
ملخ ه�اي هم�ه  چيزخ�واري كه ب�ه جنوب 
ايران هج�وم آورده اند، بزرگ ترين دش�من 
محص�والت كش�اورزي و پوش�ش گياه�ي 
هستند، اما يك تجربه بس�يار خوب جهاني 
ب�راي اي�ن مش�كل وج�ود دارد ك�ه وزارت 
جهاد كش�اورزي بايد آن را مدنظر قرار دهد. 

يكي از جديدترين روش هايي كه سازمان جهاني 
فائو )سازمان خواربار و كش��اورزي ملل متحد( 
براي مقابله با ملخ ها پيشنهاد مي كند، پيش بيني 
حضور آنهاس��ت؛ يعن��ي اس��تفاده از اطالعات 
ماهواره اي و امكان تعيين مناطق بالقوه مطلوب 
براي ملخ ها با اس��تفاده از اين پايش ماهواره اي 
است؛ ايده اي كه از ايتاليا شروع شد و اين رويكرد 
جديد به پيش بيني زمان هش��دار ملخ ها، دوماه 
قبل از آن كم��ك مي كند. اين ب��ه لطف پروژه 
 )ESA( همكاري بين دانشمندان فضايي اروپا
و FAO اس��ت و ديگر كش��ورها هم به رايگان 

مي توانند از آن بهر ه مند شوند. 
اين هشدار كمك مي كند، اقدامات مناسب انجام 
و به اين ترتيب از به وجود آمدن يك زيان بزرگ 

غذايي جلوگيري  ش��ود. ايده اين طرح در ايتاليا 
ش��روع و امروز به يك تجربه عملي و موفق بدل 

شده است. 
س��ال هاي قبل رصد ماهواره اي براساس ميزان 
تراكم پوشش گياهي،  حضور ملخ ها را پيش بيني 
مي كرد، اما امروز به مراتب پيشرفته تر هم شده 

است. 
 آفريقا را نقره داغ كردند

در واقع براساس ميزان رطوبت موجود در زمين 
مي توان پيش بين��ي از رويش زمين ها و باردهي 
آنها داش��ت و به دنبال آن الگوي حركت ملخ ها 
و در نهايت ب��راي جلوگيري از وق��وع اين آفت، 

پيش بيني مناسب را انجام داد. 
در حال حاضر در كشور موريتاني روي پروژه هايي 
كار مي شود كه حتي مي تواند آفت هاي گياهي 
مانند قارچ ها را هم تا 70روز قبل پيش بيني كند. 
در س��ال هاي 2003 ت��ا 2005 ملخ ها در غرب 
آفريقا حدود 90درص��د محصول غله و حبوبات 
را خوردند و ح��دود 600ميليون دالر آس��يب 
رس��اندند و براي كنترل وضعيت به وجود آمده 

مقدار 13ميليون ليتر آفت كش مصرف شد. 

اين ملخ هاي همه چيزخوار روزانه به طور ميانگين 
300 كيلومت��ر در ارتفاع��ي 1700متري پرواز 
مي كنند. هجوم اين ملخ ها از درياي سرخ شروع 
شد و به شبه جزيره عربستان رسيد.  عمان، قطر و 

عربستان را درگير كرد و به سمت ايران آمد. 
  تخمگذاري 400 عددي !

غالباً هر اتفاق زيست محيطي كه در شرق آفريقا 
و شبه جزيره عربستان بيفتد، از طريق وزش باد 
ايران را هم درگير مي كند. آخرين حمله بزرگ 

ملخ ها به ايران به سال 40 و 42 برمي گردد. 
»باه��وكالت« يك��ي از مناطق حفاظت ش��ده 
سيس��تان و بلوچستان اس��ت كه هجوم ملخ ها 
امنيت كل، بزها، قوچ و ميش ها را نش��انه رفته 
است. نبايد اجازه داد ملخ ها در جايي تخم ريزي 
كنند و هر ملخي در كوچك تري��ن تعداد را هم 
بايد از بين برد. يك ملخ بالغ در هر بار تخمگذاري 

300 تا400 تخم مي گذارد. 
حضور ملخ ها يك تهديد براي گياهان طبيعي، 
مراتع و جنگل هاست و مبارزه با آنها در مراتع 
مي تواند خسارت ها را در مزارع و باغات كاهش 

دهد. 

