرداخت خسارات از سوی کارشناسان طوالنی شده 
است و مردم خوزستان از این وعده و وعیدهای عملی نشده ناراضی 

هستند. این یکی از موانع پرداخت کند تسهیالت و خسارات است.
قاسم ساعدی به ایسنا گفته است: فعاًل اقدامات انجام شده در حد 
ارزیابی خسارات است و خسارتی در حوزه کشاورزی،مسکن و راه و 
شهرسازی پرداخت نشده است. امیدواریم دولتمردان در عرصه عمل 
خسارات  پرداخت  زمینه  در  رسانه ها  در  همواره  که  را  خود  نظرات 
کارشناسان  سازند.  عملی  می کنند،  مطرح  زدگان  سیل  به  کمک  و 
بخش هایی نظیر بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی به منطقه آمدند و 
خسارات را ارزیابی کردند و نظر دادند اما اقدامی در زمینه پرداخت 

صورت نگرفته است و مردم همچنان چشم انتظار هستند.

وعده های بر زمین مانده
حجت االسالم والمسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان 

در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی:
 با وجود وعده هایی که از سوی دستگاه اجرایی داده شد، متأسفانه 
امور  برای  اندکی  مبلغ  تنها  و  هستیم  ها  وعده  اجرای  عدم  شاهد 
برای  دیگری  های  قول  دولت  است.  شده  پرداخت  مردم  معیشتی 
ابتدای امسال  جبران سیل سال 95 داده بود که عمل نکردند و در 

بخشی از این وعده ها عملی شد.
وی عنوان کرد: عمدتا بخش عرب نشین خوزستان درگیر مسائل 
سیل بودند و دشمن تالش می کرد که جدایی بین عرب و عجم ایجاد 
کند اما با عنایت الهی و حضور گسترده روحانیت کشور در خوزستان، 

نقشه ها و برنامه ریزی های دشمن خنثی شد.
حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  خوزستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مردم سیل زده در شرایط خوبی نیستند و خانه ها و مزارع بسیاری 
از  بسیاری  به  که سیل  این  وجود  با  است، خوشبختانه  دیده  آسیب 
مزارع آسیب زد برداشت گندم نسبت به قبل افزایش بسیاری داشته 

است.

بروز  زمان  گوید: »همیشه  ازنمایندگان خوزستان می  علی ساری 
آثارش می رود،  از پیگیری می شود ولی زمانی که  رخدادها صحبت 

همه چیز تمام و معموالً پرونده آن بحث نیز بسته می شود.«
ساعدی نماینده خوزستان: تاکنون صرفاً پنج میلیون تومان به هر 
خانواده سیل زده با عنوان وام معیشتی داده شده است اما در دیگر 

زمینه ها اقدامی صورت نگرفته است.
همین عملکرد ضعیف دستگاه ها سبب شد مجمع نمایندگان استان 

خوزستان به فکر تدوین نامه ای به مقام معظم رهبری بیفتند.
و  خوزستان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس  ساعی،  قاسم  آقای 
معنایی  بی تدبیری ها  »این  کرد:  اعالم  آزادگان  دشت  مردم  نماینده 
ندارد. ما به دنبال این هستیم تا دولت توجه ویژه به خوزستان داشته 
از یک سو مردم زیر آب و  را درمان کند.  باشد و دردهای خوزستان 
سیل می مانند و از سوی دیگر می گوییم برای کشت آب نداریم. این 

معنایی ندارد.
در  خوزستان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس  به عنوان  بنده 
هستم.  رهبری  معظم  مقام  به  ارسال  برای  نامه  یک  تدوین  حال 
رییس جمهوری و وزرا از یک طرف هزار وعده می دهند اما از یک سو 
این وعده ها عملیاتی نمی شود. مردم باید شکایت خود را کجا ببرند؟ 
مقام معظم رهبری دستور داده به مناطق سیل زده توجه ویژه شود؛ اما 

عماًل دستور ایشان اجرایی نشده است.«
به  نوشتن  نامه  از  استان پیش  نمایندگان محترم  انتظار می رفت 
رهبری و هزینه کرد از ایشان، موضوع را از مجرای قانون و مجلس و 

سوال از وزرای ذیربط پیگیری می کردند!
آقای وزیر ضامن شدید پس پیگیر باشید

این  دادند،  می  وعده  زدگان  سیل  به  مسئوالن  که  روزهایی  در 
تاکید آقای وزیر کشور جالب توجه بود: »من ضامن پرداخت خسارات 
را پیگیری می کنم. دولت  از سوی دولت می شوم و آن  سیل زدگان 
به طور قطع آن ها  و  بیند  ابعاد مختلف می  از  را  خسارت های مردم 
طور  به  خبرنگاران17فروردین(  )باشگاه  کرد.«  خواهد  پرداخت  را 
برای  زدگان  اما سیل  شود  می  پرداخت  زدگان  قطع خسارات سیل 
ها  کمک  این  به  امروز  همین  شان  کاروزندگی  به  دادن  سروسامان 

نیاز دارند.
کم کاری بانک ها

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بانک ها الزم است روند پرداخت 
به نوسازي  تا  را تسهیل کنند  براي ساخت منازل روستایي  خسارت 
منازل در استان سرعت بخشیده شود، گفت: تصمیم دولت بر این است 
اتمام برسد و ساخت منازل تخریب  به  تا تعمیرات طي مدت 3 ماه 

شده نیز تا پایان سال 98 به طور کامل به اتمام برسد.
وزیر کشور نیز درباره تعلل و کم کاری بانک ها در پرداخت تسهیالت 
به سیل زدگان از بانک ها انتقاد کرد و گفت که طبق صورت جلسه ها 
مقرر شده بود بانک ها تا پایان خرداد تمامی قراردادهای تسهیالت را 
منعقد کنند که دولت نیز بودجه آن را تخصیص داده است.او به بانک 

ها دوهفته مهلت داد تا تسهیالت را اعطا کنند.
خسارت سیل 95 چه شد؟

باره می گوید: در حالی که  این  در  رئیس خانه کشاورز خوزستان 
معاون اول رئیس جمهور در سفر خود به خوزستان صحبت از پرداخت 
جهاد  سازمان  رئیس  بود،  کرده  زدگان  سیل  به   95 سال  خسارت 
تومان  میلیون   200 و  میلیارد   3 “مبلغ  است  کرده  اعالم  کشاورزی 
سیل  به  آشکار  توهین  یک  این  که  باشد”،  می  خسارت  این  میزان 
مربوط  تنها  مبلغ  این  که  چرا  گردد؛  می  تلقی  کشاورزان  و  زدگان 
بودند  به 905 محموله گندم کشاورزان است که تحویل دولت داده 
و  تسویه  اینک  و  نشده  پرداخت  امروز  به  تا  آن  بهای  از  بخشی  و 
پرداخت حق قانونی و بهای گندم تحویل داده شده ی تعداد معدودی 
با منت پرداخت  از کشاورزان را بعنوان خسارت سیل تلقی کردن و 

کردن، نهایت بی توجهی و بی اخالقی است.

مسعود اسدی ادامه می دهد: آقای جهانگیری و چنگلوایی خوب می 
دانند در سیل سال 95، مزارع و ساختمان های مسکونی چندین هزار 
کشاورز دچار آسیب شد و صدها میلیارد تومان خسارت به کشاورزان 
وارد شد. اینک این اقدام دولت که پول گندم تعدادی از کشاورزان را 
بعد از 3 سال تنها با وقوع یک سیل دیگر قابل پرداخت می داند تاسف 

آور و غیرقابل قبول است.
وعده های وزارت نفت

به عملکرد خوب وزارت نفت در کمک  با اشاره  ادامه  استاندار در 
کرد:  اظهار  از سیالب خوزستان  دیده  آسیب  مدارس  بازسازي  براي 
سیل  هاي  خسارت  بحث  در  استان  براي  خوبي  کمک  نفت  وزارت 
خواهد کرد و در این زمینه پذیرفته است تا 50 میلیارد تومان براي 
خوزستان  در  زده  سیل  مناطق  مدارس  تجهیز  و  تعمیر  به  کمک 
تا  پذیرفته است  وزارتخانه  این  افزود: همچنین  تامین کند. شریعتي 
در  خیز  نفت  مناطق  درمان  و  بهداشت  بخش  به  تومان  میلیارد   40
استان کمک شود. مراکز بهداشتي و درماني در مناطق نفت خیز اهواز، 
وزارت  از سوي  آبادان  و  دارخوین  باوي، حمیدیه، خرمشهر،  کارون، 

نفت بازسازي و تعمیر خواهند شد.

