
و این بار؛ بندرخواری
تخری��ب و غارت آثار تاریخی در تهران، ش��یراز، خوزس��تان ک��م بود، حاال 
مش��اهدات میدانی باستان شناسان نش��ان می دهد که زمین خواران برای تصرف 
بنادر تاریخی در س��یراف، نای بند و نجیرم در خلیج فارس برنامه ریزی کرده اند، 
درحالی که مس��احت ٣ هزار کیلومتری زمین های س��احلی جنوب ایران تاکنون 

تحت کاوش های باستانی قرار نگرفته و خطر تخریب در آن وجود دارد.
طبق آنچه که حمیده چوبک، رئیس پژوهش��کده باستان شناس��ی کش��ور به 
»ش��هروند« می گوید: حدود ٣ هزار کیلومتر ازسواحل ایران درخوزستان، ساحل 
دریای مکران تا نزدیک پاکستان هنوز شناسایی تاریخی نشده است، بنابراین بیم آن 
می  رود که مورد هجوم زمین خواران قرار گیرد: »طبق گزارش های رسیده برخی 
افراد دربخشی از زمین های بنادر تاریخی سیراف، نای بند و نجیرم در خلیج فارس 
بدون سند حصارکشی کرده اند و توانسته اند زمین ها را تصرف کنند.« وی افزود: 
»قصد داریم دریک طرح ٣ تا ٥ساله سواحل خوزستان، بوشهر، مکران و چابهار را 
به لحاظ اطالعات باستان شناس��ی تحت پوش��ش اطالعاتی دربیاوریم.« رئیس 
پژوهش��کده باستان شناس��ی کش��ور از وجود ٣ هزار کیلومتر مربع خط ساحلی 
درجنوب ایران از جمله خوزس��تان، آخرین نقطه س��احل دریای مکران و نزدیک 
پاکس��تان خبر داد و گفت: »الزم اس��ت که طرح جامع مطالعات باستان شناس��ی 
خلیج ف��ارس را درنظ��ر بگیریم، بعد هم تعیین اولویت کنی��م.« وی گفت: »دالیل 
متعددی هست که اجاز ندهیم که تحت هیچ عنوانی )توسعه و ساخت وساز( و هیچ 
دلیل دیگری دراین مناطق تغییری ایجاد شود، چون توسعه زمانی معنا می یابد که 
الزامات میراث فرهنگی رعایت ش��ود وگرنه یک جانبه اس��ت.« حمیده چوبک 
ادامه داد: »متأسفانه عرصه های تاریخی بنادر خلیج فارس تاکنون ثبت ملی نشده اند و 
حریمی هم برای آنها تعیین نشده، اما امیدواریم که ازطریق مراکز استان ها این اتفاق 
هرچه سریع تر صورت گیرد.«  وی از کمبود مطالعات و کاوش های باستان شناسی 
در جنوب ایران خبر داد و گفت: »تاکنون مطالعات جدی در این باره انجام نش��ده 
است، به همین دلیل برای تهیه نقشه باستان شناسی خلیج فارس برنامه ریزی کردیم.«

الیروبی اروندرود در چهارگام
نماین��ده دزفول در مجلس گف��ت: با تصویب مجلس، رودخانه 

اروند در چهارگام در قالب برنامه ششم توسعه الیروبی می شود.
عباس پاپی زاده افزود: دولت موظف اس��ت حداقل از س��ال اول 
اج��رای قانون، س��االنه 2٥درص��د الیروبی اروندرود و توس��عه 
سواحل آن را در چارچوب قرارداد 197٥ الجزایر، قوانین مربوطه 
و بودجه س��نواتی انجام دهد. وی به اهمیت ترانزیت کاال از اروند 
رود ب��ا توجه به هزینه پایین حم��ل و نقل و ظرفیت باالی این آبراه 
ب��رای ص��ادرات و واردات اش��اره ک��رد و گفت: ب��ه دلیل وجود 
شناورهای مغروقه در اروند رود امکان کشتیرانی در این رودخانه 
وج��ود ن��دارد لذا الیروبی آن در قالب قانون در مجلس به تصویب 
رسید. پاپی زاده افزود: بر اساس این قانون دولت در مدت چهار سال 
از برنامه ششم توسعه باید نسبت به الیروبی اروند رود اقدام کندتا 

فعالیت های کشتیرانی و تجاری از این آبراه بار دیگر رونق گیرد.
افتتاح نخستین موزه صنعت نفت ایران

مدیر طرح موزه های صنعت نفت گفت: نخس��تین موزه صنعت 
نف��ت ای��ران  2۸دی م��اه جاری و با حضور مع��اون وزیر نفت در 

آبادان افتتاح می شود.
اکب��ر نعمت الهی گف��ت: در پی تصمی��م وزارت نفت بر ایجاد 
موزه های نفت در شهرهای آبادان، مسجد سلیمان و تهران، از سال 
92 فعالیت های موزه ای با بهره گیری از مش��اوران آغاز ش��د و 
درپایان س��ال9٣ مش��اوران ش��هرهای آبادان و مس��جد سلیمان 
طرح های خود را تحویل دادند. وی افزود: مشاور ایجاد موزه های 
صنعت نفت در آبادان بنا بر مطالعات انجام ش��ده س��ه پیشنهاد را 
)براس��اس قابلیت های این ش��هر( برای اقدام در این شهر ارائه کرد 
که ایجاد شهر موزه، تبدیل2۰نقطه مختلف شهر به موزه و یا تبدیل 
پنج نقطه به موزه صنعت نفت این پیش��نهادات را ش��امل می شد.

