ฉบับที่ 44 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

“อิคลาส” กาแฟโบราณบรรจุถุงกระดาษ แฟรนไชส์ดับ
ร้อนของคนปัตตานีที่กำ�ลังมาแรง

แฟรนไชส์ขายน้ำ�ในถุงกระดาษ “อิคลาส” กาแฟโบราณที่
วันนี้มีมากกว่า 157 สาขาในวันนี้ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ มีเพ็กเกจ
ที่เป็นถุงกระดาษเด่นน่าสนใจ เก็บความเย็นได้นานกว่าแก้วพลาสติก
และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ราคาไม่แพง กระจายงานและรายได้สู่คน
จำ�นวนมาก “อาดือนัน” หนุ่มจบใหม่ด้านคอมพิวเตอร์และเลือกทาง
เดินชีวิตเองด้วยเริ่มต้นขายเครื่องดื่มที่ให้ลูกค้าเย็นสดชื่นและตัวมีความ
สุข อาดือนันเพิ่งจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากตระเวนหางานทำ�มาระ
ยะหนึ่งซึ่งเขาบอกว่างานหายากมาก ต้องสอบแข่งขันกับคู่แข่งจำ�นวน
มากและเขาไม่มีเส้นด้วย จึงไม่ได้งานตามสายงานที่เรียนจบมา และ
เมื่อมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่ซื้อแฟรนไชส์ของอิคลาสและหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเองบ้างจึงตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ หลังจากเปิดขายได้เดือนเศษ
อาดือนันบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่มหาวิทยาลัยปิดเทอมอยู่ ไม่มีนักศึกษา
มาเรียน แต่ก็มียอดขายได้ประมาณวันละ 4,000 – 5,000 บาท มีกำ�ไร
ประมาณวันละ 1,000 บาท ซึ่งก็พออยู่ได้ โดยตั้งแต่เปิดขายเขามีกำ�ไร
แล้วประมาณ 30,000 บาทแล้ว “ผมทำ�แบบไม่ลงทุนมากนักเพราะต้อง
หมุนเงินไว้ก่อนวันต่อวัน ตอนนี้ผมไปรับถุงกระดาษวันละ 300 ใบ ชา
และกาแฟวัน 1 กิโล ซึ่งก็ขายหมดนะ ได้วันละ 200 กว่าถุง ไม่มากกว่า
นั้นในช่วงนี้ โดยเจ้าของบังคับว่าชาและกาแฟต้องซื้อของเขามาพร้อม
กับถุงกระดาษ ส่วนอย่างอื่นเช่น โกโก้ ไมโล เครื่องดื่มอื่นๆ เราซื้อเองได้
ที่สำ�คัญจะต้องชงให้เหมือนที่เขาสอนตอนที่ไปซื้อแฟรนไชส์”
www.deepsouthwatch.org/dsj/5698

ชุลีพร ซึ่งเป็นผู้วิจัยในโครงการนี้กล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะและเหตุการณ์ตากใบเมื่อวันที่ในปี 2547 ทำ�ให้
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในอดีตระหว่างปาตานีกับสยามกลับมาอยู่
ในความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าจะมีงานการศึกษาประวัติศาสตร์
ความขัดแย้งระหว่างเชื่อชาติปรากฏอยู่พอสมควร แต่ก็พบว่าปัจจุบันได้
เกิดการรับรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดบกพร่องของการศึกษา “ประวัติศาสตร์
ชาติ” และเกิดความสนใจและให้ความสำ�คัญกับ “ประวัติศาสตร์ที่เป็น
อิสระ” (autonomous history) ของท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกับสยาม
เท่านั้น แต่ยังผูกพันกับโลกมลายูอย่างแน่นแฟ้น
www.deepsouthwatch.org/dsj/5706

นักวิชาการจุฬาฯวิจัย“ประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานี”เพื่อสมานฉันท์
อย่างยั่งยืน
ศูนย์มุสลิมศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กำ�ลังดำ�เนินงานวิจัยเรื่อง สยามกับปาตานีในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราช :ประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
ภายใต้การบูรณาการรัฐชาติ โดย รศ.ดร.ชุลีพร วิรุณหะ ซึ่งเป็นการ
ดำ�เนินการในชุดโครงการความรู้เรื่อง “การประกอบสร้างประวัติศาสตร์
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” อันมี รศ.ดร.
สุเนตร ชุตินธรานนท์เป็นผู้อำ�นวยการชุดโครงการความรู้ฯ รศ.ดร.