 زنبور و ماهي هم قرباني مي شود
ملخ ها ابتدا به شهرس��تان هاي غربي هرمزگان 
يعني بندرلنگه و پارس��يان حمله كردند. حضور 
آنها در اين بخش كنترل شد، حاال آنها ميناب را 
هم رد كرده اند و به سمت »سيريك« رفته اند. با 
بهره گيري از دستاورد فائو مي توان اميدوار بود كه 
س��يريك آخرين نقطه حضور ملخ ها باشد و آنها 

به زودي از هرمزگان خارج شوند. 
آماره��ا نش��ان مي ده��د ملخ ها در يك دس��ته 
مي توانند روزانه غذاى   35هزار نفر را هم بخورند 
و با باد موافق حتى تا400 كيلومتر هم در يك روز 
جابه جا شوند. 40منطقه و بيش از 17000هكتار 

در ايران امروز درگير حمله ملخ هاست. 
از طرف ديگر سمى كه براى كشتن ملخ ها به كار 
مي رود، مي تواند زنبور و ماهي ها هم بكشد و براى 
انسان هم خطرآفرين باشد كه براى كشتن شان 
حداقل بايد دو تا سه روز سم روى گياه بماند و با 
بارش هاى حتى رگب��ارى در مناطق تحت تأثير 

وضعيت كنترل شان بسيار پيچيده مي شود. 
 بودجه 10 ميلياردي در كما

سايت سازمان فائو پنج ش��نبه شرايط ايران را در 
درجه وخيم تري نسبت به اعالم قبلي خود قرار 
داد. اس��تان هاى درگير، اغلب در توليد گندم و 
دانه هاى روغنى سهم بسيار مهمى دارند. با اين 
وضعيت و از دس��ت دادن بخش مهم ديگرى از 
محصوالت كشاورزى در اثر سيل، قطعاً با بحران 
امنيتى در زمينه موادغذايى مواجه خواهيم شد. 
از طرف��ى ب��ا تحريم هاي كش��ور ممكن اس��ت 
حتي وزارت جهادكش��اورزي مجبور به واردات 
موادغذايى درج��ه چندم يا مواد غذايي دس��ت 
اول به چند برابر قيمت شود. با همه اين تفاصيل 
روشن نيس��ت كه دليل تصويب نش��دن اعتبار 
10ميليارد توماني از سوي دولت براي مبارزه با 
ملخ هاي مهاجم چيست؟ سازمان حفظ نباتات 
هم اعالم كرده است كه در صورت تأمين نشدن 
اين اعتبار ت��ا دو هفته آين��ده، كار از كار خواهد 
گذشت و هجوم اين آفت در كنار سيل، تبديل به 

بحران تازه اي براي كشور خواهد شد. 
 گام هاي جدي برداريم

عده اى در صفحات مجازى، پيشنهاد خوردن اين 
پروتئين بدون چربى )ملخ ها( را مطرح كرده اند! 
چيزى كه در خاور دور بس��يار مرسوم است، اما 
تا ما روى پذيرش افزودن حش��رات به بشقاب 
روزانم��ان كار كنيم و آنها را بخوري��م، آنها ما را 
خورده اند! وقت آن رسيده كه گام هاي جدي در 

اين زمينه برداريم. 
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حاج قاسم سليماني پنج شنبه به شادگان خوزستان رفت و  با سيل زدگان گفت و گو كرد. جانشين حشدالشعبي عراق نيز وي  را همراهي كرد 
تا از نزديك شاهد عمليات مهندسي مشترك ادوات مهندسي ايران و عراق باشند

آمادگي براي شکست حصر آبادان از سيل

هجوم ملخ شبه جزيره به کشاورزي ايران
ملخ ها مي توانند روزانه غذاى 3٥هزار نفر را بخورند! تا دير نشده بايد راه هاي تجربه شده را براي مقابله با ملخ ها به كار گيريم