نعم��ت اله��ی اظهارکرد: از آنجایی که در جای جای ش��هر آبادان 
یادگارها و نشانه های زیادی از صنعت و یا فعالیت نفتی وجود دارد 
ب��ه همین دلیل می توان ضمن حف��ظ و نگهداری این یادگارها این 

شهر را نیز به شهر موزه تبدیل کنیم.
انتصاب در دانشگاه آزاد خوزستان

همایون یوس��فی، نماینده اهواز در مجلس طی 
حکمی از سوی حمید میرزاده، رئیس دانشگاه 
آزاد کش��ور به عنوان عضو هیئت امنای این 
دانش��گاه در خوزستان منصوب شد.گفتنی 
اس��ت،  با توجه به ارس��ال نامه ای از س��وی 

همایون یوسفی به وزیر بهداشت و جلب 
موافق��ت این وزیر به منظور راه اندازی 

رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اهواز از طریق ساخت بیمارستان، در 
ادامه برای نظارت بر روند پیشرفت ساخت این بیمارستان، یوسفی به 

عنوان عضوی از هیئت امنای دانشگاه آزاد خوزستان منصوب شد.
وظیفه اصلی شورای فرهنگ عمومی چیست؟

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شادگان گفت: یکی از وظایف اصلی 
شورای فرهنگ عمومی، هدف گذاری برنامه های فرهنگی است.

 س��عید جنامی، ضمن اش��اره به لزوم تش��کیل مستمر جلسات 
شورای فرهنگ عمومی شادگان اظهارکرد: وظیفه این شورا تبیین 
خط مشی و هدف گذاری برای جامعه است و از این منظر برگزاری 
مس��تمر این جلس��ات می تواند در سطح شهرستان اهمیت ویژه ای 
داشته باشد. وی با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا)س( 
ادام��ه داد: بای��د از همه ظرفیت های موجود به ویژه در رس��انه های 
جمعی، مطبوعات، تلویزیون و ... برای شناس��اندن حضرت فاطمه 
زهرا )س( اس��تفاده حداکثری به عمل آید. همچنین ابعاد سیاسی و 
اجتماعی زندگی ایش��ان برای نس��ل جدید تحلیل ش��ده ونگرش 

سیاسی و سبک زندگی شان در بوته بررسی قرار بگیرد.

داد مشترکان خوزستانی درآمد

پرداخت هزینه برای خدماتی که ارائه نمی شود!
 سال ها است مردم خوزستان از داشتن آب شرب و شبکه فاضالب 
مناس��ب محرومن��د و باید عالوه ب��ر قبوضی ک��ه اداره آبفا برای 
انشعاب های خود صادر می کند، آب برای نوشیدن و مصارف دیگر 
خ��ود را خری��داری کنن��د و در برخ��ی موارد، آب انش��عاب ها نیز 

پاسخگوی شست و شوی نیز نیست.
در حالی که شهروندان خوزستانی ماهانه مبلغی معادل قبوض آب 
انشعاب های خانگی خود ، برای خرید آب آشامیدنی صرف می کنند، 
ادارات آبفای اس��تان همه روزه در مقابل درب منازل حاضر ش��ده و 
برای قطع انش��عاب برخی مشترکان بدهکار اقدام می کنند. بدیهی  
است که آبفای خوزستان، به عنوان سازمانی که سال ها است مردم 
خوزس��تان از خدمات نا مناس��ب این ارگان در زمینه آب ش��رب و 
فاضالب شهری رنج برده اند، رفتار خود را با شهروندانی که غالبا از 
بضاع��ت مالی ضعیف��ی برخوردارند تغییر ده��د. همچنین برخی 
شهروندان از سخت تر شدن قوانین برای اقساطی کردن مبالغ بدهی 
خ��ود ب��ه ای��ن اداره گالیه دارند ک��ه ج��ا دارد در این خصوص نیز 
س��ازوکار مناس��بی تدوین و اجرا ش��ود. »فارس« نوشت:گرچه 
مطالبات بسیاری از این سازمان در دست مشترکان مسکوت مانده 
و این موضوع امکان ارائه خدمات حداکثری را به شهروندان سلب 
ک��رده اس��ت، اما ای��ن امید می رود که مس��ووالن این س��ازمان با 
تجدیدنظر در سیاس��ت های خود و با بهبود خدمات به ش��هروندان، 

تدابیر دیگری برای تکریم مشترکان و ارباب رجوع اتخاذ کند.

بزرگداشت آیت ا... رفسنجانی در اهواز

مراس��م بزرگداش��ت و سوگواری به مناس��بت رحلت آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور 

مقامات و مسووالن استانی در اهواز برگزار شد.