ศอ.บต.ร่วมฝ่ายความมั่นคงเปิดถกแนวทางดับไฟใต เรียนรู้อัตลักษณ์
พื้นที่
เลขาธิการ ศอ.บต.ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำ�ความเข้าใจด้านอัตลักษณ์ ส่งเสริม ตาม
แนววิถีการดำ�เนินชีวิตของคนในพื้นที่ วันนี้มีนักเรียนที่จบจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัซ ประเทศอียิปต์เป็น
จำ�นวนมาก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งเราจะทำ�
อย่างไรให้เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้ ได้รับการรับรองจากกระทรวง
ศึกษา วันนี้เราต้องคำ�นึงว่า พื้นที่แห่งนี้มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตก
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ต่างจากพื้นที่อื่น สิ่งสำ�คัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคือการทำ�ความ
เข้าใจถึงพื้นที่
และการที่เราได้มีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กไทย
เหล่านี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงใจความสำ�คัญที่ทำ�ไมเด็กในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต้องเดินทางไปเรียนยังกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นจำ�นวน
มาก
www.deepsouthwatch.org/dsj/5712

ญาติของฉัน ‘พยาบาลกับโต๊ะบีแด’ ที่ปัตตานี
ถอดหัวใจมาทำ�งาน
บอกเล่าประสบการณ์จากพื้นที่ของ
พยาบาลวิชาชีพประจำ� รพ.สต.ท่ามกลางความไม่สงบในชายแดนใต้ ใน
ที่สุดทั้งเธอ ญาติๆและโต๊ะบีแด ผดุงครรภ์โบราณประจำ�หมู่บ้านก็ช่วย
ส่งผู้หญิงใกล้คลอดถึงมือหมออย่างปลอดภัย การยอมรับซึ่งกันและกัน
คือกลยุทธ์สำ�คัญที่ชนะใจชาวบ้าน
www.deepsouthwatch.org/dsj/5703

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
หลากทัศนะ จากเวทีวิพากษ์ “การเจรจาสู่อนาคตปาตานี”
บล็อก: PataniForum
http://deepsouthwatch.org/node/5713
จากที่ ปาตานี ฟอรั่ม ได้นำ�เสนอรายงาน “การเจรจา สู่ อนาคตปาตานี” และเปิดเวทีให้ สื่อมวลชน นักวิจัย นักวิชาการ นักสันติ
วิธี และผู้สนใจปัญหาภาคใต้ เพื่อฉายภาพ แง่มุมด้านอื่นๆ ของรายงานพิเศษฉบับนี้ และต่างก็มีความคิดหลากหลายทัศนะ บ้างก็มีข้อสงสัย
ว่า รายงานนี้เป็นงานวิจัย หรือรายงานข่าวจึงไม่แน่ใจว่ารายงานชิ้นนี้มีน้ำ�หนักมากน้อยแค่ไหน บ้างก็มองว่า การพูดคุยสันติภาพนี้เกิดเรื่องดีๆ
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่ BRN สื่อสารต่อสาธารณะและการอธิบายความต้องการ รวมทั้งเห็นการตื่นตัวของภาคส่วนต่างๆ ตั้งวงพูดคุยใน
ประเด็นที่ไม่เคยคุยมาก่อน ในขณะที่สื่อมวลชนจากบางกอกโพสตมองว่า การรายงานกระบวนการเจรจาสันติภาพชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำ�ให้คน
เข้าใจ โดยเฉพาะคนกรุงเทพ
เสวนาทางวิชาการ “การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปีที่ 3”
บล็อก : Imron Sahoh
http://deepsouthwatch.org/node/5708
อิมรอน สาเหาะ นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันติสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น “การประกอบ
สร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ปีที่3” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อิมรอนได้เล่าความเป็น
มาของโครงการดังกล่าวว่าโครงการนี้ดำ�เนินการโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเริ่มตั้งแต่ปี 2555
โดยมุ่งหวังเพื่อผลิตองค์ความรู้ทางวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดใหม่ และเพื่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจอัน
ดีต่อกันระหว่างพี่น้องชาวไทยมุสลิม ผู้แทนอำ�นาจรัฐ และประชาคมไทย นอกจากนี้เพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจคือ หากจะแก้ปัญหาให้คนที่นี่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ก็ไม่ควรศึกษา
เฉพาะประวัติศาสตร์ช่วงสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ควรศึกษาหลังนั้นด้วย และยังมองว่า งานวิจัยชิ้นนี้ควรศึกษาจากเอกสารภาษามลายูเพิ่ม
เติมด้วย

การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม

บทความของv‘สุชาติ เศรษฐมาลินี’ ชิ้นนี้
พยายามทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ‘สันติภาพ’ และ ‘สันติ
วิธี’ ในมุมมองของศาสนาอิสลามอย่างรอบด้าน โดยเน้น
ย้ำ�ให้เห็นแนวทางการศึกษาอันหลากหลาย ตลอดจน
กลั่นกรองให้เห็นหลักการและคุณค่าสำ�คัญของศาสนา
อิสลามที่สามารถกลายเป็นกรอบคิดให้แก่ปฏิบัติการ
สร้างสันติภาพในประชาคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี
http://www.deepsouthwatch.org/node/5702
p2

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
สนง.เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับลดเป้าศก.ทั้งปี จากโต 3-4% เหลือ1.5-2.5%
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ไว้ดังนั้น สศช.จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี
2557 จากเดิมเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาคาดว่าจะขยายตัวได้ 3- 4% เหลือเพียง 1.5 - 2.5 %
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53303
ผู้บริโภคหวั่นคูปองกล่องทีวีดิจิตอลดึงราคากล่องสูงเกินจริง-ขู่ฟ้อง ป.ป.ช.
19 พ.ค.2557 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เปิดเผยว่า คณะ
กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้ส่งหนังสือถึงข้อมูลและขออนุญาตเข้าชี้แจงข้อมูลราคากล่องแปลงสัญญาณทีวี
ระบบดิจิตอล (Set Top Box) ตามที่ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ได้ตอบหนังสือเพื่อขออนุเคราะห์ให้ส่งข้อมูลรายละเอียดแหล่งที่มาของราคากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบ
ดิจิตอล ตามที่คณะกรรมการฯได้ยื่นหนังสือถึงกรรมการกองทุน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ศึกษาต้นทุนและมีกระบวนการที่โปร่งใสใน
การอนุมัติการแจกคูปองส่วนลด เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอล
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53296
นักโทษประหารในรัฐมิสซูรีขอให้บันทึกวิดีโอขณะถูกฉีดยา หวังพิสูจน์เรื่องขัด รธน.
นักโทษในเรือนจำ�ของรัฐมิสซูรี สหรัฐฯ รวมถึงทนายความเรียกร้องให้มีการบันทึกวิดีโอการประหารชีวิตด้วยการฉีดยา เพื่อท้าทาย
ว่าการประหารด้วยการฉีดยาขัดรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ว่าด้วยการลงโทษอย่างโหดเหี้ยม เพราะไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่านักโทษจำ�นวนหนึ่งที่มีโรคจะทรมาน
ก่อนตายหลังถูกฉีดยาหรือไม่
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53286
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
บึ้ม2จุดนราฯเจ็บอื้อรับเปิดเทอม ตรวจฐานทุ่งยางแดงเจอซุ่มยิงซ้ำ�
ใต้ป่วนรับเปิดเทอม คนร้ายดักบึ้ม 2 จุดนราธิวาส “ศรีสาคร-ระแงะ” เจ็บอื้อ เผยที่ระแงะมีระเบิดลูก 2 ส่งผลทหารพรานที่ตามไป
ช่วยปิดกั้นพื้นที่เจ็บเพิ่ม สมาพันธ์ครูจี้รัฐสานต่อพูดคุยสันติภาพกับบีอาร์เอ็น เชื่อลดเหตุรุนแรงได้จริง ด้านเจ้าหน้าที่เข้าตรวจจุดเกิดเหตุเอ็ม
79 ถล่มฐานที่ทุ่งยางแดง เจอซุ่มยิงซ้ำ�ดับ
เด้ง 5 เสือโรงพักสุไหงปาดี หลังบกพร่องปล่อยคนร้ายบึ้ม-เผาหลายจุด
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศชต.) สั่งย้ายผู้กำ�กับการ สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมพวกรวม
5 นาย หลังบกพร่องต่อการเฝ้าระวังและรับมือเหตุการณ์ความไม่สงบ จนเกิดเหตุรุนแรงทั้งระเบิดและลอบวางเพลิงในพื้นที่ เมื่อค่ำ�วันอาทิตย์