پرداخت خسارات کشاورزی
معاون امور عمراني استانداري خوزستان نیز گفت: مقدمات پرداخت 
خسارت ها در حوزه کشاورزي آغاز شده اما روال به شکلي نیست که 
احساس کنیم روند پرداخت ها روان شده و مشکالت حل شده است.  
 وي ادامه داد: در بحث پرداخت خسارت هاي بخش کشاورزي، باید 
بحث »دقت« را به خوبي مورد توجه قرار دهیم و با تالش و همکاري 
نهادهاي نظارتي در برآورد خسارت ها بحث دقت را رعایت کنیم. این 
کار با همکاري سازمان جهاد کشاورزي و فرمانداري به خوبي اجرایي 
خواهد شد تا درخصوص جبران خسارت ها با مشکلي مواجه نشویم. 
معاون امور عمراني استانداري خوزستان اظهار کرد: همچنین مولفه 
سرعت را در کنار بحث دقت مد نظر داشته باشیم و باید طي مدت 

اعالم شده کار نوسازي و بازسازي را به اتمام برسانیم.
از  امسال پس  ماه  فروردین  وزیر جهاد کشاورزی  محمود حجتی، 
از زمین های کشاورزی خسارت دیده در شهرستان شوشتر،  بازدید 
 24 از  خوزستانی  کشاورزان  به  سیل  های  خسارت  پرداخت  آغاز  از 

فروردین ماه 98 خبرداده بود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  چنگلوایی،  کیخسرو  این  از  پیش 
از آغاز  خوزستان روز بیستم فروردین ماه در جمع خبرنگاران، خبر 

پرداخت خسارت های سیل در سال زراعی 98-97 داد.
بازسازی  به  ها  وعده  این  به  امید  با  نیز  دیده  خسارت  کشاورزان 
منازل روستایی خود و آماده شدن برای کشت تابستانه مشغول شدند 

اما ظاهراً وعده های مسئوالن بازهم سر خرمن از آب در آمده است.
وزیر جهاد کشاورزی شامگاه چهارشنبه 22 خردادماه، در نشست 
حجم  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  مسئوالن  و  اقتصادی  فعاالن  با 
خسارت های سیل به استان های کشور، گفت: خسارت سیل فقط به 
استان های گلستان و مازندران پرداخت شده و ریالی بابت خسارت به 

سایر استان ها هنوز پرداخت نشده است.
محمود حجتی تصریح کرد: قرار است که در جلسه یکشنبه هیئت 

دولت در این خصوص تصمیم گیری شود.
گذشته  امسال  فروردین  سیل  پایان  از  دوماه  از  بیش  که  اکنون 
است و کشاورزان ناچار، سرخوش از وعده های پوچ مسئوالن دولتی 
هستند، خود را برای کشت تابستانه ای آماده می کنند که پیش از در 

سیل اخیر همه دارایی خود را از دست داده بودند.
این گزارش ها نشان می دهد وعده های بر زمین مانده ی مسوولین 
نارضایتی مردم آسیب  و  اعتمادی  بار سنگین بی  به  تبدیل  در حال 
دیده است. این آسیب به مراتب خطرناک تر از آسیبی است که این 
مردم نجیب در سیل متحمل شدند. این امر حضور فعال رسانه های 
به  وادار  مسوولین  تا  مردم شوند  که صدای  طلبد  می  را  گر  مطالبه 

تعجیل در جبران خسارات آنان شوند.

وعده هایی که سیل برد!!!

پی  در  نیز  را  زیادی  نعمات  باال،  خسارات  وجود  با  اخیر  سیالب 
داشت. یکی از این نعمات به زیر آب رفتن برخی از کانون های ریزگرد 

استان بود.
به گفته الهیجان زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
بارش های فروردین ماه و جاری شدن سیل در خوزستان سبب زیر آب 

رفتن کانون های گرد و غبار شمال شرق اهواز شده است.
از کانون های جنوب  بسیاری  »احمدرضا الهیجان زاده« می گوید: 
شرق اهواز در تاالب شادگان قرار دارد که با توجه به بارش ها و سیل 
اخیر 600 متر مکعب آب از رودخانه کارون وارد شادگان شده است و 

این کانون ها غرق آب شده اند.
بخش  آبگیری  با  که  کرده  امیدواری  ابراز  هم  خوزستان  استاندار 
زیادی از یکی از بزرگ ترین کانون های ریزگرد در استان خوزستان 
در منطقه شریفیه در جنوب شرقی اهواز با وسعت 120 هزار هکتار 
با سیالب اخیر، تا مدت ها خطر ریزگردها در این منطقه برطرف شد.

»غالمرضا شریعتی« اظهار کرده است: به لطف سیالب اخیر، اکنون 
ظرفیت زیادی از سدهای استان پر است و تاالب ها آبگیری شده اند. 
حتی خورهای استان نیز سیراب و تمامی کانون های ریزگرد در استان 

از سیالب بهره  مند شده اند.
با وجود این ابراز امیدواری ها، ما در اردیبهشت امسال شاهد وقوع 

ریزگردها بودیم که به گفته هواشناسی منشاء داخلی داشت. 
مدیرکل هواشناسی خوزستان در این مورد به همشهری گفت: وقوع 
از  این حجم  وجود  با  که  می دهد  نشان  داخلی  منشا  با  غبار  و  گرد 
سیالب و بارندگی، هنوز هم کانون های گرد و غبار زیر آب نرفته اند تا 

تثبیت شوند و بتوانند مانع برخاستن گرد و غبار شوند.
»محمد سبزه زاری« اظهار می کند: گرد و غبار روز 14 اردیبهشت 

امسال ناشی از برخاستن غبار از کانون های شرق اهواز و غیزانیه بود.
این اظهارات نشان می دهد کانون های ریزگرد هنوز خطر بزرگی 
خوشحالی،  بجای  مسئوالن،  خوشبینی  و  هستند  خوزستان  برای 
موجب نگرانی ست. چراکه خوشبینی غیرواقعی موجب غفلت از این 

مشکل و عدم پیگیری راه های مقابله ای ست!
همانطور که می دانیم، حجم سیالب خوزستان بسیار بزرگ و بی 
سابقه بود. آیا امکان هدایت آن به سمت تمامی کانون های ریزگرد و 

سیراب شدن آنان وجود نداشت؟
دکتر قمشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به این 

سوال پاسخ کاملی داده است.
از  بسیاری  اخیر،  سیل  و  بارش ها  با  گوید:  می  همشهری  به  وی 
توجه  با  اما  شدند،  تثبیت  و  مرطوب  حدودی  تا  ریزگرد  کانون های 
بیشتر  امکان مرطوب کردن   استان،  در  و سیالب  بارش ها  به حجم 
کانون های ریزگرد از طریق هدایت سیالب وجود داشت.وی می گوید: 
برای  خوبی  بسیار  فرصت  اخیر  سیالب  از  ناشی  آب  آورد  حجم 
این  و  وارد شود  اهواز  کانون های شرق  به  بود که سیالب  خوزستان 
کانون مهم گرد و غبار به رطوبت بسیار باالیی دست یابد و به  خوبی 

تثبیت شود اما چنین نشد.
این کارشناس مسائل آب بیان می کند: در گذشته کانال مالح برای 
هدایت سیالب به شرق کارون عمل می کرد اما در سیالب اخیر شاهد 
بودیم که این کانال وارد مدار نشد. در سیل اخیر خوزستان، آب از 
می دهد:  ادامه  شد.وی  هدایت  شادگان  تاالب  به  بحره  کانال  طریق 
اگر شرایط ورود سیالب به کانال مالح نیز فراهم بود، حجم زیادی از 
سیالب به کانون ریزگرد شرق اهواز هدایت می شد و این امکان وجود 
داشت که حجم سیالب در اهواز هم کاهش یابد.قمشی می گوید: باید 

اقدامات الزم صورت گیرد تا کانال مالح مجددا وارد مدار شود. در این 
صورت با وقوع شرایط مشابه سیالب اخیر می توان آوردهای آبی را به 
سمت کانون بزرگ گرد و خاک در شرق اهواز هدایت و از فعال شدن 

مجدد این کانون جلوگیری کرد.
اظهار  اهواز  غرب  ریزگرد  کانون های  درباره  دانشگاه  استاد  این 
تاثیر  تحت  می تواند  و  است  هورالعظیم  نزدیک  کانون  این  می کند: 
رودخانه کرخه قرار بگیرد و از ورودی آب این رودخانه بهره مند شود 

اما در سیالب اخیر آبی به این کانون وارد نشد.
قمشی می گوید: اگر حجم بیشتری از سیالب اخیر به مخازن 4 و 5 
تاالب هورالعظیم وارد می شد، قطعا بخش زیادی از کانون ریزگردهای 

غرب اهواز از رطوبت الزم برخوردار می شد و به تثبیت می رسید.
از طریق  از سیالب  بخشی  امکان هدایت  وی می افزاید: همچنین 
کانال چمران به کانون غرب اهواز وجود داشت، اما در این زمینه هم 
اقدامات موثری صورت نگرفت. از طرفی، با توجه به تاسیسات نفتی 
مستقر در هورالعظیم، شرایط مناسب برای آبرسانی مطلوب به مخازن 

4 و 5 تاالب هورالعظیم وجود نداشت.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه می دهد: تمام ضررها و پیامدهای 
سیالب را متحمل شدیم اما از منافع آن بهره کامل را نبردیم. قطعا 
بحران های  مدیریت  و  مواجهه  برای  آمادگی  ایجاد  و  دوراندیشی  با 
این چنینی، امکان بهره مندی از منافع سیالب فراهم می شد. وی بیان 
در  بود  متاثر  اهواز  غرب  ریزگرد  کانون  از  اخیر  غبار  و  گرد  می کند: 
این کانون  تثبیت  امکان  این عرصه  به  با هدایت سیالب  صورتی که 

وجود داشت.
کارشناساِن آشنا با اقلیم خوزستان که در جریان سیالب های اخیر 
نیز هستند، معتقدند هرچند در ماه های اخیر حجم آب زیادی وارد 
خوزستان شد و سیالب خسارت جبران ناپذیری را به این استان وارد 
کرد، اما به نظر می رسد که متولیان امر نتوانسته اند از این میزان آب 
واردشده برای مقابله با ریزگردها نهایت استفاده را ببرند و خوزستان 

امسال هم با گرد و غبار مواجه خواهد بود.

ریزگردها دوباره می آیند؟



سیل امان خوزستان را برید

این  نداشت  بود. سابقه  اخیر  ترین سیالب قرن  سیل خوزستان وسیعترین و مخرب 
حجم آب در آن واحد به خوزستان وارد شود و اگر سدها نبودند تا اکثریت حجم آب را 

نگه دارند، این سیالب ویرانگر تمام شهرها و روستاهای استان را با خود می برد!

