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آقای روحانی، امیرکبیر شو!

فریاد خوزستان بررسی می کند:

شهر بی سایه بان
4

بیستمین پرونده ویژه فریاد خوزستان:

خدمـات شـهری اهواز 
نامـتناسب با گـرما!

تحت  شهرهای  دارند  تالش  شهری  مدیران  معموال  است.  معروف  گرمایش  به  که  شهریست  اهواز 
نتوانسته  اهواز  مدیران شهری  اما  کنند.  معرفی  اذهان  در  بفردی  ویژگی های منحصر  با  را  مدیریت خود 
و  الودگی  ریزگردها،  نفتی،  آلودگی  گرما،  چون  منفی  خصوصیات  از  را  دیگران  و  اهواز  مردم  اذهان  اند 
جایگزین  را  منحصربفردی  و  توجه  جالب  ویژگی  و  کنند  فاضالب...دور  نشینی،  حاشیه  آب،  کمبود 
است. مشاهده  قابل  کامال  و  انکارناپذیر  ای  مساله  شهری  خدمات  وضعیت  از  عمومی  نارضایتی  سازند. 
ادامه در صفحه 4
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نفت؛ فرصت یا تهدید
برای جوامع محلی خوزستان

جواد الهایی سحر

آزادراهی که مردم را به سوی »مرگ« می 
برد

گزارشی از گرانترین عوارضی کشور

هجوم پیمانکاران به انتخابات مجلس!

پیمانکاران خوزستانی آماده ورود به رقابت های انتخاباتی

پیشنهادهای عملی فریادوعده های شهردار جوان

سیلوی اهواز در چنگ خصوصی خواران!

زینب حردانی

گزارش ویژهیادداشت گزارش گزارش

3 3 3 2

آقای روحانی، امیرکبیر شو!

شده؛  نوشته  اش  درباره  کتاب  جلد  ها  ده 
درخشد؛  می  ایران  تاریخ  بلندای  بر  نامش 
در همین سیستم پادشاهی و سلطنتی رشد 
امیری  مرتبه  به  و  داشته  مسئولیت  و  کرده 
می رسد. امیرکبیر را می گویم؛ میرزا محمد 
تقی خان فراهانی )1222 -1268 ق( مشهور 
به امیرکبیر، جوانی 46 ساله، صدراعظم ایران 

در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود.

امیر فرزند یک آشپز درباری بود. در کودکی 
همانند پدرش، به فرزندان ارباب خدمترسانی 
آموخت؛  سواد  حین  همین  در  و  کرد  می 
تا  داد  نشان  را  لیاقتش  و  منشی شد  سپس 
کم کم در دستگاه سلطنتی قاجار به جایگاه 
باالیی رسید. ناصرالدین شاه، خواهر خود را به 

عقد وی درآورد.

امیرکبیر فقط سه سال از 150 سال حکومت 
افتخارش  و  نام  ولی  کرد  صدارت  را  قاجار 
تاریخ  در  قاجار  سیاه  دوران  برابر  چندین 
ماندگار شده. در همین سه سال مسئولیت، 
دنبال  وی  گذاشت؛  امور  اصالح  بر  را  بنا 
»انقالب از باال« بود و به همین علت، دست 
شاهزاده ها و متملقان را از بیت المال کوتاه 
کرد، برای پیشرفت علمی در کشور دارالفنون 
را بنا نهاد و معلمانی از چندین کشور به ایران 
دربار،  های  هزینه  از  کاستن  کرد،  دعوت 
کاستن هزینه ها و مخارج دولت، تنظیم امور 
مالیاتی کشور، محدود کردن حقوق درباریان، 
دولتیان، نظامیان و سایرین از اقدامات او بود.

به  کشور،  نظامی  امور  اصالح  برای  امیر 
تأسیس چند مدرسه نظامی اقدام کرد، رشته 
نیروی  انداخت.  راه  دارالفنون  در  را  توپخانه 
دریایی ایران در خلیج فارس را تشکیل داد، 
ساخت قلعه های نظامی، ساخت پادگان های 
لباس  کردن  متحدالشکل  مرزها،  در  متعدد 
اسحه  کارخانه  چندین  تأسیس  و  نظامیان 

سازی از مهم ترین اقدامات وی بود.

امیر، مشکل عمده کشور و دلیل عقب ماندگی 
از قافله پیشرفت بشر را در عدم اجرای صحیح 
امور  به  شخصاً  دانست؛  می  اسالم  کامل  و 
دینی اهتمام می ورزید و در کنار نماز، قرائت 
سیاسی  احکام  باید  بود  معتقد  روزه  و  قرآن 
حضرت  به  امیر  شود.  اجرا  بدرستی  اسالم 
تعزیه  و  روضه  و  ورزید  می  عشق  اباعبداهلل 
را ترویج داد. همزمان ضمن احترام به حقوق 
اقلیت های دینی، اما با فرق منحرف و ضاله 

ساخته دست انگلیس خبیث، چون »بابیت« 
یا »بابی گری« به شدت برخورد کرد.

امیر به جد به استقالل کشور اعتقاد داشت و 
برای آن کوشید. نه به انگلیس، نه به روسیه، 
زمان صدارتش  در  و  نداد  نشان  روی خوش 
قدرت  دو  این  برای  ای  ویژه  امتیاز  هیچ 
قائل نشد و شورش های تجزیه طلبان را در 
خراسان و سایر فتنه ها را با قدرت جمع کرد.

امیر در سه سال، امور قضائیه کشور را اصالح 
کرد و به اصالح محضر شرع، بنای دیوان خانه 
علیه  مردم  دادخواهی  به  رسیدگی  عدالت، 
اقلیت های  دادخواهی  جدید  آئین  دولت، 
و  متهم  شکنجه  رسم  برانداختن  و  مذهبی 
او  بود.  وی  اقدامات  ترین  مهم  جزو  مجرم 
به  رسیدگی  و  مردم  منازعات  میان  قضاوت 
بزرگ  مجتهدان  و  دینی  عالمان  به  را  جرم 
قاجار  در  سال  چندده  طی  که  امری  سپرد. 

تقریباً تعطیل شده بود!

عمر  یک  انگار  که  سال  سه  طی  امیرکبیر 
طول کشید اقدامات بزرگی انجام داد و البته 
می  سر  در  ایران  برای  را  بزرگی  آرزوهای 
پروراند. اما انگلیس و روس و روشنفکرنمایانی 
چون میرزاآقاخان نوری و میرزا ملکم خان به 
همراه شاهزاده ها و سرمایه داران کالن، ادامه 
همین  و  دانستند  می  مشکل  را  خود  حیات 
از چشم  را  امیر  بگیرند  تا تصمیم  باعث شد 
فشار  به شاه  انگلیس جداگانه  بیاندازند!  شاه 
می آورد و روس همینطور! میرزاآقاخان نوری 
و میرزا ملکم خان نیز شاه را به امیر بدبین 
کردند، »مهدعلیا« مادر شاه می گفت: »امیر 
شاهزادگان بیچاره را کمتر از سگ کرده بود« 

و این چنین امیر، تنها ماند.

را  امیر  اینکه  وجود  با  ساله   20 جوان  شاه 
کند  مقاومت  نتوانست  داشت  می  دوست 
کرد  عزل  صدارت  مقام  از  را  او  سرانجام  و 
همراه  به  را  او  مأمور،   200 با  الفظ  تحت  و 
زن جوان 20 ساله و دو دختر کوچکش، به 
کاشان تبعید و بعد از یک ماه دستور قتل وی 

را صادر کرد.

براستی چه شد که عمر یک دولت سه ساله 
می  پهلوی  سال   50 و  قاجار  سال   150 به 
اول،  شمرد:  بر  را  دلیل  دو  توان  می  ارزد؟ 
اولویت بندی امور و دوم، مالک درست برای 

تصمیم گیری. 

مسئول باشعور می داند که در فرصت محدود 

و کم، باید مسائل اصلی را از فرعی جدا کند 
و به اهم امور بپردازد. مسئول عاقل می داند 
که بعد از اولویت بندی، مالک صحیحی برای 
تصمیم گیری درنظر بگیرد. نگاه به تجربه ها 
می تواند ما را به مالک درستی برای تصمیم 

برساند.

به  دولت  هیئت  با  دیدار  در  انقالب  رهبر 
مناسبت عید غدیر فرمود: » دو سال باقیمانده 
از دوران دولت، مدت زمان کمی نیست و باید 
به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل 
مهم کشور را »اولویت بندی«، و اولویت ها را 
یک به یک پیگیری کرد.«. ایشان یکی دیگر 
را  مختلف  سالهای  طول  در  دولتها  آفات  از 
دانستند  حواشی«  و  فروع  به  شدن  »گرفتار 
باقیمانده،  سال  دو  این  در  دولت  گفتند:  و 
با  متأسفانه  که  فرعی  مسائل  و  حواشی  از 
هم  بیشتر  آن  امکان  مجازی،  فضای  ظهور 
شده است، فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در 

اولویت کاری خود قرار دهد.

حسن  دکتر  دولت  از  باقیمانده  دوسال 
روحانی، هم محدود است از آن جهت که باید 
از بین ده ها مسئله، اولویت را به »اقتصاد« و 
»فرهنگ« بدهد نه امور فرعی و حاشیه ای؛ 
و از آن جهت فرصت کمی نیست که میتواند 
در همین دوسال، به بهترین راه -در واقع تنها 
راه-، چنگ بزند که آن نه تکرار راه طی شده 
و تجربه ی تلخ کسب شده در چند سال اخیر، 
استعدادهای  و  ظرفیت ها  کردن  فعال  بلکه 

درونی و اعتماد به جوانان انقالبی است.

باید  فرهنگی،  و  اقتصادی  در وضعیت جنگ 
تصمیمات جنگی گرفت و روحانی می تواند 
و  شرطها  به  بشود  امیرکبیر  دوسال  این  در 
دست  شروط،  آن  ترین  مهم  و  شروطها؛ 
کسلی،  و  تنبلی  و  گری  اشرافی  از  برداشتن 
قطع امید از آمریکا و اروپا، توبه و عذرخواهی 
نابودی  و  کشور  این  دشمنان  به  اعتماد  از 
صنعت هسته ای، اعتقاد به نسخه های جدید 
اسالمی و مقاومتی برای اداره کشور نه نسخه 
از  حمایت  قطع  شده،  کهنه  و  غربی  های 
تالش  ها،  جاسوس  و  مختلسین  و  مفسدین 
برای رضایت عموم ملت بجای رضایت خواص 
است  فقیه  ولی  از  اطاعت  و  طلب  منفعت 
وگرنه نام او در تاریخ، نه تنها به نیکی که به 

بدی یاد خواهد شد!

داود مدرسی یان

یادداشت مدیر مسئول
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سیاست 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

چه کسی تفکر تعامل را بی اعتبار کرد؟

 امید حاجی زاده - عالیجناب ظریف! همان سردار دیپلماسی! همان
تحریم امریکا  توسط دولت  زمان!!  امیرکبیر   قهرمان مذاکرات! همان 
 شد. کسی که به نمایندگی از دولت تدبیر و امید، برجام را خلق کرد
 و با کمک مجلس الریجانی به جمهوری اسالمی تحمیل نمود. دیگر
 کسی نیست که برجام را خسارت محض نداند. حتی ماست مال های

اعظم دولت نیز به آن لگد زدند که این جسد گند کرده است.

