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  در 7ماهی که از  سال جاری گذشته، 30تانکر در لرستان واژگون 
شده و هزاران لیتر موادنفتی را وارد آب وخاک استان کرده است

 دردسر کامیون های  عراقی 
برای محیط زیست ایران
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معاون اول رئیس جمهوری:

 بهبود تغذیه و سالمت
جایگزین افزایش یارانه  شد

ند
رو

شه
 / 

دی
تما

 اع
یم

س
س: ن

عک
  

  صفحه 2

  صفحه 17

سیاست

دادستان تهران خبر داد

 صدور کیفرخواست 
3 متهم در پرونده 

بابک زنجانی

حادثه

هفتاقلیم

اقتصاد

اقتصاد
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حکم اعدام صبح دیروز اجرا شد

 پایان حاشیه ها برای اکران 
»عصبانی نیستم« و »قصه ها«

ایران یکی از 6 قطب مصرف کننده طال

 بانک آینده در فهرست جدید
 بانک مرکزی نیست

اطالعیه دادستانی 
 پس از اعدام 
ریحانه جباري

 آرامش  به سینما 
بازمی گردد

 ایرانی ها 
سالی 400 تن طال 

می خرند 

فقط 3 موسسه 
اعتباری مجوز دارند

شهروند| تانکر حامل 24 هزار لیتر مازوت در نزدیکی 
رودخانه کش��کان پلدختر واژگون شد. سال هاست که 
تانکرهای حامل موادنفتی، خطوط لوله و حتی قطارهای 
باری که از لرستان می گذرند، به مشکل زیست محیطی 
منطقه تبدیل شده اند. سال هاست که یا تانکر حامل مواد 
نفتی در این منطقه واژگون می ش��ود یا خط لوله نشت 
می کند یا قطار باری از ریل خارج می شود. هریک هزاران 
لیتر مواد نفتی را به رودخانه ها یا خاک منطقه می ریزند 
و به تهدیدی جدی برای محیط زیس��ت لرستان تبدیل 
ش��ده اند. می گویند تنه��ا در 7ماهی که از  س��ال جاری 
گذشته، حدود 30 تانکر حامل مواد نفتی در این منطقه 
واژگون شده و هزاران لیتر بنزین، مازوت و مواد نفتی را 
وارد آب وخاک استان کرده است.  آخرین مورد، آخرین 
روز مهرماه به فاجعه تبدیل ش��د، تانک��ر عراقی حامل 
مازوت در نزدیکی رودخانه کشکان واژگون شد و 24 هزار 

لیتر مازوتی را که از ایران به سمت عراق می برد در خاک 
منطقه و رودخانه کشکان تخلیه کرد. به گفته امیررضا 
محمدی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر، 
»روز چهارش��نبه 30مهر، در مس��یر گردنه طول کش 
پلدختر یک دستگاه تانکر کشنده حامل مازوت واژگون 
ش��د و 24 هزار لیتر مازوت را روانه محیط زیست کرد و 
باعث آلودگی آب وخاک شد.« در این حادثه که منجر به 
فوت راننده تانکر شد، مازوت کمتری به رودخانه کشکان 
که به کارون می پیوندد، ریخ��ت، اما این به معنای آلوده 
نش��دن منابع آبی نیس��ت، بر اثر این واژگونی خاک به 
شدت آلوده ش��ده و این آلودگی ها پس از کشش و نفوذ 
از س��طح خ��اک وارد منابع آبی زیرزمینی می ش��وند و 
آب های زیرزمینی را آلوده می کنند. تکرار حادثه واژگونی 
تانکرهای حامل موادنفتی در لرستان تاکنون نتوانسته  

است، کاری کند ...