*وضعیت نامناسب آسفالت خیابان 8پاداد
خیابان ۸پاداد از جمله محله هایی اس��ت که س��الیان سال است 
برای ترمیم و بازس��ازی آس��فالت آن هیچکونه اقدامی صورت 
نگرفته و از س��وی دیگر ساخت وسازهای پی درپی در این خیابان 
سبب شده تا جای جای این منطقه لبریز از چاله و برجستگی هایی 
ش��ود که برای اهالی ایجاد مزاحمت می کند. از مس��ووالن تقاضا 
دارم به این وضعیت سر و سامان بخشند.                   از اهالی خیابان

*تقاطع های بدون تابلو در کیانپارس
خیابان ایدون کیانپارس دارای تقاطع های متعددی اس��ت که بر 
سر هیچ یک از آنها حتی یک تابلو هشدار و چراغ راهنمایی وجود 
ندارد! از مسووالن تقاضای پیگیری داریم.             تماس با کارون

انتقاد علیجانی از وعده بدون عمل مسووالن استان
مدیرعام��ل خانه مطبوعات خوزس��تان گف��ت: اکنون 
نزدیک به یک سال و ۴ ماه می شود که مدیرعاملی خانه 
مطبوعات  را عهده دار هس��تم و واقعا از ش��رایط آن طور 
که باید و شاید راضی نیستم، زیرا گویا مطبوعات و 
رسانه های استان از دید مسوولین به دور مانده اند 
و تنها وعده حمایت از س��وی مسوولین را بدون 

عمل باید بشنویم.
رضا علیجانی ادامه داد: در این مدت کارهای فراوانی توسط خانه مطبوعات و 
اعضای هیئت مدیره صورت گرفته که برخی توس��ط اهالی رسانه دیده و برخی 
هم دیده نشده است که می توان به رایزنی های فراوان با ادارات دولتی جهت ارائه 
خدم��ات فرهنگی، رفاهی و آموزش��ی و خدم��ات دیگری مثل بیمه خبرنگاران 
اش��اره داش��ت. وی بیان کرد: متاسفانه چه در زمان استاندار قبلی و چه استاندار 
وقت هیچ گونه حمایتی از صنف مطبوعات خوزستان صورت نگرفته است، حتی 
در زمان آقای مقتدایی یکی از معاونین ایشان موظف به همکاری و پیگیری های 
الزم جهت کمک به خانه مطبوعات ش��د که متاس��فانه هیچ اقدامی از سوی وی 
صورت نگرفت. مدیرعامل خانه مطبوعات خوزس��تان تصریح کرد: اس��تاندار 
فعلی، جناب آقای دکتر شریعتی هم وعده های فراوانی به ما دادند که مهمترین آن 
نامه نگاری به برخی ادارات جهت کمک به تامین هدیه روز خبرنگار بود، اما تا 
این لحظه هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است و حتی وعده های ایشان مبنی بر 
اینکه اعتباری جهت برگزاری دوره های آموزش��ی و رفاهی در اختیار ارش��اد 
استان و در نهایت خانه مطبوعات قرار می گیرد به نتیجه نرسیده است و تنها در 
این دولت ما وعده ش��نیده ایم. وی گفت: مس��ائل و مشکالت مطرح شده باعث 
گردی��ده که ما ب��رای کالس ها و دوره های آموزش��ی آینده تنها خبرنگارانی را 
لحاظ کنیم که عضو خانه مطبوعات هس��تند، زیرا تاکنون بسیاری از دوره های 
آموزش��ی و حتی اردوها و اعزام خبرنگاران به نمایش��گاه مطبوعات تهران یا با 
هزینه های ش��خصی ص��ورت گرفته یا با رایزنی های ف��راوان که تنها یک اداره 

موضوع اعزام خبرنگاران را به نمایشگاه مطبوعات تقبل کرد.

شوش دانیال، پیوند تمدن و معنویت
?محمد خانه زر

ش��وش کنون��ی می��راث و ی��ادگار 
به جامانده از عظمت و شکوه سرزمینی 
اس��ت که روزگاری به عن��وان یکی از 
مهم ترین مراکز تمدن و سکونت گاه های 
قدی��م جه��ان، پایتخت چندهزارس��اله 
مملک��ت عی��الم، پایتخت زمس��تانی 
امپراتوری هخامنشیان و مرکز تالقی دو 