اوضاع خوزستان 

زهرا چيذري
هن�وز ب�ه حال�ت   گزارش  2

عادي بازنگشته كه 
آبادان هم در حالت اضطراري فرو رفت. در حالي 
كه مردم شهرستان حميديه آماده بازگشت به 
خانه و زندگي شان مي شوند، سيالب و باالآمدن 
مد دريا موجب شد تا فرماندار ويژه آبادان در اين 
شهرس�تان اعالم وضعي�ت فوق الع�اده كند. 
آبگيري بدون اطالع قبلي سد سيمره نيز سبب 
غرق ش�دگي بس�ياري از خانه ها و زمين هاي 
كش�اورزي در حوالي س�د شد. س�ردار قاسم 
سليماني فرمانده سپاه قدس به عنوان مسئولي 
كه از ابتداي بحران سيل در منطقه حضور داشته، 
بار ديگر در ميان سيل زدگان خوزستاني حضور 
يافت و با بيان اينكه هر گاه نيرو هاي مس�لح به 
كمك نياز پيدا مي كنند، مردم براي مساعدت در 
اين مسير جانفشاني مي كنند، تأكيد كرد:»امروز 
مردم نيازمند مساعدت نيرو هاي مسلح شده اند 
و در همين راستا نيرو هاي مسلح به كمك آنها 
آمده و در راه خدمت به آنها ه�ر كاري در توان 

دارند،  انجام مي دهند.«

حاج قاسم سليماني پنج شنبه به شعيبيه شوشتر 
رفت و پس از بازديد از مناطق س��يل زده گوريه، 
ي��ذاب، عيله ي��ك و ديگ��ر مناطق ش��عيبيه، با 

سيل زدگان اين منطقه گفت و گو كرد. 
ابومهدي المهندسي جانشين حشدالشعبي عراق 
نيز فرمانده نيروي قدس س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المي را همراهي مي كند تا از نزديك ش��اهد 
عمليات مهندسي مشترك ادوات مهندسي ايران 
و عراق باش��ند.  طغيان رودخانه هاي كرخه، دز و 
كارون تاكنون سبب آبگرفتگي بيش از 270روستا 
و بيش از يكصد هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي 
در خوزستان شده و حدود 400هزار نفر در معرض 

خطرات ناشي از اين سيالب قرار گرفتند. 
طغيان رودخانه دز منجر به محاصره ش��دن 19 
روستاي بخش ش��عيبيه شوش��تر و بيش از 30 

روستاي اين بخش شد. 
شعيبيه از توابع شوشتر در استان خوزستان شامل 

58روستا با 22 هزار نفر جمعيت است. 
  غرق شدن مناطق اطراف سد سيمره

عدم اطالع رساني دقيق و به موقع به مردم منطقه 
در جريان آبگيري سد سيمره، باعث شد تا همه 

خانه هايشان زير آب برود. 

اين در حالي است كه بنا بود س��د سيمره نهايتاً 
تا تراز 704 آبگيري شود و مردم نيز تا اين ارتفاع 
نقل م��كان كردند، ام��ا در روزه��اي اخير بدون 
اطالع رس��اني قبل��ي دريچه هاي خروجي س��د 
سيمره بسته شد و تراز آب سد از 704 به 7016 
رسيد و بسياري از خانه ها و زمين هاي كشاورزي 

در حوالي سد زير آب رفت. 
 آغاز بازگشت مردم حميديه به خانه 

سرپرس��ت فرمانداري حميديه از آغاز بازگشت  
س��يل زدگان حميديه به منازل خود خبر داد. به 
گفته شاهين هاشمي تاكنون تعداد 877 خانوار 
از تعداد ه��زار و 236 خانواري كه در اردوگاه هاي 
اضطراري مس��تقر بودند تا تاريخ 29 فروردين به 

خانه هاي خود بازگشتند. 
در عين حال وضعيت خوزستان با پهپادهاي هوا 
فضاي سپاه در حال رصد است. به گفته مديركل 
راه��داري و حم��ل و نق��ل جاده اي خوزس��تان 
بارندگي هايي كه از روز گذش��ته در اس��تان آغاز 
ش��ده منجر به مسدودش��دن محورهاي جديد 
نشده، اما 21 محور روستايي از جمله محور اهواز � 

آبادان همچنان مسدود است. 
  وضعيت فوق العاده در آبادان

درآب��ادان وضعي��ت فوق الع��اده اع��الم ش��ده. 
سيدزين العابدين موس��وي، فرماندار ويژه آبادان 
علت اعالم وضعيت فوق العاده را مد غيرطبيعي و 
باالآمدن سطح آب رودخانه اروندرود، اعالم كرده 
است. به گفته وي مردم حاشيه رودخانه هاي اروند 

و بهمنشير بايد هوشيار باشند، زيرا ممكن است مد 
اكبر تكرار شود. 

