
ماندگاری اندک نخبگان خوزستان
استاندار خوزستان گفت: ماندگاری و 
نگهداشت نخبگان و نیروهای متخصص 
در استان در مقایسه با استان های مشابه 

ما بسیار اندک است.
عبدالحس��ن مقتدایی با بی��ان اینکه 
نخبگان و نیروهای انسانی موتور توسعه 
پایدار خوزس��تان هس��تند و بدون این 
نیروها قادر نیستیم استان را به سطحی از توسعه پایدار برسانیم افزود: 
بس��یاری از نخبگان که تمکن مالی دارند پس از مدتی س��کونت، به 
دالیلی استان را ترک می کنند و این روند در سال های اخیر نیز تشدید 
شده است. استاندار با بیان اینکه باید بتوانیم از همه ابزارها و ظرفیت ها 
برای ماندگار نخبگان اس��تفاده کنیم افزود: در دو س��ال اخیر در بخش 
اشتغال بومی و خرید استانی برنامه ریزی شده تا بتوان از ظرفیت های 

معطل مانده استان برای رونق اقتصادی استان استفاده کرد.
ورود غیرقانونی به عراق جرم است

مدیرکل دادگستری خوزستان با توصیه به زائرانی که قصد دارند 
در ایام اربعین حس��ینی در کش��ور عراق باشند مبنی بر تهیه مدارک 
خ��روج از م��رز، گفت:عراق، ورود غیرقانونی به کش��ورش را جرم 

دانسته و جرائم سنگینی برای این کار در نظر گرفته است. 
فرهاد افشار نیا گفت: افرادی که بدون روادید از ایران خارج شده و 
ماموران پلیس عراق آنان را شناسایی و دستگیر کنند، در آن کشور 
تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. وی ادامه داد: این اتفاق سال های 
گذش��ته نیز رخ داده اس��ت که دستگیرشدگان پس از صرف هزینه و 

زمان فراوان، توانستند به ایران بازگردند.
دانشگاه چمران مورد هجوم زمین خواران

رئیس دانش��گاه شهید چمران اهواز 
گف��ت: این روزها این دانش��گاه مورد 
هجوم بی رحمان��ه زمین خواران قرار 
گرفته و حرمت آن شکسته شده است. 
غالمحسین خواجه اظهار کرد: حفظ 
حرمت دانش��گاه و دانشگاهیان بر همه 
واجب اس��ت و بای��د در این خصوص 

مس��ئوالن اس��تان همت بیشتری از خود نش��ان دهند. رئیس دانشگاه 
چمران اهواز تأکید کرد: این دانشگاه در حالی وارد شصتمین سالگرد 
تأس��یس خود می ش��ود که نه تنها زخم های مانده بر جس��م آن ترمیم 

نشده که روزانه زخم های تازه ای بر پیکر خود را می بیند.
تکذیب فرود اضطراری هواپیمای امارات

 مدی��رکل فرودگاه های خوزس��تان، فرود اضط��راری یک فروند 
 هواپیمایی مس��افری از کش��ور ام��ارات متحده عرب��ی در فرودگاه 

بین المللی اهواز را نادرست و عاری از حقیقت خواند. 
محمدرضا رضایی افزود: این شایعه در شبکه های اجتماعی بازنشر 
ش��ده است و سبب ایجاد سواالتی برای ش��هروندان خوزستانی شده 
است. وی گفت: حتی برای راستی آزمایی این موضوع با فرودگاه های 
آبادان، دزفول و ماهش��هر نیز تماس هایی گرفته ش��ده و معلوم ش��د 
فعالیت عادی در جریان است و حادثه ای از این دست رخ نداده است.

کیفیت باال در تولیدات  لوله  سازی اهواز
معاون وزیر نفت گفت: ش��رکت لوله  سازی اهواز به لحاظ کیفیت 
در س��طح خوبی قرار دارد و تنها منتظر بازار و مش��تری اس��ت که 
امیدوارم بتوانیم در آینده شاهد استفاده از ظرفیت ۱۰۰ درصدی این 

شرکت باشیم.
عباس ش��عری مقدم افزود: در برنامه توس��عه در نظر داریم تالش 
کنیم که دیگر تجهیزاتی از خارج کشور وارد نکنیم و حداکثر استفاده 
را از توانمندی های داخل انجام دهیم. یکی از مشکالت توانمندی های 
داخلی این است که با تأخیر و کیفیت مواجه هستیم. معاون وزیر نفت 
همچنین گفت: از جمله برنامه هایی که داریم و سعی می کنیم به مرور 
انجام دهیم این اس��ت که کاری صورت بگیرد که شرکت لوله سازی 