حجم خسارات بسیار باال بود و تا االن هم هنوز برآورد قطعی از خسارات کامل نشده. 
چرا که در برخی مناطق هنوز بحران سیل ادامه دارد.

خسارات سیل در چهار بخش انسانی، کشاورزی و دامداری، بخش های زیر بنایی و 
منازل مسکونی قابل بررسی ست.

خسارات جانی: این سیل به لطف خدا و بخاطر نوع وقوعش)که بصورت تدریجی بود( 
، خسارات جانی نداشت. بجز شهادت دو تن از نیروهای جهادی در حین امداد رسانی که 

تصادف کرده بودند.
بخش کشاورزی و دامداری: خسارات بخش کشاورزی بسیار باال بود. چنگلوایی مدیر 
کل جهاد کشاورزی استان خوزستان گزارش داد: در سیالب اخیر، حدود 200 هزار از 

اراضی کشاورزی خوزستان دچار آبگرفتگی شد.
بسیاری از این اراضی ، مزارع گندمی بودند که کمتر از یک ماه به فصل برداشتشان 
باقی مانده بود و کشاورزان منتظر بودند پس از چند ماه تالش، حاصل دسترنجمان را 

برداشت کنند. اما خوشه های زرین جلوی چشمشان به زیر آب رفت و نابود شد.
و  انگور  باغات  سبزیکاری،  و  صیفی  های  زمین  نیشکر،  مزارع  زارها،  گندم  بر  عالوه 

نخلستان ها آسیب بعضا صد در صد دیدند.
بر اساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بروز سیالب اخیر، 82 هزار میلیارد 
ریال خسارت به بخش کشاورزی خوزستان وارد کرد که 38 هزار میلیارد ریال آن مربوط 

به واحدهای نیشکر استان است. 
در بخش دامپروری در مجموع 100000 رأس دام سنگین و 250800 رأس دام سبک 

تلف شده است .
برآورد های اولیه نشان می دهد که تا کنون به طور کلی و با احتساب خسارت شیر دام 
سنگین و گوشت دام سنگین و سبک بیش از   3769 میلیارد ریال به بخش دامپروری 
ریال خسارت  میلیون   627/000 حدود  در  مبلغ  این  از  که  شده  وارد  ،خسارت  استان 
جایگاه و تأسیسات دام سبک و 1/250/000میلیون ریال خسارت جایگاه و تاسیسات دام 
سنگین می باشد. همچنین، تلفات اتفاق افتاده در بخش دام سنگین 8100 میلیون ریال، 
دام سبک 52050 میلیون ریال، طیور بومی 4473 میلیون ریال، طیور صنعتی12500 

میلیون ریال و تلفات زنبور 10200 میلیون ریال خسارت بجا گذاشته است.

پرورش ماهی نیز از خسارت دیدگان سیل اخیر بود. نبی اهلل خون میرزایی، مدیر کل 
شیالت خوزستان درباره خسارات سیل به بخش شیالت خوزستان، اظهار کرد: تا کنون 
در خوزستان بیش از 110 میلیارد تومان خسارت به مزارع و حوضچه های پرورش ماهی 

وارد شده است.
های  شهرستان  در  ماهی  پرورش  مزارع  به  سیل  های  آسیب  و  خسارات  افزود:  وی 
بوده  بیشتر  تر و  آزادگان، هویزه، حمیدیه و کارون جدی  باوی، دشت  شوشتر، شوش، 

است.
رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه سیل به مزارع و حوضچه های پرورش ماهی 
تحت مالکیت این سازمان نیز آسیب وارد کرد، ادامه داد: در خوزستان عالوه بر مزارع 
پرورش ماهی متعلق به بخش خصوصی، به اسکله های صیادی و دو مرکز تکثیر ماهیان 

گرمابی سازمان شیالت نیز خسارت زد.
خسارات بخش های زیر بنایی: مدیرکل مدیریت بحران خوزستان اعالم کرد سیالب 
بیش از 125 هزار میلیارد به بخش های اقتصادی و زیر بنایی استان خیارت زد. برخی 
از منازل و  با فروکش کردن کامل سیالب  مسووالن اجرایی می گویند حجم خسارات 

تاسیسات مهم شهری و روستایی ممکن است افزایش یابد.

منازل مسکونی: به گفته مدیر بنیاد مسکن خوزستان، 20 هزار واحد مسکونی آسیب 
دیده از سیل در خوزستان شناسایی و ارزیابی شده اند. در برخی روستاها مثل روستاهای 
مسیر خسرج، میزان تخریب به قدری زیاد بود که جابجایی روستا در دستور کار قرار 

گرفت.

فریاد خوزستان - تابستان سال قبل رسانه ها از کشف چندین انبار 
احتکار کولر و انبارهای کولر قاچاق خبر دادند. فریاد خوزستان نیز از 
قول یکی از منابع موثق خود از وجود یک انبار بزرگ کولر خبری منتشر 
کرد. انبارهای کولر قاچاق در اهواز و اطراف اهواز از سوی ناجا کشف 

شد. یکی از این انبارها بیش از 36 هزار کولر را در خود جا داده بود.

بازار خرید و  بود که  احتکار کولر، پدیده ای بی سابقه و خطرناک 
فروش کولر را به شدت تحت تأثیر قرار داد و قیمت هر دستگاه کولر را 
سه تا چهار برابر کرد. مردم خوزستان زیر باران آتش تابستان و در دمای 
زالو صفت منافع  اما برخی سرمایه داران  بودند  60 درجه تحت فشار 

شخصی خود را بر منافع عموم ترجیح داده بودند!
اداره کل بدین صورت است که  قاچاق  و  احتکار  پرونده های   روال 

و داده  پرونده  تشکیل  است  موظف  تجارت)َصمت(  و  معدن   صنعت، 
 پرونده را به تعزیرات حکومتی ارسال کند. تعزیرات حکومتی نیز موظف
 است پرونده را بررسی کرده و برای آن حکم صادر کند. اما در اقدامی
انبار 36 هزار کولر قاچاق و احتکار شده،  عجیب روند تشکیل پرونده 
 از سوی اداره صمت با کندی پیش رفت و همین باعث شد تا دوهفته
 نامه فریاد خوزستان طی گزارشی مفصل در شماره 7 خود، با تیتر »زالو
درخواست استان  تعزیرات  اداره  و  اداره کل صمت  از مسئولین   یاب« 
کنند. روشن  را  سنگین  پرونده  این  وضعیت  سریعتر  هرچه  که   کرد 
 همان زمان برخی مسئولین مربوطه با کنایه جهت توجیه این جنایت
 اقتصادی، به رسانه ها می گفتند: »برخی تفاوت احتکار با انبارداری را

!نمی دانند
در نهایت اداره صمت، پرونده انبار کولر را - هرچند با کندی- تشکیل 
از  داده و به تعزیرات حکومتی ارسال کرد. تعزیرات حکومتی نیز بعد 
بررسی پرونده و اسناد، صاحب این انبار را به جریمه 149 میلیارد تومان 

و مصادره کامل 36 هزار کولر محکوم کرد.
باز حکم  اما  اعتراض کرده،  اولیه  به حکم  قانون  انبار طبق  صاحب 
در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید می شود. اما در اقدامی عجیب قبل از 
اجرای حکم، وزیر دادگستری طی نامه ای از اجرای حکم به مدت ده 

روز جلوگیری کرده است. وزیر دادگستری در توجیه این اقدام خود می 
گوید که می خواسته این مسئله بیشتر بررسی شود تا حقی از کسی 
ضایع نشود! این در حالی است که اساساً همچنین رویه ای برای احقاق 
حقوق سایر پرونده تاکنون در نظر گرفته نشده و معلوم نیست جناب 

وزیر دلش برای چه کسی سوخته است!

وزیر  توسط  حکم  اجرای  توقف  از  ماه  دو  از  بیش  حاال 
دادگستری می گذرد و اذهان عمومی منتظر اجرای حکم قانونی 

اند و سواالت جدی در این زمینه مطرح است:
و  اولیه  قاضی  بسیار توسط  بررسی  از  با وجود صدور حکم پس   .1
تایید آن توسط قاضی برجسته دادگستری و مستشاران وی در ماجرای 
پرونده فوق چرا این پرونده طبق قانون برای اجرای احکام ارسال نمی 

شود؟
2. چه کسانی در استان خوزستان از مقامات رسمی و برخی افراد یا 
نزدیکان برخی چهره ها وارد رایزنی برای حل و فصل غیرقانونی و یا دور 
زدن قانون در این ماجرا شده اند و چه منافعی در این پیگیری ها دارند؟

رسمی  طور  به  تاکنون  خوزستان  استان  تعزیرات  مدیرکل   .3
و  مستقل  رسانه های  حضور  با  موضوع  این  تبیین  برای  مصاحبه ای 
آزاد و حتی رسانه های دولتی برگزار نکرده است و به تماس های مکرر 

خبرنگاران نیز پاسخ نمی دهد.
برخی  در  است  ممکن  است  مدعی  دادگستری  وزیر  که  این   .4
پرونده ها مانند این، حق الناس رعایت نشود و به این دلیل می خواهد 
آن را بررسی مجدد  کند، سوال اینجاست که در 90 درصد پرونده های 
تعزیرات که افراد ضعیف و پرونده های بسیار خرد در حد یک کولر و 
حتی کمتر از آن است و گاه همان یک کولر تمام دارایی آن فرد است، 
آیا  است؟  کرده  ورود  الناس  حق  رعایت  باب  از  دادگستری  وزیر  آیا 
فقط شرکت های مولتی میلیاردر و ذی نفعان پرونده های کالن حق الناس 

دارند؟
5. پرسش این است آیا تا زمانی که قانون روند صدور تجدید نظر و 

اجرای حکم را مشخص کرده و در آن تغییری نداده  است یک مقام 
دولتی هر چقدر هم که عناوینی مانند وزیر یا وکیل داشته باشد می 
تواند فراقانون جلوی اجرای حکم را بگیرد یا آن را به تاخیر بیندازد؟ 
اولین نشست  در  قضاییه  قوه  است سخنگوی محترم  منفی  پاسخ  اگر 
خبری خود به این موضوع ورود کند و آن را تشریح و نظر قوه قضائیه 

را نیز تبیین کند.