 خسارت سيالب به زادگاه روحاني 
س��يالب به روس��تاي زادگاه رئيس جمهور هم 
خس��اراتي وارد كرد. »محمدحسين قاسميان« 
بخشدار مركزي س��اوه از تخريب پل چهارمتري 
مسير اصلي ارتباطي روستاي »سرخه ده« به دليل 
بارش هاي پنج شنبه شب خبر داد. دهيار سرخه ده 
در عين حال نسبت به خطر تخريب پل تاريخي 

شاه عباسي اين روستا، هشدار داد. 
  نگراني ه�اي بهداش�تي در مناط�ق 

سيل زده
با گرماي هوا نگراني درباره شيوع بيماري در مناطق 
سيل زده جدي تر مي شود. عليرضا رئيسي، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت معتقد است:»بيشترين 
نگراني در اس��تان خوزس��تان بحث پس زدگي 
فاضالب و در نتيجه باالآمدن آب رودخانه اس��ت 
كه از حساس��يت فوق العاده اي برخوردار است و 
اين مشكل يك بار براي هميشه بايد مرتفع شود.« 
وي از ادامه مراقبت هاي بهداشتي خبر مي دهد و 
تأكيد مي كند:»در مناطق سيل زده  كمبود دارو 

نداريم.«
حامد بركاتي مديركل دفتر س��المت جمعيت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت اما نگران گرم 
شدن هوا و ش��يوع بيماري هاست. وي همچنين 
تأكي��د مي كند:»نگران خشك ش��دن  گل و الي 
هستيم؛ چراكه ممكن اس��ت با تندبادي، گرد و 

خاك ايجا شود و منجر به بروز مشكالت و معضالت 
تنفسي شود.« سخنگوي سازمان اورژانس كشور 
هم تأكيد مي كند:»در مناطق سيل زده از »ماسك « 

استفاده كنيد.«
 ساخت 10 هزار خانه تا پايان سال

خدمت رساني به سيل زدگان و تالش براي جبران 
خس��ارات آنها همچنان ادام��ه دارد. پرويز فتاح 
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( روزگذشته 
در س��خنان پيش از خطبه نماز جمعه با اش��اره 
به جمع آوري كمك 120ميلي��ارد توماني براي 
سيل زدگان تأكيد كرد:»تا پايان سال تمام 10هزار 

واحد را مي سازيم.«
به گفته وي، براي جبران خس��ارات دست كم به 
هزار ميليارد تومان نياز اس��ت. وزير اس��بق نيرو 
با اش��اره به س��وابق تخصصي خود در حوزه آب 
تصريح كرد:»مي ش��د اين حادثه در خوزس��تان 
رخ ندهد. حتماً پيش بيني ها در مديريت مخازن 
سدها اشكال داشته اس��ت. «وي در عين حال به 
مردم خوزس��تان قول داد»همه خسارات جبران 

خواهد شد.«
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
نيز در حاشيه نشست شوراي هماهنگي مديريت 
بحران استان خوزستان گفت: »دولت تا حدي 
كه امكانات و منابع دارد بايد غرامت ها را هرچه 
زودتر به مردم آس��يب ديده از س��يالب اخير در 
اس��تان هاي درگير س��يل پرداخت كند و اين 
موضوع در نشست اخير سران سه قوه نيز مورد 

تأكيد قرار گرفته است.«
وزير كش��ور هم بر ش��فافيت و توزي��ع عادالنه 
كمك هاي مردمي در مناطق سيل زده تأكيد كرد. 

  يك بازاري - يك كاالي اساسي
در كنار برنامه هاي منس��جم و ت��الش نهادها و 
سازمان هاي رسمي، گروه هاي مردمي و جهادي 
هم براي كمك به س��يل زدگان بس��يج شده اند. 
غالمرضا حس��ن پور اش��كذري، رئيس سازمان 
بسيج اصناف، بازاريان و فعاالن اقتصادي كشور از 
برگزاري اردوي جهادي 200نفره و حضور اعضاي 
اين سازمان در مناطق س��يل زده گرگان و اهواز 
خبر داد و افزود:»طرح ي��ك بازاري_يك كاالي 
اساسي«براي تأمين وسايل زندگي سيل زدگان 
عزيز، مورد اسقبال مسئوالن بخش خصوصي و 
خيرين قرارگرفت و براي ش��روع اين طرح مبلغ 
35ميليارد ريال توسط شركت كنندگان در اين 