اهواز از تمام ظرفیت خود در تولید استفاده کند.
19کشته و زخمی در تصادفات استان

مدی��ر رواب��ط عموم��ی اورژانس 
 خوزس��تان از کش��ته و زخمی ش��دن
 ۱9 نفر در حوادث جاده ای 48 س��اعت 

گذشته در محورهای استان خبر داد. 
رض��ا رفیعی اظهار ک��رد: در حادثه 
واژگونی یک دس��تگاه خ��ودرو پژو 
2۰6، 3 نفر زخمی ش��دند و 2 نفر جان 
 باختن��د. وی اف��زود: ای��ن تص��ادف در کیلومت��ر ۱۰ مح��ور
 هفتگل-باغمل��ک رخ داد. رفیعی گفت: همچنین در حادثه واژگونی 
 ون تویوت��ا که س��اعت 9 صبح پنجش��نبه در محور ای��ذه- امامزاده 
سلطان ابراهیم رخ داد، ۱۰ نفر زخمی شدند. وی اظهار کرد: در حادثه 

برخورد دو خودرو پراید نیز 4 نفر زخمی شدند.
 دستگیری سارقان زورگیر در دزفول

فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری سارقان زورگیر که مزاحمت 
فراوانی برای افراد سالخورده موجب شده بودند خبر داد.

 عل��ی الهام��ی اظه��ار ک��رد: در پی وق��وع چند مورد س��رقت، 
جیب بری و زورگیری از افراد س��الخورده در س��طح شهرس��تان 
شناس��ایی و دس��تگیری س��ارقان بص��ورت ویژه در دس��تور کار 
ماموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: ماموران در نهایت موفق 
شدند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 
ب��ه کالنتری منتقل کنن��د. وی تاکید کرد:با انج��ام بازجویی فنی و 
تخصصی سارقان به بزه خود شامل ۱2 فقره جیب بری و زورگیری 

از افراد سالخورده و کهنسال اعتراف کردند.

?احسان سپهوند
ش�ورای شهر خرمش�هر منحل ش�د، دو نفر از اعضای 
ش�ورای ش�هر ایذه در بند اتهام قضایی قرار دارند، خبر 
اختالف ش�دید بین اعضاء شورای شهر کارون و برکناری 
رییس ش�ورا و ش�هردار، جار و جنجال در شورای مسجد 

سلیمان به گوش می رسد...
خبرهای این روزها نش��ان از ناخوش احوالی شورهای شهرهای 
استان دارد. همه چیز از خبر انحالل شورای شهر خرمشهر آغاز شد. 
اختالفات بر س��ر انتخاب ش��هردار خرمش��هر آنقدر باال گرفت که 
دست آخر هیچ راهی بجز انحالل آن از سوی فرمانداری خرمشهر 
باقی نگذاش��ت. درس��ت پس از قطعی ش��دن این خبر، زمزمه های 
ناخوشایندی در خصوص اختالفات ریشه ای بین اعضاء شوراهای 
س��ایر شهرهای استان به گوش رس��ید و طولی نیانجامید تا زنگ 
اختالفات علنا به صدا درآید. پیش��ینه قانون ش��وراها، یا به تعبیر 
 آغازی��ن خ��ود انجم��ن های بلدی��ه، به تش��کیل نخس��تین نهاد 
قانون گذاری )مجلس شورای ملی( می رسد. به عبارت دیگر یکی 
از نخس��تین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است 
که در س��ال ۱325 قمری برابر با ۱286 خورش��یدی به تصویب 
رس��ید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقالب مشروطه 
جامه عمل پوش��ید. ای��ن روند تا به امروز ادامه داش��ته و در ادوار 

مختلف شوراها حواشی خوب و بدی به همراه داشته اند.

*شناسنامه شوراهای شهر و روستا
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از 
جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار 
می گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، 
باید زمانی باش��د که برای اولین بار حقوق سیاس��ی مردم ایران به 
رس��میت شناخته ش��د. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده 
دوازدهم هجری خورش��یدی اس��ت که انقالب مشروطیت به ثمر 
نشس��ت و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول 
 بی��ش از 95 س��ال از تصوی��ب اولین قانون انجمن ه��ای بلدیه در

 کش��ور ما، تشکیل شوراهای شهر و روس��تا با فرازها و فرودهای 
 فراوان��ی مواجه بوده اس��ت. تش��کیل ش��وراها به عن��وان یکی از
 برنامه های اصلی انقالب در دوران مبارزه از سوی امام خمینی)ره( 
رهبر کبیر انقالب عنوان شد و این موضوع به یکی از خواست های 

مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.
 ب��ا پیروزی انقالب و تش��کیل اولین مجل��س خبرگان برای 
تدوین قانون اساسی و با تالش پیگیر و مجدانه حضرت آیت ا... 
طالقانی اصل شش��م، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و شش��م 
قانون اساسی موضوع شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام ایران 

مطرح و تثبیت گردید. 
در هم��ان ح��ال روزهای آغازین انق��الب و پیرو یک مصوبه از 
سوی شورای انقالب و با تالش جهاد سازندگی شوراهای روستا و 
ش��وراهای کار تش��کیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های 
روزهای آغازین انقالب و عدم وجود قانون مناس��ب متوقف ماند. 
اولین قانون ش��وراهای کشور در س��ال ۱36۱ از تصویب مجلس 
گذش��ت. پ��س از آن این قانون در 5 نوبت دس��تخوش تغییرات و 
اصالحات��ی گردی��د و نهایت��ًا آخرین اص��الح آن در پنجمین دوره 
مجلس در س��ال ۱375 انجام شد. پس از تشکیل دولت اصالحات 

مقدمات انتخابات ش��وراها فراهم ش��د و در ۱7 اسفند سال ۱377 
اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسالمی کشور با استقبال 
چشمگیر مردم در بیش از 4۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و 
نهایتا حدود 2۰۰ هزارنفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها 
و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای  شهر یا روستا برگزیده 
شدند. شروع به کار شوراها  از 9 اردیبهشت سال ۱378 و همزمان 
با پیام تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در خصوص ش��وراها و با 
صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش 

ریاست محترم جمهوری آغاز گردید. 
*شورا، دستور اسالم و نماد جمهوریت نظام

 آذر زمانپور از اعضاء ش��ورای ش��هر اهواز درباره حوادث اخیر 
شوراهای استان می گوید: در اهمیت شورا در اسالم همین بس که 
س��وره اي در قرآن با 54 آیه به نام )ش��وري( نامگذاري شده است. 
 ق��رآن مجید ش��ورا را ب��ه صورت یک فرمان و دس��تور الهي بیان 
مي کند، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر مي دارد؛ بر احترام به 
دیدگاه ها و نظارت پیروان مکتب تأکید مي ورزد و آن را یکي از 

خصیصه هاي رهبري و از رموز پیروزي مي شمارد.  
بنابرای��ن با بهره من��دی از آیات نورانی قران کریم و تاکید آیات 
مبارکه در خصوص اهمیت ش��ورا، از طرفی اس��تیفای حق مردم در 
تعیین سرنوش��ت خویش به عنوان مص��داق بارز جمهوریت نظام، 
ش��وراهای اسالمی با مش��روعیت دینی برای برقراری دموکراسی 
فعالیت می کنند. طبیعتا اگر رویکرد هر یک از اعضاء شورا دو رکن 
اساسی گفته شده را کم اهمیت بشمارد از مسیر اصلی خارج شده و 

در انجام وظایف محوله اهمال ورزیده است. 
*معضلی به نام مطامع شخصی

از او پرس��یدم به نظر شما علت اصلی اختالفات درون شوراهای 
 اس��تان چیس��ت؟ وی گف��ت: در ه��ر مجموع��ه ای قاعدت��ا
 ناهماهنگ��ی هایی وجود دارد. اساس��ا همی��ن دیدگاه های مختلف 
هستند که باعث به وجود آمدن پیش زمینه رشد شهرها می شوند. 
اما گاهی این اختالف دیدگاه ها ریش��ه سالیق و مطامع شخصی به 
خود می گیرد و اینجاست که ادامه کار برای شورا سخت می شود. 

*گزارشات عملکردی مانع تخلفات
زمانپور می گوید: آنچه که مسلم است هر عضوی از شورا با رای 

ش��هروندان مجوز ورود به ساختمان شورای شهر را به دست آورده 
است. بنابراین اگر اعضاء به مردم به چشم ولی نعمتهای خود بنگرند 
بایستی همواره خود را در قبال ایشان پاسخگو ببینند. با شفافیت در 
عملکرد ش��ورا و ارایه گزارشات از اقدامات انجام شده می توان به 
سادگی جلوی تخلفات ایستاد. برنامه جاری ما اکنون بر این اصل و 
اساس چیده شده که رودر رو طی برنامه زمانبندی شده در محالت 
مختلف حاضر می ش��ویم و همراه مس��ووالن ش��هر از نزدیک به 
 معض��الت و مش��کالت مردم رس��یدگی م��ی کنیم. ب��ا رای مردم