تمدن بین النهرین و عیالم بوده است. 
هرچند که آن عظمت و شکوه بی نظیر و استثنایی گذشته شوش به تاریخ پیوسته 
است؛ اما بازسازی و احیاء بخشی از جایگاه ممتاز و تاریخی این سرزمین به پشتوانه 
آن سابقه تاریخی درخشان امکان پذیر و میّسر است. در حال حاضر سرزمین شوش 
به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و آثار تاریخی، باستانی و مذهبی، علیرغم همه 
کاستی هاهمچنان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار است. وجود آرامگاه دانیال 
نب��ی )ع( از پیامب��ران ب��زرگ الهی درش��وش از دیرباز به اهمی��ت و جایگاه این 
شهرکمک فراوانی کرده و موجب آرامش و معنویت خاصی در این منطقه شده و 
همواره مورد عنایت و احترام خاص مردم بوده است. خوشبختانه در عصر کنونی با 
توسعه وسایل ارتباطی توجه و عالقه مندی زائران و گردشگران داخلی و خارجی 
برای بازدید از آثار تاریخی و زیارت آرامگاه دانیال نبی نیز افزایش یافته اس��ت. 
وجود آثار باستانی متعدد، آرامگاه دانیال نبی، مقبره دعبل خزاعی و منابع سرشار 
طبیعی و انس��انی این منطقه، با یک برنامه ریزی منس��جم و عزمی محلی و ملی 
می تواند جایگاه و منزلت ش��وش را ارتقاء دهد و زمینه های توس��عه و پیش��رفت 
همه جانب��ه ای��ن شهرس��تان را فراه��م کندو امکان اس��تفاده از هم��ه ظرفیت ها و 
توانمندی های مغفول و کش��ف نشده را به فعلیت برساند. ازآنجاکه نام »شوش« 
نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ این س��رزمین اس��ت و در تقس��یمات 
کش��وری و نام گذاری ها به این نام ثبت رس��می ش��ده اس��ت؛ اما گهگاه در سطح 

منطقه ای از نام »شوش دانیال« به صورتغیررسمی نیز استفاده می شود.
اکنون که شهرس��تان ش��وش از دو ش��اخصه و ویژگی مهم و برجسته »تاریخی، 
باستانی« و »معنوی« برخوردار است، ضروری به نظر می رسد تا در جهت یادآوری 
عظمت گذشته، اعتباربخشی بیشتر به این منطقه و مهم تر از آن ارتقاء جایگاه و منزلت 
محلی، ملی و جهانی این شهرس��تان، میان دو شاخصه »تمدن« و »معنویت« یعنی 
ش��اخصه های »آثار تمدنی و باس��تانی« و »آرامگاه دانیال نبی« ، ارتباط و پیوند 
معن��ادار مثبتی ایجاد گردد. هرچندک��ه ارتباط و پیوند میان »تمدن« و »معنویت« 
قرن هاست که در این منطقه برقرار بوده، اما بی شک الزمه رسمیت بخشیدن عمیق به 
این پیوند، اضافه کردن پسوند مبارک »دانیال« به نام »شوش« است. پرواضح است 
که تحقق این مهم یعنی اضافه کردن پس��وند مبارک »دانیال« به »شوش« نیازمند 
طرح و پیگیری های جدی مسوولین محترم این شهرستان در سطح استانی و کشوری 
می باش��د تا از س��وی دولت، نام جدید این شهرس��تان تحت عنوان »شوش دانیال« 
به صورت رس��می به تصویب برس��د. متبرک کردن نام »شوش« به پسوند مبارک 
»دانیال« و ارتباط و پیوند میان »تمدن« و »معنویت« و درنهایت تصویب رسمی نام 

جدید »شوش دانیال« امید و انتظاری است که چندان دور از دسترس نیست.

تغیی�ر وضعی�ت محوره�ای ای�ذه از 
خودروه�ای س�واری ب�ه مح�ور ت�ردد 
خودروه�ای س�نگین س�بب ش�ده  که 
محورهای مواصالتی این شهرس�تان به 
جاده های مرگ معروف ش�وند و همواره 
مردم این شهرستان شاهد حوادث تلخ و 
ناگواری باش�ند که بیشترآن ها منجر به 

فوت می شود.
 ای��ذه یک��ی از شهرس��تان های ش��مالی 
خوزس��تان اس��ت که از نظر راه های جاده ای 
نقطه اتصالی بین خوزس��تان و اس��تان های 
شمالی کشور به شمار می آید؛ به همین دلیل 
تردد زیاد تریلرهای حمل مواد و اتوبوس های 
مس��افربری در محوره��ای مواصالتی این 
شهرس��تان به وفور به چشم می خورد. تغییر 
وضعی��ت محوره��ای ای��ن شهرس��تان از 
خودورهای س��واری به محلی ب��رای تردد 
خودروهای سنگین سبب شده  که محورهای 
مواصالت��ی این شهرس��تان در رس��انه ها و 
جراید خوزستان به جاده های مرگ معروف 
ش��وند و هر ماه مردم این شهرس��تان  شاهد 

حوادث  تلخ و ناگوار تصادف که بیشتر آن ها 
منجر به فوت می شوند؛ باشند. اگر از سمت 
روستای هالیجان به سمت اهواز نیز نگاهی 
به جاده ها داش��ته باشیم مشاهده خواهیم کرد 
که مرگ در کمین مس��افران اس��ت زیرا در 
ط��ول مس��یر جاده های��ی ن��ا ام��ن و فاقد 
اس��تانداردهای الزم را خواهی��م یاف��ت. 
مس��ووالن وزارتخانه راه و شهرس��ازی و 
نمایندگان ادوار گذشته این شهرستان بعد از 
بازدیده��ای میدان��ی خ��ود از جاده ه��ا و 
محورهای غیر استاندارد ایذه قول چهاربانده 
کردن مسیر ایذه به اهواز را دانند اما این قول 
نه تنها عملی نشد بلکه به یک وعده پوچ و 