ที่ 11 พ.ค.ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา
ปฏิบัติการ”อาฟเตอร์ช็อค”ที่ชายแดนใต้... บึ้ม-เพลิงไหม้มุ่งทำ�ลายย่าน ศก.
การลอบวางระเบิด เป็นวิธีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ใช้โจมตีเป้าหมายทั้งบุคคลและสถานที่มานานกว่า 10 ปี ขณะ
ที่ “ระเบิดเพลิง” ก็เกิดขึ้นถี่ในรอบหลายปีมานี้ โดยเฉพาะการวางระเบิดเพลิงในร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ.. แต่การ
ใช้ระเบิดที่มีทั้งเสียงและอานุภาพทำ�ลายล้าง ควบคู่กับระเบิดเพลิง เริ่มเกิดขึ้นในระยะหลังๆ โดยปกติการก่อเหตุในพื้นที่มักก่อแบบรวดเดียว
อาจจะหลายๆ จุดพร้อมกัน หรือในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาว่ากลุ่มก่อความไม่สงบมีแนวร่วมอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เป็น
จำ�นวนมาก หลังเกิดเหตุรุนแรง พื้นที่นั้นก็จะเงียบ คล้ายผู้ก่อเหตุรอดูผล จากนั้นก็ไปก่อในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
รถไฟหยุดวิ่ง...ชีพจรชายแดนใต้ก็แทบนิ่งสนิท
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันพุธที่ 14 พ.ค.2557 บริเวณสะพานรถไฟระหว่างสถานีตันหยงมัสกับสถานีป่าไผ่ อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส และระหว่างสถานีบูกิตกับสถานีเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จนทำ�ให้รางรถไฟได้รับความเสียหาย โดยคนร้ายใช้ระเบิดแสวง
เครื่องที่ประกอบใส่ถังแก๊สน้ำ�หนักประมาณ 25-30 กิโลกรัม จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารนั้น ได้ส่งผลให้ “รถไฟ” ซึ่งเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของ
การขนส่งมวลชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องกลายเป็นอัมพาตทันที
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
หัวข้อ “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 21-22
สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการสื่อสาร สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาค
ใต้ สถาบันสันติศึกษา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการด้านการสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ รวบรวมแนวคิด องค์
ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ เอเชีย อันจะนำ�ไปสู่การสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยและภูมิ
ทัศน์องค์ความรู้ด้านการ สื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ การสร้างเครือข่ายการทำ�งานเครือข่ายการวิจัยและการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายในงานประกอบด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย และการนำ�เสนอผลงานวิจัย ทั้งรูปแบบ
บรรยาย และการนำ�เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่
1. การสื่อสาร ความขัดแย้งและสันติภาพ
2. การเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง การขับเคลื่อนทางสังคม และกระบวนการสันติภาพ
3. สันติภาพในทัศนะอิสลาม

Patani Contemporary Art Gallery เรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ....
“Traditional art to Contemporary art” “ศิลปกรรมแบบประเพณีสู่ศิลปกรรมร่วมสมัย”
พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2557

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่
Patani Peace Process Monitoring news https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring
South reports https://www.facebook.com/southreport?fref=ts

p4