پیشنهاد ویژه فریاد خوزستان:
و  بزرگ  اعداد  این  با  پرونده  این  منطقی  و  عقلی  محاسبات  طبق 
سنگین، تأثیر بسیار زیادی روی بازار کولر و سایر اقالم مربوطه گذاشته 
و روند طوالنی کشف انبار و تشکیل پرونده و صدور و اجرای حکم، هیچ 
تأثیر مثبتی در کاهش قیمت کولر نداشته؛ لذا دولت می تواند با تدبیر 
ویژه برای 36 هزار و 512 کولرگازی و تزریق آنها به بازار، قیمت کولر 

را برای مردم مظلوم خوزستان کاهش دهد.
با توجه به اینکه زمینه قانونی این مسئله فراهم است و تعزیرات و 
دولت و کمیته امداد و سایر دستگاه های حمایتی تفاهم نامه هایی در 
این زمینه داشته اند که می توان اموال مصادره شده به نفع دولت را به 

مردم نیازمند واگذار کنند.
میلیارد   149 و  شود  مصادره  باید  کولر  هزار   36 اینکه  به  توجه  با 
تومان نیز جریمه مالی پرداخت گردد، بهتر است دولت این 36 هزار 
را بصورت کاماًل رایگان در اختیار مردم نیازمند علی الخصوص خانواده 
مراکز  و  مدارس  مساجد،  زده،  زلزله  های  خانواده  زدگان،  سیل  های 

مردمی قرار دهد.
آمار خانواده های سیل زدگان که هم اکنون به کولر گازی به شدت 
نیازمند هستند قریب 10 هزار خانوار است )برخی آمار 6 هزار ذکر می 
کنند(، و دولت می تواند با تدبیر صحیح همه این خانواده های نیازمند 

و سیل زده را از نعمت کولر بهره مند سازد.
قریب 7 هزار خانه در زلزله مسجدسلیمان و اللی آسیب جدی دیده 
اند و باتوجه به محرومیت مطلق ده ها هزار نفر در مسجدسلیمان و اللی 

علی رغم چندصد حلقه چاه نفتی، می توان به هر خانواده یک دستگاه 
کولر اهدا کرد.

سیستم  داشتن  از  خوزستان  استان  در  مدرسه  و  مسجد  هزاران 
و  مسجد  هر  به  تواند  می  دولت  اند.  بهره  بی  گرمایشی  و  سرمایشی 
مدرسه، علی الخصوص مدارس و مساجد در شهرها و مناطق محروم، 

یک دستگاه کولر اهدا کند.
نیازمند و یتیم در سراسر خوزستان  تا دلتان بخواهد خانواده های 
مشاهده می شود که از داشتن کولر در این گرمای 60 درجه بی نصیب 

اند. می توان روند را اتخاذ کرده تا این خانواده ها صاحب کولر گردند.
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پرونده ویژه خوزسـتان

36 هزار کولر مصادره ای را به سیل زدگان، زلزله زدگان، نیازمندان، مساجد و مدارس اختصاص دهید

 :اهم وعده هایی که دستگاه ها به مناطق سیل زده داده اند

 

نام ارگان و مسئول  ها زده شده برای کمک به سیل وعده اعالم
 مربوطه

 های  ده میلیون تومان کمک بالعوض و چهل میلیون تومان وام برای بازسازی خانه
 روستایی

  های  برای بازسازی خانهدوازده میلیون تومان کمک بالعوض و پنجاه میلیون تومان وام
 شهری

 پنج میلیون تومان برای هر هکتار مزرعه پرورش آبزی 
 های کوچک پنج میلیون تومان برای دامداری 
 دو میلیون تومان برای هر هکتار زمین کشاورزی 
 پنج میلیون تومان برای هر هکتار باغ 

 هیئت دولت

 زدگان سیل به زندگیضروری خانگی از قبیل یخچال، فرش و لوازم چهار هزار بسته لوازم 
 زدگان سیل به سبک دام رأس هزار چهار 
  زده هزار شغل در مناطق سیل ۳ایجاد 
 گاز، تلویزیون و لوازم ضروری  ، فرش، اجاقیخچال قبیل از خانگی لوازم بسته هزار

 زدگان شیراز زندگی به سیل
 لرستان زدگان سیل به خانگی لوازم بسته ده هزار 
 به امام فرمان اجرایی ستاد برکت بنیاد قرارداد طرف بیمه توسط پرداخت خسارت بیمه 

 های خانه به تومان میلیون ۳۵ سقف تا خوزستان استان روستایی خانه هزار ۱۴۰
 دیده آسیب

 ستاد اجرایی فرمان امام

 

 ۱۳ زدگان گلستان میلیون تومان کمک بالعوض برای سیل 
 میلیون تومانی بالعوض  ۴۰و  ۶۰حمایتی های  میلیون تومانی و وام ۵های معیشتی  وام

 زدگان شیراز و حمایتی به سیل
 ۵  میلیون تومان وام به روستاییان ۱۵میلیون تومان کمک بالعوض و 
 جایی به محل دیگر زده برای جابه های سیل زمین رایگان به صاحبان خانه 
 ۱۲ ان به و شش میلیون توم شده تخریب شهری های خانه صاحبان میلیون تومان به

 شده های روستایی تخریب صاحبان خانه

بنیاد مسکن انقالب 
 اسالمی

  میلیارد تومان برای جبران خسارت در بخش کشاورزی ۴۴۲اختصاص 
  دیدگان بخش کشاورزی میلیارد ریال به خسارت ۲۳۹۶.۵مجوز پرداخت 
 زدگان سیل به بالعوض کمک تومان میلیارد ۷۱۰ پرداخت 
  به استانداری خوزستان بابت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه میلیارد تومان  ۳۰پرداخت

سازی شرایط حادث  ها و ایمن از طریق تکمیل و اصالح سیل بندها و الیروبی رودخانه
 در حوضه آبریز و سدهای استان

  میلیون تومان ۳هزار تومان و دام سنگین  ۵۰۰کمک بالعوض برای هر رأس دام سبک 
 اند درصد خسارت دیده ۵۰بیش از  معافیت مالیاتی واحدهایی که 
 ۵  قیمت میلیون تومان وام ارزان ۱۵میلیون تومان کمک بالعوض برای واحدهای تعمیراتی و 

 سازمان برنامه و بودجه

  های افراد تحت پوشش کمیته امداد درصد خانه ۱۰۰بازسازی 
 از سیل دیده میلیون تومان برای مددجویان آسیب ۵الحسنه به مبلغ  پرداخت وام قرض 
 زده و امکان دریافت وام جدید  های دریافتی مددجویان در مناطق سیل استمهال وام

 اشتغال
 ۳۰  دیده بدون تشریفات  های اشتغال مددجویان آسیب میلیون تومان وام به طرح ۵۰تا

 اداری
  الحسنه خوزستان میلیارد تومان، اعتبار اولیه وام قرض ۲۰اختصاص 

 رئیس کمیته امداد

  های دولت الحسنه در کنار وام های قرض واماعطای 
 ها و دادن تنفس چندساله بدون اخذ جرائم های قبلی آن تأخیر اقساط بدهی 
 ها اندازی مجدد فعالیت اعطای وام جدید برای راه 
 ۴ زده سیل مناطق خسارات جبران برای تسهیالت میلیارد هزار 

 بانک مرکزی

  وزیر اقتصاد به استان گلستانمیلیارد تومان تنخواه  ۳۰اختصاص سیل 

 دیده به شرح زیر: های بالعوض به کشاورزان آسیب پرداخت کمک 

 ریال میلیون ۲۰ دیده به ازای هر هکتار اراضی زراعی خسارت -الف

 ریال میلیون ۵۰ دیده به ازای هر هکتار اراضی باغی خسارت -ب

 ریال میلیون ۵ شده به ازای هر رأس دام سبک تلف -ج

 ریال میلیون ۳۰ شده ازای هر رأس دام سنگین تلفبه  -د

 بهره جهت احیا: پرداخت تسهیالت بانکی کم 

 میلیون ریال ۵۰احیای اراضی زراعی و باغی به ازای هر هکتار  -الف

 میلیون ریال ۲۰۰ای مرغداری  هزار قطعه ۱۰احیا و بازسازی هر سالن  -ب

 میلیون ریال ۲۰۰پروری  احیا و بازسازی هر واحد آبزی -ج

 ای: تأمین اعتبارات تملک دارایی و سرمایه 

 استان گلستان هزار میلیارد ریال -الف

 میلیارد ریال ۵۰۰استان مازندران  -ب

 وزیر جهاد کشاورزی

 بیمه بیکاری کارگران بیکار شده ناشی از سیل 
  میلیون تومانی برای روستاییان ۵دو هزار تسهیالت 
  زدگان سیل به وام تسهیالت فقره هزار ۲۸اختصاص 
  الحسنه و  صورت چهار هزار فقره قرض هزار فقره تسهیالت اعتباری به ۱۱پرداخت