خالی از اعتبار تبدیل شده است. 
در همی��ن رابط��ه یک ش��هروند ایذه ای 
بیان کرد: مس��ووالن در طول این چند س��ال 
فقط ش��عار چهار بانده شدن مس��یر ایذه به 
اه��واز را دادن��د اما این وع��ده صرفا روی 
کاغذها به یادگار مانده است. فرزاد نجاتپور، 
اظهارداش��ت: این مسیر پر خطر و حادثه خیز 
ب��رای کاندایدهای مجلس در زمان تبلیغات 
یک شعار و ابزار تبلیغاتی است اما متاسفانه 
هرک��دام از نماین��دگان به مح��ض ورود به 
مجل��س  قول های��ی که ب��رای بازس��ازی 

محورهای ایذه دادن��د را فراموش می  کنند.
وی افزود: امیدوار هستیم که مسووالن راه و 
شهرس��ازی چاره ای ب��رای احداث این جاده 
بیاندیشند؛ تا اینکه شاهد مرگ همشهریانم 
در این مس��یر نباش��یم. مسعود اورکی دیگر 
ش��هروند ایذه ای گفت: جاده های شهرستان 
ایذه ک��ه در واقع باید بگوییم ترانزیتی ترین 
مسیرهای استان خوزستان هستند؛ متاسفانه 
س��ال های طوالنی اس��ت م��ورد بی لطفی 
مس��ووالن راه و شهرسازی قرار گرفته اند. 
وی بیان ک��رد: در این جاده ها به ویژه مس��یر 
ایذه به اهواز ساالنه شاهد مرگ هموطنان مان 
هستیم و از همه مهم تر مسووالن این حادثه ها 
را می بینند اما هنوز کار مفیدی که بتواند از 
ای��ن حادثه ها جلوگیری کند، انجام نداده اند. 
این شهروند ایذه ای افزود: از مسووالن راه و 
شهرسازی تقاضا داریم؛ فکری به حال جاده 
ای��ذه به اه��واز کنند؛ تا اینکه دیگر ش��اهد 

تصادفات و مرگ هموطنانمان نباشیم.
در همی��ن ح��ال، هدایت ا...خادمی نماینده 
ایذه و باغملک اظهارکرد: جاده اهواز به ایذه 
متاسفانه جز جاده هایی است که ساالنه ده ها 
نفر کش��ته و زخمی به جا می گذارد و تقریبا 
یک جاده ملی در کش��ور به ش��مار می آید 

زیرا 6٥درصد کامیون های سنگین خوزستان 
از این ج��اده تردد می کنند، اما در این زمینه 
توجه��ی صورت نگرفته اس��ت. وی افزود: 
ج��اده مواصالتی ایذه به اه��واز را تقریبا به 
ص��ورت تکه تک��ه از باغملک به س��مت 
قلعه تل و از قلعه تل به سمت بارانگرد درحال 
چهاربانده ش��دن اس��ت. پل هالیجان نیز از 
پاسگاه هالیجان تا پلی که چندین سال دنبال 
ترمیم و بازسازی بودند در حال انجام است. 
نماین��ده ایذه و باغملک گف��ت: مجوزهای 
الزم از پاس��گاه هالیجان تا بازگرد نیز اتخاذ 
شده و اخیرا نیز اسناد مناقصه برای چهاربانده 
کردن محور هفتکل به باغملک منتشر شد. 
امیدواریم که هر چه س��ریعتر برنده مناقصه 

محور هفتکل به باغملک مشخص شود. 
 آنچه برای مردم شهرس��تان ایذه، اس��تان 
خوزس��تان و حتی استان های همجواری که 
ناچارند برای تردد از این جاده اس��تفاده کنند 
مهم است رها شدن از دام حوادث رانندگی و 
وعده ه��ای متعدد مس��ووالن در بخش های 
مختل��ف اس��ت چ��را ک��ه روزانه خ��ود یا 
عزیزان ش��ان در این منطقه رفت و آمد دارند 
و س��ایه خطر همچنان بر س��ر مس��افران و 

رانندگان این محور هست.

تکمیل طرح جمع آوری فاضالب اهواز تا پایان سال
 اس�تاندار خوزستان اظهارکرد: شرکت آبفای اهواز سیستم جمع آوری فاضالب 
این شهرس�تان را به صورت کامل تهیه نکرده اس�ت، به گونه ای که در حال حاضر 
تصفی�ه خانه فاضالب ش�رق اهواز تنها 60درصد از فاضالب شهرس�تان را تصفیه 

می کند اما باید 40درصد باقی مانده این طرح تا پایان سال تکمیل شود.
غالمرضا شریعتی افزود: باید طرح سیستم جمع آوری فاضالب به صورت کامل تهیه 
ش��ود تا 1۰۰ درصد فاضالب اهواز تصفیه ش��ود و دیگر ش��اهد ورود فاضالب به کارون 
نباش��یم. ش��ریعتی با بیان اینکه فاضالب تصفیه شده در دنیا برای صنعت و آبیاری فضای 
سبز استفاده می شود، بیان داشت: از ٣6 میلیون متر مکعب آبی که از تصفیه خانه فاضالب 
ش��رق اهواز بدس��ت می آید، 2۰ میلیون متر مکعب را به صنعت و باقی مانده آن را باید یا 

