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سخـننخسـت
در عصری که ما زندگی می کنیم به دلیل توسعه ی بی وقفه و شتابان تکنولوژی ارتباطات،
وسائل ارتباط جمعی نقش اساسی و بسزایی در اطالع رسانی و تبادل اطالعات ایفا
می کنند و همین موضوع کافیست تا بتوانیم این عصر را عصر ارتباطات بنامیم .آگاهی
از مسائل روز دنیا و دسترسی به اخبار و اطالعات موجود در جهان منوط به برخورداری
از وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه ،رادیو ،تلویزیون ،سینما و اینترنت است که
با وجود پیچیدگی های زندگی امروزی ،افراد را در جای جای جهان به هم نزدیک
می کنند و تعامالت اجتماعی و ارتباطات فردی و جمعی را در پی خواهند داشت.
البته ناگفته نماند که فراهم نمودن شرایط مناسب در جهت میسر شدن امر تبادل
اطالعات کاری بس دشوار است و چالش های فراوانی بر سر راه تحقق آن وجود دارد.
رسانه ها وظیفه ی دشوار انتقال اطالعات به مخاطبین را بر عهده دارند .آن ها باید
اهداف و کارکردهای خود را مشخص نمایند که از آن جمله می توان به اعتمادسازی ،نگاه
واقع بینانه به مسائل ،نقد سازنده ،ارائه ی راهکارهای جدید ،توجه به صحت و درستی
اخبار و انعکاس واقعیت های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به شکل بی طرفانه اشاره
کرد .نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه و به خصوص مسائل اجتماعی -اقتصادی خود یک
نقد سازنده است .مطمئن ًا اگر رسانه ای بتواند نقش خود را در انعکاس حقایق به درستی
رعایت کند ،گام مهمی در ایجاد و شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته است.
اينجاست که اهميت نقش روابط عمومي نمايان مي گردد چرا که روابط عمومی
پل ارتباطی بين افراد جامعه و سازمان ها به شمار می آید .بخش بزرگ رسالت روابط
عمومي ها ارائه كردن  ،نشان دادن وانتشار وپخش فعاليت ها وعملكردهاي واقعي
دستگاه زيربط به جامعه  ،گروه و جمعيتي كه بنحوي با آنها در ارتباط هستند مي باشد.
روابط عمومی ها و رسانه ها به دلیل برخورداری از رویکرد مشترک اطالع رسانی در
جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم و مخاطبان ،الزم است همواره با هم در تعامل باشند.

در این راستا روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز با برگزاری سومین جشنواره
ی شهر و رسانه فرصتی را فراهم نمود تا با بازتاب چالش ها و مشکالت موجود در حوزه ی
مدیریت شهری تبادلی میان رسانه ها و شهرداری ایجاد شود .به امید آن که بتوانیم در جهت
توسعه و پیشرفت شهری و ارائه ی هر چه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز گام برداریم.
در پایان بر خود الزم میدانم از حمایت های بی دریغ و همه جانبه ی جناب آقای مهندس
کتانباف شهردار گرانقدر اهواز ،اعضای محترم شورای سیاست گذاری جشنواره ی شهر و
رسانه ،اعضای محترم کمیته های اجرایی و علمی که از هیچ تالشی در جهت برگزاری هر چه
بهتر این جشنواره فروگذاری نکردند صمیمانه تشکر نمایم و همچنین از کلیه ی افرادی که
با ارسال بیش از  500اثر در بخش های مختلف از جمله خبر ،مقاله ،مصاحبه ،گزارش ،تیتر،
سرمقاله و یادداشت ،عکس ،طراحی و گرافیک وصدا و سیما ما را یاری نمودند ،سپاسگزارم.

فرزین حاتمی کاکش
دبیــر جشنـــواره
و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
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بیانه هیئت داوران سومین جشنواره شهر و رسانه
نون و القلم و ما یسطرون
سومین دوره جشنواره شهر و رسانه در حالی برگزار می شود که به تعداد رسانه ها بویژه نشریات مکتوب اســتان خوزستان افزوده شده اما اقتــصاد آنان در
چــنبره بود یا نـبود دست و پنجه نرم می کند.
اگر هیات داوران جشنواره می بایستی در حوزه تیتر ،خبر  ،مقاله  ،گزارش  ،گرافیک  ،عکس  ،مصاحبه،سرمقاله و یادداشت و  ...اظهارنظر نمایند این نیمی از ماهیت
رسانه هاست و در حقیقت بخش تولید محصول است .اما امروزه آنچه خطر اساسی است نداشتن پشتوانه مالی رسانه هاست که شیرازه کار را بجای فربهی به الغری
و نحیف شدن سوق داده است .بویژه حاال که توازن در قیمت محصول رسانه ها در مقایسه با بهای نشریات حتی در حد یک نخ سیگار هم نیست و از انبوه آنها فقط
نغمه تکرار یکدیگر مالحظه می شود .چنین کمبودی متأسفانه در شبکه استانی سیمای ما نیز درد مشترک همه رسانه ها را به تصویر در آورده است .از این جهت
ای کاش داوران در چنین شرایط سخت و دشواری می توانستند پیرامون "مدیریت رسانه" نیز به عنوان یک رشته برای حفظ حیات آنها به قضاوت می نشستند تا در
ذیل این داوری بهترین روش برای تداوم و ماندگاری رسانه نیز معرفی می شد و راهی برای برون رفت از مشکالت اداره آنها بویژه نشریات مکتوب حاصل می آمد.
باال رفتن هزینه تولید هر اثر در رسانه ها با وجود آثار اقتصادی تورم که امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که قیمت کاغذ و چاپ و لیتوگرافی گرفته تا هزینه توزیع
و تهیه اخبار و گزارشات را در برگرفته شاید می توانست به امید راه یابی نشریات بر آستانه دکه های روزنامه فروشی توجیه اقتصادی داشته باشد اما وقتی دکه ها را
می نگرید اثر چندانی از حیات رسانه های مکتوب یافت نمی شود .و این دردی است که روزبروز بر تلخی آن افزوده شده و کمتر می توان امیدی برای جایگزینی
آدامس و سیگار و کارت شارژ تلفن همراه را روی دکه ها جستجو کرد .هر چند شاید در این تلخکامی بتوان حضور سایت های خبری را در دنیای مجازی تنها
سوسوی امید تلقی کرد .در این میان باز هم بسان جشنواره دوم می بایستی از فقدان "آموزش" نالید و تأثیر آن را در ضعیف بودن آثار در برخی از
رشته های جشنواره بخوبی مالحظه کرد به گونه ای که هیات داوران برخود فرض دید که گالیه خویش را در قالب عدم معرفی آثار برتر در بعضی بخش ها به
سمع و نظر صاحبان خرد برساند .به این امید که جشنواره چهارم بتواند جلوه ای پرمالت از توانایی و خالقیت های رسانه ها را به نمایش بگذارد.
با همه این اوصاف هیات داوران نفس برگزاری و تداوم جشنواره شهر و رسانه را به همه بانیان و دست اندرکاران در شهرداری بویژه جناب آقای کتانباف شهردار
محترم اهواز دست مریزاد گفته  ،امیدواریم تا سایر ارگان ها و ادارات با تأسی از این امر ،بخشی از مطالبات فرهنگی مردم شریف خوزستان را با برگزاری چنین
رویدادهای میمون و مبارکی پاس داشته و راه را برای تبلور استعدادهای این استان باز نگه دارند .باید بیاد داشته باشیم در منطقه ای که مرزهای گسترده بین المللی
داشته و از تنوع قومی برخوردار است و تجربه تجاوزی هشت ساله را در مرزهای خود تجربه نموده بهترین و ارزانترین کاالها برای حفظ وحدت و همبستگی را
می بایستی در محصوالت فرهنگی جستجو نمود .از این حیث و به امید یافتن روزهای نویدبخش ،هیات داوران متشکل از :سرکار خانم ندا شفیعی /آقایان غالمرضا
فروغی نیا  /مهدی مکارمی /مجتبی احمدی /محمود رحمانی /روح اله پورسامانی  /مجید رمضانپور اصفهانی /میالد معصومی و نتایج جمع بندی آراء خویش را
در هر بخش بشرح پیوست به اطالع می رساند.
بـا ســپاس
هیات داوران سومین جشنواره شهر و رسانه
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معــ ــرفی داوران
 -متولد، 1339شهراهواز،كارشناساقتصادنظريازدانشگاهاصفهان

 متولد 1358 مدیر هنری ،صفحه آرا و طراح در روزنامه ها و هفته نامه های استان خوزستان نفر اول جشنواره مطبوعات استان خوزستان در بخش صفحه آرایی -سردبیر سابق هفته نامه نداي بهبهان

وی نخستين مقاله خود را در سال 1361پيرامون جنگ نوشت كه در مجله اميد انقالب به چاپ رسيد و با كمك
مرحوم عبدالحسين خليالوي اولين نشريه بعد از انقالب را به قيمت 10ريال در اهواز چاپ و در تيراژ هزار نسخه
توزيع كردند.سال 61به صورت جدي و حرفه اي وارد عرصه روزنامه نگار شدو با نشرياتي همچون ابرار اقتصادي
و روزانهمكاريداشت.هم اكنونبه عنوانسردبير روزنامهصبح كارونوسرپرست روزنامه گسترشصنعتدر
خوزستان در حال فعاليت است .تاكنون سه دوره جشنواره شهر و رسانه را داوري نموده و داراي مدرك مربيگري
روزنامه نگاري از دفتر مطالعات رسانه ها زير نظر وزارت ارشاد است.
روح اله پورساماني

غالم رضا فروغی نیا

مهدی مکارمی

 فوق دیپلم بهداشت عمومی و دانشجوی ناپیوسته رشته عمران /دانشگاه آزاد اسالمی رامهرمز مشاور فرهنگی اجتماعی و مطبوعاتی شهردار اهواز (مهندس محمدرضا شمسایی ،سال  87تا )89 مسئول روابط عمومی شورای اسالمی شهر اهواز سال  86تا 87 سردبیر مجله تخصصی شهرداری اهواز در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهوازسال 89 سردبیر هفته نامه نشاط خوزستان به مدیر مسئولی بهمن معتمد نیا (هزاروند) سردبیر هفته نامه امیدجنوب به مدیر مسئولی احمد ابوعلی زاده بهبهانی عضو شورای راهبردی مطبوعات و خبرگزاری های استان -مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز از سال  90تا 91

محمود رحمانی

 متولد  1358در شهرستان ایذهتاکنون چندین فیلم مستند را کارگردانی کرده و با حضور در بیش از  ۲۰۰جشنواره بینالمللی و ملی
و کسب بیش از  ۵۰جایزه معتبر ملی و بینالمللی یکی از پرافتخارترین مستندسازان ایرانی محسوب
میشود
فیلمهای رحمانی تا به حال در جشنوارههای کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمده و مورد نقد
و بررسی قرار گرفته است .اهمیت کارهای رحمانی از آن رو است که به گفته منتقدین؛ شیوه ساخت
مستند های وی ،یک گام مستندسازی جهان را به جلو برده است.
وی همچنین داری عضویت پیوسته در «انجمن مستندسازان سینمای ایران» است.
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مجیدرمضانی

متولد  1351اصفهان کارشناس عکاسی از دانشگاه هنر مدرس دانشگاه علمی
کاربردی خبر
 مدرس انجمن سینمای جوان اهواز مدرس حوزه هنری خوزستان موزه هنرهای معاصر اهواز عضو هیت مؤسس انجمن عکس اهواز دارنده مدال فیاپ برگزیده در سه جشنواره بین المللی الله طالیی استانبول ترکیه 1995مردم شناسی کلکته -هندوستان 1997
 هنر و ایمان وارنا بلغارستان 2004داور و عضو هیت انتخاب چند جشنواره عکس ملی و استانی
همکاری با نشریات استانی و کشوری از سال  1373و دبیر سرویس عکس و
هنر روزنامه روزان

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات شاخه روزنامه نگاری مدیر مرکز آموزشهای کوتاه مدت جهاددانشگاهی خوزستان مدرس دانشکده خبر اهواز مدرس مرکز علمی کاربردی زندان های اهواز مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر دانشجوی نمونه فرهنگی در سال 1381 خبرنگار نمونه استانی در سال 1387 جهادگر نمونه کشور(جهاددانشگاهی) در سال1391ندا شفیعی

 -لیسانسخبرنگاریوفوقلیسانسعلومسیاسی

-رییسمرکزعلمیکاربردیخبراهواز

مدرسگروهروزنامهنگاریدانشگاهشوشترازسال 84لغایت89-مدرسدانشگاهفرهنگیان

-مدرسدانشگاهجامععلمیکاربردی

 مدرس دوره های کوتاه مدت خبر نگاری و روابط عمومیمجتبی احمدی

میالد معصومی

 -عضو هیات داوری مطبوعات شهری آبادان درسال90

-عضوهیاتداوریمطبوعاتشهرداریاهوازسالهای90و91

 کارشناسی علوم ارتباطات و فیلمسازی متولد  1364شهرستان اهوازعکاسی را از سال  1380به صورت حرفه ای شروع کرد
 همکاری با مطبوعات سراسری و محلی را در کارنامه خود دارددر حال حاضر نیز با خبرگزاری ایرنا مشغول همکاری است
 مقام دوم مطبوعات سراسری مطبوعات 15 مقام اول جشنواره ترافیک و رسانه مقام برتر جشنواره شهر و شهروند مقام سوم جشنواره فجر مقام دوم جشنواره صنعتی جلوه های آب مقام سوم جشنواره جوان ایرانی مقام برتر جشنواره اردیبهشت ماه خانه عکاسان مقام دوم جشنواره سراسري مطبوعات نوزدهم -جوان نمونه استان در سال 88
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آثــ ـار بـرگـزیـده