یادم هست در دانشگاه ها بود و  تابو  امریکا یک  با    روزگاری مذاکره 
 مناظره هایی با موضوع "مذاکره با امریکا آری یا خیر" برگزار می شد
با ارتباط  ادعا میکردند  اصالحات  زیادی، خصوصا در جریان  افراد   و 
 امریکا و مذاکره با آنها باعث پیشرفت ما می شود که نه امریکا آن گرگ
 خون آشام قبل است و نه ما آن میش بی  دفاعیم! اینقدر این حرف زده
 شد که استدالل و پیش بینی مخالفان برای موافقان مذاکره قانع کننده
 نبود و نیاز به یک تجربه تاریخی احساس میشد و این تجربه باهزینه
 های بسیاری که به همراه داشت صورت گرفت و دیدیم که بدبینی
به امریکا نه از روی ژست استکبارستیزی بلکه از روی واقع بینی بود.

و بیشمار  خواسته های  مقابل،  طرفهای  توسط  تعهدات  ندادن   انجام 
 نامشروع امریکا و غرب و دشمنی ریشه ای با جمهوری اسالمی باعث

شکست گفتمان تعامل و مذاکره شد.

 موضوعی که ظریف نیز بعنوان سردار دیپلماسی دولت تدبیر و امید
 به آن اذعان کرد و به نوعی تمام شدن ظریف و مرگ گفتمان مذاکره

و سازش را رقم زد.

مرگ کسی  چه  شد؟  گفتمان  این  مرگ  باعث  چیزی  چه  واقعا   اما 
 سیاسی ظریف را رقم زد؟ طوری که خود اعالم کرده تفکر تعامل با

غرب اعتبارش را از دست داده است. تفکری که نمادش ظریف بود!

قرمز، عجله و شتاب در به نفس کاذب، عدم رعایت خطوط   اعتماد 
 توافق، بدعهدی امریکا و یا دالیل دیگر اینچنینی نمی تواند دلیل اصلی
بعنوان دشمن جمهوری امریکا  از  نظرم عدم درک درست  به   باشد. 
 اسالمی ایران دلیل اصلی شکست خوردن تیم ظریف و دولت تدبیر و

امید در مذاکرات بود.

که گذاشتی،  مقابل  طرف  به  اعتماد  بر  را  بنا  مذاکرات   در  وقتی    
 امکان ندارد امریکا از برجام خارج شود چون وجهه ی خودش را خراب
 نمی کند! یعنی او را دشمن نمی دانی! عدم درک صحیح از دشمن و
اخیر جناب ظریف از جمالت  یکی  در  های دشمن شناسی   حداقل 
نمی خواهد ترامپ جنگ  "پرزیدنت  گفت:  او  است.  نمایان   همچنان 

ولی کسانی در کابینه او بدنبال جنگ هستند"0

وانمود می کنند ایران  با  با جنگ  ارتباط  در  بولتون  و  ترامپ  اینکه    
 دیگاه متفاوتی دارند، بخاطر ترساندن افرادی چون  ظریف است. وگرنه
 اگر توان حمله به ایران وجود داشته باشد، شکی نیست که خیلی وقت
لبنان،فلسطین، افغانستان،  عراق،  در  هایشان  سیاست  مزاحم   پیش 
 سوریه و ... را که میلیاردها دالر برایش خرج کرده اند، از سر راه بر
 می داشتند. از این رو دامن زدن به وجود چنین اختالف دیدگاهی از
 سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی واقعا بدور از درک سیاسی
 و حداقل های دشمن شناسی است. اگر امریکا می توانست غلطی بکند
 انهدام گلوبال هاوک را بدون پاسخ نمیگذاشت. وقتی آنها در سوریه و
 عراق شکست خوردند و مقابل یمن به ستوه درآمدند نیک می دانند

مقابل ایران کار خیلی سخت تری دارند.

 برای امریکا فرقی نمی کند اصالح طلب باشی یا اصولگرا ، عبایت ساده
خط یا  و  کنی  رنگش  بزنی،  پروفسوری  را  ریشت  شکالتی!  یا   باشد 
 ریش داشته باشی! نماینده ی جمهوری اسالمی باشی و بخواهی حقت
 را بگیری مانعت می شوند. چه با تهدید، چه با زور، چه با تحریم و چه
 با فریب، به هر کاری دست میزنند که به هدفت نرسی. هر چه عقب
مطرح را  تمدن ها  گفتگوی  می آیند.  جلوتر  تر شده  گستاخ   بنشینی 
 کنی محور شرارتت میخوانند. تعامل و سازش و تنش زدایی را مطرح
 کنی تحریمت می کنند. تنها راه قطعی مقابله با دشمن، مقاومت است.
و نقطه مقابل مقاومت، نه مذاکره و تعامل بلکه تسلیم و نابودی است.

لبخندهای دروغین شان بخوانی و مطمئن را پشت  آنها   اگر دشمنی 
 باشی دستی که از سوی آنها دراز می شود برای ضربه زدن به توست

هرگز فریب آنها  را نمی خوری.

پایان تقویم زورگویی

 تاریخ دو قرن اخیر کشورمان پر است از درد و رنج و قتل و عام و
 حوادثی که مرورش غرور هر ایرانی را جریحه دار می کند. درس
 تاریخ را در نوجوانی به ما آموزش میدادند زمانی که به غرور ملی
 نیاز داریم. به شخصه وقتی به تکه تکه شدن ایران در گذر زمان
 فکر می کردم و از شمال و جنوب وغرب و شرق کشور در زمان
 های مختلف در حکومت های قاجار و پهلوی کنده می شد به همان
کردم. می  سرخوردگی  احساس  و  می شد  کنده  غرورم  از   مقدار 
که فرستادم   می  قاجاری ها  دیگر  و  فتحعلی شاه  به  نفرین   بارها 
 چرا سر ایران را بریدند؟ و خنجر به پهلویش زدند! داغ جدا شدن
 بحرین اما تازه است. هدیه غرب ایران و کوه های آرارات به آتاتورک
چه انگلیس؛  نشانده  همان دست  است  خان  رضا  گل  دسته   هم 
 خون دل ها خورد ایران عزیز.اما دردناک ترین قسمت تاریخ ایران
 به جرات قحطی بوجود آمده توسط انگیس در زمان جنگ جهانی
 اول است که منجر به قتل و عام ده میلیون ایرانی شد. انگلیس در
 این دردها و خون دل ها و جنگ ها و کشتارها نقش اصلی داشته

و مردم آسیا خصوصا ایران و هند کم از این کشور درد ندیدند.
 در تعریف انقالب گفتند، بانگی از مشرق زمین برخاست و ندای
یک کالبد  در  خدایی  روحی  و  شد  داده  سر  آزادی  و   استقالل 
آن زنده کردن  برای  قیام کرد  و جور  علیه ظلم  روحانی   پیرمرد 

 قسمت های خوب تاریخ ایران؛
مردم و  سرداد  تفلحوا  اهلل  اال  الاله  قولوا  ندای  خمینی  اله   روح 
ندای همان  خدا  روح  ندای  گفتند  گفتند.می  لبیک  ایران   قوی 
 محمد)ص( بود  که استخوان های قیصر و کسری را خورد کرد
خمینی)ره( مرگ  با  و  است  شعار  می گفتند  نیز  ای  عده   ولی 
 نهضتش نیز می میرد. روح خدا به خدا پیوست و همه منتظر بودند

ببینند خامنه ای چه می کند با نهضت خمینی!
 از دردهای تاریخمان دور نشویم. دشمن تاب دیدن اندازه ی کنونی
 ایران را نیز نداشت. جنگ 8 ساله را رقم زد ولی  شیربچه های
 خمینی نگذاشتند یک وجب از خاک ایران جدا شود و با چنگ
 و دندان آنرا حفظ کردند ولی باز جنایات بی پاسخ زیادی مانداز

 آن تکه از تاریخ.
بسته و  نمی شود  فراموش  وقت  هیچ  ما  مسافری  هواپیمای   زدن 

بودن دستمان در پاسخی هم تراز آن همیشه در ذهن ما بود.
خامنه ای های  شیربچه  شد.  آغاز  ایران  تاریخ  در  جدیدی   فصل 
از درخشش در عراق بود پس  آنها  به  امید روح خدا   همانان که 
 و سوریه، پهپاد متجاوز امریکایی را زدند و امریکاییها جرات هیچ
ما نفتکش  انگلیس  تالفی،  برای  اینکه  تا  ندادند.  خود  به   غلطی 
 راددر چندهزار کیلومتر دورتر از ایران توقیف کرد و  این زخم های
 کهنه را دوباره تازه کرد و جنایات دور و نزدیک بی پاسخ مانده

انگلیس را مجددا جلوی چشمان ایران و ایرانی آورد.
انگلیس! بر عرشه ی کشتی  آمدن  فرود  لحظه  بود  ای  لحظه   چه 
 وچه باشکوه تر لحظه پایین کشیدن پرچم خون آلود این کشور از

عرشه ی این کشتی!
درد از  پر  و  ناخوشایند  سالهای  تحویل  لحظه  باید  را  لحظه   این 
افول آغاز  و   اسالمی ایرانی  تمدن  سرآغاز  لحظه ی  نامید.   ایران 

لیبرال دموکراسی؛
از دموکراسی  لیبرال  های  استخوان  خوردشدن  صدای  بار   این 
که مردمی  بدست  هم  آن  شد؛  شنیده  سابق  کسرای   سرزمین 

رهبرشان فرزندی از فرزندان رسول خدا)ص( است.

پیرگرایی
 آب هم سمت هوا گاه روان خواهد شد

دولت پیر در آن لحظه جوان خواهد شد!

خرج عینک شده و سمعک و دندان طال
چشم یارانه به بودجه نگران خواهد شد

رنگ ریشش چه شود یا چه شود اکسیدان
کوهی از دغدغه قد سبالن خواهد شد

یک شتر بود که بر کوی همه می خوابید؟!
شاد و بیدار بر این خانه دوان خواهد شد

 آنقدر صندلی و  صاحب آن َمچ هستند
 قصه وصلتشان ورد زبان خواهد شد

پست ها در کفشان است چو میراث پدر
ملک طلقی ست که ارث پسران خواهد شد

پاشدن، رفتن و گشتن که گذشت از ایشان
قدشان در وسط کار کمان خواهد شد

تا رسد عرصه خدمت به جوانها پس کی
ملک الموت به دولت گذران خواهد شد؟ 

      زهرا آراسته نیا

فریاد خوزستان - مجلس شورای 
بر  نظارت  باالترین رکن  اسالمی، 
حاکمیتی  و  دولتی  های  دستگاه 
تواند  می  که  است  خصوصی  و 
سیاسی  نظام  حرکت  گذار  ریل 
می  مجلس  باشد.  مجریه  قوه  و 
تصویب  و  قانونگذاری  با  تواند 
طرح ها و لوایح گوناگون و قوانین 
فرهنگ  سیاست،  برای  مختلفه، 
اقتصاد کشور ریل گذاری کند  و 
بر  مستمر  نظارت  با  همچنین  و 
صحیح  اجرای  ها،  دستگاه  تمام 
کند  پیگیری  را  قوانین  درست  و 
فسادی  یا  معضل  مشکل،  اگر  و 
قانونی  اقداماتی  با  کرد،  رصد  را 

مسائل را حل نماید.