 نمی توان به اتاقکی رفت که دربی بسته و نگهبان داشته باشد.
*شورای اهواز پرکار و سالم

به عنوان آخرین س��وال آیا در ش��ورای شهر اهواز هم اختالفات 
وجود دارد؟ 

وجود اختالف دیدگاه ها در ش��ورا عنصری ضروری اس��ت. اگر 
ق��رار ب��ر تک صدایی باش��د که اصال کاری پیش نم��ی رود. ذات 
شوراها تبادل نظرات و تصمیمات مشورتی است. قاعدتا زمانی که 
موضوعی مطرح می شود عده ای موافق و مخالف وجود دارند. اما 
ب��ا بی��ان دیدگاه ه��ا توافق بر س��ر موضوعات حاصل می ش��ود. 
خوشبختانه با صراحت تمام بایستی بگویم که شورای حاضر یکی 
از س��الم ترین و پرکار ترین ش��وراهای تاریخ ش��هر اهواز از بدو 
 تاس��یس اس��ت. همدلی اعضاء و ش��هردار اهواز باعث ش��ده که

 طرح های عمرانی بزرگی در شهر اجرا شود.
*فقدان نقش نظارتی احزاب 

 بهمن بهادری از اساتید دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی شهری 
در باره آسیب شناسی شوراها به ما می گوید: علیرغم اینکه بسیاری 
از صاحب نظران معتقدند شوراهای شهر محل ورود احزاب نیستند؛ 
ام��ا بنده معتقدم که فقدان تحزب باعث به وجود آمدن مش��کالت 

ساختاری برای این شوراها شده است.
زمان��ی که افراد از س��وی احزاب شناس��نامه دار وارد سیس��تم 
انتخابات شده و آراء الزم را کسب کردند قاعدتا بایستی در آینده 
 پاس��خگوی حزب مورد نظر باش��ند. بدیهی است هرگونه تخلف یا 
کم کاری باعث س��لب اعتماد مردم از حزب مورد نظر خواهد ش��د 
ازاینرو است که احزاب به سادگی از آبرویشان نمی گذرند. اما آن 
چیزی که در حال حاضر در شوراها می بینیم و برخی به آن افتخار 

می کنند استقالل حزبی است. در صورتی که در تمام دنیا موضوع 
احزاب و سهم ورود آنها به انتخاب نهادینه شده است.

*نقش بی بدیل شورا
به او می گویم نقش نظارتی شوراها را چگونه ارزیابی می کنید؟  
می گوید: تجربه حذف نهاد مردمی ش��ورا در س��الهای گذش��ته در 
برخی از شهرها به خوبی نشان داد فقدان جایگاه شورا می تواند منافع 
مردم را به خطر بیاندازد. اگر نگاه کارشناسی به موضوع داشته باشیم 
ب��ه درس��تی می بینیم ک��ه اگر چه نهاده��ای دولت��ی فرمانداری و 
استانداری به نیابت از شورا وظایف اعضاء را برعهده می گیرند اما 
هرچقدر هم که اهتمام ورزند نمی توانند شکاف کرسی های مردمی 

شورا را با تعدد نفرات نسبت به جایگاه مدیریت دولتی پر کنند.
*شوراهای روستایی مصداق بارز شورا

 از او می پرس��م به نظر ش��ما بزرگترین آس��یب ش��ورهای استان چه
  م��ی توان��د باش��د؟ پاس��خ داد: به نظر بن��ده یکی از بزرگتری��ن دام ها 
می تواند بازی بر سر قدرت باشد که خب البته ممکن است این قدرت 
کامال مش��روع کس��ب ش��ود اما گاهی هم ممکن است تخلفاتی در این 
زمین��ه صورت پذیرد. زی��ان اصلی زمانی حادث می ش��ود که در این 
مناس��بات منافع مردم نادیده گرفته ش��وند. آنچه که قانون بر آن صحه 
گذاشته نقش نظارتی شوراست پس بنابراین ورود اعضاء به حواشی و 
روند اجرایی وجه خوبی ندارد. ش��وراهای روس��تا به دلیل ش��فافیت و 

پاسخگویی همیشه مصداق بارز شوراها بوده اند.