رتبـه اول

رتبـه اول
«طرح جامع ترافیک مبنای کار مدیریت شهری»
سرکار خانم نادره وائلي زاده  /نشریه همشهري
رتبـه چهارم
«داستان از سر رسید به اینجا رسید»
سرکار خانم ايناس عبدالخاني  /نشریه همشهري

«کودکی هایم را در کوچه پس کوچه های این شهر گم کرده ام»

سرکار خانم فاطمه كريم زاده/نشریه ايران
مشترکا رتبـهدوم
الف« -سهم ما از هور این است؟»
سرکار خانم مريم حميد  /نشریه همشهري
ب« -تردید در تردد فرسوده ها»
سرکار خانم مريم السادات سبط نبي  /نشریه همشهري
رتبـهسوم
«یکپُکقلیانباژستروشنفکری»
سرکار خانم طيبه رفيعي /خبرگزاری ايسنا
رتبـهچهارم
«مشکلانتقالبنکدارانازمرکزشهرازکجاآبمیخورد؟
آقای محمد شاكر يوسفي/خبرگزاری ايسنا

رتبـه سوم
«شمارش معکوس تا رسیدن به جزیره شادی»
سرکار خانم فاطمه سيالوي/نشریه نسيم خوزستان
رتبـه چهارم
«مترو ،پل نادری را به زانو در آورد»
سرکار خانم عفيفه صيواني  /نشریه عصركارون

رتبـه اول
« 5سال پس از کلنگ زنی»
آقای اميد حاللي  /نشریه فرهنگ جنوب
رتبـه دوم
«مسئوالنوآلودهترینشهرجهان»
آقای محمد علي جديد االسالم  /نشریه نداي جنوب
رتبـه سوم
«پارکویژهبانواننیازیاساسیبراییکشهردومیلیوننفری»
آقای مجيد منادي  /نشریه رسانه جنوب
رتبـه چهارم
«شهرمااهوازباهمهحاشیههایش!»
آقای محمد رضايي  /نشریه كارون

رتبـه سوم
«مترو اهواز پول خرید واگن ندارد»
سرکار خانم فاطمه كريم زاده  /نشریه ايران
رتبـه چهارم
«نمایشگاهیبرایقدردانیازفعاالنطرحپاکسازیاستان»
آقای قاسم منصور آل كثير  /نشریه همشهري

رتبـه اول
«مدیرانسلیقهایکنارگذاشتهشود»
آقای محمد رضا ايزدي  /نشریه راوي
رتبـه دوم
«تعهد،تشخص،تجدد:چنینشهرداریمآرزوست»
آقای عبدالرحمان نيك سرشت  /نشریه راوي
رتبـه سوم
«تبسمیبرلبشنوندگانباشنیدنبرخیاسامی»
آقای اميد زماني  /نشریه راوي
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رتبـه اول
مديار شجاعي  /خبرگزاری ايسنا
رتبـه دوم
برنا قاسمي /خبرگزاری ايسنا
رتبـه سوم
سرکار خانم زينب روستايي  /خبرگزاری ايسنا
رتبـه چهارم
سرکار خانم آناهيتا گله دار  /نشریه فرهنگ جنوب

رتبـه اول

آقاي مرتضي پور ساماني
نشريه توسعه جنوب
رتبـه چهارم

سركار خانم مهناز كريمي سرشت
نشريه توسعه جنوب

بهترینکارگردانتلویزیونی:
آقاي مرتضي مطوري
کارگردان تلویزیونی برنامه افق روشن
بهترین گزارش خبری:
شب در اهواز و فضایی سبز
آقاي اسماعيل دانشي
جایزه بهترین گزارش مشترک ًا به:
گزارش پل سیاه و پل سفید و گزارش بنکداران
آقايمصطفيصالحينژاد
جایزه بهترین تهیه کننده به:
مجموعه برنامه هاي دوربین پنج
آقاي منوچهر برون
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره به
آقاي رحيم كريم زاده کارگردان
انیمیشن« آرزوی بزرگ»
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فاطـمه کـریم زاده
جایزه اول

کودکیهایم را درکوچه
پسکوچههای این
شهر گم کردهام

کودک کار به افراد زیر  18سال اعم از دختر و پسر گفته می شود که در شهرهای
بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار و یا زندگی در خیابان هستند و این تنها
تعریف خشک و عاری از هرگونه احساسی است که در کتاب های قطور تربیتی
می توان درباره کودکان کار پیدا کرد .کودکانی که با دستانی کوچک و چهره هایی
آفتاب سوخته در زیر نقابی از شک و دلهره در خیابان های شهر اهواز پرسه زنان
آینده خود را مشق می کنند.
کودکانی که هر روز آنان را در سر چهارراه ها و یا در حال دستفروشی و تکدیگری
می بینیم که در ازای به دست آوردن روزی ،تمام لحظات زیبا و بی بازگشت
کودکیشان را از دست می دهند .کودکانی که به واقع در چشمان منتظر آنان آنقدر
امید و آرزو وجود دارد که نه میتوان برای برآورده شدن آرزوهایشان آمینی گفت و
نه پاسخی داد به سواالت بی شمارشان .کودکانی که همچنان منتظر برنده شدن بلیت
خوش شانسی خود در انتهای صف های شادی و سعادت باقی مانده اند.
اما آنقدر کودکان کار و کودکان خیابانی را در شهر اهواز به وفور دیده ایم که
دیگر چشمانمان به دیدن آنان عادت کرده است و شاید به نوعی دیگر آنان را نمی
بینیم .کودکانی که بدون حمایت و پشتیبانی خانواده از سنین بسیار کم به خیابان ها
آورده می شوند تا کارکرده و خرج خانواده خود را تأمین کنند این در حالی است
که نیازهای اولیه آنان مانند تحصیل ،تفریح ،خوراک و پوشاک به فراموشی سپرده
شده است.
حسرت زندگی
و به راستی هیچ روزی به اندازه اولین روزهای مهر برای کودکان کار و کودکان
خیابانی سخت نیست؛ این پاسخ یکی از همان کودکان به سوال من در خصوص
بدترین روز زندگیش است .اسمش علی است .از او می پرسم ،دوست داری به
مدرسه بروی؟ می گوید ،بله که دوست دارم ،دوست دارم به مدرسه بروم و درس
بخوانم تا معلم شوم  .علی 10ساله است اما فقط یک سال درس خوانده و آرزویش
بازگشت دوباره به مدرسه است .از معلم خود خاطرات خوبی دارد که با او خیلی
مهربان بوده اما برای اینکه بتواند به خانواده و مادرش کمک کند مجبور شده است
کارکند زیرا پدرش دیگر در این دنیا نیست تا بتواند خرجی این خانواده را تامین
کند.
احمد یکی دیگر از کودکان کار است که با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی در
خیابان نادری اهواز دفتر و قلم های رنگارنگی را برروی زمین پهن کرده و در حال
فـروش آنان به کودکـانی همسنن و سـال خود است .وقتی علت کـارکردنـش را
می پرسم اول با تعجب به من نگاهی می کند و بعد که علت پرسش من را می فهمد

26

می گوید :کار می کنم تا خواهر و برادرهایم به مدرسه بروند .از او می پرسم آیا دوست
داری از این کتاب و دفترهای رنگارنگ خواهر و برادرهایت نیز استفاده کنند ،می گوید:
اینها گران هستند و ما نمی توانیم استفاده کنیم؛ من فقط فروشنده هستم اگر این دفترها
مال خود من بود تمامش را به خواهرم می دادم ،اما شاید یکی از دفترهای صورتی را
برای خواهرم بردارم برای اینکه اولین سالی است که می خواهد به مدرسه برود .عدنان
هم به همراه  3برادر دیگرش در خیابان کیسه های نایلونی می فروشد.
او  11سـاله است اما جثه الغرش او را خیـلی کوچک تر از سنش نشان میدهد .امـا
نکته ای که در هر حرف های او جالب است حضور فردی است که این بچه ها راهر
روز به این مکان آورده و پس از کارآنان را دوباره با خود می برد اما عدنان حاضر نیست
بگوید آیا پدر و مادردارد یا نه؟
کودکان خیابانی درانتظار امید
مدیرکل سازمان بهزیستی استان خوزستان در خصوص کودکان کار و کودکان خیابانی
در اهـواز می گوید :گروه کودکان کـار و کـودکان خیابانی رابیشتر کسـانی تشکیـل
می دهنـد که به دالیل متعدد فردی  ،خانوادگی و اجتماعی در خـارج از خانه کـار
می کنند که این امر نیز بیشتر جنبه روابط انسانی و خانوادگی دارد و کودکان برای کمک
به خانواده های خود اقدام به کار در خارج از خانه می کنند.
غالمرضا صدیقی راد معتقد است در ایجاد مشکالت اجتماعی به علت پیچیدگی آنها
یک عامل به تنهایی موثر نیست بلکه مجموعه ای از عوامل به درجات گوناگون تأثیر
گذار هستند.
وی عوامل اقتصادی مانند فقر ،بی عدالتی ،بیکاری ،توزیع ناعادالنه ثروت و بسیاری
دیگر از عوامل را در افزایش آمار کودکان کار و خیابانی موثر دانسته و اظهار می کند:
در کنار عوامل اقتصادی باید به این موضوع نیز توجه داشت که عوامل فرهنگی و
اجتماعی از جمله ترکیـب ساختار و ازدیاد جمعیـت ،مهاجرت ،جنـگ ،فاصـله بیـن
نسل ها ،تضادهای اجتماعی ،نارسایی و کمبود قوانین حمایتی از کودک ،خشونت های
اعمال شده برکودکان و استفاده از آنان به عنوان منبع درآمد نیز مشکالت دیگری است
که کودکان در جامعه با آن روبرو هستند.
وی افزود :این در حالی است که کودکان در خانواده های پرجمعیت ،گسسته و پرتنش
با سابقه بزهکاری و اعتیاد والدین با مشکالت بیشتری نسبت به کودکان دیگر در جامعه
روبرو هستند.
وی در این خصـوص که چه سـازمان هایی در قبـال کودکان کـار مسئـول هستـند
می گوید :براساس تصویب نامه هیأت وزیران سال  84نهادهایی مانند نیروی انتظامی
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وزارت دادگستری و وزارت کار و امور اجتماعی در قبال کودکان خیابانی مسئول بوده
و سازمان بهزیستی نیز در این میان پذیرش ،سازماندهی کودکان خیابانی و ارائه خدمات
تخصصی را برعهده دارد.
صدیقی راد بیان داشت :همچنین سازمان بهزیستی وظیفه فراهم کردن زمینه بازگشت
به خانواده را نیز برعهده دارد وی می گوید :حمایت از حقوق کودکان خیابانی ،ارتقای
کیفیت زندگی در شهرها از جمله اهداف سازمان بهزیستی است .این مقام مسئول عنوان
می کند :در زمینه کاهش مشکالت کودکان خیابانی مرکز دخترانه و پسرانه ای با هدف
نگهداری و ساماندهی کودکان خیابانی از سراسر استان راه اندازی خواهد شد ،که دراین
مرکز خدمات روانشناسی  ،مددکاری ،بهداشتی  ،درمانی  ،مالی و حمایتی به کودکان
ارائه می شود.
صدیقی راد با اشاره به وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی خاطرنشان می کند  :کودکانی
که بعد از شناسایی ،ساماندهی شده و به خانواده بازگردانده می شوند با همکاری
کارشناسان سازمان و رایزنی با اداره کل آموزش و پرورش به تحصیل خود ادامه میدهند
اما کودکانی که به دلیل بدسرپرستی و وجود خانواده های از هم گسیخته و آسیب رسان
به مراکز شبه خانواده ارجاع می شوند همانند کودکان همسن خود تا مدارج عالی به
تحصیالت خود ادامه می دهند.
وی با بیان اینکه در این راه مردم و سازمانهای مردم نهاد کمک های بسیاری را ارائه
می دهند ،بیان می کنند :تعدادی از موسسات خیریه وجود دارد که با شناسایی و تایید
بهزیستی ،از کودکان نگهداری کرده و برای ساماندهی کودکان خیابانی همکارهای
بسیاری را دارند.
وی بیان داشت:سازمان بهزیستی وظیفه دارد تا زمان توانمند سازی کودک و خانواده و
برخورداری از شرایط مناسب کودکان را تحت پوشش قرار دهد ،صدیقی راد در پاسخ
به این سوال که چند درصد از کودکان خیابانی شامل بزهکاران هستند ،می گوید حدود
 10درصد از کودکان خیابانی پذیرش شده در سازمان بهزیستی ،بزهکار هستند که بعد
از معرفی آنان به مراکز با کمک سازمان ها و ادارات مرتبط و مراکز آموزش های الزم
در خصوص بازگشت موثر صورت می پذیرد .وی راهکارهای موثر در زمینه کمک
رسانی به کودکان خیابانی را در قالب روش های بلند مدت و کوتاه مدت برشمرد و
بیان می کند :از جمله برنامه ها ی بلند مدت می توان به تدوین برنامه ریزی کالن از بین
بردن فقر ،برقراری عدالت اجتماعی و تامین رفاه اجتماعی اشاره کرد.
وی اظهار می کند :همچنین برنامه های کوتاه مدت مانند تحقیقات تخصصی ویژه پدیده
کودکان خیابانی،ایجاد سرپناه مناسب برحسب وضعیت کودکان ،ارائه
سرویس های الزم به کودکان خیابانی ،تدوین قوانین مورد نیاز برای حمایت از کودکان
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خیابانی ،استفاده از مشـارکت های مردمی در حمـایت از کودکـان خیابانی ،ارائه خدمـات
مشاوره ای ویژه به زنان و مردانی که قصد ازدواج مجدد دارند( ،بحث ناپدری و مادری) از
جمله اقداماتی است که می توان در راستای کمک رسانی به کودکان کار و خیابانی موثر باشد.
حرف آخر
بی شک بسیاری از ما روزانه از کنار کودکان خیابانی و کودکان در کار در شهرمان به راحتی
گذرکرده و نگاهمان را از آنان به ویترین های پر زرق و برق بوتیک ها سپرده ایم .اما هیچ گاه
با خود فکر کرده ایم که کودکان نیز ،روزی خود را از دستان ما طلب می کند .کودکانی که
به راحتی صدای التماس های آنان را برای خرید بسته ای آدامس سرچهارراه ها می شنویم
راحتی شیشه های ماشین را باال می دهیم تا بغضی که همیشه در گلوی آنان مانده است را
نشنویم  .کودکان که جزئی از این آب و خاک اند و حق دارند مانند سایرین از تمامی نعمت
ها و سرمایه های این سرزمین زرخیز استفاده کنند
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مریـم حمیـد