 فقره جعاله تعمیرات مسکن توسط بانک توسعه تعاون ۷۰۰۰
 ۱۷ زدگان توسط بانک رفاه هزار تسهیالت به سیل 
 بهزیستیمیلیون تومانی برای خرید لوازم منزل مددجویان  ۵الحسنه  وام قرض 

وزیر تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 بیمه بیکاری کارگران بیکار شده ناشی از سیل 
  میلیون تومانی برای روستاییان ۵دو هزار تسهیالت 
  زدگان سیل به وام تسهیالت فقره هزار ۲۸اختصاص 
  الحسنه و  صورت چهار هزار فقره قرض هزار فقره تسهیالت اعتباری به ۱۱پرداخت

 فقره جعاله تعمیرات مسکن توسط بانک توسعه تعاون ۷۰۰۰
 ۱۷ زدگان توسط بانک رفاه هزار تسهیالت به سیل 
 بهزیستیمیلیون تومانی برای خرید لوازم منزل مددجویان  ۵الحسنه  وام قرض 
 ۱۰ میلیون تومان کمک بالعوض برای بازسازی مسکن مددجویانی سرپرست خانوار 
 زدگان سیل برای وزارتخانه این اعتبارات محل از ضروری وام هزار ۱۱ تخصیص 

وزیر تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

 زدگان لرستان برای مرمت واحدهای  قیمت و بالعوض دولت به سیل های ارزان وام
 مسکونی

  دو و پنج میلیون تومان کمک بالعوض به ازای هر هکتار زمین کشاورزی و باغات
 دیده آسیب

 وزیر بهداشت

  زده های سیل درصدی مالیات واحدهای تولید استان ۵۰معافیت 
  زده قیمت برای اصناف سیل میلیون تومان تسهیالت ارزان ۴۵تا سقف 
  اند درصد خسارت دیده ۵۰از برای واحدهایی که بیش  ۹۷معافیت مالیاتی در سال 

وزیر صنعت، معدن و 
 تجارت

  زده  میلیارد تومان بودجه برای تجهیزات سیستم گرمایشی مدارس سیل ۵اختصاص
 گلستان

  زده  میلیون تومان هزینه ایاب و ذهاب به دانش آموزان مناطق سیل ۵۰۰اختصاص
 خوزستان

 وزیر آموزش و پرورش

 لرستان زدگان بها به سیل پرداخت اجاره 
 زده هزار میلیارد تومان کمک بالعوض به مردم سیل 

 وزیر کشور

  مدیرعامل صندوق  زده استان گلستان، لرستان و مازندران میلیون تومانی به بازنشستگان سیل ۵وام
 بازنشستگی

 زده بیمه بیکاری برای کارگران سیل 
 دیده توسط بانک  آسیبهای صنعتی  ها و شهرک ارائه تسهیالت هدفمند برای تعاونی

 های زیرمجموعه وزارت رفاه توسعه تعاون و مجموعه بانک
  خانگی در قالب طرح امید میلیون ریالی تأمین لوازم ۵۰۰وام 

معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 مدیرکل بیمه بیکاری  دریافت مقرری بیمه بیکاری توسط کارگران بیکار شده ناشی از سیل
تعاون، کار و رفاه  وزارت

 اجتماعی

 ۵۰ رئیس سازمان امور عشایر  سیل از دیده خسارت میلیون تومان تسهیالت به عشایر
 ایران

 مدیرعامل گروه  دیده محصوالت سایپا در سیل تعمیر رایگان بدنه آسیب
 خودروسازی سایپا

  مسکونی و هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای  ۴اختصاص
 اراضی کشاورزی

معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روستایی 

 وزیر کشور

 مدیرعامل سازمان بیمه  گلستان زده سیل استان در خدمت دهندگان ارائه به تومان میلیارد ۳۶ تخصیص
 سالمت

  زده برای بازپرداخت تسهیالت و بدهی بانکی  ساله به مشتریان در مناطق سیل ۲مهلت
 خود، داد

 ۹۷زده تا پایان سال  بخشش جرائم تأخیر پرداخت تسهیالت مشتریان در مناطق سیل 

 بانک آینده

 زده هزینه معیشتی به مددجویان بهزیستی مناطق سیل پرداخت کمک 
  زدگان میلیونی برای خرید لوازم سیل ۵وام 

 رئیس سازمان بهزیستی

 بانک، خریداری یا هایی که با تسهیالت این  پرداخت اقساط آن دسته از خانه
 اند، از طریق بیمه شده ساخته

 بانک مسکن

 زده  های سیل تأمین سیمان موردنیاز برای بازسازی واحدهای مسکونی در تمام استان
 صورت رایگان به

  زا مازاد بر تسهیالت قبلی ای اشتغال میلیارد تومان تسهیالت یارانه ۱۰اختصاص 
  زده های سیل زایی برای استان اشتغالمیلیارد تومان وام  ۳۵اختصاص 

رئیس بنیاد مستضعفان 
 انقالب اسالمی

 بانک ملت ی امهال تسهیالت یا اقساط سررسید شده تا شش ماه استفاده از امکان ویژه 

 زده به مدت دو سال آموختگان مناطق سیل های دانش تعویق بازپرداخت وام 
 ۲۰  زده مبلغ به  ساکن در مناطق سیلمیلیون ریال کمک و مساعدت به دانشجویان

 الحسنه حوادث غیرمترقبه عنوان تسهیالت قرض

 صندوق رفاه دانشجویان

  صندوق شاهد و ایثارگر زدگان ایثارگر میلیون تومانی به سیل ۱۰کمک 

 میلیارد  ۱۰۰های اخیر به میزان  دیده در سیل ارائه وام اشتغال به ایثارگران خسارت
 تومان

شهید و امور معاون بنیاد 
 ایثارگران

  احمر رئیس جمعیت هالل شدگان میلیون تومان به سرپرست خانواده فوت ۱۰پرداخت 

جدول وعده های توخالی!!



سیاستفریاد
شنبه، 29 تیر 139۸، 17 ذی القعده 1440، 20 ژوالی 2019 - سال دوم، شماره 19

دو هفته نامه فرهنگی-سیاسی فریاد خوزستان
 شماره ثبت: 80912

  صاحب امتیاز  و مدیرمسئول: داود مدرسی یان
هیئت تحریریه: ماجد الهایی، سیدسجاد پادام، زهرا آراسته نیا، زهره باقریان

فاطمه تابش، مریم کاظمی
دبیر پرونده ویژه: رها عبداللهی     -    طراح: میالد خدری   -  چاپ و لیتوگرافی نشرفرهنگ

www.faryadkhz.ir :سایت
Eitaa.com/Faryad_khz :ایتا
Sapp.ir/Faryad_khz :سروش
09031299045 :ارتباط با ما

خوزسـتان

برجام، باتالقی برای دولت

برجام  از  ها  دولتی  ساله  چندین  حمایت  از  پس   - تابش  فاطمه 
عجیب  اقدامی  در  محترم  دولت  منتقدان،  متعدد  های  تخریب  و 
اجرای  عدم  علت  به  عمومی  افکار  فشار  بار  زیر  از  خود  نجات  برای 
تعهدات برجامی آمریکایی ها شروع به فریاد شعارهای ضد آمریکایی 
و ضدبرجامی کرد. اما ظاهرا عمر این حرف ها نیز همچون عمر برجام 

کوتاه بود!
دولتی که تا همین چند وقت پیش از اجرایی کردن گام دوم مقابله 
نشست کمیسیون  بیانیه  امضای  با  اکنون  می گفت  برجام  سخن  با 
مشترک برجام سر ذوق آمده و به دنبال تصویب اینستکس در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است.
بیانیه ای که بجز ابراز نگرانی درباره ی گام های ضد برجامی ایران 
به عنوان راه حلی  اینستکس  بیانیه  این  ندارد. در  برای گفتن  حرفی 
جهت عبور ایران از موانع تجارت قانونی معرفی شده است درحالی که 
تنها کارایی این ساز و کار مالی تبادل غذا و دارو آن هم از نوع غیر 

تحریمی بین ایران و اروپاست.
نکته ی بسیار جالب این است که به غلط تصور می شود ایران از 
تبادل را آسان  این  اقالم کشاورزی را وارد می کند واینستکس  اروپا 
خواهد کرد. حال آنکه در حقیقت شرکت های اروپایی نقش دالل و 
واسطه را بین ایران و کشورهای دیگری چون آمریکای التین بازی می 
کنند. به طور واضح تر اگر امکان مبادله ی قالم کشاورزی با کشورهای 
مبدا بدون واسطه ی اروپایی ها وجود داشت برای ما به صرفه تر بود!

بخش دیگر بیانیه نیز به نظارت بر اجرای برجام می پردازد که به 
های  گام  و  خود  برجامی  تعهدات  انجام  عدم  برای  ایران  به  طریقی 
کار  و  ساز  نشدن  اجرایی  را  آن  عواقب  و  دهد  می  ای هشدار  مقابله 
مالی ناقصی به نام اینستکس بیان می کند. با تمام این حرف ها ظاهرا 
حزب برجام بازهم ریسمانی پیدا کرده اند تا به آن چنگ بزنند تا شاید 
اما  اند نجات دهند.  باتالقی که در آن گرفتار شده  از  بتوانند خود را 
نمی دانند آن ریسمانی که راه نجات می پندارند جز طنابی پوسیده 

چیز دیگری نیست.

طبل تو خالی آمریکایی
فاطمه تابش - سال های سال است که گزینه ی نظامی روی میز 
آمریکایی ها خودنمایی می کند و سالی چندبار با یادآوری آن به ایرانی 
ها، لرزه به اندام مسئوالن غرب گرا می اندازند. تجربه ی 8سال دفاع 
مقدس با دستان خالی از اسلحه های پیشرفته ای که آمریکا در اختیار 
رژیم بعث عراق قرار می داد، ما را مصمم به تجهیز و ساخت اسلحه 

های پیشرفته و ارتقای سامانه های الکترونیکی کرد.