امروز عموم مردم اعم از نخبگان 
افراد عادی  و  و فرهنگی  سیاسی 
که  ندارند  تردید  این  در  جامعه، 
در  نبودش  و  بود  فعلی  مجلس 
وضعیت  ندارد!  اهمیت  کشور 
اقتصادی مردم طی سالهای اخیر 
کاهش  آنها  دارایی  شده،  زیرورو 
زندگی  های  هزینه  کرده،  پیدا 
ارز و  یافته، قیمت  افزایش  بسیار 
خوراک  و  مسکن  و  پراید  و  دالر 
شده،  متورم  شدت  به  پوشاک  و 
اما هیچ اراده ای بر مجلس حاکم 
مشکالت  حل  برای  که  نیست 

ملت و دولت، کاری شود!

اقتصادی  بحران  شرایط  در 
عموم  که  دریافتند  همگان  اخیر 
به  نتوانستند  مجلس  نمایندگان 
باری  کنند.  عمل  خود  وظایف 
جلوی  و  برنداشته  ملت  دوش  از 
اند.  نگرفته  را  اقتصاد  رهاشدگی 
دولتمردان به هر شکلی خواستند 
هر  و  گرفتند  سواری  مجلس  از 
طرح و برنامه ای که می خواستند 

را بدون اذن و اجازه مجلس اجرا 
کرده و در عمل مجلس را به هیچ 

هم حساب نکرده اند!

سال   6 واداده  خارجی  سیاست 
دولت  محض  انفعال  و  اخیر 
تدبیر و امید در برابر دولت های 
و  توجهی  بی  همچنین  و  غربی 
کشورهای  با  مؤثر  ارتباط  قطع 
 600 به  توجه  عدم  و  همسایه 
میلیون نفر هم مرز هم نتوانست 
مجلس به خواب رفته فعلی را از 
خواب خرگوشی بیدار کند! دولت 
عنایات  و  ارتباط  امید  به  فعلی 
میلیون   600 غربی،  های  دولت 
را فراموش کرده که  نفر هم مرز 
با  تجارت  طریق  از  میتوانست 
همین 600 میلیون این وضعیت 
تر  دردناک  اما  بخشد؛  سامان  را 
سکوت و همراهی مجلس شورای 
اسالمی به ریاست علی الریجانی 

با این وضعیت است.

به  فعلی  نمایندگان  از  خیلی 
خود  قانونی  وظایف  انجام  جای 
که همان نظارت بر دستگاه های 
حوزه  خاصه  و  کشور  اجرایی 
قانونگذاری  و  خویش  انتخابیه 

است، به امور فرعی و پیمانکاری 
و  نصب  و  عزل  و  بازی  دالل  و 
دخالت های بیجا در امور اجرایی 

استان و شهر خود پرداخته اند!

خوزستان  نمایندگان  از  برخی 
اند  بوده  افراد  دست  این  از  نیز 
که به جای پیگیری حق و حقوق 
حوزه  روستاهای  و  شهر  استان، 
انتخابیه خود، بیشتر به فکر امور 
فرعی و عزل و نصب و دخالت در 
و  ادارات  جزئیات  و  اجرایی  امور 

دالل بازی بوده اند!

حاال هم چندماه قبل از انتخابات، 
برای  که  شاهدیم  را  پیمانکارانی 
انتخابات فعالیت می کنند! شاید 
سعی  پیمانکاران  این  از  پیش  تا 
پرده  پشت  در  اند  کرده  می 
از  معنوی  و  مالی  حمایت  به 
کاندیداهای مورد حمایت خویش 
بپردازند اما در دوره اخیر، داللی 
را  کار  نمایندگان  پیمانکاربازی  و 
پیمانکاران  که  رسانده  جایی  به 
ترجیح داده اند خود شخصاً وارد 
هم  وقتی  شوند!  انتخابات  گود 
پولش را دارند هم حمایت معنوی 
و  حاکمیتی  های  دستگاه  در 

و  فکر  هم  و  قیافه  هم  دولتی، 
سیاسی بازی اش را! پس چرا پول 
خرج  دیگران  برای  را  خودشان 
آنها  پول  نیست  نیاز  تازه  کنند؟ 
به واسطه نمایندگان خرج شود و 
ما  بدهند که  را  نمایندگان پزش 
یا  شرکت  فالن  یا  اداره  فالن  به 

فالن مؤسسه کمک کرده ایم!

در  دستشان  معموالً  نمایندگان 
جیب پیمانکاران بود و بدون اجازه 
هرجایی  در  را  پولشان  آنان،  از 
کردند!  می  خرج  خواستند  می 
کمک  فقرا  فقیر  از  تعدادی  به 
وام  برخی  به  بالعوض می کنند، 
می  میلیونی   10 و  میلیونی   5
دهند، به برخی از زوج های جوان 
جهیزیه اهدا می کنند، به برخی 
اهدا  کولر  ها  حسینیه  و  مساجد 
پیمانکاران  حاال  اما  کنند  می 
کالهی  چه  که  اند  شده  متوجه 
پیمانکارن  هرچند  رفته!  سرشان 
رود  نمی  سرشان  کاله  هیچوقت 
می  که  میلیونی   10 بجای  بلکه 
پروژه چندمیلیاردی  یک  بخشند 
دست گیرشان می شود! اما حاال 
رسماً  خودشان  که  اند  دریافته 
شوند!  انتخابات  گود  وارد  علناً  و 
در  وزرا  و  جمهور   رئیس  وقتی 
سفرهای شهرستانی خود، شب را 
در خانه باغ های پیمانکاران اتراق 
احساس  آنها  هم  باید  کنند  می 
کنند که دیگر خودشان باید وارد 

صحنه شوند!

که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
برخی  به  حاال  تا  که  ملت  آیا 
رأی  پیمانکاران  نمایندگاِن  از 
خوِد  به  امروز  از  اند،  داده  می 

پیمانکاران رأی می دهند؟!

»اگر   - عبداللهی  رها 
به  غربت  در  »رئیس علی ها 
ملت  امروز  نمی رسیدند،  شهادت 
این عظمت نمی رسید.«  ایران به 

مقام معظم رهبری 

بریتانیا  ارتش  ق  در سال 1333 
های  سالح  ترین  پیشرفته  با 
جنگی  ناوهای  جمله  از  مخرب 
سرباز  صدها  و  تیربار  و  توپ  و 
ایران  جنوبی  سواحل  به  هندی 
بوشهر  بندر  و  فارس  خلیج  در 
هجوم برد. حکومت مرکزی قاجار 
تحت  بشدت  و  بود  ضعیف  که 
انگلیسی  فراماسونرهای  نفوذ 
قرار داشت، هیچ مقابله ای با این 
اقدام به اشغال نکرد. تنها عده ای 
جوان مومن و پاکباز در تنگستان 
ایمان،  با  جوانی  رهبری  به 
بنام  همت  بلند  و  بصیر  شجاع، 
این  مقابل  در  دلواری  رئیسعلی 
جور  و  کردند  ایستادگی  تجاوز 
در  را  قاجار  سلسله  کفایتی  بی 
محافظت از ایران، در برابر حمله 
جنوب  به  انگلستان  استعمار 

کشور کشیدند.

رئیسعلی دلواري، در سال 1260 
شمسی در روستاي »دلوار« متولد 
شد. دوران کودکي را در زادگاهش 
اسب  رزمي ،  فنون  فراگرفتن  با  و 
آموختن  و  تیراندازي،  سواري ، 
قرآن و ادبیات فارسي سپري و در 
کسب  خاصي  مهارت  تیراندازي 
ـ  مشروطه  انقالب  آغاز  با  کرد. 
حالي  در  رئیسعلي  ـ  ش   1285
از  نداشت ،  سال   25 از  بیش  که 
در  مشروطه  پیشگامان  جمله 
ایران بود. به همین دلیل  جنوب 
محمدعلي  دیکتاتوري  دوران  در 
وي  حکومت  علیه  قاجار،  شاه 

در جنوب دست به اسلحه برد و 
به کمک  توانست  در 1288 ش. 
از  را  بوشهر  خود،  تفنگچي هاي 
آزاد  شاه  محمدعلي  عمال  سلطه 
سازد. با تصرف گمرک بوشهر که 
در اجاره انگلیسي ها بود، نیروهاي 
نظامي  دخالت  به  کشور  این 
و  جنگ  و  پرداختند  منطقه  در 
سالهاي  تا  که  شد  آغاز  گریزي 

جنگ اول جهاني ادامه یافت .

وقوع  با  جنگ ،  کشاکش  در 
انقالب بلشویکي و خروج نظامیان 
انگلیسي ها  ایران،  از  روسي 
به سمت شمال  را  تعرضات خود 
حال  همین  در  دادند.  گسترش 
خود  به حمالت  نیز  تنگستاني ها 
علیه انگلیسي ها شدت بخشیدند. 
شبیخون  ها  تنگستانی  روش 
بود.  انگلیسی  اشغالگران  به  زدن 
 21 ـ  شبیخون ها  از  یکي  در 
بلندپایه  ژنرال  دو  ـ   1294 تیر 
سرباز  دهها  با  همراه  انگلیسي 
را  خود  جان  هندي،  و  انگلیسي 
از دست دادند. با وقوع این حادثه 
مرداد   17 در  انگلیسي  نیروهاي 
اشغال  را  بوشهر  شبانه   1294
به  ماه  همین   22 در  و  کردند 
تنگستان  مرکز  »دلوار«  روستاي 
در  آنان  بردند.  یورش  ساحلي 
این حمله بامقاومت زیادي روبرو 
نشدند، زیرا روستا خالي از سکنه 
شده بود. انگلیسي ها نیز به ویران 
قطع  و  مردم  خانه هاي  ساختن 

تنگستاني ها  پرداختند.  نخل ها 
نیروهاي  به  شبها  مقابل  در   نیز 
انگلیسي شبیخون مي زدند و با هر 
شبیخون تلفات سنگین انساني به 

این نیروها وارد مي آوردند. 