برای کمربند س��بز اهواز یا آبیاری فضای س��بز شهری 
اهواز اختصاص داد. استاندار خوزستان، خاطرنشان کرد: 
هدف اصلی ما ریخته نش��دن فاضالب ش��هر اهواز به 
کارون اس��ت و در این زمینه ش��رکت آب و فاضالب 
اه��واز نیز باید همکاری الزم را داش��ته باش��د و طرح 
سیس��تم جمع آوری فاضالب را ب��ه صورت کامل در 

نظر بگیرد و تا پایان سال اجرایی کند. 
وی با اش��اره به این نکته که احیای رودخانه کارون یکی از مهم ترین اهداف ما اس��ت، 
بیان داش��ت: زنده نگاه داش��تن و احیای این رود بستگی به جلوگیری از ورود فاضالب به 
آن دارد و در این زمینه مشکل اصلی، فاضالبی است که به این رودخانه ریخته می شود و 

تاکنون برای برطرف شدن این مشکل اقدامی صورت نگرفته است.

مسووالن استان فکری به حال جاده ایذه به اهواز کنند؛

سایه خطر همچنان بر سر مسافران و رانندگان
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جزئیات ابتالء22 نفربه سرخک در ماهشهر
رییس مرکز بهداش�ت خوزستان با اشاره به مبتال شدن22 نفر به بیماری سرخک 

در ماهشهر از مهار این بیماری در این شهرستان خبر داد.
 شکراله سلمان زاده  در خصوص چگونگی شیوع بیماری سرخک در ماهشهر 

اظهارکرد: ماه گذشته یکی از زوار اربعین حسینی، در کشور عراق مبتال 
به بیماری س��رخک ش��د و پس از بازگشت به کشور ایران و شهر خود 
ماهشهر، این بیماری به اطرافیان وی سرایت کرد. وی افزود: در آذرماه 

22 نفر از اهالی ماهشهر که عمدتا از اطرافیان و نزدیکان این فرد بودند، 
به بیماری سرخک مبتال شدند که بیشتر این افراد نیز جزو گروه های حساس می باشند. رییس 

مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: شیوع بیماری سرخک تنها 
در شهرستان ماهشهر مشاهده شد و با توجه به این که این بیماری در 
سطح خفیفی افراد را مبتال کرده بود،  هیچکدام از بیماران فوت نکردند 

و تمام افراد مبتال به سرخک تحت درمان قرار گرفتند. 
س��لمان زاده با اش��اره به اقدامات انجام شده جهت مهار بیماری سرخک در ماهشهر 
عنوان کرد: در کمتر از یک هفته به ۸۰ هزار نفر در شهرس��تان ماهش��هر که جزو گروه 
حساس و عمدتا دانش آموز بودند واکسن سرخک تزریق شد و خوشبختانه اکنون بیماری 
سرخک کامال مهار شده است. وی ادامه داد: گروه حساس بیماری سرخک را افراد 9 ماهه تا 
1٥ساله تشکیل می دهد؛ در این شرایط جهت جلوگیری از اپیدمی سرخک، بخشی از مردم 

ماهشهر که عمدتا شامل دانش آموزان بودند، واکسینه شدند.

گروه دیار کارون:
چهارمین دوره ش�وراي ش�هر اه�واز از زمان 
شروع کار با حواشي زیادي دست به گریبان بود، 
رسمیت نیافتن برخی ازجلسات به دلیل نداشتن 
حد نصاب الزم از جمله مسایلی است که شورای 
اه�واز هم�واره ب�ا آن روبرو بوده اس�ت و همین 
موضوع حاکی از میزان همدلی و ارزش  واهمیت 
رفع مس�ایل ش�هری اهواز در نزد شورانشینان 
است! این درحالی است که در روزهای پایانی این 
دوره از ش�ورا، از گوش�ه و کنار اخباری مبنی بر 
ع�زل و نصب های بودار در بدنه ش�هرداری اهواز  
ازس�وی مدیریت این مجموعه و اعضاء ش�ورای 
شهر به گوش می رسد و در این رابطه اعضاء شورا 
با درپیش گرفتن رویه قبلی س�عی بر آن دارند تا 
از  قافله انتقاد باز نمانند و در واپسین لحظات، با 

نسبت دادن اتهامات گوناگون به یکدیگر، خود از این چالش سر بلند بیرون آیند.
بدنبال انتش��ار فهرس��ت استخدام های بدون ضابطه در ش��هرداری اهواز در فضای مجازی 
تعدادی از اعضای شورای این شهر یکدیگر را به تخلف و دست داشتن در این استخدام ها متهم 