بررسی  اسالمی،  جمهوری  دشمنان  همیشگی  های  طرح  از  یکی 
و  اقتصادی  نظامی،  توان  سنجش  و 
مداوم  طور  به  ایران  دیپلماتیک 
تا  کنند  می  تحریم  است. 
واکنش مسئوالن را بسنجند 
که آیا در برابر تحریم ها 
خواهند  مذاکره  به  تن 
می  تهدید  نه.  یا  داد 
که  ببینند  تا  کنند 
آیا دولت و ملت ایران 
عقب  خود  حقوق  از 
یا  کنند  می  نشینی 
نه. فتنه های رنگی به 
راه می اندازند تا والیت 
پرستی  وطن  و  پذیری 
و  بسنجند.  را  ایرانیان 
می  پهپادی  نیز  گهگاهی 
توان  از  تا  برای جاسوسی  فرستند 
نظامی دشمنشان آگاه شوند. زمانی که پهپاد پیشرفته ی RQ170در 
توسط  تنها  و  آسیب  کوچکترین  بدون  اوباما  جمهوری  ریاست  زمان 
سیستم های الکترونیکی متخصصان ایرانی به زمین نشست و مهندسی 
معکوس بر آن اعمال شد، آمریکایی ها دریافتند که این کشور دیگر 
کشور زمان جنگ نیست و اکنون با دستانی پر  به میدان آمده است. در 
طی این چندسال بارها در موقعیت های مختلف چه به صورت نیابتی 
پهپادهای  ی  وسیله  به  چه  و  مقاومت  های  جبهه  در  داعش  توسط 
گوناگون بر فراز آسمان ایران، به رصد لحظه به لحظه ی قدرت نظامی 

ایران پرداختند. 
برخالف آمریکایی ها که دستاوردهای خود را انحصاری می کنند، 
را به هم  نه تنها دستاوردهای نظامی خود را صادر که آن  ایرانی ها 
پیمانان خود آموزش نیز می دهند. از پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 
یمنی  پهپادهای  توسط  عربستان  مواضع  باران  موشک  تا  اسراییل  با 
همه و همه ردپایی از حضور ایران و برنامه ها و تسلیحات نظامی آن 
دیده می شود و همین هاست که آمریکایی ها را به وحشت می اندازد.

و  چندسال  این  در  دولتی  مسئوالن  نشینی  عقب  و  کاری  اهمال 
سردمداران  تا  شد  سبب  برجام  چون  خسارتی  سراسر  توافق  امضای 
آمریکایی تصور کنند که ایران دیگر قاطعیت قبل را ندارد. به همین 
راهی  را  خود  پهپاد  ترین  پیشرفته  و  پیکرترین  غول  بار  این  دلیل 
این خیال که حتی در صورت شناسایی آن  با  ایران کردند.  مرزهای 
توسط ایرانی ها، برای دوری از جنگ با آمریکا آن را منهدم نخواهند 

کرد. ولی مثل همیشه محاسبات دشمن اشتباه از آب در آمد. 
توافقی  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  پیروزی  برای  که  ترامپ 
بهتر از برجام با ایرانی ها نیاز دارد، درست پس از اعالم کاندیداتوری 
خود با ساقط شدن پهپاد گران قیمتش مواجه شده و موجی از انتقاد 
و تمسخر از سوی ملت ها و تحلیلگران آمریکایی و غیر آمریکایی به 

سمت او هجوم می آورد.
ایرانی،  بومی  سامانه  توسط  آمریکایی  پهپاد  ترین  پیشرفته  انهدام 
تمام قدرت نظامی آمریکا را زیر سوال برد. هرچند که این افول قدرت 
به  مقاومت  جبهه  پیروزی  و  اسراییل  آهنی  گنبد  شدن  شکسته  در 
نمایش  به  هاست  مدت  تروریستی  های  گروهک  بر  ایران  رهبری 
گذاشته شده است. چیزی که آمریکایی ها از آن می ترسند مشخص 
هایی  تحریم  هاست.  آن  های  تحریم  و  تهدیدها  بودن  پوشالی  شدن 
که به ادعای خودشان شدیدترین و مستمرترین تحریم ها علیه یک 
کشور است و بر ایران اعمال شده ولی نتوانسته مانع پیشرفت و رشد 

این کشور شود.

»مادر شوهر«
»میازار موری که دانه کش است«
که کاری فجیعا بد و چندش است

از آن بدتر اما تو دانی که چیست؟
به پیش جهان خوارگان خواهش است

مگر مزدوج گشته برجامشان
که با مادر شوهرش چالش است؟

فمنیستهای مجلس کجایند که
تجاوز به روحش بسی فاحش است

به اینستکس رسیده کنون کار او
و نقضش به کل رو به افزایش است

بسی رنج برده در او بیست سی
اف ای تی افش هم که در زایش است

ولی باز پیروزی از آن ماست
که مرد مقاوم در اسایش است

شاعر:زهراآراستهنیا

طرح راهبردي تولید گوشت کشور در بخش مرکزي اهواز

خوزستان  آسوده بخواب که نماینده ما بیدار است!

مدارس مسجدسلیمان به دلیل استفاده از 
مصالح نامرغوب در زلزله تخریب شدند

نجار  اسماعیل 
سازمان  رئیس 
بحران  مدیریت 
جلسه  در  کشور 
مدیریت  شورای 
در  استان  بحران 
با  مسجدسلیمان 
اشاره به حادثه خیز 
ایران،  کشور  بودن 
در  کرد:  اظهار 

بالغ بر 35  ابتدای سال جاری 25 استان کشور درگیر سیل شدند و 
هزار میلیارد تومان خسارت وارد شد که طبق نظر مقام معظم رهبری 
و دولت اولویت جبران خسارات با دو بخش مسکن و کشاورزی است.

وی افزود: در بخش جبران خسارات در زیرساخت ها و مقرر شد که 
خوزستان  در  که  کند  پیدا  اختصاص  آسیب دیده  نقاط  به  اعتبارات 

سیل بندها باید مرمت شود.
وی افزود: بر اساس ارزیابی های بنیاد مسکن خانه هایی که تخریب شده 
 6 روستا  در  و  تومان  میلیون   12 شهر  در  نیستند،  سکونت  قابل  و 

میلیون تومان اجاره بها برای آن ها تأمین خواهد شد.
بنیاد  با  هماهنگی  به  اشاره  با  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس 
پرداخت  میزان  کرد:  عنوان  رایگان،  سیمان  تأمین  برای  مستضعفان 
خسارت برای واحدهای نیازمند بازسازی در شهر 50 میلیون تومان 
تسهیالت با کارمزد 5 درصد، 12 میلیون تومان کمک بالعوض برای 
ساخت، 15 میلیون تومان تسهیالت معیشتی 5 درصد و 5 میلیون 

تومان معیشتی بالعوض پرداخت خواهد شد.
نجار  با اشاره به مذاکره با نفت برای کمک به مسجدسلیمان با توجه 
به نفت خیز بودن منطقه، اظهار کرد: برای ساخت واحدهای مسکونی 
روستایی 40 میلیون تومان تسهیالت با کارمزد 4 درصد، 10 میلیون 
میلیون   5 و  معیشتی  تسهیالت  تومان  میلیون   10 بالعوض،  تومان 

تومان بالعوض پرداخت خواهد شد.
سازمان نوسازی مدارس متهم اول تخریب مدارس است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تخریب برخی مدارس 
فرماندار  نشود،  وارد  مدعی العموم  چنانچه  کرد:  عنوان  کم،  عمر  با 
به عنوان نماینده دولت در خصوص مدارس شکایت رسمی انجام دهد 
زیرا عمر مفید یک مدرسه باید حدود 100 سال باشد و این مدارس 
به دلیل استفاده از مصالح نامرغوب پس از چند سال ساخت در این 

زلزله تخریب شدند.
وی گفت: اولین متهم در خصوص آسیب به مدارس سازمان نوسازی و 
تجهیز مدارس است زیرا متولی این موضوع است و باید نظارت کامل 

در خصوص ساخت وساز مدارس داشته باشد.

اهداف  با  که  طرح  این   - خوزستان  فریاد 
مرکزي  بخش  در  کشور  گوشت  تولید  کلي 
اهواز با  توانمندسازي و استفاده از زیرساخت 
شده  تعیین  محلي  جوامع  در   موجود  هاي 
داراي یک هدف کلي و 25 تئوري استراژیک 

هدفدار و 3 خروجي ترسیم شده است 

اهداف استراتیژیک اولویت دار طرح شامل:
1. اشتغال کامل جوانان بخش مرکزي اهواز 

و  محلي  جوامع  سازي  توانمند  و  تقویت   .2
کالن  اهداف  راستاي  در  آنها  مشارکت  جلب 

و راهبردي افتصادي
سازي  پیاده  و  توسعه  هاي  شاخص  ارتقاء   .3
تقویت  جهت  استاني  اعتبارات  از  استفاده  و 

ظرفیت هاي اقتصادي جوامع روستایي 
تامین  و  مقاومتي  اقتصاد  نمودن  عملیاتي   .4
احتیاجات گوشت و فراورده هاي آن در کشور 
و  منطقه  در  کار  متعدد  بازارهاي  تشکیل   .5

کل کشور با تشکیل صنایعي مانند سردخانه - 
صنعت چرم سازي - کشتارگاه-کارخانه هاي 
و  کالباس  مانند  گوشتي  فراوردههاي  تولید 

سوسیس وغیره
6. استفاده از سرمایه بخش خصوصي و دولتي 

در راستاي توسعه پایدار در منطقه...