به  تنها  نه  مرکزی  حکومت 
کمک  ها  تنگستانی  مقاومت 
درخواست  به  بلکه  کرد،  نمی 
از  هوور(  )ماژور  انگلیس  کنسول 

هم  مرکزی  دولت  فارس،  والی 
ورزید!  آنها مشارکت  در سرکوب 
نکته قابل ذکر این است که والی 
فارس یک شبه روشنفکر بود که 
یدک  نیز  را  گرایی  ملی  عنوان 
از  یکی  به  بعدها  و  کشید  می  
چهره های ملی گرای تاریخ ایران 
تعجب  موجب  شاید  شد.  تبدیل 
در  فارس  والی  که  باشد  برخی 
یا  السلطنه«  »مصدق  زمان  آن 
همان دکتر محمد مصدق بود که 
مجلس  در  مورد  این  در  خودش 
توضیح  چنین  چهاردهم  دوره 
می دهد که وقتی کنسول انگلیس 
قصد داشته تنگستانی ها را تنبیه 
پلیس  اگر  گفته  او  به  وی  کند، 
تنبیه  را  ها  تنگستانی  جنوب 
کند، آنها جزء شهداء وطن پرست 
می شوند و من راضی نیستم. ولی 
وقتی من که والی هستم، آنها را 
تنبیه کنم، به وظیفه خودم عمل 
کرده ام.  صحیحی  کار  و  کرده ام 
همکاری مصدق السلطنه با پلیس 

دولتی  قوای  تجهیز  و  جنوب 
و  تنگستان  دلیران  سرکوبی  در 
سفارت  شد،  سبب  دشتستان، 
جدید  وزیر  نخست  از  انگلیس 
سمت  در  را  مصدق  که  بخواهد 

والی فارس باقی نگه دارد.

تنگستان  دلیران  و  رئیسعلی 
زیر  و  ناپذیری  ظلم  حکم  به 
تشیع  از  که  نرفتن  اجنبی  بار 
بزرگ  مراجع  فتوای  و  راستین 
شیعه ریشه می گرفت، مظلومانه 
جهاد کردند و هم از غریبه زخم 
عاقبت  آشنا؛  از  هم  و  خوردند 
دشمن خائن درونی که در جمع 
کرده  رخنه  رئیسعلی  دوستان 
شجاع  سردار  این  پشت  از  بود، 
داد  قرار  گلوله  هدف  را  مقاوم  و 
و به شهادت رساند. خون رنگین 
و  جوشید  و  جوشید  رئیسعلی 
تا  داد  ثمر  این مملکت  آنقدر در 
روزی همه ملت به پا خواستند و 
پای اجنبی به طور کامل از کشور 
بریدند تا امروز فرزندان رئیسعلی 
را  ها  انگلیسی  فارس،  خلیج  در 
متخلفشان  نفتکش  و  کنند  خوار 
ناوهای آمریکایی  را جلوی چشم 
توقیف نمایند و هیچ کس نتواند 

غلطی کند.

آنچه هنوز در کشور باقی ست، اثر 
غرب زدگان در لباس ملی گرایی 
کنار  دنبال  همچنان  که  ست 
هستند.  ها  رئیسعلی  گذاشتن 
مصدق  ی  دوره  بدانند  باید  اما 
السلطنه ها گذشته و امروز دوره 
رئیسعلی هاست تا دلهره به جان 
متجاوزان به منافع ملت بیاندازند 
و با مقاومت و اقتدراشان از خاک 

و منافع ملت حفاظت نمایند.

 الزم است نکاتي را به حضرات آقایان و دیگر دست 
فساد  با  مبارزه  در  توانند  مي  که  کشور  اندرکاران 

نقش ایفا کنند تذکر دهم.

1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي یقینا 
زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره هاي مخالفت با 
آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوي 
متضرر  بزرگ  اقدام  این  از  که  بود  خواهد  کساني 
سعادت  با  که  بددالني  است  طبیعي  و  شوند  مي 
ملت و کشور مخالفند یا ساده دالني که از القائات 
این  شوند.  همصدا  آنان  با  اند  پذیرفته  تاثیر  آنان 
مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! 
بیاموزید  گانه  سه  قواي  در  خیرخواه  مسئوالن  به 
که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با 
فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه 
عدم  و  قاطعیت  متخلف  و  مجرم  با  برخورد  در  ها 

تزلزل خود را نشان دهند.

2. ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه 

از  کنندگان  سوءاستفاده  و  مفسدان  با 
فرار  و  اقتصادي  امني  نا  موجب  ملي  هاي  ثروت 
که  کنند  تفهیم  اشخاص  این  به  است.  ها  سرمایه 
به عکس این مبارزه موجب امنیت فضاي اقتصادي 
سالم  فعالیت  خواهند  مي  که  کساني  اطمینان  و 
اقتصادي داشته باشند، است و تولید کنندگان این 
اقتصاد  و  مالي  قربانیان فساد  کشور خود نخستین 

ناسالمند.

3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه 
و  سالمت  از  برخوردار  و  مطمئن  افراد  به  قضائیه 
ناپاکي در  با  امانت بسپارید. دستي که مي خواهد 
بیفتد، باید خود پاک باشد و کساني که مي خواهند 
در راه اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از صالح 

باشند.

4. ضربه عدالت باید قاطع ولي در عین حال دقیق 
معامله  یا  گناهان  بي  کردن  متهم  باشد.  ظریف  و 
گرفتن  یکسان  یا  اشتباه  و  خیانت  میان  یکسان 
نیست.  جایز  بزرگ  گناهان  با  کوچک  گناهان 

مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان 
اکثریت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکیل 
مي دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت 
قرار گیرند و یا احساس نا امني کنند، چه نیکو است 
که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله 

با فساد و مفسد وظیفه اي مهم شناخته شود.

5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبیل 
و  محاسبات  دیوان  کشور،  کل  بازرسي  سازمان 
نقاط  صمیمانه  همکاري  با  باید  اطالعات  وزارت 
را  کشور  اقتصادي  و  مالي  گردش  در  آسیب  دچار 
نیز  و  قضایي  محاکم  و  کنند  شناسایي  درستي  به 
مسئوالن آسیب زدایي در هر مورد را یاري رسانند.

6. وزارت اطالعات موظف است در چارچوب وظایف 
هاي  فعالیت  در  پذیر  آسیب  نقاط  خود  قانوني 
اقتصادي دولتي کالن مانند معامالت و قراردادهاي 
خارجي و سرمایه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي 
پولي  و  اقتصادي  گیري  تصمیم  مهم  مراکز  نیز  و 
کشور را پوشش اطالعاتي دهد و به دولت و دستگاه 

قضایي در تحقق سالمت اقتصادي یاري رساند و به 
طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضي دیده 
شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهي نباید استثنا 
شود. هیچ شخص یا نهاد نمي تواند با عذر انتساب 
از  را  خود  کشور  مسئوالن  دیگر  یا  جانب  این  به 
حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر 

مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

نباید به گونه شعاري،  امر مهم و حیاتي  این  با   .8
جاي  به  شود.  رفتار  تظاهرگونه  و  تبلیغاتي 
به  گردد.  مشهود  عمل  برکات  و  آثار  باید  تبلیغات 
به جاي  تاکید کنید که  مهم  این  اندرکاران  دست 
پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف 
رها  را  اصلي  نقاط  و  نروند  کوچک  خطاهاي  و  ها 
که  عمومي  افکار  به  رساني  اطالع  هرگونه  نکنند. 
البته در جاي خود الزم است باید به دور از اظهارات 
و  آرامش  حفظ  و  بوده  گونه  تبلیغات  و  نسنجیده 

اطمینان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.

هجوم پیمانکاران به انتخابات مجلس!

امروز دوره رئیسعلی هاست؛ نه مصدق السلطنه ها!

بازخوانی پیام 8 ماده ای رهبر انقالب برای 
مبارزه با فساد اقتصادی در سال 1380



براي تهديدي  يا  فرصت   نفت 
خوزستان؟ استان  محلي  جوامع 
 فریاد خوزستان - همراه با ورود صنعت نفت به مناطق نفتخیز،
و اجتماعي  اقتصادي،  تمایزهاي  درک  کنار  در  محلي   جوامع 
معیشتي تغییرات  محیطی،  زیست  پیامدهاي   فرهنگي، 
تجربه نیز  را  هنجارها  و  ارزشها  دگرگوني  زندگي،  سبك   و 
اند. حضور صد ساله نفت تجربه هاي ساکنان بومي را در  کرده 
است. نکرده  خوشایند  را  زیستي  محیط  امیز  مسالمت  معاشرت 

 کم توجهي به عوامل انساني، قرار گرفتن ساکنان محلي در موضع
 اقلیت، مقاومت  آنان در برابر اجراي پروژهها، آسیب های اجتماعي
 ناشي از فعالیتهاي پروژهها، شناسایي ضعفها و بیان پیشنهادهایي
براي کاهش آن، لزوم انجام پژوهش در این حوزه را آشکار کرده است.

عنوان به  همواره   ، درکشور  پایدار  توسعه  فاکتورهاي   از  یکي    
 افزایش استانداردهاي زندگي آن هم به صورت افزایش درآمد که
 به نوبه خود به معناي بهبود سالمتي، توجه به تغذیه، تحصیل و
 آزادیهاي شخصي بوده، در نظر گرفته شده است اما در بیشتر موارد،

 توسعه صنعتي به توسعه اجتماعي منجر نشده است و در مواقعي
اجتماعي روابط  تخریب  اجتماعي،  امنیت  ریختن  هم  به   باعث 
آثار و  طبقاتي  فاصله  افزایش  اجتماعي،  آسیبهاي  ایجاد   سالم، 
نامناسب ناشي از برهم زدن اقتصاد بومي منطقه هدف شده است .

صنعت نفت از دو نگرش خوب و بد قابل تجزیه و تحلیل است:

 بد است، چون: اقتصاد ملي وابسته به فروش نفت باشد اقتصاد
 مقاومتي را تخریب مي کند. محیط زیست را نابود مي کند،
 تبعیض حقوق و مزایادر بین کارکنان و کارگران کشور دارد،

 جوامع روستایي ما را غرق در دود و الودگي صوتي و نوري قرار
 داده است. در سطح عملکرد مدیریت آن اماها و چراهاي زیادي

 نهفته است.

شوند اجرا  درست  اگر  آن  به  وابسته  صنایع  چون:  است،   خوب 
مشروط کند  مي  کن  ریشه  را  بیکاري  و  تقویت  را   اقتصادملي 
نفت؛ به  وابسته  صنایع  در  محلي  جوامع  مدیریت  تعریف   به 
نسل بنفع  چرخاند،  مي  مارو  پاالیشگاههاي  اقتصاد   چرخ 
ایران فرزندان  ثروت  ترین  موردنیاز  و  اولین  بعنوان  بعدي   هاي 
کنیم مستقر  نفت  صنعت  در  را  سبز  صنعت  کنیم،   ذخیره 

 لذا بجاست که: جوامع محلي میزبان شرکت هاي نفتي باید  از
ذینفعآن نفت باشند نه معارض و نه مزاحم صنایع نفتي باشند.

 خوب است، بومیان و ساکنان محلي در راستاي برآوردن نیازهاي
 اولیه معیشتي خویش، نیازهایي آموزشي ورفاهي  نیازهاي درماني و
 بهداشتي شریک و ذینفعان مراکز خدماتي و رفاهي شرکت نفت باشند

 تا شرکت نفت به یک فرصت بلقوه براي جوامع روستایي استان
.خوزستان تبدیل گردد

از  یکی  سازی  خصوصی   - حردانی  زینب 
مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن 21 هست و 
امروزه کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت 
خصوصیسازی  برنامههای  اجرای  حال  در  که 
مداخالت  وجود  عدم  کارایی،  بهبود  نباشد. 
بهبود  رقابت،  افزایش  بنگاه ها،  در  سیاسی 
افزایش  و  سهامداران  فشار  به واسطه  عملکرد 
درآمد دولت از طریق فروش دارایی ها از جمله 
جهان  در  خصوصی سازی  سیاست های  مزایای 

است.