کردند؛ اما این بار بحث استخدام های فامیلی هم به صحن علنی شورا کشیده شده است.
جلس��ه اخیر ش��ورای شهر اهواز در ابتدا به دلیل غیبت هشت عضو و نرسیدن به حد نصاب 
مختومه اعالم ش��د، اما با اعتراض چند تن از اعضا، این نشس��ت حدود 2 س��اعت به صورت 
غیررس��می ادامه یافت. آغاز بحث توام با اعتراض به لیس��تی از اس��تخدام های غیرقانونی در 
شهرداری اهواز بود که ظاهرا رئیس شورا این موضوع را از شهردار استعالم کرده و در پی آن 
این خبر در فضای مجازی نیز منتش��ر ش��ده اس��ت. در نهایت هم بعضی اعضای شورا، خود را 

تبرئه کرده و دیگران را به استخدام های بدون ضابطه متهم کردند.
در همین رابطه، ناجی سواری عضو شورای  شهر اهواز با انتقاد شدید از رئیس شورا برای 
ارائه لیس��ت اس��تخدامی های غیرقانونی در شهرداری گفت: این لیست گزینشی است و اقدام 
رئیس شورای شهر در زمینه انتشار آن غیرقابل توجیه است. وی افزود: رئیس شورا در حالی 
از استخدام های غیرقانونی لیست تهیه کرده که دو نفر از نزدیکان اش در شورا مشغول به کار 
هستند. سواری تصریح کرد: اگر قرار است لیستی از استخدام های غیرقانونی تهیه شود، باید از 
س��اختمان ش��ورا، مشاوران رئیس ش��ورا و ش��هردار ش��روع کنید و نیروهای سازمان های 
زیرمجموعه شهرداری، مناطق و فضای سبز نیز باید بررسی شوند. وی همچنین گفت: اعتبار 

امضای رئیس شورا چهار ماه است که به دلیل داشتن چک برگشتی فاقد اعتبار است.
عاش��ور س��واری پور دیگر عضو شورا نیز گفت: امضای رئیس شورا هیچ مشکلی ندارد و 
چ��ک حقوق��ی اعضا و کارمندان ش��ورا هر ماه )از جمله در چهار ماه گذش��ته( را به صورت 

مشترک امضا می کنیم.
همچنین حجت االس��الم کاظم س��واری عضو دیگر ش��ورای ش��هر با انتقاد شدید از رئیس 
شورای شهر گفت: رئیس شورا برای تهیه این لیست با هیچکدام از اعضا مشورت نکرده است. 
وی با بیان اینکه این لیس��ت همه اعضا را به یک نس��بت مورد اتهام قرار داده اس��ت، افزود: در 
این لیست نام افرادی وجود دارد که 12سال در شهرداری مشغول به کار بوده اند ولی نامی از 
برخی نیروهای تحمیلی اعضا به شهرداری دیده نمی شود و اعضای شورا که نیروهای خود را 
به سیستم تزریق کرده اند باید معلوم شوند. سواری با بیان اینکه استخدام در شهرداری اهواز 
باید به صورت قانونی انجام شود، خواستار اخراج تمام کسانی شد که به صورت غیرقانونی 
برسرکار آمده اند. وی با اشاره به اینکه برخی از اعضا 2۰تا٣۰ نفر را در شهرداری استخدام 
کرده اند، تصریح کرد: نام رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز با چهار هزار دانشجو 
نیز در میان لیس��ت اس��تخدام های غیرقانونی اس��ت. سواری در پاس��خ به آذر زمانپور عضو 
ش��ورای ش��هر اهواز که وی را به اس��تخدام پنج نفر در دفتر کارش در ش��ورای ش��هر متهم 

کرد،گفت: شما نیز هفت یا هشت نفر را در سازمان میادین شهرداری اهواز استخدام کرده اید.
حجت مظفری، عضو شورای اهواز نیز گفت: این لیست تنها با هدف تخریب اعضای شورا تهیه 
شده است و ما نیز معتقدیم افرادی که به صورت غیرقانونی وارد شهرداری شده اند باید اخراج 
شوند. وی افزود: من را متهم کرده اند که 17۰ نفر در شهرداری استخدام کرده ام، درحالی که این 
مس��اله صحت ندارد و باید بررس��ی شود که چه کسی بیشتر در شهرداری استخدام کرده است. 

مظفری اضافه کرد: این اقدام رئیس شورا باعث شده همه اعضا زیر سوال بروند.
حسین حیدری دیگر عضو شورای شهر اهواز همچنین بابیان اینکه رئیس شورا باید قبل از 
اعالم لیست با دیگر اعضا مشورت می کرد گفت: این لیست پاالیش نشده است و بیش از دو 
سوم لیست شامل افرادی است که هیچکدام از اعضا، از آنها اطالعی نداشتند. وی افزود: اعضا 
باید به صورت منطقی مش��کالت خود را حل کنند و این روش طرح مس��ائل توس��ط اعضا 
پس��ندیده نیس��ت.حیدری اضافه کرد: این تنش ها به جز تخریب وجهه ش��ورای چهارم هیچ 