با 3 خروجي مهمي همچون ایجاد یک نقشه 
تولید راهبردي صنعت گوشت قرمز در منطقه 
که به رشد سیاسي امنیتي و اقتصادي منطقه 
محلي  جوامع  تقویت  باعث  نموده  کمک 
هدفمند  هاي  برنامه  در  آنها  از  استفاده  و 

راهبردي مي گردد
خوشبختانه مجریان طرح از بخشدار و جوامع 
قدمهاي  منتظر  و  موافقت  این طرح  با  محلي 

کمکي دولت در این خصوص هستند 
 مشکالت طرح ؛ وجود بورکراسي اداري ممل 
مانع  اداري است که  و هفت خوان کاغذبازي 

بزرگ طرح محسوب میشود 
با شروع این طرح در بخش مرکزي از خروج 
 ، شده  جلوگیري  قرمز  گوشت  واردات  و  ارز 
باعث رونق اقتصادي در منطقه و استان میشود 
بوسیله  قرمز  گوشت  تولید  طرح  اکنون  هم 
اداره تعاون انجام میشود ولي وجود هفت خوان 
اعتبارات  گرفتن  تا  دامداري  تعاوني  تشکیل 
را  بیشتر مجریان آن  بر است که  آنقدر زمان 

ترک مي نمایند 
هکتار  هزاران  داشتن  با  اهواز  مرکزي  بخش 
رودخانه  سه   ، دامي  علوفه  براي  مستعد 
وشاید  کشور  آبي  بخش  ترین  غني  خروشان 
جهان باشد که بیشتر مردم آن زیر خط فقر و 

شاخص فالکت بسیار باالست 
امید است که دوستان ما در جهاد کشاورزي و 
تعاوني یار و مددکار جوامع روستایي که هدفي 
اند  نداشته  مملکت  اقتصاد  به  خدمت  جز  به 

باشند.

فشار دولت به صداوسیما
غیرمنتظره  اقدامی  در  رئیس جمهور  آقای 
)تیر  ماهه  سه  بودجه  پرداخت  تعجب آور،  و 
را  سیما  و  صدا  سازمان  شهریور(  و  مرداد  و 
حاجی میرزایی،  محسن  آقای  کرد!  متوقف 
را  رئیس جمهور  دبیر هیئت دولت که دستور 
است،  کرده  ابالغ  بودجه  و  برنامه  سازمان  به 
غیرقانونی  اشاره ای  اقدام  این  علت  به  اگرچه 
شده  اعالم  بارها  عصبانیت  ولی  است  نکرده 
چندانی  تردید  گاندو،  سریال  از  رئیس جمهور 
در  رئیس جمهور  تصمیم  که  نمی گذارد  باقی 
اعتراض به تهیه و پخش این سریال بوده است. 
سریالی که روایتی مستند- و البته با تلویحی 
آمریکا  جاسوس  نفوذ  از  تصریح-   به  نزدیک 
تصمیم  است.  داشته  رئیس جمهور  دفتر  به 
اعتراض  با  بالفاصله  روحانی  آقای  غیر منتظره 

فراوان و گسترده ای در فضای مجازی و محافل 
سیاسی و اجتماعی روبرو شد. موج اعتراضات 
به اندازه ای بود که روزنامه ایران )ارگان دولت( 
برای رفع و رجوع و توجیه این اقدام به صحنه 
در  سیما  و  صدا  »اعتبارات  کرد  اعالم  و  آمد 
پیچ گزارش عملکرد بودجه عملیاتی گیر کرده 
یادداشت  در  ایران  روزنامه  گاندو«!  نه سریال 
»پیچ  چرا  که  نداد  توضیح  خود  شتاب زده 
گزارش عملکرد بودجه عملیاتی«! قبل از همه 
از  بعد  آنهم  می گیرد؟!  را  سیما  و  صدا  دامن 

آنهمه اعتراض به سریال گاندو؟!
و  ماهه صدا  بودجه سه  اگر صفر کردن  اما  و 
درپی  می دهد،  نشان  که شواهد  آنگونه  سیما 
باید  باشد،  گاندو  سریال  به  دولت  اعتراض 

گفت؛
دارایی  و  شخصی  ملک  کشور،  بودجه   .1

خصوصی دولت نیست که به هرکس و هرجا 
میلشان بود بدهند و از هرکس و هرجا که باب 

میلشان نبود دریغ بورزند!
2. وظیفه دولت توزیع بودجه است آنهم نه به 
میل و اراده خود، بلکه براساس الیحه بودجه 
که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
کارمند  یک  که  وظیفه ای  شبیه  دقیقاً  باشد. 
فالن  شده  حواله  حقوق  پرداخت  در  بانک 
شرکت یا اداره برعهده دارد و حق ندارد حقوق 
دلخور  او  از  علت  هر  به  که  را  کسی  ماهیانه 

است، پرداخت نکند!
3. ماجرای یاد شده بار دیگر و برای چندمین بار 
نشان داد که صدا و سیما باید بودجه مستقل 
این  بودجه  نباید  و  نمی توان  و  باشد  داشته 
باقی  دولت  اختیار  در  سرنوشت ساز  سازمان 

بماند.

شما چرا قشنگ رقصیدی؟!
دزدانی به کاروانی زدند، اموال کاروان را غارت کردند و یکی از زنان 
کاروان را مجبور کردند که رقاصی کند. همسرش از ترس جان به وی 

اجازه داد برقصد.
بعد از اینکه دزدها برفتند، شوهر زن رقاصه، وی را به باد کتک گرفت. 
از  من  “بله  گفت:  شوهر  دادی؛  اجازه  خودت  که  کرد  اعتراض  زن 
برای دزدها  برقصی  اینقدر قشنگ  نگفتم  اما  دادم،  اجازه  ترس جان 

پدرسوخته!”
حکایت ما و جریان دولت همین است. رئیس جمهور و وزیر خارجه 
رهبری  و  نظام  مدعی اند  غرب گراها  داد!  اجازه  ما  به  نظام  می گویند 

اجازه داد برجام را امضا کنند و اصاًل برجام تصمیم نظام بود!
به  من  فرمود  بار  صدها  رهبری  و  بود  شما  خود  تصمیم  برجام  اوالً 

مذاکره با آمریکا بدبینم و از این مذاکره چیزی عاید کشور نمی شود.
ثانیاً، بله نظام و رهبری به شما اجازه داد، اختیار داد، شما رقاصه های 
آمریکایی ها؟!  برای  کردید  خوش رقصی  قشنگ  اینقدر  چرا  سیاسی، 
چرا کل صنعت هسته ای را نابود کردید؟ چرا قرارداد محکمی نبستید 
تعهدات  و  نقد  شما  تعهدات  چرا  نگرفتید؟  را  الزم  تضمین های  و 
برجام  به  هیچ  اول،  از  آمریکا  که  حاال  چرا  بود؟  نسیه  آمریکایی ها 
متعهد نبوده و اروپایی ها از 11 تعهد خود، یکی را هم متعهد نبودند، 

شما باز تعهدات خودتان را ادامه می دهید؟
بله، شما ادعا کردید می توانید با مذاکره مشکالت را حل کنید؛ کلید 
نشان دادید و گفتید “ما بلدیم با آمریکا مذاکره کنیم؛ ما زبان دنیا را 
بلدیم”، مردم هم تحت تاثیر قرار گرفتند و این افکار عمومی و اصرار 
سودی  هیچ  می دانست  اینکه  با  دهد  اجازه  رهبری  شد  باعث  شما 
ندارد؛ اما حاال که نتیجه این راه، بعد از 6 سال مشخص شده، چرا باز 
از خوش رقصی برای آمریکا و اروپا دست بر نمی دارید؟ چرا باز اصرار 
به FATF و پالرمو و اینستکس و ... دارید؟ حاال به شما اجازه رقص 

داده شد، شما چرا تا آخرش رفتید؟

افتتاح  براي  معکوس  شمارش  که  حالي  در 
بزرگترین تونل انتقال آب موسوم به کوهرنگ 
3 شروع شده که با این انتقال تیر خالص بر 
کویرستان  به  خوزستان  و  زده  کارون  پیکره 
مبدل خواهد شد ، شنیده ها حاکي از درگیري 
مجمع  ریاست  بخاطر  خوزستان  نمایندگان 
انتخابات  صورتجلسه  کردن  پاره  و  استان 
جناب  به  اختالف  رفع  و   )...( نماینده  توسط 

الریجاني است.
سوختن  صبحگاهي  دود  بوي  که  حالي  در 
 ، کرده  احاطه  را  شهر  اهواز  شهر  پسماند 
مردمان صفیره از استشمام بوي نامطبوع زباله 
جاي  به  استان  یک  استاندار   ، آمده  تنگ  به 
مرکز  از  استان  مطالبات  و  امور  به  پرداختن 
کارش را تعطیل و به بازدید از سایت پسماند 
اهواز بگذارد که نماینده هاي ما شدیدا برنامه 
هاي انتخاباتي زودرس خود را شروع نموده ، 
از سقف مشکالت مردم فاصله و فعال به کف 

خواسته هاي مردم رسیدند.
در حالي که کشاورز جوامع دز نشین و کرخه 
و حمیدیه تمام کشاورزي و زندگي آنان از بین 
دریافت  ها  از خسارت  ریالي  تا کنون  و  رفته 
کشت   ، وآرزو  امید  هزار  با  بماند  ننموده 
تابستانه خود را با هزار قرض و مصیبت  شروع 
کرده که سازمان آب دریچه هاي تا 95درصد 
پر از آب سد را بسته تا حلقه فالکت جوامع 
واج  و  هاج  ما  نمایندگان  و  کامل  ما  محلي 