جایزه دوم

سـهم ما از
هـور ايـن
اسـت؟

هفته ای  4روز ،هر روز  70ماهی؛روزهاي تلخ و شیرین ،براي رفتن به آنجا هزار و
یك بهانه داشتم ،یكي از آنها تجدید خاطرات 30سال پیش بود .سخت اما دوست
داشتني .من به هوای تنفس در هواي دم كرده و پر رطوبت هور العظیم آنجا رفته
بودم .سوسنگرد را پشت سرگذاشتیم و از هویزه به سمت رفیع راهي شدیم .همه جا
عوض شده بود .خدایا یعني چشمانم اشتباه مي كنند؟ اینجا كجاست؟ اسم ها همان
است كه بود اما از نشانه ها خبري نیست .وقتي براي عملیات خیبر به اینجا اعزام شده
بودیم 30 ،سال پیش ،هوا سرد بود اما ما مجبور بودیم توي همان سرما روزي چند
بار تن به آب بزنیم؛ با همه تجهیزات درست و ابزار نظامي انفرادي آموزش فنون
عملیات آبي و خاكي مي دیدیم .بعد از ظهریكي از روزها و بعد از یك آموزش و
رزم طوالني ،بي رمق داشتیم به مقر برمي گشتیم كه از دور دودي دیدم و چند مرد
كه دور آن حلقه زده بودند .انگار آنها را با این دنیاكاري نبود.
حاال گروهی از خبرنگاران به دعوت سازمان آب وبرق خوزستان به اينجا آمده بودند
تا از نزديك با دستاوردهای اين سازمان آشنا شوند .ممكن است حاج «خضر» و سید
«طالب» را دوباره ببینم؟ آنها كه براي اولین بار مرا با صید ماهي و پختن صحرايي
آن آشنا كردند .خضر به من مي گفت« :بچه شهري! يادت باشه ديگه وارد محدوده
ما شدي و حاال بايد مقررات ما را قبول كني و گرنه از گشنگي تلف مي شي».
«مقررات؟ » «بله اينجا هم براي خودش قواعد و قوانیني داره».اين را اين بار سید
طالب كه كنار آتش لم داده بود و سیگارش را مي پیچاند گفت .آنها با خونسردي
كامل و وسواس داشتند ماهی كباب می كردند .ماهي را بعد از صید الي گل ناب
پیچیدند و قل دادند وسط آتش.بايد دقايقي صبر مي كرديم تا آتش كارش را بكند.
سید در همان حالت با سرنیزه اش ماهي يا لفاف گل را كه حاال شده بود عینهو گل
پخته سفالگران ،از توي آتش كشید بیرون با همان سرنیزه گلهاي پخته را شكست و
با خنده گفت« :غذا حاضره» همه دور ماهي نشستیم .تا به حاال ين چنین ماهي اين
خورده بودم .صحرا تا كجا آمده؟ حاال مدتي طوالني است كه اتومبیل ما رفیع را
پشت سر گذاشته و توي صحرا مي تازد .صحرا؟ ولي آن موقع آب خیلي با رفیع
فاصله نداشت؟ هور كجاست؟ يكی از مسافران به شوخي گفت« :ما حاال روي
كف هور هستی ما ما هور بدون آب» .پس آن همه نیزار و چوالن ،آن آدم ها كجا
رفتند ،چه شدند؟ وقتي از حاجي خضر پرسیدم اينجا چه مي كنید؟ گفت« :زن وبچه
مون رو فرستاديم عقب ،امیديه اون ورا و ما مونديم؛ هم مراقب دام هامون باشیم
هم كمك كنیم .راستش رو بخواي به هواي مرطوب عادت داريم .سخته از اينجا
دوربشیم.اما زن وبچه مجبورن برن» .از كنار بقاياي چند خانه گلي گذشتیم؛البته اگر
بشود گفت بقايا.
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چون كارهاي عمراني ،جاده سازي و كانال كشي آنها را مدفون كرده .وقتي با سید در
اطراف هور مي چرخیديم و گاهي شنا مي كرديم يك بار چشمم به تلي از سنگ و كلوخ
كنار آب افتاد ،آوار چند خانه گلي بود .ساز جدایي توي مسیربه چند نفربرخورديم كه
مشغول علف دادن به گاومیش هايشان بودند .حس كردم شايد بتوانم ردي از آنها بگیرم.
از راننده خواهش كردم پیاده ام كند .به سرعت به سمت كپرهاي روستايیان سرازير
شدم .جز سالم به هیچ معرفي نیازي نبود .حتي از من نپرسیدند از كجا آمده اي و چه
مي خواهي .بقاياي سنگر بتوني اتاق پذيرايي شان بود .در ورودي آن ،سايباني از ني
علم كرده بودند تا شايد از شدت وحدت تیرهاي آفتاب بكاهند .صداي خش خش زير
فرش ساده و فرسوده شان هم خبر مي داد كه شاخه هاي اين گیاه اسرار آمیز در همه
زواياي زندگي شان ريشه دوانده است .به دنبال راهنما باال رفتن دود خبرا ز شروع
پذيرايي مي داد.اينجا چاي و قهوه كلید قفل دروازه گفت وگوها و دوستي هاست.نمي
خواستم چندان معطل شوم .سراغ حاج خضر را گرفتم .پسر خانواده با كمي احتیاط همه
چیز را به آمدن پدرش موكول كرد.استكان هاي كمرباريك چاي به سرعت پر و خالي
مي شد و كامم میان شیريني چاي و تلخي قهوه مردد بود .تا آمدن پدر خانواده به حرف
ها ،درد دل ها و خاطرات پسرجوان گوش دادم.لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد دارد و
آرزو مي كند در شركت نفت آزادگان كاري دست و پا كند .و سكوتش حكايت از آن
مي كرد كه پدر وارد مي شود.باز هم به افتخار پدر وبراي مصاحبت با او چاي خوردم
و قهوه و خم به ابرو نیاوردم.
بازمانده اما اينبار مستقیم سر اصل مطلب رفتم و از حاج مطرود سراغ خضر و سید
طالب را گرفتم .آنها را مي شناخت .قرار شد با پسرشب محل سكونت حاج خضر
كه فاصله چنداني از آنجا نداشت بروم .به  30سال پیش پرتاب شده بودم .از دور
مردي ديدم با قد بلند و چهره اي استخواني .همان خضر بود اما شكسته با دشداشه اي
مندرس و رنگ و رو رفته .سفیدي موهايش خبر از سال هايي سخت مي داد كه بر اين
مرد گذشته ،هر چند گويي زمانه زورش نرسیده لبخندش را از او بگیرد.اول براي چند
لحظه اي توي صورتم دقیق شد .شايد دفتر خاطراتش را مرور مي كرد .بعد هم ترديد
آشنايي داد .با شكر خدا و خوردن ماهي گفتم« :حاج خضرا ينجا چه مي كني؟ »با خنده
همیشگي اش گفت« :شكر خدا و خوردن ماهي.البته كاري با ما كردن كه اين دومي را
كمتـر به جـا میاريم! » مي خواست به داخل سنـگري كه حاال نقـش مضیف را بازي
مي كرد ،دعوتم بکند گفتم« :هواي بیرون بهتره ،دوست دارم يه كم هواي مرطوب به ريه
هام برسه».باز با شوخي گفت« :اينم كم شده .ديگه اينجا خیلي از رطوبت خبري نیس.
بايد جلوتربريم كه اون هم به اين آسونیا نیس.بايد مجوزبگیري » .سراغ سید را از او
گرفتم او هم خیلي كوتاه گفت« :توي يه مأموريت زخمی شد ».گفتم :من هنوز نفهمیدم
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اآلن كجام؟ هنوز دارم گیج مي زنم .چرا اينجا اين قدر به هم ريختها ست .گفت وقتي
سد كرخه رو ساختن و آب رو اون طرف انبار كردن اينجا هم خشكید .هور كوچك تر
و كوچك تر شد تا شد اين .براي ما هم كه بركت اينجا بود وا ز نون خوردن افتاديم .قبًال
ما بوديم و هور ،پرنده و ماهي .هور رو هم مث چشامون دوس داشتیم .آخه زندگیمون به
اون بند بود .حاال هر روز مقررات جديد وضع مي كنن .روزاي صید محدود شد .شايد
كه اين دوره نحس خشكسالي رد شه.اين جور هم هور جون مي گیره ،هم وضع ما بهتر
مي شه ».بازگشت آن شب پر ستاره را گويي به خاطره گذرانديم .صبح برگشتم به اهواز؛
ده ها كیلومترا ين طرفتراز هور و حاج خضر .يك راست رفتم به اداره كل حفاظت از
محیط زيست كه واضع و مجري محدوديت صید در هورا ست.بعدا ز چند هماهنگي و
وقت گرفتن ،پای صحبت هاي كارشناسان نشستم كه مقررات را برايم فهرست كردند
والبته تأكید داشتند اين وضع را شرايط بر ما تحمیل مي كند .كارشناس مقررات را با
آب و تاب مي گفت اما فقط چند بندش در خاطرم ماند:
هر صیاد هفته اي  4روز حق صید دارد.هر صیاد روزانه فقط  70ماهي مي تواند صید كند .حاج خضر مي گفت:ا ين عددها را
در قیمت ماهي ضرب كن حاصل اون مي شه روزگار من و خانواده
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مریم السادات سبط نبی
جایزه دوم