با این حال به رغم تجربه مثبت جهانی، سازمان 
ناکارآمدترین  از  یکی  ایران  در  خصوصی سازی 
که  است  کشور  اداری-اجرایی  سازمان های 
سیاست  اجرای  دهه  سه  عملکرد  ماحصل 
انبوهی  حاال  و  است  ایران  در  خصوصی سازی 
تولیدی  برای بخش های  که  است  از مشکالتی 
سازمان  که  چرا  است  مانده  به  جا  کشور 
اخیر  سال های  واگذاری  در  خصوصی سازی 
قانون  نه  واگذاری ها  برخی  در  که  داده  نشان 
است.  نکرده  رعایت  را  واگذاری  اهلیت  نه  و 
خصوصی سازی در کشورمان را می توان از حال 
صنایع  و  شرکت ها  از  برخی  روزهای  این  بد 
المهدی،  آلومینیوم  الکتریک،  رشت  مانند: 
و  کشت  تبریز،  ماشین سازی  هفت تپه،  نیشکر 

صنعت مغان و... فهمید.

عماًل آنچه در معیار سازمان خصوصیسازی رخ 
این است که هر کسی پول آورد میتواند  داده 
هزار  با  24  که  تپه  نیشکر هفت  مانند  بخرد! 
هکتار زمین حدود 8 هزار میلیارد تومان ارزش 
و  فروخته شده  تومان  میلیارد  که 6200  دارد 
آن هم به 900 هزار میلیارد تومان کاهش یافته 
و باز هم در آخر به 10 میلیارد و 500 میلیون 
تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده 

بلکه غارت صورت گرفته است.

سیلوی  جان  بر  واگذاری  مصیبت  این  اکنون 
اهواز  سیلوی  است.  افتاده  آذرپیکان  شهید 
)شهید آذرپیکان( که با قدمت 80 ساله، واقع در 
با ظرفیت 3200  ساحل غربی رودخانه کارون 
تن دومین سیلوی کشور بعد از سیلوی تهران 
به عنوان یکی از آثار ملی به شماره 26123 به 
سیدحکمت  گفته  به  که  سیلویی  رسید.  ثبت 
اهلل موسوی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی 
اهواز: »به عنوان اثر شاخص شهر اهواز در تاریخ 
یاد می  آن  از  اهواز مدرن  و شکلگیری  معاصر 

شود.

بنا و شیوه قرارگیری  سیلوی که عالوه بر فرم 
آن در ساحل و چشمانداز زیبای کارون و بین 
از  یکی  عنوان  به  که  کابلی  پل  و  پنجم  پل 
نمادها و جاذبه های تاریخی شهر است، به سه 
راه آبی)رود کارون(، شوسه و راه آهن دسترسی 
دارد و به عنوان محل صادرات گندم در منطقه 
جنوب کشور به کشورهای همسایه حائز اهمیت 

فراوان بوده است. 

ریل  طریق  از  سیلو  این  صاحبنظران  گفته  به 
زمستان  و  دارد  دسترسی  ایران  نقاط  تمام  به 
شهر های  با  ارتباطی  راه های  که  گذشته  سال 
اراک، خرم آباد و درود بسته شده بود، از طریق 
شد.  ارسال  شهر ها  این  نیاز  مورد  گندم  ریل 
نیز  کامیونداران  اعتصاب  زمان  در  همچنین 
استان خوزستان به راحتی توانست گندم مورد 
نیاز شهر ها و استان های مختلف کشور را تأمین 

کند.

نظر  از  خوزستان  استان  که  است  ذکر  قابل 
رتبه  گندم  استراتژیک  محصول  و خرید  تولید 
نخست را در کشور دارد و از پتانسیل مناسبی 
کشور  سطح  در  گندم  ذخیره سازی  عرصه  در 
اکنون  که  است  درحالی  این  است؛  برخوردار 
و  دولتی  مراکز  در  ذخیره سازی  ظرفیت 
خصوصی استان بیش از یک میلیون تن است و 
سیلوی اهوازمهمترین آن ها است، که به بخش 

خصوصی در بازهی زمانه 6 ساله واگذارشد.

و  دارد  را  خودش  کاربری  هنوز  که  سیلویی   
اداره  رئیس  عزیزپور  جاللی  پرویز  گفته  به 
هزار   20 سیلوی  چهار  اهواز:  روستایی  تعاون 
تنی برای نگهداری گندم در اهواز باید ساخته 
شود تا در سالهای آینده دغدغه و نگرانی برای 
ذخیره سازی این محصول نداشته باشیم. دراین 
به  را  تنی  هزار   30 سیلوی  بود  الزم  موقعیت 

بخش خصوصی واگذار کنیم؟

  نکته تأسف بار اینجاست که طبق قرارداد پس 
از 6 سال و بازپرداخت کامل اقساط اختیار تغییر 
مالک خصوصی  با  سیلو  موارد  سایر  و  کاربری 
است و مالک خصوصی میتواند این نماد و جاذبه 
شهر را با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسبی 
که دارد، تغییر کاربری بدهد و از ذخیره سازی 
گندم خودداری کند. همچنین کارگرانی که هر 
از  قبل  و  هستند  ای  خانواده  سرپرست  کدام 
واگذاری امنیت شغلی داشتند، پس از اتمام این 
بازهی زمانی به جمعیت بیکاران شهر میپیوندند 
که منجر به نارضایتی و خشم اجتماعی میگردد.

 390 پایه  کل  ارزش  به  سیلو  است  گفتنی   
ریال  هزار   300 و  میلیون   488 و  میلیارد 
میلیارد   464 قیمت  با  بود  شده  قیمت گذاری 
شد.  واگذار  ریال  هزار   88 و  میلیون   286 و 
بود.  مفت  و  ارزان  تورم  به  توجه  با  که  قیمتی 
در هر نقطه ای از جهان زمانی که  یک بنای 
میرسد  ثبت  به  ملی  میراث  عنوان  به  تاریخی 
مورد حفاظت و صیانت و در صورت لزوم احیاء 
و مرمت قرار میگیرد. اما متأسفانه شاهد بودیم 
که سیلوی اهواز به عنوان یکی از نمادهای شهر، 
مانند بسیاری از سیلوهای دیگر شهرها که فاقد 

ارزش تاریخی بودند به مزایده گذاشته شد.

در  اهواز  سیلوی  واگذاری  منفی  بازتاب 
و فضای مجازی  استان خوزستان  افکارعمومی 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  شد،  موجب 
گردشگری و صنایع دستی خوزستان به دنبال 
اثبات ملی بودن این سیلو و مقصر جلوه دادن 
سازمان غله و خدمات بازرگانی است و در مقابل 
سازمان غله و خدمات بازرگانی در دفاع از خود 
این  در  بداند  رسمی  و  قانونی  را  واگذاری  این 
بین نمایندگان مجلس خوزستان، تنها به ارسال 
نامه ا ی اعتراضی به سازمان بازرسی کل کشور، 
که در اسفند سال گذشته بود؛ اکتفا کردند در 
حالی که مردم از آنها انتظار بیشتری داشتند. 

هنوز  سیلو  واگذاری  زمان  در  که  این  فرض  با 
ثبت ملی نشده و جزء امالک ملی نیز محسوب 
و  تاریخی  جاذبه  و  نماد  بود  روا  آیا  شد  می 
یک  مردم  غذای  ذخیره  مکان  همه  از  مهمتر 
شهر به فروش گذاشته شود با توجه به تجربه 
از  های واگذاری به بخش خصوصی که حاکی 
آن است بعد از مدتی به ویرانه تبدیل می شوند 
کنند.  می  خدمت  مردم  به  گزاف  قیمت  با  یا 
بعد  نوشدارو  همیشه  که  نمایندگانی  همچنین 
است  نرسیده  آن  وقت  بودند  سهراب  مرگ  از 
آیا  کنند؟  توجه  مردم  نگرانی  و  دغدغه  به 
شهر  تاریخی  نماد  این  تا  باشیم  منتظر  باید 
به  کارون  شبهای  در  زیبایش  تصویرپردازی  با 
که  پرآبی  کارون  مانند  ها سپرده شود  خاطره 

داشتیم؟

مترو اهواز به بن بست رسید

فرماندار کالنشهر اهواز: اختالف شهرداری و پیمانکار، 
پروژه متروی اهواز را به بن بست کشاند.

جمال عالمی نیسی فرماندار کالنشهر اهواز: قرار است 
قانونی  مراجع  طریق  از  پیمانکار  و  شهرداری  اختالف 
توان  نمی  کار چندانی  این شرایط  در  زیرا  گردد  رفع 
انجام داد. شهرداری و استانداری در تالشند با خلع ید 
پیمانکار و پرداخت مطالبات کارگران، عملیات اجرایی 
عملیات  سازند.  خارج  بن بست  از  را  مهم  پروژه  این 
اجرایی پروژه قطار شهری اهواز بیش از یک دهه شروع 

شد و تا کنون به سرانجام نرسید.
خبر خوب شهردار اهواز

و یک سوال تلخ؟!

از  خبری  انتشار  با  اهواز  شهردار  اینستاگرام  صفحه 
در  معابر  ویژه خط کشی  اولین خودروی  آماده شدن 

شهرداری اهواز خبر داد تا با استفاده از آن معابر شهر 
اهواز خط کشی شوند.

هرچند این خبر مانند سایر اقدامات شهردار جوان اهواز 
موجب امیدواری شده است اما در این میان سوالی کام 
شهروندان را تلخ می کند که مدیران سابق شهرداری 
اهواز طی چند سال حضور بر کرسی مدیریت شهری 
اهواز  شهرداری  که  اند  کرده  صرف  کجا  را  ها  هزینه 
شهروندان   به  رسانی  خدمت  ابتدایی  ابزار  داشتن  از 

محروم است !؟

که  باشند  پاسخگو  باید  شهرداری  سابق  مدیران  بله 
اعتبارات کالنشهر اهواز در کجا هزینه شده که در چند 
سال حضور خود به اندازه 3 ماه فعالیت شهردار جدید 
ها  آن  فعالیت  ثمره  و  اند  نکرده  ایجاد  انگیزه  و  امید 

ناامیدی و مهاجرت شهروندان بوده است!

جالب اینجاست که شهردار جدید اهواز در بدترین دوره 
اقتصادی کشور و با سخت ترین فشارهای مالی چنین 
امیدی را رقم می زند اما مدیران سابق  در بهترین دوره 

اقتصادی کشور و مساعدترین شرایط مالی مردم را به 
ناامیدی کشاندند.

انتقاد امام جمعه اهواز از تالقی 300 نقطه  آب 
و فاضالب در شهر اهواز

امام جمعه اهواز مشکالت آب و فاضالب اهواز را برشمرد 
و گفت : در این شهر 300 نقطه تالقی آب و فاضالب 
وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشیده شود. 

بیان مشکالت خوزستان  به  اشاره  با  اهواز  امام جمعه 
تامین آب  اشاره کرد و گفت:  انقالب  در محضر رهبر 
استان خوزستان  اولویت نخست  فاضالب  و  آشامیدنی 
برای  پیگیری  دستور  انقالب  معظم  رهبر  که  هستند 

رفع این مشکالت را صادر کردند.