غفلت  آنان   کارهایي  و  نگاه  آب  سازمان  به 
وزیران  با  مکاتباتي   و  نگاري  نامه  مشغول  و 

هستند که راه بجایي نخواهد رسید.
هر آنچه در این دو سو، از پیروزیها و سربلندی 
و  درک  در  بنیادین  اشتباهاِت  تا  گرفته  ها 
و  خارج  در  غلط  مفاهیِم  و  ابزار  بکارگیری 
داخل  ، آموخته ایم و اندوخته ایم، آیین نامه 
ای آسان و مردمی از برای شناخت و تشخیص 
بر  و  ایم  کرده  تهیه  دوست  و  دشمن  مطلِق 
روی آن نیز توافق قلبی و ایمانی بدست آورده 
هوا  باد  کمتر  و  آني  در  بزرگوران  این  را  ایم 
گمان شکنی  و  بگویم، شک  بهتر   . اند  کرده 
بروز شده که دیگر اطمینان به افرداي که تکیه 
بر این منصب نموده نیست و نخواهد بود چرا 
را حل و الینحل  که مشکالت محیط زیست 

گذاشته اند.
و در زیست بوم جوامع محلي بعلت سستي و 
عدم توجه نمایندگان استان، دچار قهقرایی و 

واپسگرایي شده ایم.
نمایندگان استان  پس از گذشت سه  سال از 
این دوره ، هنوز نتوانسته اند یک نگاه و برنامه 
راهبردي آب  برگزینند که بتواند بخش های 
حفظ  را  مان  محلي  جوامع  باورمند  و  اصیل 
رامش  و  درونی  آرامش  با  واین جوامع  نموده 
برونی، و با نگاهی فرا پیشه ای یا بهتر بگویم 
یکدیگر  کنار  در  ها،  پیشه  به همه ی  باور  با 

همبسته و همسو کند.

هستند اساتید و متخصصان آب  انگشت شمار 
که در آنچه می گویند، باورمندند و آگاه، اما 

راهکارشان، درمانی نیست بر درد همگانی! 
به  خوزستان  جلگه  تبدیل  و  آب  انتقال  درد 
برهوت و بیاباني پراز هزار بحران که نمایندگان 
ما مي توانستند با مساعدت و یاري متخصصان 
دلسوز استان الیحه اي ، برنامه هدفمند یا یک 
یک  از  دریغ  اما  نمایند  اتخاذ  دیگري  راهکار 

برنامه جامع و هدفمند!
نمایندگان  برای  شرایط عدم اطمینان جامعه 
بلکه  نیامد  پیش  سال  یک  و  روز  یک  و  آني 
متعدد  محیطي  زیست  مشکالت  مشاهده  با 
ایجاد شبیه یک سرسره پرشیب  به مثال  که 
ایجاد  عوامل  هرچه  بی انتها.  و  مارپیچ  و 
عدم اطمینان بیشتر شود بر شیب این مارپیچ 
شود  بیشتر  شیب  هرچه  شد.  خواهد  افزوده 
پیدا  افزایش  هم  آن  عواقب  سرعت  و  شدت 

خواهد کرد.
و این درد محیط زیستي ما همچنان سوزان و 
ملتهب است و نماینده گان که حتي یک گره 
از معضالت الینحل این شهر را باز نکرده بماند 
که گاهي خود گره اي بر این مشکالت افزودند 
ونداي دروني آنان که بانک خوزستان آسوده 
خشک  شعاري  جز  بیداریم  ما  که  بخواب 

وخالي چیزي بهمراه ندارد.
جواد الهایي سحر

ایام سیل در خوزستان فرصت مناسبی بود 
تا برخی از مسئولین به خوزستان سفر کنند 
محمد  دکتر  ببینند.  را  وضعیت  نزدیک  از  و 
نماینده سابق مردم طرقبه و چناران  دهقان، 
در مجلس شورای اسالمی و عضو فعلی شورای 
خوزستان  به  سفری  سیل  ایام  در  نگهبان 

داشته و از نزدیک با حقایق سیل آشنا شد.
ایشان  با  حین  همین  در  خوزستان  فریاد 
مصاحبه ویژه ای داشته که انتشار آن در همان 
ایام سیل در فضای رسانه ای کشور مؤثر بود. 
با  خوزستان  فریاد  ویژه  گفتگوی  از  بخشی 
دکتر محمد دهقان عضو شورای نگهبان را در 

زیر می خوانید:

فریاد خوزستان: وضعیت فعلی مجلس 
نفره  تک  تصمیمات  آیا  است؟  چگونه 

گرفته می شود؟
مجلس،  گوییم  می  وقتی  ببینید  دهقان: 
بدانید مجلس در چه وضعیتی است.  باالخره 
در مجلس هر کاری بخواهیم بکنیم، در انتها 
رای باید بدهیم و انگشت روی دکمه بزنیم و 
رای بدهیم حاال برخی مواقع نطق می شود و 
صحبت می شود؛ مصاحبه میشود؛ سوال می 
شود؛ استیضاح می شود؛ این ها اتفاق می افتاد. 
بار وزیر  باالخره مثال دو  تا همین مدت هم  
استیضاح  ولی  کردیم.  استیضاح  را  آخوندی 
را  ایشان  دیگر  خداوند  نرسید.  نتیجه  به  ما 
که  رسید  جایی  یک  به  و  کرد  برکنار  کار  از 
خودش رفت. در واقع زور ما به استیضاح آقای 
آخوندی نرسید. االن اگر من بتوانم در مجلس 
می  انجام  که  کاری  اولین  باشم  داشته  اثری 
چون  کنم.  می  استیضاح  را  نفت  وزیر  دهم 

کشور  برای  هم  روز  یک  وجودشان  و  ایشان 
ضرر است. بحث فقط  سیاسی نیست. به نظرم 
اینجا بحث اقتصاد کشور است. در واقع نجات 
کشور از اوضاع فعلی اقتصادی است؛ چون در 
نفت  وزیر  دست  اقتصاد  کلید  تحریم،  زمان 
نمایندگان  از  تن   ۷۲ تحریم  زمان  در  است. 
نامه نوشتند؛ در آن نامه، در پنج صحفه دلیل 
آورده شده و تصریح شده که آقای زنگنه وزیر 
های  تحریم  با  مقابله  در  گامی  تنها  نه  نفت 
این  براساس  بلکه  برنداشته؛  آمریکا  ظالمانه 
با  مقابله  های  راه  تمام  داریم،  ما  که  دالیلی 

تحریم های آمریکا را بسته و مسدود کرده. 
جوابی هم ندادند. کسی به آن نامه ای که 
از سال جدید به سران قوا نوشتیم و  ما قبل 
۷۲ نفر از نمایندگان آن را امضاء کردند، هم 
جوابی نداده. آنجا ما دالیل آورده ایم که وزیر 
قطع  پاکستان  با  را  ما  گازی  ی  رابطه  نفت 
کرده؛ رابطه ما با چین را به هم زده و از این 

جنس استدالل ها. 
یا در رابطه به خصوصی سازی ها؛ مفاسد 
بزرگی در کشور اتفاق افتاده راجع به خصوصی 
سازی. یعنی ده ها هزار میلیارد تومان ثروت 
غارت  به  سازی  عنوان خصوصی  تحت  کشور 
یک  عنوان  به  بنده  بله،  شده.  داده  گران 

نماینده مجلس اختیار  دارم حرف بزنم؛ اختیار 
کار  نهایت  اما  دارم،  اختیار  بدهم؛  تذکر  دارم 
شنبه  سه  همین  است.  اکثریت  رأی  مجلس 
به  و  امضاء کردیم  نفر  بنده و هشتاد  گذشته 
رئیس جمهور تذکر دادیم که چرا آقای پوری 
چندین  که  سازی  خصوصی  رئیس  حسینی 
ممنوع  و  تشکیل شده  برایش  کیفری  پرونده 
روحانی  و  جهانگیری  آقای  چرا  شده،  خروج 
هزار  ها  ده  کنند؟  را  عوض  این  گذارند  نمی 
میلیارد تومان ثروت کشور به نظر من به غارت 
رفته. اگر در مجلس یک اکثریتی دست بنده 
مثال  یا  بیافتد.  اتفاق  این  گذاشتیم  نمی  بود، 
ذخایر ارزی کشور حدود ۲۰میلیارد دالر شاید 

در سال ۹۷.
فریاد خوزستان:گفتند ۳۰میلیارد!

دهقان: یا حاال بیشتر، ارز ۴۲۰۰ داده شده 
به یکسری آدم. شما این ۲۰ میلیارد دالر را 
حساب کنید؟ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
باشم  داشته  اکثریت  یک  اگر  من  است!  پول 
این  که  میکنم  استفاده  مجلس  اهرم  آن  از 
۲۰۰میلیارد دالر را ببینیم به کجا رفت.که به 

کی داده شد؟
مسائل  که  آید  نمی  بدشان  هم  ها  بعضی 
این  است،  مردم  اقتصاد  مسائل  که  را  اصلی 
بشود  سیاسی  مسائل  و  دوم  اولویت  بشود 
نمی  بدشان  ها.  قطبی  دو  یعنی  اول.  اولویت 
بکنند  ایجاد  را  جدیدی  های  فریب  که  آید 
مسائل  اینکه  جای  به  کشور  فضای  در  که 
اصلی مردم، مسائل اقتصادی و همین مسئله 
اموال ملت در خصوصی  سیل، گرانی، همین 
سازی... این بشود اولویت دوم و موضوعاتی که 

خودشان اصرار دارند، بشود اولویت اول.

عضو شورای نگهبان در گفتگو با فریاد خوزستان:

وجود زنگنه، یک روز هم برای کشور ضرر دارد