 بچه های َاهر حاال  در مدرسه 
»ایران« و »ژاپن« درس می خوانند

طلوع خورشید نوعدوستی سرزمین آفتاب تابان در آذربایجان

کاخ  »صاحبقرانیه«
 ترک  برداشت
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 همه آدرس غلط می دهند 
بیماری اقتصاد ایران »سرطان مسکن« است

گفت وگو با عباسعلی حقانی نسب درباره ریشه بحران اقتصادی که از حوزه مسکن آمد

یادداشت

داستانهایداوطلبانه

 وقتي که از طوفان نجات مي یابیم

مسیر سبز؛ از مرگ و ترور تا اعدام! 

س��وره اس��را آیه 67 به موضوع جالبي اش��اره مي شود: 
»زمانی که در دریا به ش��ما خوف و خطری در  رس��د، به 
جز خدا همه را از یاد می برید، ولی زمانی که شما را از دریا 
بسوی خش��کی نجات داد، اعراض می کنید، همانا انسان 
کافر و ناسپاس است « وقتي که به وضعیت جامعه خودمان 
نگاه مي کنیم، رفتار مشابه را نه در سطح فرد بلکه در سطح 
سیاست از خود بروز مي دهیم، و جالب این که نه یک بار که 
بارها آن را تکرار کرده ایم. نمونه اش نفت است. طي 50 سال 
اخیر قیمت نفت چندین بار فراز و فرود داشته است، وقتي 
که زیاد ش��ده و در وفور ارز و دالر غرق ش��ده ایم، به تعبیر 
مقام رهبری مثل بچه پولدارها رفت��ار کرده ایم. در مقابل 
هنگامي که قیمت یا تولی��د آن کاهش یافته و در مضیقه 
قرار گرفته ایم، به درگاه خداوند متوس��ل شده ایم که این 
بار دیگر اشتباه گذش��ته را تکرار نمي کنیم و مي کوشیم 

اقتصاد و جامعه را مس��تقل از نفت و درآمدهاي آن کنیم، 
و عزم خود را جزم می کنیم که دیگر نف��ت را وارد چرخه 
بودجه ه��اي ارزي و مصرف روزان��ه نکنیم. خواهیم گفت 
که نفت ثروت میان نسلي است باید سرمایه گذاري شود و 
نه صرف واردات خودرو و تجم��ات و... و هنگامي که این 
خطر رفع مي ش��ود، تمامي آن اظهارات را فراموش و قصد 
آوردن نفت روي سفره مردم مي کنیم و می گوییم حاال که 
هست، بگذارید مردم منتفع شوند! و دوباره روز از نو روزي 
از نو، خوشحال و شاد و خندان مي گردیم، و براي عالم و آدم 
نسخه مي پیچیم و قصد هدایت دیگران را کرده و گمراهي 
خود را فراموش مي کنیم. جالب این که در تحلیل رویدادها 
نیز رفتار مشابهي داریم. وقتي قیمت نفت باال مي رود، آن 
را به نظام عرضه و تقاضا ربط مي دهیم و اصاً توطئه اي در 
آن نمي بینیم، ولي خ��دا نکند مثل این روزها قیمت نفت 

رو به کاهش گذاشته شود، رو کردن دست هاي عربستان 
و آمریکا براي به زمین زدن کش��ورهاي انقاب��ي و ایران، 
سکه رایج تحلیل  ها مي ش��ود. و اصاً هم زحمت این سوال 
را به خود نمي دهیم که اگر آنان مي توانس��تند قیمت نفت 
را در بلندمدت دستکاري کنند، چرا مانع افزایش قیمت آن 
نمي شدند و اگر افزایش قیمت نفت هم توطئه است، پس 
چرا حواس خودمان را جمع نکردیم که در بازي آنها نیفتیم! 
و اقتصاد خود را با درآمده��اي صادراتي باالي صد میلیارد 
دالر انطباق ندهیم تا اگر در عرض مدت کمي، درآمدهایمان 
به دلیل کاهش تولید یا قیمت به یک سوم آن برسد با بحران 
مواجه نشویم. حاال با قضیه مش��ابه دیگري دست گریبان 
هستیم. »آب«. اگرچه زنگ خطر آب از سال هاي گذشته به 
صدا درآمده، ولي ظاهراً امواج سهمگین آن هنوز به کشتي 

ما اصابت نکرده بود،...