از   نماینده ولی فقیه در خوزستان، در اشاره به بخشی 
جریان  از  غفلت  با  مرتبط  که  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
انقالبی است،  عنوان کرد: اگر بی توجهی به شعارهای 
از چهل  برهه ای  انقالبی در  از جریان  و غفلت  انقالب 

خسارت های  شاهد  نمی افتاد  اتفاق  گذشته  سال 
نیز  اسالمی  ایران  مردم  بی شک  و  نمی شدیم  متعدد 

دستاوردهای بیشتری را می دیدند.

میل به مهاجرت به علت مشکالت زیاد در استان 
خوزستان باال رفته است

به  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  شادگان  نماینده 
علت مشکالت زیاد در استان میل به مهاجرت باال رفته 
بخش  در  صنعتگران  و  تولیدکنندگان  بنابراین  است 

خصوصی در استان باید حمایت شوند. 

سرقت یک هزار و 500 درب شبکه فاضالب در 
اهواز

حدود  سرقت  گفت:  اهواز  آبفای  شرکت  مدیرفاضالب 
یک هزار و 500 درب منهول شبکه فاضالب اهواز در 
40 روز گذشته توسط تیم های عملیات و گشت پلیس 

آب گزارش شده است.

هزینه عوارض آزاد راه پل زال - خرم آباد با جیب مردم 
سازگار نیست

هزینه های  منکر  لرستان  و  خوزستان  استان  شهروندان 
باالی نگهداری آزاد راه پل زال به خرم آباد نیستند ولی 
شهروندان  درآمد  سطح  با  موجود  تعرفه های  معتقدند 

مطابقت ندارد و نیازمند اصالح است.

آبان ماه سال 1389 یکی از ماندگارترین روزهای صنعت 
بزرگ ترین  از  یکی  که  روزی  است  کشور  سازی  راه 
وقت  جمهور  رئیس  با حضور  کشور  راهسازی  طرح های 
به بهره برداری رسید. آزادراه پل زال که با هدف اتصال 
استان خوزستان به لرستان و به عنوان بخشی ازکریدور 
جاده ای شمال به جنوب کشور طراحی و به اجرا رسید، 
یک مژده بزرگ به مردم خوزستان و لرستان بود همچنین 
کابوس جاده قدیم خرم آباد به اندیمشک به اتمام رسید.

بهره برداری از مسیر خرم آباد-پل زال که بیش از 104 
کیلومتر طول دارد، قطعه اول آزادراه خرم آباد-اندیمشک 
بوده که هم زمان با بهره برداری از آن زمینه برای کاهش 
چشمگیر  صرفه جویی  و  سفر  زمان  کاهش  تصادفات، 
دیگر  و  سوخت  مصرف  در  ریال  میلیارد   900 ساالنه 

هزینه های جاده ای کشور فراهم شد.

و  رانندگان  اعتراض  سبب  عوارض  دوباره  افزایش  این 
مسافران مسیر شمال به جنوب شده و به دلیل این گرانی، 
رانندگان ترجیح می دهند از جاده نامطمئن و قدیمی، اما 
ارزان خرم آباد-پلدختر که از آن به جاده مرگ یاد می شود 
عبور کنند که سبب افزایش تصادفات و تلفات شده است.

علی رضا راننده کامیون حمل مواد غذایی است که هفته 
ای یکبار مسیر جاده قدیم اندیمشک - خرم آباد را طی 
می کند .او می گوید از وقتی که خبر گران شدن عوارضی 
را شنیده ترجیح می دهد  آباد  به خرم  اندیمشک  جاده 
همچون گذشته از جاده مرگ عبور کند تا هزینه کمتری 

بر بار او متحمل شود.

محسن هم از اهالی پل دختر است که شاهد فرو ریختن 
چند پل و از بین رفتن زیرساختهای این جاده در سیل 
مرگ  و  پیش  سال  چند  تلخ  ماجرای  او   . بوده  امسال 
کند  گوشزد  تا  می کند  بازگو  را  سفرها  در  رانندگان 
به  دختر  پل  اندیمشک  ایمن  نا  جاده  از  مجدد  استفاده 

جای آزاد راه چه خطراتی می تواند دوباره به بار آورد.

شهر  ورودی  در  را  .او  است  جنوب  مسافر  هم  سجاد 
اندیمشک دیدم و از او در خصوص عوارضی آزاد راه می 
بودن  گران  علت  به  مسیر  این  از   : گوید  می  که  پرسم 
عوارضی گذر نکرده و ترجیح داده تا خطر جاده مرگ را 

به جان بخرد و از مسیر پل دختر وارد اندیمشک شود.

برداری  بهره  ابتدای  از  آزادراه  این  عوارض  گفت  باید 
داشتند  گالیه  خصوص  این  در  ای  عده  و  بود  خبرساز 
و امروز نیز با گذشت حدود 9 سال از این بهره برداری، 
خبرساز  همچنان  آباد  زال-خرم  پل  آزادراه  عوارض 
و  خوزستان  و  لرستان  های  استان  مردم  نارضایتی  و 

مسافران بین جاده ای را به همراه داشته.

راه  آزاد  از خودروها در  نرخ عوارض دریافتی  بار  آخرین 
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اردیبهشت ماه 97 افزایش یافت.

ماه  شهریور  ابتدای  برای  جدید  عوارض  نرخ  نیز  امسال 
دریافتی  عوارض  راستا  این  در  که  شود  می  اعمال   98
از خودروی سواری از 15 هزار به 18 هزار تومان، مینی 

بوس از 30 به 31، وانت از 30 به 35، اتوبوس از 35 به 
36، سه محور از 45 به 55 و تریلی از 55 به 65 هزار 

تومان افزایش خواهد یافت.

البته مسافران عبوری عالوه بر 18 هزار تومان آزاد راه پل 
زال به خرم آباد باید 5 هزار تومان هم عوارض آزاد راه 
اندیمشک به پل زال را هم بدهند که با یک حساب سر 
انگشتی می شود 23 هزار تومان و رفت و برگشتی می 

شود 46 هزار تومان، که به صرفه نیست.

هزینه های  کاهش  برای  باید  راه  وزارت  مسئوالن 
شهروندان  جهت عبور از این مسیر جاده ای چاره اندیشی 
کنند، کسی منکر هزینه های باالی نگهداری آزاد راه پل 
با سطح  موجود  تعرفه های  ولی  نیست  آباد  به خرم  زال 

درآمد شهروندان مطابقت ندارد و نیازمند اصالح است.

در صورت عدم کاهش و حتی افزایش عوارض آزاد راه پل 
زال به خرم آباد مردم بیش از گذشته به مسیر قدیم و 
این یعنی، کاهش درآمد  از آن تشویق می شوند و  عبور 
بر  خود  که  جاده ای  سوانح  افزایش  و  خصوصی  بخش 
است  مسیر  این  احداث  برای  تعیین شده  اهداف  خالف 
و بار مالی جدیدی بر دوش دولت و جامعه قرار می دهد./

تسنیم
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خـوزسـتان

گزارش ویژه

سیلوی اهواز در چنگ خصوصی  خواران

خوزسـتان

اشتغال
 سومین مطالبه عمومی خوزستان!

 جواد الهایی سحر - از معضالت و مشاکل و کاستي ها و
 عدم توجه نمایندگان محترم این دوره مجلس عدم توجه

 به اشتغال جوانان ،اشتغال پایدار و اشتغال سبز در اهواز و
 خوزستان بود

 شوربختانه بعضي از عزیزان نماینده در هر وادي که فکرش
بکنید ورود کردند اال اشتغال پایدار.

 اشتغال سبز در قابوس این دوره از مجلس جایي نداشت

 ما باید مردم را قانع کنیم که حکومت ها نمي توانند براي
 تمام بیکاران ،کار دولتي و رسمي به پا کنند این امر نه

  تنها در ایران بلکه در اروپا نیز دامن گیر حکومت هاست

 در کشور المان نسبت کارمندان دولتي  به جمعیت کل
 کشور 3درصد است اما حکومت ها با تعریف اشتغال پایدار

 مشکل بیکاري جوانان را بر طرف نموده اند

 اهمیت موضوع اقتصاد سبز به قدری است که در دستور
 کار برنامه  ی محیط زیست سازمان ملل قرار گرفته و

 بسیاری از کشورها با تبعیت از الگوی اقتصاد سبز به سمت
 سبز کردن مشاغل گام برداشته اند. اقتصاد سبز گونه ای از
 اقتصاد است که می تواند کیفیت باالتری از زندگی را در

 چارچوب محدودیت های زیست بوم سیاره زمین در اختیار
 همگان قرار دهد؛ چنین اقتصادی از یکسو رفاه و سالمتی
 را در جامعه انسانی ارتقاء می دهد و از سوی دیگر خطرات

زیست محیطی را کاهش می دهد.

 امروز مشاغلی که سالمت نیروی انسانی، سالمت محیط
 زیست و تولید محصول سالم را مدنظر قرار بدهند، در
 زمره مشاغل سبز قرار می گیرند. به مشاغل مرتبط با
 فناوری پاک و دوستدار محیط زیست و به طور کلی

 مشاغلی که با تولید انرژی و محصوالت پاک در ارتباطند،
 مشاغل سبز گفته می شود. این مشاغل ملزم به رعایت
 استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در واحدهای

شغلی مربوط به خود هستند.

 تاکنون بسیاری از کشورها از تغییرات آب وهوایی، طوفان،
 سیل، خشکسالی و سرمازدگی خسارات و زیان های فراوانی

 دیده اند اما آفریقای جنوبی در سال 2011 در قالب یک
 پیمان جمعی تمام وزراتخانه های خود را مامور شکل گیری

 و توسعه اقتصاد سبز کرد؛ اندونزی به فاصله چندی به
 منظور ترویج و گسترش مشاغل سبز وارد عمل شد و

 برزیل هم به همکاری با کشورهای دیگر برای توسعه پایدار
 در این زمینه روی آورد. این موارد همگی نشان دهنده
 گرایش کشورها به اقتصاد سبز و ایجاد شغل های سبز

است.

 در کشور ما

 بیش از 4 هزار شغل در وزارت تعاون و کار و رفاه
 اجتماعی به ثبت رسیده است و از میان این مشاغل

 سازمان محیط زیست 500 شغل را جزء اشتغال سبز مي
 داند

 اما

 بر اساس آخرین آمارها بیش از 200 عنوان شغل سبز
 در دنیا در راستای دستیابی به توسعه و اشتغال پایدار

شناسایی شده است.