*اختالف نظرات عنصر الزم شورا
بهادری در باره شورای شهر اهواز می گوید: این شورا که تاکنون 
 بی��ش از دو س��ال از عم��ر آن می گذرد تا بدی��ن جای کار عملکرد

 قابل قبولی از خود به نمایش گذاش��ته است. گاهی دامنه اختالفات 
بین اعضاء باال گرفته است که البته برعکس خیلی از کارشناسان بنده 
قائل به وجود اختالف نظرات درون ش��وراها هس��تم. وجود نظرات 
مختلف و منتقدان درون ش��ورا باعث پویا بودن شوراهای شهرهای 
استان می شود. البته شرط پیشرفت حد استاندارد اختالفات است اگر 
جلسات سراسر آکنده از بلوا و نزاع باشد که منفعتی نخواهد داشت 

که خوشبختانه شورای شهر اهواز این گونه نیست. 
*بلیه قوم مداری در انتخابات

همانطور که مشخص و مبرهن است پرداختن به تمامی حدود و 
ثغور معضالت شوراهای شهرها و روستاها کاری دشوار می نماید 
 ام��ا آنچ��ه که واضح اس��ت نق��ص در گردش چرخ ش��ورا باعث

 بی سروسامانی شهر می شود. موضوعی که شاید در اینجا فرصتی 
برای بیان آن یافت نشد معضل قوم مداری در برخی از حوزه های 
استان و قطعا کشور می باشد. تجربه انتخابات کشور نشان داده که 
استان های دارای اقوام مختلف همواره با مشکالت بیشتری در این 
زمینه مواجه بوده اند که در اینجا با توجه به اقتضاء تنها اشاره ای 
بدان داش��تیم. ب��ا امید به پررنگ ش��دن نقش اح��زاب در تمامی 

انتخابات آتی کشور عزیزمان.

یک نکته ظریف!
?فرزین پورمحبی

هر گاه در کشور ما ادارات و مدارس تعطیل می شوند، از دو حالت خارج نیست:
۱- هوا خیلی آلوده است )به دلیل ورود هوای سرد به سطوح پائینی و انتقال هوای 

گرم به ارتفاعات ... به این داستان اصطالحا پدیده وارونگی هوا گفته می شود(.
2- هوا خیلی پس اس��ت )به دلیل ورود س��ران کش��ورها به ارتفاعات ولنجک و 
 انتق��ال ب��ار ترافیکی ب��ه خیابان ه��ای پائینی ... ب��ه این پدی��ده اصطالحا اجالس 

سران کشورها می گویند!
در مورد اول توصیه می شود، کودکان، زنان باردار، افراد مسن و کسانی که ناراحتی 
قلبی دارند از منزل بیرون نیایند. چون برای آنها چنین هوایی خیلی خطرناک است. در 
مورد دوم توصیه می شود فقط کودکان، زنان باردار، افراد مسن و کسانی که ناراحتی 
قلبی دارند بیرون بیایند! چون بقیه افراد در چنین هوایی، خودشان خطرناک می شوند. در 
مورد اول هر کاری می شود کرد. چون هوا آنقدر آلوده هست که کسی نتواند چیزی را 
ببیند و برایمان داستان بسازد. اما در مورد دوم، حتی یک دست دادن هم، داستان می شود. 
مخصوصا در چنین هوایی باید مراقب وزرای خارجه مسئله دار بود! بویژه این ظریف 
خودمان که کار و بارش اصال معلوم نیست و تا ولش می کنی، می رود با یکی دست 
می دهد و آدم را کلی دلواپس می کند. انگار نه انگار که هوا پس است و ما هم دلواپس. 
دی��روز اوبام��ا، امروز پوتین و البد فردا ه��م نوبت یکی بدتر از آنها! حال که موضوع 
اجالس گاز است، این شعار را یادآوری می کنیم تا متوجه شرائط حساس کنونی شوید:

نفت رو کی خورد؟ آمریکا؛ گاز رو کی خورد؟ شوروی؛ ...
بگذریم ... اصال بیایید نیمه پر لیوان را بخوریم و خدا را صد هزار مرتبه شکر کنیم 
 ک��ه در جای��ی مث��ل نیوی��ورک و ژنو و اله��ه به  دنی��ا نیامده ایم تا مجبور ش��ویم 
دم به ساعت هوایمان پس باشد و در این هوای پس به سرمان بیاید آنچه که آدم را 
می کند دلواپس، راس��تش را بخواهید سیاس��ت نزد ایرانیان اس��ت و بس. ما ناشکر 

نیستیم همین هوای آلوده هم از سرمان زیاد است. 