نتیجه ای ندارد و برخی با تخریب شورا می خواهند به مطلوب خود برسند.
همچنین غالمرضا س��بزعلی عضو شورای ش��هر اهواز نیز گفت: طرح مساله استخدام های 
غیرقانونی تبلیغاتی و در راس��تای تایید صالحیت های دوره آینده ش��ورای شهر است. وی با 
انتقاد از رئیس شورا برای اعالم لیست بدون اطالع سایر اعضا افزود: نامه ها و مصوبات باید 
از طریق سخنگوی شورا اعالم شود. سبزعلی با بیان اینکه لیست استخدام ها توسط مشاوران 
رئیس ش��ورا تهیه ش��ده اظهارکرد: اطالعات برخی از مش��اوران دقیق نیست و برخی از آنها 
برای منافع شخصی از مدیران شهری این لیست ها را تهیه می کنند، بنابراین نباید با استناد به 
این لیست ها آبروی اعضای شورا را ببرید و به آنها توهین شود. وی با بیان اینکه تعداد زیادی 
از کارکنان شهرداری از استانداری مامور به خدمت شده اند، تصریح کرد: شهرداری یک نهاد 

غیردولتی است اگر چه تا کنون بر اساس ضوابط عمل شده است.
زیبا صالح پور عضو شورای اهواز نیز با بیان اینکه با استخدام غیرقانونی مخالفم گفت: از 
کسی که لیست استخدام های غیرقانونی را تهیه کرده اعالم شکایت می کنم.وی افزود: آمار 
متناقضی از این لیست به دست آمده که برخی ۸٣۰ نفر و برخی ٣16 نفر را اعالم کرده است.

اسکندر زنگنه دیگر عضو شورا هم خواستار تصمیم عقالنی اعضا درباره این موضوع شد و 
گفت: همه اعضای ش��ورا اذعان دارند که اس��تخدام غیرقانونی٣۰۰ نفر صحت دارد اما اخراج 
این تعداد از پرسنل، منجر به برهم خوردن زندگی٣۰۰ خانوار می شود. وی افزود: ٣٥ نفر در 
مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز استخدام شده اند که رئیس این مرکز باید درباره نحوه 

جذب آنها توضیح بدهد.
اسماعیل احمدی فر رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز نیز گفت: نحوه استخدام 

در مراکز علمی کاربردی تابع قانون خاصی نیست و در اختیار رئیس مرکز است.
هوش��نگ شیرمردی رئیس ش��ورای شهر اهواز همچنین با انتقاد از استخدام های فامیلی در 
شهرداری اهواز گفت: برخی از اعضا به قدری در استخدام مدیران و سایر نیروهای شهرداری 
افراط کرده اند که صدای همه را درآورده اند. وی با اش��اره به اعتراض اعضای ش��ورای شهر 
نس��بت به این لیس��ت گفت: تا کنون ٥٣ نامه به ش��هردار اهواز درباره مش��کالت مراجعان 
نوش��ته ام که به دلیل ابهام در قراردادها پاس��خ آنها را دریافت نکردم و تنها 2 نامه پاس��خ داده 

شده که یکی از آنها پاسخ به درخواست استعالم استخدام های غیرقانونی در شهرداری است.
به گزارش »ایرنا«، ش��یرمردی افزود: طی نامه ای اس��م ٣16 نفر از کس��انی که به صورت 
غیرقانونی اس��تخدام ش��ده اند را به شهرداری اهواز اعالم کرده و درباره آنها توضیح خواستم 
که شهرداری در نامه ای به تاریخ اول آذر امسال، نام ٣٣۴ نفر از کارکنانی که تبدیل وضعیت 
شده اند را اعالم کرده است. وی با بیان اینکه لیست به صورت محرمانه به دفتر شهردار ارسال 
شده، اضافه کرد: قصد انتشار این لیست را نداشتم و مشخص نیست چه کسی آن را در فضای 
مجازی منتشر کرده است که این مساله باعث اعتراض برخی شده و حتی بعضی از افراد نیز به 
اداره اطالعات فراخوانده ش��ده اند. ش��یرمردی اظهارکرد: اعضا از بخش زیادی از لیس��ت 

بی اطالع بوده اند به همین دلیل درخواست می کنیم که این لیست تعیین تکلیف شود.
در پایان باید خاطرنش��ان ساخت، درش��رایطی که شهروندان کالنشهر اهواز با مشکالت 
متعددی همچون آب و فاضالب، کمبود فضای س��بز و پارک در جهت اس��تفاده خانواده ها، 
آلودگی های متعدد زیس��ت محیطی، خرابی لوله های انتقال آب ش��رب و هزاران هزار مشکل 
دیگر درحال دس��ت و پنجه نرم کردن اس��ت و درحالی که تا پایان این دوره از ش��ورای شهر 
زمان زیادی باقی نمانده اس��ت، بروز چنین مس��ایلی در بدنه شهرداری و شورا سبب افزایش 
نگرانی در بین افکار عمومی شده و همگان را نسبت به مسووالن شهرشان دلسرد می کند؛ از 
ای��ن رو انتظار می رود تصمیم گیران اس��تان به ویژه اس��تاندار  ب��ا جدیت تمام موضوعات و 
چالش  های پیش روی اهواز را پیگیری کنند چرا که اینگونه بنظر می رس��د که  از این دوره 

شورای شهر اهواز »آبی گرم نمی شود.«

تنش هایی که باعث نا امیدی شهروندان شد

از شورای شهر تا شورای استخدام