ترديد در
تردد فرسوده ها

طرح ها پشت سر هم يكي يكي مي آيد .چند سال گذشت .خودروهايي كه بايد
از رده خارج مي شدند ،نشدند نسل جديدي از خودروها به آنها اضافه شد و اين
يعني عوامل آلوده كننده محيط زيست بيشتر و بيشتر مي شوند .طرح ممنوعيت تردد
خودروهاي فرسوده براي نخستين بار اواخر دهه  70از سوي مسئوالن محيط زيست
وقت مطرح شد،ا ما به دليل اين كه هيچ گاه امكان اجراي آن با توجه به وجود بيش
از يك ميليون خودرو و موتورسيكلت وجود نداشت اجرا نشد .با گذشت بيش از
يك دهه از زمزمه هاي ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده ،علي محمد شاعري
قائم مقام سازمان محيط زيست اواخر سال گذشته بار ديگر موضوع ممنوعيت تردد
خودروهاي فرسوده را در تهران و  7كالنشهر دیگر اعالم كرد .هنوز روزهاي ابتدايي
ارديبهشت امسال سپري نشده بود كه اين بار «محمدجواد محمدي زاده» رئيس
سازمان حفاظت محيط زيست خبر از اجراي اين قانون با همكاري استانداري ها و
نيروي انتظامي خبر داد و گفت:ا ين طرح قابليت دارد و آن را اجرا مي كنيم.
طرح جامع كاهش آلودگي هواي كالنشهرها كه در  33بند تدوين وا واخر سال
گذشته ابالغ شد ،يك بسته كامل سياستي براي كنترل كيفيت هواي كشوربه
خصوص در 8كالنشهر كشور از جمله تهران ،اراك ،مشهد ،كرج ،شيراز ،اصفهان،
تبريز و اهواز است .خودروها حدود 80درصد از آلودگي هواي كشور را ايجاد
مي كنند ،بنابراين رده خارج كردن خودروهاي فرسوده،ا رتقاي استاندارد سوخت و
ساخت موتورسيكلت ها از بندهاي اصلي اين طرح است .اين طرح پنج ساله است
و پس ازاجراي آن،بايد سوخت خودروها از يورو 2به یورو  ،4سرانه فضاي سبز به
دو برابر كنوني و حمل ونقل عمومي به  75درصد ارتقا يابد .در تدوين طرح جامع
كاهش آلودگي هوا عالوه بر سازمان محيط زيست ،وزارتخانه هاي نيرو،نفت ،جهاد
كشاورزي ،صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان هواشناسي ،استانداري ها و شهرداري
هاي كشور نقش داشته اند ونظارت بر حسن اجراي مصوبه 8كالنشهر ،بر عهده
سازمان حفاظت برنامه كاهش آلودگي هواي محيط زيست است .درطرح جامع
كاهش آلودگي هوا ،سن فرسودگي،
خودروهاي شخصي ،كاميون ها و كشنده ها از  25به  ،20وانت بارها از  20به ،15
ميني بوس از 15به  ،10میدل باس و اتوبوسهای برون شهری از  15به  12و ا توبوس
هاي شهري و موتورسيكلت ها از  10به  8سال كاهش يافته است اما سن فرسودگي
تاكسي ها همچنان 10سال باقي مانده است.
 10سال در انتظار تصويب
نخستين طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر اهواز در سال  80به تصويب رسيد
اما مصوبات و راهكارهاي ارائه شده درا ين طرح محقق نشد .در روزهاي پاياني
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سال گذشته مديركل وقت حفاظت محيط زيست خوزستان از ابالغ و الزم االجرا
شدن طرح جامع كاهش آلودگي هواي اهواز خبر داد .تورج همتي سهم خودروها در
آاليندگي هواي اهواز را  25درصد،سهم وسایل نقلیه عمومی  3درصد و سهم صنایع
را  74درصد عنوان کرده و گفته بود :طرح جامع كاهش آلودگي هواي اهواز كه پيش
از اين در كارگروه ملي گرد و غبار به تصويب رسيده بود در كميسيون امور زيربنايي
دولت تصويب وابالغ شد.ا ين طرح براي تمام دستگاه ها الزم االجراست.به گفته وي،
طرح جامع كاهش آلودگي هواي اهواز با وجود پيگيري هاي زياد ،حدود  10سال در
انتظار تصويب هيأت دولت بوده است.
طرحي به قدمت  11سال
طرح ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده براي اولين باراواخر دهه  70ا ز سوي مسئوالن
محيط زيست وقت مطرح شد .با وجود تمام برنامه ريزي ها و پيش بيني ها ،سرعت
اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده،بسيار كندتراز روند برنامه چهارم توسعه
بود و درنتيجه چاره اي براي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مسئول در اين زمينه
نماند جز اين كه طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را دربرنامه پنجم توسعه دنبال
كنند؛ شايد طرح مذكور درا ين وقت اضافه به سرانجام برسد .بنابر اظهارات مجريان
طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده کشور ،پرونده این طرح باید تا پایان سال  90بسته
مي شد اما حتي تمديد يكساله برنامه چهارم توسعه هم دردي از طرح نوسازي
خودروهاي فرسوده كشور دوا نكرد و روند خروج خودروهاي فرسوده از چرخه حمل
ونقل كشور همچنان با حركتي الك پشتي در برنامه پنجم توسعه نيز ادامه يافت.
در قانون برنامه چهارم توسعه ،نوسازي 400هزار خودروي فرسوده در هر سال پيش بيني
شده بود كه فراهم نبودن زيرساخت ها براي اجراي طرح مذكور موجب شد از ابتداي
اجراي برنامه چهارم توسعه تا سال گذشته ،فقط  900هزار خودروي فرسوده از رده
خارج يا نوسازي شود .اما اخيرا رئيس سازمان محيط زيست بر حل موضوع خودروهاي
فرسوده در كشور تأكيد كرد و گفت :تا پايان برنامه پنجم در كشور خودروي فرسوده
اي باقي نخواهد ماند.
 19هزار خودروی فرسوده
مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان اخيرا از اجراي طرح جلوگيري از تردد
خودروهاي فرسوده در كالنشهر اهواز براي اجراي طرح جامع كاهش آلودگي هوا
خبر داد.
احمدرضا الهيجان زاده مصوبه طرح جامع كاهش آلودگي كالنشهرها مبني بر ممنوعيت
تردد خودروهاي فرسوده از ابتداي تيرماه را يادآور شد وا ظهار كرد :در نشست اخير
با مسئوالن نيروي انتظامي ،مقرر شد از تردد خودروهاي فرسوده جلوگيري و گزارش
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هاي ماهانه درا ين زمينه تنظيم شود .وي افزود:براساس آخرين گزارش مربوط به 3سال
پیش 19 ،هزار دستگاه خودروي فرسوده دراهواز وجود دارد كه اين آمار در حال
مستندسازي و بازنگری است.
عالي ترين مقام مسئول درا داره كل حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح كرد:به
طور كلي  80تا  50درصد آلودگي كالنشهرها به حمل ونقل مربوط است و خودروهاي
فرسوده ،نقش قابل توجهي در اين آلودگي دارند.اين خودروها عالوه بر مصرف سوخت
بيش از ميانگين،به دليل برخوردار نبودن از سامانه هاي كنترل آلودگي هوا،نسبت به
خودروهاي استاندارد ،آاليندگي بيشتري به محيط وارد مي كنند .الهيجان زاده يادآور
شد :دولت طرح هايي را براي نوسازي و تعويض خودروهاي فرسوده از طريق بخش
خصوصي و دولتي اجرا مي كند .وي از جزئيات اين برنامه ها يا زمان رسمي ممنوعيت
تردد خودروهاي فرسوده چيزي نگفت.
خودروهاي جديد ،هر روز شماره گذاري و وارد معابر شهري مي شوند در حالي كه
خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده ،همچنان در ترددند و عالوه بر افزايش آلودگي
هوا ،جان سرنشينان ،راكبان و عابران را در معرض خطر جدي قرار مي دهند تا جايي كه
يكي از عوامل اصلي بروز سوانح رانندگي ،فرسودگي وسايل نقليه اعالم شده است .اما
منطق حكم مي كند كه بپرسيم مالكان خودروهاي فرسوده ،بي هيچ راهكاري از سوي
مسئوالن ،چگونه نسبت به نوسازي خودروهاي خود اقدام كنند؟ از سوي ديگر اجراي
چنين طرحي تا چه اندازه مي تواند طرح فراموش شده خروج خودروهاي فرسوده را
روي غلتك بيندازد؛ طرحي كه  10سال از زمان اجراي آن مي گذارد و هنوز ميان بايدها
و نبايدهاي مسئوالن دست و پا مي زند .به عقيده برخي كارشناسان حوزه حمل ونقل
و ترافيك تا هنگامي كه طرح خروج خودروهاي فرسوده با جديت اجرا نشود ،اجراي
موفق اين مصوبه جز زير فشارقراردادن مالكان اين خودروها كه معمو ً
ال ازاقشار كم
درآمد جامعه هستند ،نتيجه ديگري ندارد.
پلیس؛ بر سر دوراهي
از سوي ديگر ،پليس اولين واكنش را به اين طرح نشان داد و فرمانده نيروي انتظامي
جمع آوري خودروهاي فرسوده از سطح شهرها را در حيطه وظايف اين ارگان ندانست
و مخالفت پليس با اين مصوبه را اعالم كرد .سردار سماعيل احمدي مقدم با اعالم
اینکه سال گذشته تنها  200هزار خودروي فرسوده از رده خارج شد که اگر این میزان
به  500هزار خودرو مي رسيد ،طي  3سال ،تمامی خودروهاي فرسوده از رده خارج
مي شد ،گفت :هر كاري نبايد برعهده پليس گذاشته شود چرا كه پليس را از مأموريت
هاي اصلي براي مقابله با سارقان و مواد فروشان باز مي دارد.به هر آنچه قانون بر عهده
ناجا بگذارد،بايد عمل شود.اما اين كه بخواهيم ايست وبازرسي در معابرا يجاد كنيم،
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منطقي نيست.
فرسوده ها؛ ورود ممنوع
هنوز 4ميليون خودروي فرسوده در كشور تردد مي كنند؛همانهایی که
مالکان  50درصد آنها پايتخت نشين هستند ،خودروهایی که روزانه 11
میلیون و  200هزار لیترسوخت اضافي مصرف مي كنند ،همان هايي كه
مقصر درجه اول آلودگي هواي كالنشهرها هستند ،خودروهايي كه تنها
با خروج يك ميليون دستگاه از آنها ،روزانه 2میلیون و  800هزار ليتر
در مصرف سوخت صرفه جويي مي شود .متوسط عمر مفيد خودرو
در دنيا  10سال است و بعد از این بازه زماني،ا فراد خودروي خود را
تعويض مي كننداما در ايران شاهد خروج اجباری خودروهایی هستیم
كه  20تا  30از عمرشان می گذرد
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طیبـهرفیــعی

جایزه سوم

يك پك قليان
با ژســت
روشنفكري!

میپرسم :وقتی سیگار میکشی مادرت چیزی نمیگوید؟ ناراحت نمیشود؟ کنارم
ایستاده و با آرامش تمام سیگار میکشد و دود آن را به شکل های مختلف از دهان
و بینی خود بیرون می دهد .میگوید :اوایل چرا ،خیلی گیر میداد و هر وقت سیگار
روشن میکردم ناراحت میشد ،سرم داد میزد؛ ولی حاال برایش عادی شده و
چیزی نمیگوید.
با خودم میگویم عادی نشده ،هیچ وقت عادی نمیشود؛ حتما همیشه ته دلش
افسوس جوانی تو را میخورد؛ رو میکنم به او و میگویم :اگر سیگار تو را نکشد،
حتما غصهاش مادرت را از بین می برد و او بی تفاوت و مبهم به من نگاه می کند.
میپرسم:چه طعمی میکشی؟ شلنگ قلیان از دهانش بیرون میآورد و دود آن را که
انگار از اعماق وجودش بیرون آمده ،فوت میکند به سمت من؛ بوی نعنا میدهد.
میگوید:فقط نعنا؛ دوسیب که می کشم سرگیجه می گیرم ،ولی طعم نعنا این مشکل
را ندارد؛ تازه خنک هم هست و وقتی میکشی حال میکنی!
دختر جوانی است؛ خودش که میگوید  18سال دارد؛ همراه یک پسر هم سن و
سال خودش نشستهاند و قلیان میکشند .میگوید:تفریحی میکشم؛ هر وقت که
شد .هفتهای یک بار با بچهها میآییم اینجا یا جاهای دیگر و قلیان میکشیم .تفریح
هم میکنیم خب! با بچهها دور هم هستیم و خیلی خوش می گذرد؛ اگر تنها باشم
نمیآیم.
میپرسم:از کی میکشی؟ میخندد و می گوید:خودم هم نمیدانم ،باالخره از یک
زمانی شروع شده که حاال مجبورم هر روز قلیان بکشم؛ اگر یک روز قلیان نکشم
انگار یک چیزی کم دارم .البته ما خانوادگی قلیان میکشیم و هیچ مشکلی هم نداریم؛
چیز بدی که نیست ،برای تفریح خوب است.
روی تخت کنـاری زن و شوهـری جـوان نشسته اند و یـک قلیـان هم کنـارشـان
گذاشته اند؛ هر چند دقیقه یک بار هم قلیان را دست به دست می دهند و هر دو از آن
می کشند .مرد جوان که دوست ندارد خودش را معرفی کند ،میگوید:خانواده من
که اصال سیگار یا قلیان نمیکشند؛ پدرم اگر بفهمد من قلیان میکشم خیلی ناراحت
می شود؛ کال با دود مشکل دارد .البته من هم خوشم نمیآید ولی گاهی که برای
تفریح با دوستان یا خانمم به اینجا میآییم ،چند پک می زنم.
کمی جلوتر دو نفر روی تختی نشسته اند و یک قلیان را میان خود گذاشته اند؛
به نظر می رسد پدر و پسر باشند؛ از آنها میپرسم :سیگار هم میکشید؟ و پدر با
عصبانیت پاسخ می دهد:اصال ،من فقط اهل قلیانم ،نه سیگار! قلیان چیز دیگری
است؛ یک حس و حال خوبی به آدم میدهد؛ آن هم فقط طعم دوسیب؛ میدانم که
ضرر قلیان چندین برابر سیگار است ،نیاز نیست کسی بگوید؛ ولی از قلیان خوشم
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میآید.این پدر و پسر اهل ماهشهر هستند و وقتی به اهواز می آیند ،برای تفریح به این
قهوه خانه می آیند .می گویند:خوب است که آدم در زندگی تفریحی داشته باشد؛ ما
هم معموال میآییم اینجا کنار رودخانه مینشینیم و از این منظره استفاده میکنیم؛ کنارش
قلیان هم میکشیم؛ درست است که برای سالمتی ضرر دارد ،ولی تفریح دیگری نداریم!
پدر میگوید:پسرم  28سال دارد و دیگر بزرگ شده؛ نیاز نیست من خوب و بد را برای
او بگویم .پسر هم حرف پدر را تایید میکند و میگوید:وقتی پدر و پسر میتوانند بیایند
بیرون و با هم تفریح کنند ،چرا نیایند؟ فقط به خاطر اینکه قلیان ضرر دارد؟
مردی الغر اندام روی تختی کنار ساحل نشسته و تعدادی قلیان مقابلش گذاشته و آنها
را کرایه می دهد؛ می پرسم :قلیان چند؟ و او میگوید:هر کدام  1500تومان؛ هر چقدر
هم که دلت خواست می توانی استفاده کنی ،مشکلی ندارد .طعمهای مختلف هم دارم،
هر کدام را خواستی بگو برایت آماده کنم؛ اگر سنگین می زنی ،دوسیب بگذارم ،اگر هم
سبک میزنی که نعنا ،طالبی ،هلو ،موز و چند طعم دیگر دارم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسنای خوزستان ،اینها فقط نمونههای کوچکی بودند از
جمعیت چندین نفری کنار رودخانه .تعداد زیادی دختر و پسر و زن و مرد کنار ساحل
کارون نشستهاند و قلیان می کشند که گاهی تمام فضا پر می شود از دود قلیان ها؛ در
فاصله های نزدیک به هم جوان هایی دور هم حلقه زده اند و یک قلیان را وسط گذاشته
اند و مشترک از آن استفاده می کنند.
اینجا سـاحل کارون اسـت؛ بزرگ ترین رودخانه ایـران؛ رودخانه ای که هـمه آن را
می شناسند و نیاز به معرفی ندارد؛ ساحل زیبای آن را هم خیلی ها دیده اند؛ حاال ساحل
این رودخانه عصرها پر از دود قلیان می شود و وقتی کنار رودخانه قدم می زنیم و یا از
روی پل ها عبور می کنیم ،بوی توتون به مشام می رسد.
زمانی جوانها به سمت سیگار متمایل شدند و بسیار تالش شد تا به آنها بگوییم که
سیگار مضر است و خطرناک؛ به سالمتی آسیب می رساند .روی حرفمان هم ماندیم و
تا حدودی هم موفق شدیم و استعمال سیگار میان قشر جوان تاحدودی کاهش یافت؛
ولی حاال این دود قلیان است که گریبان جوان ها را گرفته و متاسفانه میزان گرایش جوان
ها و نوجوان ها و حتی دختران به قلیان افزایش یافته است.
استعمال قلیان در گذشته رایج بوده و حاال هم دوباره میان جوانان رایج شده است؛ به
نظر می رسد قبح آن در جامعه از بین رفته و استعمال قلیان در مکان های عمومی عادی
شده است .مکان های عرضه قلیان در گوشه و کنار شهرمان مثل قارچ رشد کرده اند
و کار به جایی رسیده که حتی مغازه هایی مخصوص فروش قلیان به صورت علنی در
سطح شهر دیده می شود.
به سراغ سفره خانه ها موجود در سطح شهر می رویم؛ اینجا اوضاع کمی متفاوت است؛