 اشتغال سبز یکي از اشتغال هاي پایدار و نسخه اي از
 اقتصاد راهبردي مقاومتي رهبر انقالب است که با تعریف

 انها و حذف بروکراسي اداري در بانکها مشکل بزرگ
  اشتغال در خوزستان حل مي شود به شرطي که اراده

کاندید شما در خصوص اشتغال سبز قاطع و پایدار باشد

اخبار مهم خوزستان در هفته گذشته

آزادراهی که مردم را به سوی جاده مرگ می برد



حمل و نقل عمومی

 وسایل حمل و نقل عمومی اهواز اعم از اتوبوس ها و تاکسی های شهری
اخیر های  سال  در  ندارد.  گرما  فصل  با  کامل  تناسب  ها،  ایستگاه   و 
 بسیاری از اتوبوس های شهری مجهز به سیستم خنک کننده شده اند.
 اما تاکسیرانی هنوز بابت روشن کردن کولر هزینه مضاعف دریافت می
 کنند. ایستگاه های مکانیزه مجهز به خنک کننده قابل مشاهده است.
 اما هم رسیدگی و تعمیر ضعیف است، هم در شهر فراوانی قابل مالحظه

ای ندارد.

فضای سبز شهری اهواز

 مخصوصا در فصل گرما بسیار ضعیف است. اخیرا در بعضی میادین و
دارد. زیبایی  بسیار  که جلوه  کاشته شده  گلدار  های   بلوارها درختچه 
 امید است این اقدام خوب در همه نقاط شهر تکرار شود تا مردم اهواز
 حسرت فضای سبز سایر شهرهای کشور را نداشته باشند. درختان سایه
 گستر در اهواز بسیار کم هستند. میادین و بلوارها می توانند با گل های
 مقاوم در برابر گرما پوشیده شوند. اما کمتر چنین چیزی مشاهده می

شود.

سواحل رودخانه
در اغلب مناطق اهواز زیبا نیستند. خالء تفریحات آبی ایمن، جذاب و ارزان 
قیمت بسیار است. ورزش ها و تفریحات آبی زیادی هست که می توان در 

ساحل کارون راه اندازی کرد.

تاریکی شهر

 اهواز بدلیل گرما شهری با زیست شبانه است. اما ضعف شدید روشنایی
 های شهر مانع جدی بهره بردن شهروندان از شهر است. اکثر پارک ها
تاریکی پارک ها و معابر عمومی و خیابان ها نورند.   و پیاده روها کم 
 همچنین زمینه برخی ناامنی ها و سرقت ها را فراهم می کند. برخی
 مسئولین مدعی اند علت این تاریکی کمبود برق در تابستان است که
 باز اصل سؤال باقی است که چرا طی سالهای اخیر و با گرم تر شدن
برق ترکیبی  سیکل  نیروگاههای  ساخت  جهت  اقدامی  اما   خوزستان، 

صورت نگرفته است تا استان در تاریکی و خاموشی قرار نگیرد!

 
عدم تجهیز راهروهای بیمارستانی به خنک کننده

از اند،  داشته  مراجعه  اهواز  دولتی  های  بیمارستان  به  که   کسانی 
شده اذیت  بسیار  آن  راهروهای  در  کننده  خنک  تجهیزات   نبود 
گرمای در  که  هستیم  مردمی  شاهد  ها  بیمارستان  این  در   اند. 
حتی اورژانس  راهروهای  در  و  اند  نشسته  زمین  روی   راهروها 
بیماران همراهان  برای  وضعیت  این  نیست.  نشستن  برای   صندلی 
فرساست. طاقت  بسیار  هستند  رنج  در  داری  مریض  بخاطر  خود  که 

فریاد خوزستان در پرونده ویژه »شهر بی سایبان« بررسی می کند:

خدمـات شـهری اهواز نامـتناسب با گـرما!
است.  معروف  گرمایش  به  که  شهریست  اهواز 
شهرهای  دارند  تالش  شهری  مدیران  معموال 
منحصر  های  ویژگی  با  را  خود  مدیریت  تحت 
مدیران  اما  کنند.  معرفی  اذهان  در  بفردی 
اهواز  مردم  اذهان  اند  نتوانسته  اهواز  شهری 
گرما،  چون  منفی  خصوصیات  از  را  دیگران  و 
آلودگی نفتی، ریزگردها، الودگی و کمبود آب، 
ویژگی  و  کنند  فاضالب...دور  نشینی،  حاشیه 
جالب توجه و منحصربفردی را جایگزین سازند. 
شهری  خدمات  وضعیت  از  عمومی  نارضایتی 
مساله ای انکارناپذیر و کامال قابل مشاهده است.

حضور افراد جامعه به عنوان کاربر در فضای 
شهری یک امر بدیهی است، اما ساماندهی 

فضای شهری و جهت دادن به تقویت فضای 

جمعی به منظور جذب حداکثری حضور افراد 
در فضای شهری باعث ایجاد حیات در فضای 

شهری می شود.

ویژگی های قابل توجه
ظرفیت  و  امکانات  دارای  اهواز  شهر 
در  که  منحصربفردیست  های 
است. جمع  قابل  کشور  نقطه  کمترین 

با داشتن خطوط ساحلی  بزرگ  عبور رودخانه 
کشورهای  و  شهرها  از  بسیاری  در  که  وسیع 
توریستی  مراکز  بزرگترین  ایجاد  عامل  دنیا 
نورپردازی های زیبا روی  شده. تفریحات آبی، 
آب، پل های پیاده روی، قایق رانی... در اهواز 

اقدامات  اگرچه  نشده.  دیده  باال  ظرفیت  این 
بعنوان طوالنی  خوبی همچون آبشار پل هفتم 
نواز  و چشم  زیبا  بسیار  خاورمیانه  آبشار  ترین 
با  که  بود  خاموش  مدتی  آبشار  این  است. 
اندازی  راه  مجددا  اخیرا  جدید  شهردار  وعده 
تواند  می  نشود،  تکرار  آن  تعطیلی  اگر  و  شد 
به نمادی از شب های زیای اهواز تبدیل شود. 
ساحل  در  زیبایی  های  طرح  چنین  تکرار 
مردم  روحیه  در  زیادی  تاثیر  کارون  طوالنی 
های  شب  در  ساحل  هوای  شدن  خنک  شهر، 
تابستان و جذب توریست در فصول گرم دارد.
رنگین کمان اقوام: در شهر اهواز ده ها قومیت 
ایرانی خوزستانی و غیر خوزستانی زندگی می 

کند.

معراج شهدا
و حرم علی بن مهزیار

معراج شهدای اهواز )پادگان شهید محمودوند( 
در سه راهی خرمشهر واقع شده است و جایی 
است که شهدای تازه تفحص شده به اینجا انتقال 
کشورهای  زائرین  ویژه  به  زائرین  و  یابند  می 
عراق و لبنان در موعد راهیان نور به زیارت این 
عزیزان میآیند. همچنین معراج شهدا در طول 
سال نیز میزبان اردوهای بسیج دانش آموزی ، 
رزمندگان غیور مدافع حرم ، هیئتهای مذهبی 
اهواز و اقشار مردم می باشد و هر سال لحظه 
تحویل سال یادمان معراج شهداء میزبان خیل 
عظیمی از زائرین، خانواده شهدا و ایثارگران و 
اقشار مختلف مردم میباشد؛ چرا که معراج شهدا 

با بقیه مناطق عملیاتی فرق دارد؛ زیرا در این 
جا شهدای واالمقام را از نزدیک زیارت میکنند.

در  ساله  هر  که  مذهبی  مراسمات  از  یکی 
تفحص  تازه  شهدای  جوار  در  و  شهدا  معراج 
با  که  است؛  عرفه  دعای  میشد،  برگزار  شده 
روبرو  مردم  مختلف  اقشار  نظیر  کم  استبقال 
گرمای  شدت  به  توجه  با  امسال  اما  میشد. 
هوای شهر اهواز و عدم وجود زیرساختهای الزم 
جهت تأمین آسایش زائرین شهدا برگزار نشد.

با این که این گرمای هوا جزء الینفک اهواز هست، 
چرا مسئولین یادمان شهدا بعد از گذشت این 
همه سال و مشاهده استقبال مردم از مراسمات 
در این مکان مقدس اقدامات الزم برای کمبودی 
نکردند. مبذول  سرمایشی  سیستم  و  مکان 

می  که  اهوازی  مهزیار  بن  علی  مطهر  حرم 
سطح  در  زیارتی  مکان  یک  عنوان  به  توانست 
اخیر  سالهای  طی  اما  باشد  مطرح  کشور 
رغم  علی  دارد.  قرار  مهری  بی  مورد  همچنان 
به  سرمایشی  سیستم  اما  حرم،  بازسازی 
آنچنانی  تفاوت  زائران  که  است  ضعیف  حدی 
کنند! نمی  حس  را  حرم  از  بیرون  گرمای  با 

آبنما:
زیباسازی  های  طرح  از  یکی  آبنما 
اگر  دارد.  زیادی  قدمت  که  شهریست 
در نقاط مختلف معابر، میادین و پارک 
ها آبنما کار شود، تاثیر زیادی در تولید 
هوای خنک و مطبوع در سر راه عبور 
و مرور یا محل تفریح شهروندان دارد. 
های  ویژگی  بدلیل  آب  اینکه  ضمن 
خاص سمعی و بصری آرامش بخش و 
نشاط آور است و حس خوب زندگی را به 
مردم القا می کند. شهرداری باید توجه 
و سرمایه گذاری ویژه ای برای احداث 
آبنما در نقاط متعدد شهر داشته باشد.

مراکز پخش نوشیدنی و آب 
شرب خنک رایگان یا با قیمت 

مناسب:
زیادی  های  آبسردکن  گذشته  در 
اما  داشت.  وچود  ها  خیابان  در 
های  دکه  به  را  خود  جای  اکنون 
اند.  داده  نوشیدنی  و  آب  فروش 
خنک  آب  دریافت  رسد  می  بنظر 
جزء  سال  گرم  فصول  در  رایگان 
باشد. شهروندان  حقوق  ترین  طبیعی 

نصب سایبان چتری در خیابان ها 
و پیاده روها و بازارچه ها:

گذراندن  اشکال  شهراز  در  گردش 
اوقات فراغت است که پیاده راه ها می 
آورده  بر  در  را  سهم  بیشترین  توانند 
شاید  باشند.  داشته  نیاز  این  کردن 
فضایی مثل پارک هم بتواند این نقش 
را ایفا کند ولی وجه تفاوت پیاده راه با 

زندگی  خوردن  گره  فضاها  گونه  این 
روزمره شهروندان با آنهاست. در پیاده 
رو باید امنیت و راحتی شهروند حفظ 
شود. پیاده روی در آفتاب داغ موجب 
مضطرب  و  کشیده  درهم  های  چهره 
رویی  پیاده   . حالیکه  در  شود.  می 
دارای  و  است  سایبان  به  مجهز  که 
بسیار  تاثیر  آبنماست،  و  سبز  فضای 
زیادی در شادابی و آرامش مردم دارد.