اردوها، اختصاص داده شده است.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 مهدي افشار توئيت كرد: بايد بچه جنوب شهر باشي تا از نيمه شعبون 
نوستالوژي داشته باشي. جاذبه توريس��تي دست اول. هيئتي و غيرهيئتي 
هم نداشت. چراغاني قياسي و تيردوقلو جاذبه دهه شصتي تهران بود. عشق 
مي كرديم بگيم از شمرون هم ميان تماشا .... . چقدر هم درش عاشق شديم. 
-----------------------------------------------------

 شهرزاد با انتشار اين عكس توئيت كرد: پست اينستاگرام مجله 
نيويوركر با طعنه به حجم سانسور در گزارش مولر!

-----------------------------------------------------

 سليماني با انتشار اين عكس توئيت كرد: جانباز سيدحسين 
آملي كه 33،34 سال خوابيده بود؛ باالخره ايس��تاد و به صف ياران و 

همرزمان شهيدش پيوست ...
-----------------------------------------------------

 رسول شكري نيا توئيت كرد:  SecurityDiscovery گزارش داده 
داده هاي مرتبط با 6/7ميليون كاربر ايراني يكي از تاكسي هاي اينترنتي 
در معرض افشا قرار گرفته است؟ گفته شده همه مشخصات كاربران و 
رانندگان در معرض افشا قرار دارد! آقاي جهرمي اگه شوآف بازيتون تموم 

شده، فكري براي امنيت سايبري و اطالعات مردم بكنيد ...
-----------------------------------------------------

 محمد مهدي توئيت ك�رد: خانومم با بچه هفت ماهه رفته س��ر 
كالس استاد  گفته چون بچه داري پنج نمره از بقيه بيشتر بهت ميدم. 
با بچه هم كاري نداش��ته باش بذار هر چقدر مي خواد سر و صدا كنه! 

استاد اينقدر با شعور؟!
-----------------------------------------------------

 س�يدامير س�ياح توئيت كرد: س��ؤال: چرا در صنايع نظامي ما 
مي توانيم ولي در صنعت خودرو نمي توانيم؟ جواب در تفاوت تفكر حاكم 
بر اين دو صنعته؛ مديران صنعت خ��ودروي ايران هنوز تصور مي كنند 
فناوري را بايد از خارج انتقال داد، اما مهندس��ان حاكم بر صنايع دفاع 

فهميده اند فناوري پيشرفته را انتقال نمي دهند بايد آن را يادگرفت. 
-----------------------------------------------------
 نويد كمالي توئيت كرد: اگر دقت كنيد سيل اخير بهانه اي خوبي 
شده براي برخي نماينده ها و كانديداهاي احتمالي مجلس كه با حمله 

به اين و آن براي خودشان مخاطب و هوادار جمع كنند!
-----------------------------------------------------

  اميرعلي صفا با انتشار اين عكس توئيت كرد: بچه هاي ارتش 
در پلدختر ب��راي يكي از كودكان جش��ن تولد گرفت��ن. چه خوبه كه 

همه شون اينقدر پرانرژين.
-----------------------------------------------------

 پوريا با انتشار اين عكس توئيت كرد: حرف حساب !
-----------------------------------------------------

 محمود قائدي با انتشار اين عكس توئيت كرد: پايي كه جاماند 
...چقدر اين تصوير خدمت به مردم سيل زده زيباست. 

-----------------------------------------------------

 س�يدصادق حس�يني با انتش�ار اي�ن عكس توئي�ت كرد: 
كمك هاي رزمندگان مدافع حرم فاطميون افغانستان به سيل زدگان 

روستاهاي پلدختر.