37

صاحب یکی از سفرهخانه ها میگوید:استعمال قلیان در سفره خانه های سه استان کشور
ممنوع اعالم شده و یکی از این سه استان هم خوزستان است؛ ما هم مجبور شدیم دیگر
قلیان نیاوریم .چند سفرهخانه همین حوالی بودند که قلیان می آوردند و پلمپ شدند؛ ما
هم اگر قلیان بیاوریم همین بال سرمان میآید؛ البته مشتریها هم کم شدهاند.
به سفرهخانه دیگری میرویم و میگوییم میخواهیم قلیان بکشیم .مردی که پشت
پیشخوان نشسته ،بعد از نصیحت کردن ،میگوید که قلیان ندارند و هیچوقت هم
نمیآورد .میگوید:قبال داشتیم؛ روی همه تختها هم یک قلیان گذاشته بودیم ،ولی
حاال دیـگر اجازه نمیدهند .اگر هم اجـازه بدهنـد دیگر نمیآوریم؛ همه افـرادی کـه
می آیند و درخواست قلیان می کنند معموال کم سن و سال هستند.
دکتر شهرام رفیع ،رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره استعمال قلیان در اماکن
عمومی میگوید:مقابله با عرضه قلیان در مکان های عمومی در استان خوزستان به
خوبی در حال انجام بود و بسیاری از مکان های عمومی استان و شهر اهواز پاکسازی
شده بود؛ خوزستان نیز جزء استان های پاک کشور محسوب می شد ،ولی دولت قانونی
را تصویب کرد که بر اساس این قانون قهوهخانهها دیگر جزء اماکن عمومی محسوب
نمی شوند؛ همین عامل هم موجب شد عدهای جرات پیدا کرده و عالوه بر وارد کردن
قلیان به قهوهخانهها آن را به اماکن عمومی دیگر مانند پارک ها و سفرهخانههای سنتی
نیز وارد کنند .اوج استفاده از قلیان نیز در تعطیالت نوروز است.
وی ادامه می دهد:البته وزارت بهداشت با قدرت در حال پیگیری این موضوع است تا
مانند گذشته قهوهخانه نیز به عنوان اماکن عمومی محسوب شوند .استعمال قلیان بسیار
برای سالمتی جوانان مضر است و می تواند زمینهساز اعتیاد باشد ،به همین دلیل الزم
است آن را به صورت تدریجی از جامعه حذف کنیم .در راستای مقابله با قلیان سال
گذشته هشت هزاز قلیان در سطح استان جمعآوری و معدوم شد؛ با این وجود در این
راه خود ناموفق میدانیم و باید تالش بیشتری انجام دهیم.
رفیع می گوید:موضوع مبارزه با قلیان در کارگروه سالمت استان مطرح و مصوب شد
که به این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود .مسئوالن مرتبط با موضوع سالمت
اماکن عمومی باید با متخلفان بسیار محکم برخورد کنند .البته تشکیل یک کارگروه
اختصاصی نیز برای این موضوع پیش بینی شده و با توجه به اینکه با پایان فعالیت
مدارس و در فصل تابستان اوقات فراغت دانش آموزان بیشتر می شود و احتمال دارد
به سراغ قلیان بروند ،باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود .در این زمینه
نیازمند فرهنگسازی هستیم؛ متاسفانه بیشتر افراد جامعه قلیان و توتون مورد استفاده در
آن را به عنوان یک ماده دخانی محسوب نمیکنند و تصور می کنند ضرری ندارد و
حتی برخی پزشکان نیز به این تصور نادرست اعتقاد دارند .رسانه ها و صدا و سیما در
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این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند و باید به جامعه بفهمانند که ضرر قلیان بسیار زیاد
است و حتی چندین برابر سیگار می تواند به بدن آسیب برساند.
تا چند سال پیش قلیان فقط میان پسرها رایج بود ،ولی حاال کار به جایی رسیده که
بسیاری از دخترهای جوان و خانم ها هم به راحتی و در مکان های عمومی قلیان می
کشند و حتی در پارک های ساحلی اهواز مشاهده می شود که برخی خانواده ها به
صورت جمعی از قلیان استفاده می کنند و حتی بچه های کوچک هم در معرض دود
این ماده دخانی مضر قرار گرفته اند.
در حاشیه رودخانه کارون ،حدفاصل پل چهارم تا پل پنجم تعداد زیادی عرضه کننده
قلیان عصرها بساط می کنند و دخترهای جوان هم بخشی از مشتری این افراد هستند.
وضعیت در پارک های ساحلی غرب رودخانه نیز به همین صورت است و اگر عصر
یک روز تعطیل از کنار پارک چوبی در ساحل غربی رودخانه عبور کنیم ،کامال بوی
توتون دود شده قلیان ها به مشام می رسد.
استعمال قلیان اگرچه کار درستی نیست ،ولی از گذشته تاکنون میان مردها رایج بوده و
در مقطعی از زمان هم شاید قلیان کشیدن نوعی افتخار برای مردها بوده؛ ولی حاال باید
این سوال برای مطرح کرد که چرا استعمال قلیان میان خانم ها و دخترهای جوان نیز
تا حدودی رایج شده و قبح این موضوع در جامعه از بین رفته است؟ دخترهایی که به
راحتی در پارک ها می نشینند و با ژستی روشنفکرانه قلیان می کشند!
بهرام نیکبخش ،جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور میگوید :اگر
افزایش تمایل دختران برای کشیدن قلیان را ریشهیابی کنیم ،به عواملی مانند خالء
عاطفی ،عدم کنترل صحیح والدین ،فقر فرهنگی و دوستی با افراد ناباب میرسیم.
وقتی فردی را مرتب از چیزی منع میکنیم ،این محدودیت موجب میشود که فرد
تمایل داشته باشد برای یک بار هم که شده لذت انجام آن کار را بچشد .شکاف نسلی
میان جوانان و والدین نیز از مسایل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد .در
حال حاضر یک فاصله عمیق میان والدین و فرزندان ایجاد شده و جوانان خود را در
دنیایی مدرن مییابند و دیگر افکار والدین را نمی پذیرند و احساس می کنند تفکر آنها
قدیمی است ،در حالی که میدانند والدین تجربیات زیادی دارند .این حاالت موجب
سردرگمی آنها میشود و نمیدانند چه کاری درست است.
او ادامه می دهد :نظارت والدین نیز بسیار مهم است .گاهی والدین آنقدر نظارت خود
را تشدید میکنند که آزادی جوان مورد تهدید قرار میگیرد؛ جوان والدین را مانند
یک دیدهبان میبیند و به این ترتیب هرگاه چشم آنها را دور دید ،به سرعت به سمت
بزهکاری و راههای کج و انحراف پیش میرود .البته همه جوانان هم اینگونه نیستند و با
هم متفاوتند؛ والدین باید اعتماد جوانان را جلب کنند تا شاهد چنین صحنههایی نباشند.

برخی دختران به اشتباه تصور میکنند که مقبولیت اجتماعی ندارند و بین آنها و پسران
تفاوت هست ،به همین دلیل نیز سعی میکنند با خودآرایی نشان دهند که تفاوتی با
پسران ندارند .یکی از همین خودآراییها ،استعمال قلیان ،مانند پسران است .آنها سعی
میکنند نشان دهند که هرکاری که پسران انجام میدهند ،دختران نیز قادرند انجام دهند.
البته طرز فکر جامعه هم این گونه است که انتظار از جنس مونث بیشتر است و جامعه
پذیرش انجام کارهای خالف توسط زنان را ندارد.
این جامعه شناس با اشاره به قدرت ایمان و باورهای دینی ،می گوید :اگر باورهای
دینی در دختران تقویت شود ،دیگر به سمت این مسایل نخواهند رفت؛ البته تقویت
اعتماد به نفس و دانستن این موضوع که هیچ تفاوتی میان دختر و پسر در جامعه وجود
ندارد و همچنین مشارکت فعال در امور اجتماعی سبب میشود که اینگونه رفتارها در
دختران کاهش یابد.
این روزها در بسیاری از پارک های شهر قلیان به راحتی در دسترس جوانان است و
حتی سال گذشته که شهرداری اهواز تعداد زیادی از قلیان های موجود در پارک ها و
اماکن عمومی را جمع آوری کرد ،مشاهد شد که تعداد زیادی از خانواده های اهوازی
هنگام مراجعه به پارک ها و بوستان های شهر یک قلیان همراه خود می آورند و در
نتیجه با وجود پاکسازی تعداد زیادی از اماکن عمومی ،ظاهر پارک های شهر تغییر
چندانی نداشته است.
صرف نظر از اثرات سوء مواد دخانی ،استعمال سیگار و قلیان در اماکن عمومی نوعی
بی احترامی به حقوق شهروندان است و همچنین موجب نامناسب شدن چهره شهر می
شود .این معضل اجتماعی با اعمال فشار از سوی دستگاه های ذیربط و یا انجام برخورد
قهری حل نمی شود ،بلکه تک تک افراد جامعه باید به مضرات استعمال مواد دخانی و
به ویژه قلیان پی ببرند
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محمد شاکر یوسفی
جایزه چهارم

مشـکلانتقال
بنکدارانازمرکز
شهرازکجا آب
میخورد؟

با اينكه ماهها از فرصت خروج بنكداران از هسته مركزي شهر اهواز ميگذرد
اما هنوز آنطور كه بايد شاهد تغيير و دگرگوني در اين خصوص نبودهايم
و گويا اين موضوع تنها در حد حرف و شعار از سوي مسئوالن بوده است.
هر چند وظيفه يك خبرنگار نوشتن ،اطالعرساني و پيگيري جريانات و
مشكالت شهروندان است اما بعضي مواقع يك موضوع به قدري تكراري
ميشود كه ديگر حتي كسي به آن مشكل فكر نميكند و از ذهن همه پاك
ميشود.
از موضوع گرد و غبار ،مشکالت آب شرب مناسب و دیگر مشكالت كه بگذريم
به جريان انتقال بنكداران از هسته مركزي شهر ميرسيم كه سالهاست از
زمان مطرح شدن آن ميگذرد ولي كماكان هيج اتفاقي رخ نداده است و
انبارهاي بنكداران به راحتي در هسته مركزي كالنشهر اهواز ،جايي كه بايد
نماد اين شهر باشد مشغول فعاليت هستند و مزاحمتهاي گوناگوني براي
ساكنان و اهالي آن مناطق ايجاد ميكنند.
از بوقهاي مكرر خودروها گرفته تا ترافيكي كه در هسته مركزي شهر
ايجاد ميكنند همه و همه دست به دست هم داده تا ساكنان آن مناطق
ديگر تحملشان به سر آيد و بارها اين موضوع را از طريق مراجع قانوني
پيگيري كنند اما چه فايده كه جوابي دريافت نميكنند.
وقتي در خيابانهاي سلمانفارسي ،طالقاني و امامخميني(ره) قدم ميزنیم
و ترافيك كاذب خودروهاي سواري را كه تنها به دليل تخليه بار از كاميون
و وانتبار معطل شدهاند مشاهده ميكنیم ،ناخوداگاه به ياد قولهاي مكرر
مسئوالن ميافتيم كه بارها اعالم كردند بنكداران بايد هسته مركزي شهر را
ترك كنند و در جاي معين مستقر شوند اما متاسفانه بعد از گذشت  7ماه از
سال هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.
در گزارش ايسناي خوزستان در تاريخ  24خردادماه آمده بود كه بنكداران
بايد تيرماه امسال هسته مركزي شهر را ترك كنند ،در غير اين صورت
انبارهايشان پلمپ ميشود؛ اما نهتنها اين موضوع جدي گرفته نشد بلكه
تاكنون اين روند ادامه داشته است .در آن گزارش از سوی مسئوالن اعالم
شده بود كه اگر بنكداران در تاريخ معين ،يعني يكم تيرماه در مجتمع جديد
مستقر نشوند درب مغازهايشان بسته ميشود .فرماندار اهواز نیز گفته
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بود كه حضور بنكداران تا  20خردادماه در هسته مركزي شهر ممنوع است و
در صورت مشاهده ،ابتدا تذكر داده ميشود و سپس كار پلمپ را آغاز ميكنيم.