استفاده از وسایل خنک کننده در 
برخی محل های عبور و مرور:

سیستم های خنک کننده قوی که در 
برخی  در  دنیا  گرم  کشورهای  برخی 
جالب  گزینه  شود،  می  نصب  معابر 
توجهی برای اهواز است که قطعا هزینه 
باال و اقتضائات خاص خود را دارد. اما 
برای  حل  راه  یک  بعنوان  توان  می 
مثل  ها  مکان  برخی  در  گرما  تحمل 
مراکز  بیمارستانی،  راهروهای  بازارها، 
نمود. توجه  آن  به  ورزشی  و  تفریحی 

بازار میوه و تره بار در سوله های 
خنک:

میوه  فروش  بازارهای  از  بسیاری 
سایه  فاقد  حتی  ماهی  و  بار  تره  و 
و  رنج  باعث  این  که  هستند.  بان 
می  خریدار  و  فروشنده  سختی 
تهویه  با  هایی  سوله  از  استفاده  شود. 
رسد. می  بنظر  خوبی  گزینه  مناسب 

تفریحات آبی ارزان قیمت:
استخرهای  در  شنا  ساعت  یک  هزینه 
اهواز از 12 هزار تومان شروع و به 20 
هزار تومان هم می رسد. این درحالی 
اهواز  استخرهای  از  بسیاری  که  ست 
که  ست  دولتی  های  ارگان  به  متعلق 
مردم  به  کمتری  هزینه  با  توانند  می 
آبی  پارک  تنها  بلیط  بدهند.  خدمات 
این  است.  تومان  هزار   25 نیز  اهواز 
متوسط  های  خانواده  برای  ها  هزینه 
می  محسوب  زیاد  نیز  درآمدی 
تمیزی  آب  نه  نیز  رودخانه  در  شود. 
شنا.  برای  امنی  محیط  نه  هست؛ 

می   کرده  اعالم  بارها  اهواز  جدید  شهردار  شاعری 
ایجاد  اهواز  تغییرات اساسی در کالن شهر  خواهد 
کند. وی گفته: »شهرداری اهواز در این دوره باید 
این  شود.  تغییراتی  دچار  و  کرده  اندازی  پوست 
نمی شود،  تغییر مدیران  به  مربوط  تغییرات صرفاً 
بلکه باید این تغییر در رویکردها و نگرش ها ایجاد 
همکاران  همه  جدید  فضای  در  دارم  انتظار  شود. 
وقت و دقت بیشتری را به سیستم اختصاص دهند.« 
بزرگترین  از  یکی  ایم  شنیده  مسووالن  از  همواره 
شهری  خدمات  توسعه  در  اهواز  شهر  مشکالت 
اولین  در  شاعری  ست.  گذاری  سرمایه  بحث 
بسترهای  که  داد  وعده  حضورش  روزهای 
می شود.  فراهم  اهواز  در  سرمایه گذاری 
سرمایه  عالی  هیئت  نشست  در  پیش  چندی  وی 
گذاری شهرداری اهواز اظهار کرد: تالش من و اعضای 
شورای شهر در هیئت عالی سرمایه گذاری این است 
که در این زمینه فعاالنه تر ورود کرده و سرمایه گذار 
است. نیفتاده  اهواز  در  که  اتفاقی  کنیم  جذب 

و  کار  شیوه  تغییر  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
سیاست گذاری ها، بیان کرد: »باید سخاوت مندانه تر 
به  بخل  و  کنیم  برخورد  سرمایه گذار ها  به  نسبت 
خرج ندهیم... طرح های سرمایه گذاری باید با توجه 
به شرایط اهواز باشند و منطقی برنامه ریزی کنیم؛ 
طرحی موفق است که نگاه بومی داشته باشد و به 
باشد.«  داشته  توجه  شهر  اولویت های  و  فرصت ها 
 وی با بیان اینکه باید برای جذب سرمایه گذاری، 
از  »بخشی  افزود:  کنیم،  فراهم  را  جاذبه هایی 
تضمین  و  سود  حاشیه  بردن  باال  جاذبه،  این 
کار  در  تسهیل  هم  بخشی  و  سرمایه گذار  سود 

باید  زمینه  این  در  که  است  اداری  مراحل  و 
شود.«  تعریف  نیز  روشن  و  تشویقی  بسته های 
آنجا که من اطالع دارم سال ها  افزود: »تا  شاعری 
اجرا  خاصی  سرمایه گذاری  پروژه  اهواز  در  است 
نشده اما امیدواریم در سال جاری این اتفاق بیفتد.«

کرد  اشاره  شهرداری  درآمدی  حوزه  به  وی 
برای  متعددی  آیتمهای  و  ها  ردیف  گفت:  و 
که  دارد  وجود  شهرداری  در  زایی  درآمد 
در  است.  نرفته  آنها  سراغ  به  کسی  مدتهاست 
ایم. کرده  آغاز  را  خوبی  های  تالش  این خصوص 

اظهار  خود  رویکردهای  به  اشاره  با  شاعری 
به  توجه   با  و  موجود  وضعیت  اساس  بر  کرد: 
بندی  اولویت  را  مشکالت  امکانات،  و  ها  فرصت 
کردم. مشخص  را  شاخص  حوزه  چند  و  کردیم 

نگاه  تغییر  با  توان  می تواند  است  معتقد  شاعری 
و  هزینه  اتالف  کردن  برطرف  سرمایه گذاری،  در 
را  اهواز  شهر  مشکالت  سیستم  در  سومدیریت 

برطرف کرد. او پیگیری این وعده را با توافقی که 
در همان روزهای اول کارش در شهرداری با قرارگاه 
اندازی چند تقاطع غیر هم  خاتم االنبیاء برای راه 
سطح و یک مجتمع ورزشی برقرار کرد، آغاز نمود. 
شاعری تاکید کرد این پروژه ها بناست با 3 شفیت 
کار در سر وقت مقرر تحویل مردم اهواز داده شود.

اهواز  مردم  برای  که  »چیزی  گوید:  می  شاعری 
اولویت بیشتری دارد نشاط اجتماعی است، بخشی 
از این نشاط اجتماعی با بهبود سیمای شهری حاصل 
می شود و شهر باید یک مقداری رنگ و لعاب بگیرد و 
از این مردگی خارج شود. حتما در این زمینه برنامه 
داریم و برای کارون برنامه ویژه داریم و مردم حتما 
نتایج این موضوع را خواهند دید.«  از عید  تا قبل 
اهواز  جوان  شهردار  های  برنامه  و  ها  وعده  این 
امیدواری نسبت به بهبود وضع امکانات و خدمات 
این  اجرای  امیدواریم  کرده.  ایجاد  را  اهواز  شهری 
است،  شهر  این  شریف  مردم  حق  که  ها  وعده 
محسوس  تغییری  و  شود  محقق  زود  خیلی 
شود. دیده  اهواز  شهر  کالن  شهری  زندگی  در 

آسیب  در  توان  می  را  نواقص  و  کمبودها  این  عوارض  دید.   مهاجرت  و  شهر  به  تعلق  حس  رفتن  بین  از  پرخاشگری،  و  افسردگی  گردشگری،  پایین  آمار  در  توان  می  را  کمبودها  این  نتایج 
اند. کرده  حس  و  دیده  خود  چشم  با  را  نتایج  و  آثار  این  اهواز  ساکنان  ی  همه  و  ندارد  آمار  ذکر  به  نیاز  موارد  این  کرد.  مشاهده  نیز  هنجاری  و  فکری  انحرافات  و  اعتیاد  اعم  اجتماعی  های 

گرمای شدید 
از  آن  ماههای خیلی گرم  بسیار گرم که  ماه  با 8  است  اهواز شهری 
اردی بهشت شروع می شود و گرمای هوا تا اواسط آبان ماه آزاردهنده 
و بعضا غیر قابل تحمل است؛ به خصوص سه ماه تیر، مرداد و شهریور، 
از میان شهر و  با وجود عبور کارون   اهواز هستند.  ماههای جهنمی 
قرار گرفتن در فاصله حدودا 110 کیلومتری از خلیج فارس آب و هوا 
آخر  هفته  دو  بین  معموال  که  هفته   2 از  غیر  نیست  مرطوب  خیلی 
مرداد و دو هفته اول شهریور رخ می دهد که حتی نفس کشیدن هم 
ساعت 12 شب که دمای هوای 43-42 درجه می شود سخت است.

جمعیت باال
 1395 سال  در  ایران  آمار  مرکز  سرشماری  طبق  اهواز  جمعّیت 
حاشیه،  400هزارنفری  احتساب  با  )که  می باشد  نفر   ۱٬۳۰۳٬۰۰۰ حدود 
جمعیت این شهر به باالی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰نفر می رسد( که به عنوان هفتمین 
شهر پرجمعیت ایران به شمار می آید. شهری با چنین جمعیت باالیی 
در  ست.  فعلی  امکانات  از  بیشتر  بسیار  امکاناتی  به  تجهیز  نیازمند 
وسایل  ها،  بیمارستان  ها،  پارک  ها،  خیابان  بینیم  می  ما  که  حالی 
عجیبی  ازدحام  با  همواره   ... خرید  مراکز  عمومی،  نقل  و  حمل 
شود. می  فرسا  طاقت  گرما  فصل  در  ازدحام  این  که  بروست  رو 

صنعتی بودن
از  شهر  کمی  رشد  بخاطر  و  شده  محاصره  فراوانی  صنایع  با  اهواز 
بیرون  در  قبال  که  کربن(  شرکت  مثل   ( صنایع  برخی  طرف،  همه 
زحمت  و  اند  شده  واقع  مناطق  برخی  دل  در  اکنون  بودند،  شهر 
حرارت  تولید  هوا،  آلودگی  از  اند.  کرده  ایجاد  مردم  برای  زیادی 
بسیاری  که  درحالی  پسماندها...  تولید  صوتی،  آلودگی  زیاد، 
پردازند. نمی  را  آالیندگی  عوارض  ها  شرکت  و  صنایع  این  از 

حاشیه نشینی
بدون  شهر  حواشی  در  اصولی  غیر  و  غیرقانونی  سازهای  و  ساخت 
که  هستند  مناطقی  نشین  حاشیه  مناطق  ها؛  زیرساخت  توسعه 
شهر  جزء  اقتصادی  نظر  از  و  نداشته  جایی  شهر  جامع  نقشه  در 
برای  برخوردار  کم  مردم  و  روستا  نه  دارند  شهر  ظاهر  نه  نیستند؛ 
اند.  آورده  پناه  آنجا  به  ببرند،  ای  بهره  هرنشینی  عواید  از  اینکه 
اهواز دومین شهر حاشیه نشین کشور است؛ با ساخت و سازهای غیر 
با جمعیتی نزدیک  اولیه.  ازتجهیزات  قانونی و  محروم  استاندارد غیر 

به پانصد هزار نفر!
را هم  این مناطق  ناچارند در تصمیمات شهری  اهواز  مسوولین شهر 
فاضالب،  داشتن  نقل،  و  امکانات حمل  از  زیرا دوری  بگیرند.  نظر  در 
گرما  در فصل  بویژه  مناطق  این  در  درمانی...  مراکز  تفریحی،  مناطق 
آسیب  که  است  مردم  این  برای  بسیاری  عذاب  و  رنج  تحمل  موجب 
گیرد. می  را  همه  گریبان  زود  خیلی  محرومیت  این  اجتماعی  های 

به  توجه  با  و  اجتماعی هستند  آسیب های  معرض  در  مناطق  این     
اینکه  با  و  بیشتر می شود  این آسیب ها  روز  بودن منطقه، هر  مستعد 
بارها وعده ی ساماندهی داده شده اما در عمل، اتفاق خاصی نمی افتد. 

نواقص خدماتدالیل شرایط سخت!
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