مسافران کربال در مرزهای خوزستان
*میالد اسماعیلی ) ایسنا(

طنز

عکس روز

وزیر بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�کی 
کشورمان روز پنجشنبه به همراه رئیس جمعیت 
ه�الل احم�ر از روند ارائه خدمات ب�ه زائران در 

مرزهای مهران، چزابه و شملچه بازدید کرد.
سیدحس��ن قاضی زاده هاش��می با حضور  در مرز 
بین المللی شلمچه اظهار کرد: در حال حاضر، کشور 
ع��راق ناقل بیماری خاصی نیس��ت و جای نگرانی 
وجود ندارد و همه مس��ائل در خصوص بیماری وبا، 
تح��ت کنترل اس��ت. وی افزود:هنوز به اوج ش��ور 
مراس��م اربعین نرس��یده ایم و نمی ت��وان گفت که 
امکانات و توان کش��ور، متناسب با این مراسم بوده 
است. قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: در مقایسه با 
س��ال گذش��ته این مراس��م و روند ارائه خدمت به 
زائ��ران، قانونمند تر ب��وده و اقدامات نیز با کیفیت 

بهتری در حال ارائه است. 
 قاضی زاده هاش��می گفت: از نظر بهداشتی نیز 
پی��ش بینی های الزم ص��ورت گرفته و همچنین 
آنس��وی م��رز ایران و ع��راق حدود ی��ک هزار 
پزشک و پرس��تار برای خدمت به زائران اربعین 
مستقر شدند.از سوی دیگر، رئیس سازمان حج و 
زیارت از تجمع بیش از ۱۰۰۰ زائر بدون ویزا در 
مرزه��ای خروجی ایران خب��ر داد و در ادامه جان 
باخت��ن دو زائ��ر ایرانی در عراق را بر اثر س��انحه 

تصادف را تایید کرد.

س��عید اوحدی درباره سانحه تصادفی که در حله 
رخ داد، اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی 
ب��ا خ��ودرو ون حامل زائران ایران��ی در حله عراق، 
متاس��فانه دو تن کشته و هش��ت نََفر دیگر مجروح 
ش��دند که عملیات مربوط به انتقال آنها به کش��ور 
درحال انجام است. او پس از بازدیدی که از مرزهای 
مهران، چذابه و ش��لمچه داشت، از ترافیک سنگین 
جمعی��ت در مرز مهران خبر داد و توصیه کرد که در 
صورت امکان زائران اولویت خود را برای خروج از 
کش��ور به مرزهای چذابه و ش��لمچه و پس از آن به 

مه��ران اختص��اص دهند. وی خدمات  رس��انی به 
زائران را در سه مرز، در سطح عالی توصیف کرد 
و افزود: مش��کلی که باعث کندی حرکت زائران 

شده، حضور افراد فاقد ویزا است. 
در همین حال استاندار ایالم گفت: 42 زائر ایرانی  

که قصد داش��تند برای ورود به ع��راق بدون ویزا و 
گذرنامه از مرز مهران عبور کنند، دستگیر شدند.

محمدرضا مروارید اظهار داش��ت: این افراد سعی 
داشتند در میان ازدحام جمعیت بدون داشتن مدارک 
معتب��ر از مرز عب��ور کرده و وارد عراق ش��وند که 
دس��تگیر شدند و سپس با اخذ تعهد کتبی از آنها، به 
شهر مهران هدایت شدند. استاندار ایالم با بیان اینکه 
ع��راق به هی��چ عن��وان زائ��ران را ب��دون روادید و 
 پاس��پورت معتب��ر در خ��اک خ��ود نمی پذی��رد، 
خاطرنش��ان کرد: از زائ��ران عزیز می خواهیم که به 
قوانی��ن احترام بگذارند. با توجه به ازدحام جمعیتی 
ک��ه در مرز مهران وجود دارد، الزم اس��ت که حتما 
زائ��ران از مبداء ویزای خود را اخذ کنند؛ چرا که در 

مرز به هیچ عنوان ویزا صادر نمی شود. 
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اس�تان خوزستان و مردم شریف آن از دهه هاي اخیر 
در چنبره تبعات زیس�ت محیطي طرح هاي ملي بزرگ 
گرفت�ار آمده اند. رهیاب نوش�ت: ریزگ�رد، دود و بوي 
نامطبوع، از بین رفتن تاالبها، از بین رفتن ذخایر آبزیان 
رودخان�ه، تاالب، دریا و تش�دید آلودگي در س�واحل و 
دری�ا، تبدی�ل رودخانه هاي بزرگ اس�تان به فاضالب و 
پس�اب و ... اگر چه این فجایع زیست محیطي در نتیجه 
اج�راي ط�رح هاي ملي عظیم نظیر س�د س�ازي، نفت 
پتروش�یمي، نیش�کر و... به وقوع پیوسته اند، اما نهایتا 
عمده آنها ریشه در یك موضوع مهم دارند و آن کاهش 