فدعمی با بيان اينكه بنکداران جزو مشاغل مزاحم هستند و باید مرکز شهر
اهواز را ترک کنند ،عنوانكرد :برای ما مهم نیست آنها به چه مکانی بروند مهم
این است که آنها باید هسته مرکزی شهر را تخلیه کنند .حاال چه شهرك غرب و
يا هر جاي ديگري كه ميخواهد باشد.

در اينباره سيدجعفر حجازي ،استاندار خوزستان به خبرنگار ايسنای
خوزستان گفت :بنكداران موظف هستند در تاريخ تعيين شده از هسته مركزي
شهر خارج شوند ،البته ما اصراري بر اينكه در كجاي شهر مستقر شوند
نداريم .آنها ميتوانند ابتدا از هسته مركزي شهر جدا و سپس براي خود جايي
دست و پا كنند.

وي با بيان اينكه به ماشينهاي سنگين تحت هيچ شرايطي در طول  24ساعت
اجازه ورود داده نميشود ،خاطرنشانكرد :تمام بنكداران مشروط بر اينكه از
هسته مركزي شهر خارج شوند ،ميتوانند پيگيريهاي خود را مبني بر احداث
شهرك غرب اهواز انجام دهند و ما هم مساعدت الزم را با آنها خواهيم داشت.

“بنكداران بايد در تاريخ تعيين شده از هسته مركزي شهر خارج شوند“

وي افزود:فرمانداري اهواز مسئول اين امر است و بايد در اين موضوع وارد
شود .با توجه به شكايتهاي مردم در طول سه ،چهار سالگذشته از ورود
كاميونها و ترافيكي كه ايجاد ميكردند و مهمتر از آن ناراحتي بيمارستانهايي
مثل اروند كه در هسته مركزي شهر قرار دارند ،لذا شوراي ترافيك مصوب كرد
كه خروج بنكداران از هسته مركزي شهر هرچه سريعتر اتفاق افتد.
حجازي تصريحكرد :متاسفانه مقاومتها و حمايتهايي كه از اين بخش
صورت ميگيرد ،موجب انجام نشدن اين كار شده است .هيچ جاي كشور حتي
در شهرهاي كوچك تر مركز توليدي عمدهاي در هسته مركزي شهر وجود ندارد
اما متاسفانه در اهواز هنوز اين طرح اجرايي نشده است.

فرماندار اهواز تصریحکرد :ما این آمادگی را داریم که براي انتقال بنكداران همه
نوع امکانات را در اختیار دستگاههای متولی قرار دهیم .برای فرمانداری اهواز
هم مهم است که این قانون به سرعت اجرا شود تا هسته مرکزی شهر اهواز
به سرعت از وجود مشاغل مزاحم که باعث ایجاد ترافیک و کالفگی برای مردم
شده ،پاکسازی شود.
منصور کتانباف ،شهردار اهواز نيز چنديپيش در گفتوگويي با اشاره به اینکه
موضوع انتقال بنکداران به خارج از محدوده هسته مرکزی شهر مدتهاست که
در دستور كار شهرداری قرار دارد ،گفتهبود :خوشبختانه تاکنون  104واحد از
بنکداران از هسته مرکزی شهر اهواز خارج شدهاند و  100واحد دیگر نیز در
مجتمع بنکداران شرق اهواز در حال ساخت هستند.

از سوي ديگر عبدالعزیز فدعمی ،فرماندار اهواز نیز در خصوص لزوم تسریع
در اجرای مصوبه شورای ترافیک در خصوص انتقال بنکداران از هسته مرکزی
شهر اهواز ،گفت :بیش از پنج سال است درگیر موضوع انتقال بنکداران از
هسته مرکزی شهر اهواز هستیم .اشکال اساسی کار این است که بین اعضای
اتحادیه بنکداران اهواز برای منتقل شدن به خارج از محدوده شهر اختالفات
فراوانی وجود دارد که این امر باعث تعلل در اجرای این مصوبه شده است.

وي در خصوص عدم خروج برخی از بنکداران از هسته مرکزی شهر اهواز نیز
عنوانکردهبود :برای انتقال بنکداران از هسته مرکزی شهر اهواز با اتحادیه
بنکداران وارد مذاکره شدیم ولی مشکل اینجا بود که برخی از بنکداران فعال
بدون داشتن مجوز اتحادیه در حال کسب و کار بودند که اتحادیه بنکداران باید
از طریق راههای قانونی نسبت به پلمپ آنها اقدام میکرد که البته این کار را
نکرد.

وي افزود :اتحادیه برای انتقال اعضای خود ،شهرکی در شرق اهواز در نظر
گرفته که ما زيرساختهاي مورد نياز آن از جمله آب ،برق ،گاز ،تلفن و سایر
امكانات را فراهم كردهايم و این مکان هماکنون آماده حضور بنکداران است.

کتانباف در خصوص اینکه تاکنون چه عواملی باعث شده که شهرداری در
برخورد قاطع با بنکدارانی که اقدام به تخلیه مکان خود در هسته مرکزی
شهر اهواز نکردهاند ،اقدامی نکند ،بيانكردهبود :البته ما هم مالحظاتی برای
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برخورد با این افراد داشتهایم ،زیرا برخورد با این کار ،اقتصاد شهر را به هم
میریخت و شهر لطمه میخورد .همچنین نگران برخی حرکتهای فردی بودیم
و نمیخواهیم این موضوع به یک نگرانی برای شهر تبدیل شود.
شهردار اهواز تاکیدکردهبود :اخیرا اقدامات فراوانی از سوی شهرداری برای
مقابله با بنکداران هسته مرکزی شهر صورت گرفته که از جمله میتوان به
ممنوعیت ورود کامیون به این نقطه از شهر اهواز اشاره کرد به گونهای
که هماکنون در طول شبانهروز حتی  10کامیون نیز وارد منطقه بنکداران
نمیشوند.
وي اظهارکردهبود :دلیلی وجود ندارد كه شهرداری برای برخورد با بنکدارانی
که تاکنون اقدام به تخلیه مکان خود نکردهاند ،تعلل کند و به زودی با استفاده
از ابزار قانونی اقدام به تخلیه بنکداران خواهیم کرد.
کتانباف تصریحکردهبود :بنکداران به خصوص آنهايي که عضو اتحادیه
هستند باید سه اخطار در فاصله زمانی مشخص دریافت کنند و بعد در صورت
عدم اجرای قانون ،نسبت به پلمب واحدهای تجاری بنکداران باقیمانده اقدام
خواهیم کرد .ما برای رفتن به مکاني خاص به آنها فشار وارد نمی کنیم ،بلکه
آن چیزی که اهمیت دارد این است که هیچ بنکداری نباید در هسته مرکزی شهر
به فعالیت خود ادامه دهد.
شهردار اهواز خاطرنشانكردهبود :در صورت عدم اجرای اخطار سوم از سوی
بنکداران باقیمانده در هسته مرکزی شهر ،پلمپ واحدهای تجاری آنها توسط
سازمان میادین شهرداری اهواز آغاز میشود.
 80درصد كار اجرايي مصوبه شوراي ترافيك انجام شده است
از سوي ديگر عادل مجدمي ،رييس پليس راهور خوزستان در خصوص
مصوبه شوراي ترافيك مبني بر عدم ورود كاميون به داخل شهر به خبرنگار
ايسنا گفت :در حال حاضر تقريبا  80درصد كار اجرايي اين مصوبه انجام شده
و مابقي آن به برخورد شديدتر مسئوالن قضايي نياز دارد.
وي بيانكرد :گشتهاي ما همچون گذشته مشغول به فعاليت هستند و از ورود
ن بدون مجوز به داخل شهر جلوگيري ميكنند اما واقعا ديگر ما نميتوانيم
كاميو 
به طور شبانهروز گشت بگذاريم تا كاميونهاي بنكداران وارد شهر نشود.
مجدمي ادامهداد :وقتي همه چيز محياي اجراي مصوبه شوراي ترافيكي است

و  80درصد كار صورت گرفته ،ديگر نياز به برخورد قضايي است .تاكنون هر
ج بنكداران ميگذرد و
چه توانستيم تذكر داديم و مدت زمان زيادي از مهلت خرو 
ديگر قابل پذيرش نيست .وظيفه ما برخورد با متخلفان است و تنها ميتوانيم از
تردد خودروها جلوگيري كنيم؛ وگرنه كار پلمپ كردن بر عهده دستگاه قضايي
است.
رييس پليس راهور خوزستان افزود :متاسفانه حضور كاميونها در شهر به
مراتب باعث ترافيك گسترده خواهد شد .تاكنون تعداد زيادي كاميون را توقيف
كردهايم و به طور كلي اين موضوع به كار هر شب ما تبديل شده است.
حال نوبت به شنيدن حرفهاي اعضاي اتحاديه است؛ كتاني ،گلي ،سلحشور
و لطفي از اعضاي اتحاديه بنكداران هستند كه خبرنگار ايسنا به گفتوگو
با آنها پرداخته است .البته اينبار هم عليرغم پيگيريهاي خبرنگار ايسنا،
رييس اتحاديه حاضر به مصاحبه نشد.
اكنون در مجتمع جديد احساس راحتي ميكنيم
حسين كتاني از اعضاي اتحاديه بنكداران گفت :از  3و  4سال پيش به خاطر
اينكه مرتب جلوي كاميونهاي ما را ميگرفتند ،از هسته مركزي شهر خارج و
در مكان جديد مستقر شديم و واقعا اكنون احساس خوبي داريم.
وي بيانكرد :اين مكان مورد تائيد مسئوالن است و آنها اين نقطه از شهر را
تعيين كردند .ما از سازمان محيط زيست ،شهرداري ،راه و شهرسازي استعالم
گرفتيم و آنها استقرار در اين مكان را بالمانع اعالم كردند.
وي افزود :عدهاي از بنكداران به دليل اينكه بهصورت نقدي اقدام به فروش
ميكنند ،تمايلي به خروج از هسته مركزي شهر ندارند و معتقدند اگر در مجتمع
جديد مستقر شوند ،مشتريهايشان به سراغ ديگر بنكداران در هسته مركزي
شهر ميروند .عدهاي هم كه اصال توزيعكننده و بنكدار نيستند و توانايي
حضور در مجتمع جديد را ندارند.
گلي ،ديگر عضو اتحاديه نيز گفت :مجتمع جديد بنكداران اهواز بسيار مجهز
و به لحاظ كيفي و كمي بسيار خوب و آماده است؛ حاال اينكه عدهاي در آن
مستقر نميشوند ،به خاطر ميل و سليقهشان است و ما نميتوانيم آن را بهزور
در مجتمع جديد مستقر كنيم .شايد آنها دوست دارند به جايي ديگري بروند.
وي ادامهداد :انتظار ميرود ارگانهاي مربوطه به آن عده از افرادي كه در
نقطهاي ديگري از شهر زميني خريداري كردهاند مجوز دهد و آنها نيز در آن
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مكان مستقر شوند .قرار گرفتن دو مجتمع تجاري در دو نقطه از شهر بسيار
خوب و مفيد است و بار ترافيكي شهر را كاهش ميدهد.
گلي خطاب به آن عدهاي كه ميگويند مجتمع جديد بنكداران به خاطر مجاورت
با صنايع فوالد آلوده ميباشد ،افزود :اگر آن عده معتقدند كه اين منطقه آلوده
به مواد سرب است بايد درخواست خود را به صورت كتبي به محيط زيست
و بهداشت ارسال كنند تا آنها آلوده بودن اين منطقه را تاييد كنند؛ در غير
اينصورت شفاها و با حرف و جنجال كه نميتوان يك موضوع را بيان كرد.
وي گفت :قطعا اگر همه بنكداران دور هم جمع باشند ،خيلي بهتر است ولي اگر
هم در دو نقطه از شهر باشند هيچ مشكلي ندارد و حتي براي كساني كه از
شهرستانهاي دزفول ،انديمشك و يا شوشتر به اهواز ميآيند آسانتر است و
ديگر نيازي نيست كه به نقطه ديگري از شهر مراجعه كنند؛ مثل بازار آهن كه
در دو نقطه از اهواز داير است.
اين عضو اتحاديه خاطرنشانكرد :ممكن است اختالفاتي در سيلقهها وجود
داشته باشد ولي در اصل هيچ يك از بنكداران با هم اختالفي ندارند و بسياري
از اختالفنظرها موجب پيشرفت هم ميشود.
همچنين تورج سلحشور در اين خصوص گفت :انتظار ميرود شرايطي محيا
شود تا ساير دوستان انبارهاي خود را از درون شهر خارج كنند .تعدادي از
بنكداران چون سالها پيش در مجتمع شمال سرمايهگذاري كردهاند ،ديگر
نميتوانند در جاي ديگري سرمايهگذاري كنند.
وي بيانكرد :طبق گفته مسئوالن تا يكيدو ماه آينده مجوز ساخت واحدها در
مجتمع شمال اهواز صادر ميشود .البته بايد گفت كه دانشگاه علوم پزشكي از
حضور بنكداران در مجتمع شرق اهواز به دليل آلودگي محيط زيست ممانعت
كرده و ديگر مجوز نميدهد.
اين عضو اتحاديه بنكداران افزود :تجارت و سودآوري كار بازاريها است ،لذا
اگر آنها تشخيص ميدادند كه سايت شرق اهواز ميتواند برايشان سودآور
باشد قطعا در آنجا مستقر ميشدند .اما چون احساس ميكنند كه اين مجتمع
نميتواند جوابگوي نياز آنها باشد از حضور در آنجا استقبال نميكنند؛ وگرنه
خودشان هم از حضور در هسته مركزي شهر ناراضي هستند.
سلحشور عنوانكرد :تمام دوستان بنكدار معتقد هستند كه بايد هسته مركزي
شهر را ترك كنند و در جاي ديگري مستقر شوند ،اما من معتقدم اگر بنكداران
اهواز در چند نقطه از شهر مستقر شوند ،بار ترافيكي شهر كاهش مييابد.
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استاندار حضور بنكداران در مجتمع شمال را تاييد نكرده است
اصغر لطفي ،ديگر عضو اتحاديه بنكداران نيز در گفتوگو با خبرنگار ايسنا
اظهاركرد :شهرداري اهواز با حضور بنكداران در مجتمع شمال شهر موافقت
كرده است اما متاسفانه استاندار هنوز اين موضوع را تاييد نكرده است.
وي يكي از داليل عدم حضور بنكداران در مجتمع شرق را آلوده بودن منطقه به
مواد سربي دانست و افزود :حدود  150نفر در اين مجتمع اقدام به خريد زمين
كردهاند ،اما هنوز مجوز ساخت آنها صادر نشده است .اين در حالي است كه
سازمان محيط زيست معتقد است حضور در مجمتع جديد به دليل آلودگي به
سرب ممنوع است.
ن ما قبول دارند كه بايد هسته مركزي شهر
اين عضو اتحاديه افزود :تمام همكارا 
را ترك كنند ،زيرا خيابانهاي مركز شهر تنگ و داراي بافت قديمي هستند و تنها
راه حل مشكل ترافيكي خروج اصناف از درون شهر است.
وقتي به صحبتهاي تعدادي از بنكداران كه در اين گزارش بيان شد ،دقت كنيم
به اين نتيجه ميرسيم كه تمام اعضا معتقد هستند بايد هسته مركزي شهر را
ترك كنند ،اما اينكه چرا اين موضوع تحقق پيدا نميكند واقعا سوالي است كه
بسياري از شهروندان منتظر جواب آن هستند .شايد در بين اعضاي اتحاديه
اختالفاتي وجود داشته باشد اما همگي آنها بر اين باورند كه حضورشان
در هسته مركزي شهر موجب افزايش بار ترافيكي شده است .حال اينكه چرا
بنكداران در مجتمع شرق مستقر نميشوند و چرا مجوز ساخت واحد در مجتمع
ديگر صادر نميشود همه و همه مواردي است كه براي خواننده اين شبهه را
ت پرده وجود دارد كه مانع از انجام اين
ايجاد ميكند كه شايد دستهايي پش 
كار ميشود .اما در هر صورت اميدواريم كه اين طرح كه حدود پنج سال از مدت
اجرايي شدن آن ميگذرد سرانجام به سر منزل مقصود برسد