من نمی دانم جنازه آن معلم پیدا شد یانه؟ می پرسید کدام 
معلم؟ آیا همان که در سیستان کشته شد؟ و من می گویم نه! 
همان که در لرستان مفقود شد! ...همان که در روز 28مهرماه 
به همراه سه دانش آموز در سیاب رودخانه شوراب خرم آباد 
غرق ش��د! و من فقط خب��ری دیدم از مدی��رکل جمعیت 
هال احمر لرستان درخصوص تداوم جست وجو برای یافتن 

جنازه »کاظم صفرزاده« در سیاب...
و دوستی در گوگل پاس نوش��ته بود: آیا این خبر را قبا 
شنیده بودید؟ آیا فکر می کنید وزیر آموزش وپرورش تسلیت 
گفته است؟ آیا فکر می کنید اخبار سراسری آن را پوشش داده 
اس��ت؟ آیا گمان می کنید روزنامه ها خبرش را کار کرده اند؟ 

آیا اصا اهمی��ت دارد بدانیم که کاظم صفرزاده مدیر و معلم 
منطقه عشایری بوده است؟ آیا جالب است بدانیم او شاگردان 
بیمارش را در آن باران س��وار ماش��ین می کند تا به درمانگاه 
برساند اما گرفتار س��یاب می شود؟ آیا می دانید فقط سپر و 
پاک ماشین مرحوم صفرزاده پیدا شده است و جست وجو 
برای یافتن پیکر خودش هنوز ادامه دارد. آیا عمق این فاجعه 

برای پوشش خبری در سطح ملی مناسب نیست؟ آیا....
ش��اید می خواس��تم امروز از اع��دام »ریحان��ه جباری« 
بنویس��م و فضایی که این روزها درخصوص امر به معروف و 
نهی از منکر و دفاع از حریم خصوصی حاکم است و موضوع 
بخشش اولیای دم که نبخش��یدند و... اما مرگ هایی را دیدم 

که تردید و دو دلی را بر من و افکار و نوش��ته هایم مس��تولی 
کرد.معلمی که خودخواسته و داوطلبانه برای نجات و امداد 
به ش��اگردش می کوش��د اما تنها مددرس خود اوس��ت. او 
دانش آموز آسیب دیده را به مرکز بهداشتی درمانی ویسیان 
انتقال می دهد اما امکاناتی از قبیل پزشک، دارو، آمبوالنس و... 
وجود ندارد. بعد از اظهار ناتوانی مسئوالن درمانگاه ویسیان از 
اقدامات درمانی، معلم مذکور با خودروی پژو 405 شخصی، 
دانش آموز مصدوم و 2 دانش آموز همراه وی را به قصد درمان 
به سمت مرکز استان  می برد که در میانه  راه در منطقه  شوراب، 

خودروی آنها گرفتار سیاب می شود و...

|  مصطفیعابدی|   روزنامهنگار|

|  سعیداصغرزاده| 

 ادامه درصفحه 3

 ادامه درصفحه 2

اناهلل و اناالیه راجعون
رحلت اس�تاد مهذب و مس�لم اخالق و عرف�ان، رئیس 
مجل�س خبرگان رهبری و ی�ار ثابت ق�دم بنیانگذار کبیر 
انقالب اس�المی و مقام معظ�م رهبری، حض�رت آیت اهلل 
مهدوی کنی )رحمه اهلل  علیه( که عمر خود را صرف خدمت 
به نظام جمهوری اسالمی کردند، خسران بزرگی است که 

همه اقشار و آحاد ملت شریف ایران را اندوهگین کرد.
اینجانب؛ این ضایعه دردناک را به محضر ولی عصر)عج(، 
مقام معظم رهبری و خانواده معزز آن فقیه س�عید و ملت 
ش�ریف ایران تس�لیت عرض نم�وده و برای ایش�ان علو 

درجات را از خداوند سبحان مسالت دارم.
محمد فرهادی،  رئیس جمعیت هالل احمر