شدید آب هاي داخلي استان است.
کنترل آب توس��ط س��دها، جابجایي بین حوضه اي آن و یا 
مصرف کردن نامناس��ب آن در طرح هایي مثل نیشکر باعث 
شد هم رودخانه ها شور شده و به فاضالب تبدیل شوند، هم 
ت��االب ها خش��ک و یا در معرض ناب��ودي قرار گیرند و هم 
پساب سرگردان فراوان تولید شود و مشکالت و پیامدهاي 
منفي دیگر. بدون شک یکي از مسببان و عامالن این فجایع 

بزرگ طرح نیشکر جنوب و شمال اهواز مي باشد.
در همین رابطه مش��اور اس��تاندار خوزس��تان با اشاره به 
اس��تحصال درآمد ۱4 هزار دالر ساالنه از یک هکتار تاالب 

 گفت: از یک هکتار کش��ت نیش��کر در یک سال چه میزان
 در آمد حاصل مي شود و به چه قیمتي؟

ش��کي نیست که کشور به شکر نیاز دارد و براي مصارف 
گوناگون آن در کش��ور مي بایس��ت آن را تهیه کرد ولي آیا 
نمي شد این مقدار شکري که از طریق طرح نیشکر شمال و 
جنوب اهواز تهیه مي ش��ود، از طریق کش��ت جایگزین کم 
هزینه تر و با تبعات زیست محیطي کمتر تامین کرد؟   و امروز 
کاماًل روش شده که اجراي طرح نیشکر در اهواز هزینه هاي 
سنگین زیست محیطي و اقتصادي بر مردم استان به صورت 
خاص و بر کش��ور به ص��ورت عام تحمیل مي کند که ابعاد 

آنها بسیار گسترده و در حد فاجعه به حساب مي آیند.

بر اساس بعضي بر آوردها، درآمدي که از هر هکتار تاالب 
از طری��ق بهره ب��رداري اصول��ي از ذخای��ر آب��ي و گیاهي، 
جهانگردي و پژوهشي و ... استحصال مي شود ۱4 هزار دالر 
در سال است در حالي که این میزان در بهره برداري از بهترین 
عرصه ه��اي جنگلي 2 هزار دالر و از زمین هاي زراعي 2۰۰ 
تا 3۰۰ دالر بر آوردش��ده اس��ت؛ اما از یک هکتار کش��ت 

نیشکر چه میزان؟
آیا بهتر نبود بجاي مصرف میلیاردها متر مکعب آب براي 
صنعت مخرب و زیانکار نیش��کر این آب صرف احیاي این 
س��رمایه ه��اي ب��ا ارزش ملي و بین المللي یعن��ي دو تاالب 
شادگان و هور العظیم مي شد؟ به جرات مي توان گفت چنین 
اقدامي هم بلحاظ اقتصادي و هم از نظر زیست محیطي بسیار 

به صرفه تر خواهد بود.
و س��وال آخر آنکه حال که زیانبار بودن طرح نیش��کر در 
اس��تان بر همگان روشن شده اس��ت آیا به مصداق »جلوي 
ضرر هر وقت بگیري س��ود است« نمي شود تدبیري اتخاذ 
ک��رد و براي جلوگیري از این همه اتالف آب و س��رمایه و 
تبعات مصیبت بار زیس��ت محیطي مترتب برای آن برنامه 
اي به منظور تغییر الگوي کشت، و لو به صورت تدریجي 

تهیه و اجرا کرد؟

ازاختالفات درونی اعضای شوراها تا نارضایتی شهروندان

در شوراهای استان چه می گذرد!؟

رئیس کمیس�یون کش�اورزی و صنایع غذایی اتاق 
بازرگانی اهواز گفت: در بخش کش�اورزی چالش هایی 
 داری�م ک�ه با تش�کیل کمیته های مرتبط، مش�کالت
 دس�ته بن�دی و برای حل آن ها توس�ط اف�راد خبره و 

علمی برنامه ریزی می شود.
س��ید س��لطان حس��ینی امین اظه��ار ک��رد: از مهمترین 
چالش ه��ای خوزس��تان در طول حداقل یک دهه گذش��ته 

موضوع آب بوده و تداوم این بسیار نگران کننده است.
وی با تاکید براینکه تالش و کوش��ش ما بر این اس��ت که 
مس��ائل مرب��وط به ح��وزه آب را در ای��ن کمیته با حضور 
 اس��اتید، کارشناس��ان متخص��ص و خب��ره و همچنی��ن
 دست اندرکاران توزیع، مصرف و بهره برداری آب بررسی 
و پیش��نهادات کارب��ردی ارائ��ه دهیم، تصریح ک��رد: اتاق 

بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و عنوان مشاور 
س��ه قوه تالش می کند همیش��ه در راستای رفع مشکالت 
بخش خصوصی بهترین و قوی ترین راهکارها را ارائه دهد.