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

فاطمهسیـالونی

عفیفهصیوانی

جایزه دوم

جایزه سوم

شمارش معکوس
تا رسیـدنبـه
جـزیره شـادی

مترو  ،پل نادری رابه
زانو در آورد

46

47

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

نادرهوائلی زاده
جایزه اول

طرح جامع ترافیک
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آلودگي هوا ،آلودگي صوتي و از دست رفتن سرمايه هايي چون زمان ،فقط جزيي
از آثار افزايش ترافيك در شهرها هستند .معضلي كه دامنگير كالنشهر اهوازهم شده
است .در مورد مشكالت ترافيكي كالنشهر اهواز و راهكارهايي كه متخصصان
پيشنهاد داده اند با مسعود يزدي ،معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار اهواز به گفت
وگو نشستيم.
يزدي پيش از اين معاونت برنامه ريزي شهرداري اهواز را نیز بر عهده داشته و از
سال 88در این سمت مشغول به كار است .او از برنامه هايي كه اين معاونت براي
ساماندهي و كنترل ترافيك در مناطق شهراهواز طراحي كرده مي گويد.
مشكالت ترافیكي مناطق مختلف اهواز با هم یكسان است؟
مشكالت ترافيكي نقاط مختلف شهر متفاوت است .مثًال در حاشيه شهر ازدحام
ترافيك نداريم اما تصادف يا پوشش نامناسب خطوط حمل و نقل عمومي اتفاق
مي افتد .در محدوده مركزي شهر يا بعضي چهارراه ها و تقاطع ها مثل فلكه دوم
كيانپارس فلكه آخر آسفالت و ميدان دانشگاه ازدحام ترافيك مشاهده مي شود و در
جاهايي مانند مركز شهر ،امانيه ،كيانپارس و كيان آباد ،زيتون ،كوي ملت ،كمپلو،
پاداد ،باهنر ،حصيرآباد ،بلوار پاسداران ،گلستان و دانشگاه آزاد با كمبود پاركينگ
مواجه هستيم.ا ز سوي ديگر تعدادي معابر پرسرعت وجود دارد كه كاربردشان
بزرگراهي است اما ساختار هندسي آنها بزرگراهي نيست؛ مثل مسير پل سوم از سه
راه تپه تا پليس راه قديم ،جاده هاي ساحلي،بلواربهبهاني و گلستان اين مسيرها با
داشتن ترافيك انبوه و پرسرعت ،تقاطع زياد و هندسه نامناسب دارند و عابر پياده اي
كه همسطح عبور مي كند.
به نظر مي آید مركز شهر با مشكالت بیشتري روبه روست؟
در مـركز شهر عمدتا مشكل پاركيـنگ و حجم زياد تقاضـاي سفر را داريم .ناچار
مي شويم براي كاهش ترافيك در روزهاي خاص مثل شب هاي عيد محدوديت
هايي ايجاد كنيم يا مثل نوروز امسال از فضاهايي مثل حياط مدارس به عنوان
پاركينگ استفاده كنيم تا مشكالت شهروندان كم شود .البته قبًال در اين محدوده فقط
يكطرفه سازي اجرا شده بود و هر كس مي توانست وارد محدوده مركزي شود ،اما
اكنون براي كاهش زمان سفر مجبور شديم براي اولين بار ممنوعيت هايي نيز تعريف
كنيم.
منشاء این مشكالت ترافیكي چیست؟
در گذشته ترافيك و شهرسازي با هم هماهنگ نبود و عملكرد جزيره اي داشتند،
مشكالت ترافيك هم خيلي ملموسن بود .واقعيت اين است كه ما خيابان ها را
ساختيم اما بـه توان ترافيـكي آن توجه نكرديـم .هر نقطه و هر خيـاباني كه مـردم

50

مي خواهند ،امكان اتصال به ترافيك را ندارد و قوانين معابر شهري بايد رعايت شود؛ به
طور مثل  20تا  15خيابان به بلوار چمران در کیانپارس متصل هستند كه اين مسير را در
دراز مدت با مشكل مواجه مي كند .گر چه طبق طرح تفصيلي نبايد اين گونه مي شد،
االن ديگر نمي توانيم اين خيابان ها را مسدود كنيم .ساختار جزيي از فرهنگ است كه
بايد فراهم شود .نمي توانيم به شهروندان بگوييم بين خطوط رانندگي كنيد اما معابر خط
كشي نباشد .يا وقتي مردم را به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي دعوت مي كنيم
بايد اين وسايل فراهم باشد تا مردم ترغيب شوند.
طرح جامع ترافیك اهواز چه مي گوید؟
مطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك به عنوان يك سند باالدستي تصويب شده ،البته اين
طرح وارد جزئيات نمي شود .در اين مطالعات شبكه معابر اهواز تا افق 1405پیش بینی
شده است .تقاطع هاي غيرهمسطح ،مناطقي كه در آينده با مشكل ترافيكي برخورد مي
كنند و خطوط چهارگانه قطارشهري مشخص شده ،همچنين سياست هاي محدوده طرح
ترافيك ،پاركينگ ،تغيير ساعت شروع به كار ادارات و مدارس و خروج كاربري هاي
جاذب سفر در محدوده مركزي شهر مطرح و پيشنهاداتي در مورد آنها ارائه شده است.
ممكن است اين طرح كامل نباشد،ا ما سعي مي كنيم تمام اقدامات ترافيكي بر اساس
اين سند باشد .سياست كالن و كلي ما بر مبناي طرح جامع ترافيك است.
مطالعات جزئي تري نیز در زمینه ترافیك انجام شده است؟
بله .طرح جامع ترافيك به تنهايي پاسخگوي نياز ترافيكي شهر نيست و نياز بود مطالعات
ديگري نيزانجام شود كه برخي از آنها به پايان رسيده و بعضي هم در حال تدوين است.
اين مطالعات بسته به اعتبارات اختصاص يافته به اجرا در مي آيد .از جمله اين طرح ها
طراحي شبكه حمل و نقل همگاني ،ساماندهي حمل و نقل و بار درون شهري و بررسي
ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ است.
هدف طراحي شبكه حمل ونقل همگاني چیست؟ با اجراي این طرح سامانه فعلي حمل
و نقل تغییر مي كند؟
طراحي شبكه و تجهيزات حمل ونقل همگاني و خطوط بي .آر .تي شامل اتوبوس ،ميني
بوس ،ون و تاكسي يا اصطالحا «ُمد طريقه سفر» است .درا ين مطالعات ساختار شبكه
حمل ونقل همگاني اهواز تغيير مي يابد .االن تمام خطوط اتوبوس اهواز به مركز شهر
منتهي مي شود و بي دليل بسياري از مردم وارد مركز شهر مي شوند؛ مثًال پايانه شهيد
فهميده در ساعت اوج ترافيك بسيار مشكل ساز است و در خيابان نادري از ا زدحام
جمعيت راهي براي عبور پيدا نمي شود .در حالي كه بسياري ازشهروندان فقط از اين
منطقه عبور مي كنند و مقصد ديگري دارند.
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این طرح چه پیشنهادي براي حل مشكل مطرح كرده است؟
اين ساختار نامناسب است و مي توان ساختار بهتري جايگزين كرد؛ به طور مثال ايجاد
پايانه هاي مجازي در ميدان چهارشير و تغيير مسير اتوبوس ها .چيزي همانند شبكه حمل
ونقل مشهد يا ايجاد مسير بي .آر .تي براي عبور وسايل حمل و نقل عمومي در خيابان
هاي چمران ،پاسداران،ا نقالب و گلستان .ممكن است پايانه ها براي خلوت كردن مركز
شهر جابه جا شود .در پايان اين پروژه ساختار جديد حمل و نقل همگاني شهرطراحي
و به نسبت اعتبارات اجرا مي شود .اگر در اين بخش از شهرداري حمايت شود يابخش
خصوصي تمايل به سرمايه گذاري داشته باشد اين طرح سريع تر پيش مي رود.
این مطالعات نتایج دیگري هم داشت؟
بله .يكي از نتايج اساسي آن معلوم شدن ميزان جابه جايي با اتوبوس است .براساس اين
مطالعات (كه در ارديبهشت ماه سال  90انجام شد) در یک روز حدود  350هزار نفر
توسط اتوبوس جا به جا شده اند .اطالعات ديگري كه به دست آورديم متوسط حركت
اتوبوس ها به بهترين ميزان جابه جايي مسافر است كه به ما كمك مي كند در خطوط
پر تردد ،اتوبوس هاي جديد اضافه كنيم.
در كالنشهرهاي كشوربه طور متوسط حدود  800نفر در روز به وسيله اتوبوس جابه جا
مي شوند ،اما آمار نشان داد كه هراتوبوس در اهوازیک هزار و  200نفر جابجا می کند
که تقریبا  50درصد بیشتر از متوسط است(.شيراز يك هزار اتوبوس با  700ميليون نفر
جابه جايي دارد ).در آن زمان  302اتوبوس فعال داشتيم ،كه نشان مي دهد استهالك
شديدي در سامانه اتوبوسراني ما وجود دارد ،چون در سال هاي گذشته توجهي به
توسعه ناوگان نمي شد .يكي از تبعات اين است كه اتوبوس ها 30تا  40درصد بیشتر
خراب می شوند.البته در حال حاضر حدود  408اتوبوس در اهواز فعال است.
طرح ساماندهي حمل و نقل و بار درون شهري به دنبال چیست؟
به دنبال اين هستيم كه جلوي توقف و تردد وسايل باري در مركز شهر را در ساعت
هاي پرترافيك بگيريم .چون حدود  10درصد ترافيك مركز شهر مربوط به وسايل باري
چون وانت ،خاور و...است .در بعضي نقاط بیش از  30درصد از فضاي پارك توسط
اين وسايل باري اشغال مي شوند .درا ين مطالعات محدوده مركزي شهر ساماندهي و
براي وسايل باراندازا يجاد مي شود ،همچنين تردد آنها به ساعت خاصي محدود مي
شود .البته در ورودي هاي شهر هم وسايل باري زيادي تردد مي كنند كه عالوه بر
تخـريب آسفالت ،چهـره نامطلوب و نازيبايي ايجـاد مي كنند و تعداد تصـادف را هم
ا فزايش مي دهند.اين وسايل بايد كنترل و مديريت شوند و عوارضي براي تردد آنها در
نظر گرفته شود كه اين عوارض صرف هزينه هاي شهر مي شود.
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طرح دیگر ،آن طور كه از نامش پیداست براي حل مشكل كمبود پاركینگ در شهر
است؟
همين طور است .اين مطالعات براي تعيين عرضه و تقاضاي پاركينگ و برآورد آن
در سال هاي آينده همچنين برآورد كمبود پاركينگ در سال هاي آتي است .در اين
مطالعات مشكالت كالنشهرهاي ديگر چون مشهد بررسي و به عنوان شهري كه در
حمل و نقل توسعه يافته ،الگوبرداري شده است .در اين طرح ،محدوده هاي پرترافيك
شامل هسته مركزي ،امانيه ،كيانپارس و كيان آباد ،زيتون ،كوي ملت ،كمپلو ،پاداد،ب
اهنر ،حصيرآباد ،بلوار پاسداران ،گلستان و دانشگاه آزاد بررسي و ظرفيت پارك حاشيه
اي مطالعه شد .بر اساس این مطالعات (که در سال  90انجام شده) در اين مناطق 15
هزار جای پارک و  18هزار تقاضاي پارك وجود دارد؛ به عبارتي چیزی حدود هشت
برابر پاركينگ كارون است .در نتيجه هميشه عده اي به دنبال جاي پارك هستند.
تمام این تقاضاها قابل تأمین است؟
در هيچ جاي دنيا به همه تقاضاها پاسخ داده نمي شود .در صورت پاسخ به تمام
تقاضاها ،همه مردم شهر با خودروي شخصي سفر مي كنند؛ا ين در حالي است كه يكيا
ز سياست هاي كنترل محدوده ترافيك كمبود پاركينگ است تا مردم رغبتي به سفربا
خودروي شخصي نداشته باشند .از طرف ديگر حتي اگر تعداد پاركينگ ها زياد شود
معابر كشش اين همه خودرو را ندارد.
این تقاضاها چگونه مدیریت مي شود؟
يكي از سياست هاي اصلي در مديريت ترافيك ،پارك حاشيه اي است كه با توجه به
مشكل تأمين زمين در مناطقي چون مركز شهر و زمان بربودن ساخت پاركينگ طبقاتي
مي توان آن را اجرا كرد تا الاقل  2درصد تقاضاي پارك پاسخ داده شود .به طور مثال
 50هزار جای پارك درا مانيه و همين مقدار در مركز شهر وجود دارد كه به عنوان پارك
حاشيه مي توان از آن استفاده كرد .سياست هاي مديريت صحيح پارك در حال تدوين
است.اين طرح مزاياي زيادي دارد از آن جمله صرفه جويي در هزينه گزاف ساخت
پاركينگ طبقاتي ،تأمين امنيت خودروها ،ممانعت از پارك دوبل و حذف پارك در محل
هاي غيرمجاز مثل ايستگاه اتوبوس.
تدوین برنامه هاي گسترده در حوزه ترافیك تشكیل سازمان ترافیك اهواز را ضروري
نمي كند؟
متأسفانه بر خالف ديگر شهرها در اهواز سازمان ترافيك هنوز تشكيلن شدها ست.اين
سازمان مي تواند به عنوان ابزار وبازوي اجرايي زيرنظر معاونت حمل و نقل فعاليت
كند و وظايف اجرايي ترافيك همچون اصالح هندسي و برطرف كردن نقاط حادثه
خيز را به عهده گيرد .در صورت تشكيل اين سازمان درآمدهاي حوزه ترافيك از جمله