نيره ساري

 محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه 
گفت: با مسدودسازي 12هزار سيم كارت كه به منظور كالهبرداري  هاي 
ارتباطي موسوم به كالهبرداري هاي كارت به كارت استفاده مي شد، 

وقوع اين جرم در نوروز امسال 40درصد كاهش يافت. 
 براس��اس آمارهاي ارائه ش��ده از س��وي مركز آمار ايران، 38درصد 
جمعيت بيكار 10ساله و بيشتر از كل بيكاران را فارغ التحصيالن آموزش 

عالي تشكيل مي دهند. 
 رئيس سازمان غذا و دارو گفت: مقايسه تعداد دانشجويان داروسازي در 
89 كشور حاكي از آن است كه به ازاي هر 10 هزار نفر، شاهد فعاليت شش 

داروساز هستيم، در حالي كه اين آمار در ايران به سه داروساز مي رسد. 
 وزير آموزش و پ��رورش از داير ش��دن تمام كالس ه��اي درس در 
استان هاي س��يل زده به جز مناطقي از خوزس��تان خبر داد و گفت: با 
تأكيد رئيس جمهور در مناطقي از خوزستان كه امكان تشكيل كالس 
درس فراهم نش��ده باش��د، حتي با تش��كيل چادر در مناطق استقرار 

هموطنان سيل زده، كالس هاي درس برگزار مي شود. 
 قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
از تدوين نظام جامع خدمات آزمايش��گاهي توس��ط  معاونت درمان و 

معاونت آموزشي اين وزارتخانه خبر داد. 
 دبير كل مجمع خيرين سالمت كش��ور گفت: اين مجمع از حدود 
10 سال پيش در جلس��ه اي كه با مقام معظم رهبري برگزار شده بود، 
تشكيل شد و تا پايان سال 96، خيرين بيش از 6هزار ميليارد تومان به 

حوزه سالمت كمك كردند. 

5 رکورددار ثابت 
به هم ريختن اعصاب مردم !

طبق آمارهاي جديد به همان منوال سال هاي قبل، تأمين اجتماعي، 
وزارت كار، ش��هرداري، رياس��ت جمه��وري و وزارت بهداش��ت پنج 
دستگاهي هس��تند كه در سال 97 بيشتر از همه ش��كايت مردم را به 

خودشان اختصاص داده اند. 
اين آمار در حالي اس��ت كه در سال 95 رتبه نخس��ت اين شكايات به 
وزارت كار و تأمين اجتماعي تعلق داشت و بعد از آن تأمين اجتماعي، 

شهرداري ها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا چهارم قرار داشتند. 
جالب اين اس��ت كه بعد از ثابت ماندن وزارت كار، تأمين اجتماعي و 
شهرداري به عنوان دستگاه هاي ناراضي تراش، رتبه سوم به سازمان ها و 
دستگاه هاي زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري تعلق گرفته است. رئيس 
ديوان عدالت به برخي نهادهاي زيرمجموعه نهاد رياس��ت جمهوري 
چون اداره امور اس��تخدامي، س��ازمان مديريت و برنامه ريزي و بنياد 

شهيد اشاره كرده است. 
همچنين وزارت بهداشت نيز از جمله دس��تگاه هايي است كه در آمار 
ارائه شده جديد به آن اشاره مي ش��ود. الزام به پرداخت وجوه مرخصي 
مناطق محروم و روستايي، الزام به پرداخت كارانه ها و اضافه كار، الزام به 
پرداخت حق بيمه، الزام به پذيرش و احتسابات سوابق بيمه اي و الزام به 
پرداخت حقوق و مزاياي قانوني از جمله اين موارد در سال 97 معرفي 

شده بود كه برخي مسئوالن وزارت بهداشت آن را تأييد كرده بودند. 
شهرداري نيز نهادي اس��ت كه عالوه بر ميزان نارضايتي مردم و ثبت 
شكايت در ديوان عدالت، در صدر نهادهاي دريافت و پرداخت رشوه هم 
قرار دارد. پيش از اين خالقيت جمع دانشجويي در راه اندازي يك سايت 
با هدف بسط شفافيت نشان داده بود كه اين نهاد در صدر نهادها براي 

دريافت و پرداخت رشوه است. 
هرچند كه رئيس ديوان عدالت تأييد كرده يكي از داليل باال بودن شكايت 
از اين دستگاه ها دربرگيري و گستردگي فعاليت اين مجموعه هاست، اما 
نكته مهم اينجاست كه هر ساله با اندك تفاوتي همين نهادها به عنوان 
دس��تگاه هاي ناراضي تراش مردم��ي معرفي مي ش��وند و دليل آن را 
هم همين دربرگيري مي دانند. اين در حالي اس��ت كه حجت االسالم 
محمدكاظم بهرامي مي گويد: در بسياري موارد قوانين دو پهلو و حتي 
چند پهلو است و همين برداش��ت متفاوت منجر به افزايش نارضايتي 
مي شود. اصالح قوانين يكي از مواردي اس��ت كه از زبان رئيس ديوان 