رئی��س کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذای��ی اتاق 
بازرگانی اهواز، تولیدات کش��اورزی را دارای نقش مهم و 
اثرگذار در چرخه اقتصادی هر کشور عنوان کرد و گفت: از 
جمله رسالت های جدید اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی رصد و برسی مشکالت موجود در حوزه های 
مختلف و مرتبط با فعالیت این اتاق هاست که خوشبختانه در 
دوره جدی��د هیئ��ت نماین��دگان ای��ن اقدامات با تش��کیل 
کمیسیون ها و کمیته ها و همچنین میزهای تخصصی توسط 

اتاق بازرگانی اهواز ادامه دارد.
حسینی امین با تاکید بر اینکه امیدواریم این کمیسیون 

و س��ایر کمیته های زیر مجموعه آن گام های تاثیرگذاری 
در بهبود وضعیت منابع آبی و رونق کش��اورزی اس��تان 
داش��ته باش��ند، افزود: بخش کش��اورزی ب��رای افزایش 
ص��ادرات غیر نفتی و اش��تغال زایی می تواند همچون قبل 
تکه گاه امنی برای دولت و کش��ور باش��د که تقویت این 
تکیه گاه مس��تلزم رفع مش��کالت توس��ط مسووالن و 
تقویت بخش خصوصی بوده که تامین آب در تمام فصول 

سال از شروط اساسی آن است.

تامین آب همچنان چالش قدیمی خوزستان است

تجمع بیش از 1000 زائر فاقد ویزا در مرز

جان باختن دو ایرانی در عراق

خرابی دستگاه عابربانک در ترمینال تپه
خرابی دستگاه عابربانک باعث سرگردانی مسافران در ترمینال تپه 

اهواز شد.
 ش��اید س��رگردانی مسافران نیازمند وجه نقد در ترمینال ها یکی از 
بدتری��ن اتفاق��ات در نوع خود باش��د، مش��کلی که معم��وال باعث 
سرگردانی بسیاری از مسافران مقاصد برون شهری و برون استانی در 
خوزس��تان می ش��ود. اما در ترمینال تپه اهواز، مس��افرانی که برای 
دریافت وجه به دس��تگاه های عابربانک موجود در این محل مراجعه 
می کنند این روزها با پیام خارج بودن یکی از دس��تگاه ها از ش��بکه و 
عدم وجود وجه نقد در دیگر دس��تگاه مواجه می شوند که این مشکل 
باعث خارج شدن مسافران از ترمینال برای تهیه وجه و بعضا لغو سفر 

برخی از آنان می شود.
این مش��کل بیش��تر برای مراجعه کنندگان ب��ه دفاتر خودروهای 
س��واری خطی محس��وس بوده و حتی باعث ش��ده که بس��یاری از 
مسافران از تصمیم خود برای سفر سر باز بزنند و در اهواز ماندگار 
باش��ند. یکی از این مس��افران با ابراز گالیه و نارضایتی از وضعیت 
موجود اظهار کرد: این قبیل اتفاقات برای نخستین  بار نیست که در 
ترمینال تپه رخ می دهد و همواره مش��کالت و کاس��تی هایی برای 
مس��افران وجود داشته اس��ت. اکبر سعیدی با بیان اینکه عدم وجود 
وجه در دس��تگاه عابربانک و خرابی ش��بکه در آن، به وفور باعث 
لغو مس��افرت من شده است، افزود: س��اعت ۱8 روز گذشته برای 
سفر به ایذه راهی ترمینال تپه شدم ولی عدم وجود وجه در دستگاه 
خودپرداز و نبود کارتخوان در دفتر مسافربری ترمینال موجب لغو 

سفرم و شب مانی در اهواز شد.
وی در پایان گفت: امیدوارم مسووالن این ترمینال این انتقاد را نادیده 
نگیرند و به جای توجیه کردن این مشکل که قبال نیز با آن مواجه شده 
بودیم، اقدام به رفع مش��کالت کرده تا که مس��افران برون اس��تانی و 
نیازمند وجه نقد در سفر خود دچار مشکل نشوند.                   منبع: فارس

در شهر

دستیابی به درآمد حاصل از نیشکر؛ به چه قیمتی؟ رسانه