عدالت به منظور كمتر شدن تظلم خواهي مردم بيان مي شود. 
ديوان عدالت اداري تنها مرجع تظلم خواهي مردم از دستگاه هاي اداري 
و اجرايي است. در اصل 173 قانوني اساسي پيش بيني شده كه مردم 
مي توانند از دستگاه هاي دولتي شكايت و تظلم خواهي كنند. هر چند 
بايد گفت شكايت مردم از حاكميت، دس��تگاه هاي دولتي و مأمورين 
دولت نكته قابل توجه و مناس��بي در قانون محسوب مي شود، اما اين 
سؤال پيش مي آيد كه چرا مديران دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي 
و ساير ارگان ها، حق مردم را نمي دهند؟ چرا مردم بايد مجبور شوند كه 
شكايت كنند تا حق مسلم خود را بگيرند؟! در حالت كلي چرا اين همه 

نقض در قانون روي مي دهد كه به دنبال آن شكايت انجام شود؟

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حناچي: احداث مترو در عراق 
دير شده است

شهردار تهران در س�فري كه به عراق داشت، با استاندار و همتاي 
بغدادي خود ديدار و در زمينه مسائل شهري مشترك بين دو پايتخت 
و زمينه هاي همكاري ته�ران و بغداد گفت وگ�و و تبادل نظر كرد. 
پيروز حناچي در ديدار با »فالح حس��ن الجزايري« استاندار و »رياض 
العضاض« رئيس شوراي استان بغداد از ظرفيت شركت هاي ايراني براي 
احداث مترو در عراق خبر داد و گفت: مي توان اين موضوع را از س��وي 

كميسيون هاي مشترك دو كشور پيگيري كرد. 
 وي در اين ديدار كه ايرج مس��جدي، س��فير ايران در عراق و شهربانو 
اماني، عضو شوراي شهر تهران هم حضور داش��تند، افزود: بغداد يك 
كالنشهر است و كالنشهر ها معموالً مشكالت مشابهي دارند كه ترافيك 
يكي از آنهاست.  شهردار تهران با بيان اينكه پربارترين راه هايي كه براي 
رفع ترافيك توصيه مي شود گسترش شبكه مترو است، عنوان كرد: در 
س��ال 66عمليات احداث متروي تهران را عماًل آغاز كرديم و در حال 

حاضر 7خط مترو تهران به بهره برداري رسيده است. 
وي با بيان اينكه احداث مترو در بغداد دير ش��ده است، گفت: هر چه 
سريع تر بايد در مورد اين موضوع تصميم بگيريد؛ البته شما مي توانيد از 
مشكلي كه ما با آن مواجه هستيم به عنوان تجربه استفاده كنيد چراكه 
ما سوبسيد زيادي در مترو مي پردازيم و مردم در واقع يك دهم قيمت 
واقعي سفر را مي پردازند كه اين امر باعث شده است، بار عمده بر دوش 
شهرداري و دولت باشد و بخش خصوصي براي توسعه مترو ورود نكند.  
وي پيشنهاد داد كه بغداد از ابتدا با سوبسيد كمتري شروع كند، در اين 
صورت امكان اينكه منابع را از بخش خصوصي و بانك ها براي توسعه 

مترو فراهم كند، بيشتر است. 
حناچي با اشاره به اينكه تحريم ها به خودي خود تهديد هستند، عنوان 
كرد: شما نيز تجربه تحريم ها را داش��تيد، اما مي توان اين تهديدها را 
به فرصت تبديل ك��رد؛ فرصتي كه هم براي ما و هم براي ش��ما ايجاد 
شده است.  وي با بيان اينكه با افتتاح خط 6 و 7 متروي تهران ظرفيت 
شركت هاي سازنده مترو آزاد مي شود، گفت: اين شركت ها مي توانند 
توسعه مترو بغداد را در دستور كار خود قرار دهند و در صورت هماهنگي 
دو موضوع ذكر شده شركت هاي ايراني در برگزاري مناقصه محدود نيز 

آمادگي دارند كه اين پروژه ها را به انجام برسانند. 