در بخش پاركينگ ها ،پاركبان ،معاينه فني و جايگاه هاي سوخت و درآمدهاي حذف
پاركينگ نيز در اين حوزه متمركز و منحصرا براي ترافيك هزينه مي شود .البته در حال
حاضر اساسنامه سازمان ترافيك تصويب و به شهرداري ابالغ شده و مسئوالن پيگير راه
اندازي اين سازمان هستند.
با اجراي این برنامه ها مي توان امیدوار بود كه مشكل ترافیك شهر كا ًمال حل مي شود؟
در حوزه حمل و نقل و ترافيك به ويژه از هشت سال گذشته تالش هاي زيادي
صورت گرفته است .با اين حال اعتقاد داريم ترافيك مثل يك موجود پوياست و با
تحوالت شهري توسعه پيدا مي كند .وقتي منطقه اي به شهر اضافه مي شود جمعيت و
ترافيك هم به آن شهر اضافه مي شود آن منطقه نياز به اتوبوس ،چراغ و ...پيدا مي كند.
خصوصيت ترافيك اين است كه هميشه تقاضايش جلوتر است و هر چقدر حركت
كنيم به نيازهاي مردم به طور كامل و كافي پاسخ نداده ايم
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ایناسعبدالخانی
جایزه چهارم

داستاناز
«سررسيد»
بهاينجا رسيد

خيلي ها هستند كه به راحتي آب خوردن از تمام اموال دنيا چشم پوشي مي كنند
و محال است به پولي دست بزنند كه مال خودشان نيست .مي گويند پول حرام،
خوردن ندارد و حاضر نيستند پول حرام به خورد زن و بچه هاي خود بدهند .فرقي
هم نمي كند در كجاي اين جامعه ايستاده اند .نكته اينجاست كه افراد طبقه هاي غير
مرفه اجتماعي در بزنگاه هايي محك مي خورند كه انتظارش را ندارند .مثًال يك
راننده تاكسي كه شايد قدري نياز مالي دارد ،مقدار زيادي پول پيدا مي كند و دربه
دربه دنبال صاحبش مي گردد تا شايد آن را برساند به صاحب حقيقي اش و اين مي
شود داستان واقعي يك راننده تاكسي به نام «عباس منصوري» كه لقب امانتدار ایران
در سال  90را گرفت .مي گفت :دانشگاه آزاد چهارشير مسير هر روز من است .تخته
گاز مي روم و برمي گردم .همه چيز از پيدا كردن يك سررسيد شروع شد .برايم
جالب شد.لبخندي پرسشگرانه زدم و گفتم :داستان از كجا شروع شد؟ عباس گفت:
روز يكشنبه بود .دانشجوياني كه سوار مي شدند ،تند تند با هم حرف مي زدند و
همين كافي بود تا متوجه شوي كه امتحان دارند.اولين گروه را كه به دانشگاه رساندم،
در حال برگشت ،چشمم افتاد به يك سررسيد .بعد از كمي مكث ادامه داد :حواسم
به كار خودم بود .در مسير برگشت ديدم كه بسته تيره رنگي روي زمين افتاده است.
به خيال اين كه كتاب درسي است توجهي نكردم و از كنارش عبور كردم .دوباره
كه برگشتم ،باز هم آن را ديدم.اين بار مي خواستم برش دارم اما مسافري كه روي
صندلي جلو نشسته بود ،براي رسيدن به مقصد خيلي عجله داشت .اين بار هم از
كنارش گذشتم و وقتي به سرخط رسيدم ،ديگر معطل مسافر نشدم .به رئيس خط
گفتم كه نوبتم را نگه دارد ،بروم و برگردم و سمت همان بسته اي كه ديده بودم به
راه افتادم.
اين همه اصرار او براي برداشتن سررسيد برايم تعجب آور بود ،گفتم :اين همه اصرار
براي برداشتن سررسيد براي چه بود؟عباس گفت :فكر مي كردم سررسيد متعلق به
يكي از دانشجوياني است كه هر روز سوار تاكسي ام مي شوند و نگران بودم كه با
توجه به فصل امتحانات ،به دردسر بيفتد به همين دليل آن را داخل ماشين گذاشتم
وبه همه همكارهايم گفتم كه اگر كسي سراغ يك سررسيد با جلد تيره را گرفت،
شماره مرا به او بدهيد .پرسيدم  :براي پيدا كردن صاحب سررسيد چه كار كردي؟
او گفت :داستان تنها يك سررسيد نبود .فاصله سرظهر تا يك بعد از ظهر كه حجم
مسافرهاي خطي كمتر شده بود و فرصت استراحت پيدا كرده بودم ،با همسرم تماس
گرفتم .در حال صحبت كردن با او بودم وا ز روي بيكاري سررسيد را باز و شروع به
ورق زدن كردم .مي خواستم نام ونشاني از صاحب سررسيد پيدا كنم كه يك دفعه
چشمم به يك چك بانكي البه الي برگه هاي سفيد سررسيد افتاد .چك متعلق به يك
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بانك خصوصي بود .مبلغ روي آن را كه خواندم ،قلبم در سينه ايستاد مبلغ  95ميليون
تومان بود .چك در وجه حامل بود ؛ 2ا مضا پشت آن ،حكم پول نقد را داشت .ديگر
نمي توانستم حرف بزنم .خيال مي كردم دارم خواب مي بينم .شوكه شدم.
نمي توانستم خودم را جاي او بگذارم .چشمانم باز تر شد و خود را در اوج ماجرا
ديدم .ديگر سؤالي به ذهنم نيامد و گفتم :خوب،بعدش؟ عباس آقا پاسخ داد :ديگر
نمي توانستم رانندگي كنم .مرخصي گرفتم وافتادم دنبال پيدا كردن صاحب چك .حاال
پيدا كردن صاحب سررسيد جدي تر شده بود .پرسيدم جست و جو را چگونه شروع
كرديد؟ گفت :روي اولين برگه سررسيد چند شماره تلفن نوشته شده بود .با شماره ها
تماس گرفتم.اولين آقايي كه گوشي را برداشت گفت كه سررسيد تيره رنگ نداشته وبا
سردي مكالمه را قطع كرد.نفربعدي هم گفت كه شماره واگذار شده است .اما نفر سوم
گفت كه بين دوستان و آشنايان پرس وجو مي كند وا گر صاحب آن را پيدا كرد با من
تماس مي گيرد .حتي به بانك هم رفتم و رئيس شعبه با بررسي چك گفت كه نه موردي
از مفقودي چك در سيستم اعالم شده و نه حساب مسدود است.اتفاق ًا داخل حساب145
ميليون تومان پول هم بود و خيلي راحت مي شد چك را نقد كرد .روز دوم هم خبري
از صاحب چك نشد.
شيطنت كردم واز اين راننده تاكسي امانتدارپرسيدم :وسوسه نشديد؟ سري تكان داد و
گفت:اين پول ،مال من نبود95 .ميليون تومان مبلغ كمي نبود .همش به اين فكر بودم
كه صاحبش چه حالي دارد.بايد هرچه زودتر آن رابرمي گرداندم .ماجرا را ادامه دادم و
پرسيدم :جست وجو به كجا رسيد؟ گفت :روز سوم همه چيز فرق كرد .تصميم گرفته
بودم چك را به صندوق امانات تاكسيراني بسپارم .صبح يكي از افرادي كه با او تماس
گرفته بودم،ساعت  9زنگ زد و ادعا كرد كه چك متعلق به اوست .او آنقدر شتاب زده
حرف مي زد كه نتوانستم حرفش را باور كنم.اما گفت كه كارپرداز يك شركت دريايي
است و چون هر روز تعداد قابل توجهي چك جابجا مي كند ،مفقود شدن اين چك را
يادش نبوده است .با اين حال قرار گذاشتيم كه در محل تاكسيراني و با حضور مأمور
پليس ،چك را تحويل بدهم .كارپرداز شركت دريايي مي گفت آن روز براي رسيدن به
شركت سوار موتور شده و سرعت باالي موتورسيكلت و صحبت با تلفن همراه ،كار
دستش داده و به همين دليل متوجه افتادن سررسيد نشده بود.
مرد ،به دفتر تاكسيراني آمد و نشاني هاي درستي از چك و سررسيد داد .آن را تحويل
دادم و آنقدر خيالم راحت شده بود تازه یادم افتاد 2شب درست و حسابي نخوابيده ام!
خيالم راحت شده بود كه چك را به صاحبش برگردانده ام.
كمي به فكر فرو رفتم و دوباره پرسيدم :داستان لقب امانتدار سال چه بود؟ گفت:
سازمان تاكسيراني ،هر سال بر اساس شاخص هايي كه دارد يك امانتدار را معرفي
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مي كند و فروردین  90به دليل پيدا كردن  95میلیون تومان وبازگرداندن آن به صاحب
حقيقي اش،اين عنوان را به من دادند.
يادآوري كردم:امسال هم كه اين لقب نصيب شما شد .با فروتني و لبخند گفت :من
كاري نكردم و فقط به وظيفه خودم عمل كردم.البته نمي دانستم كه اين لقب را دريافت
كرده ام .بعد از گذشت چند ماه يكي از راننده های تاكسي در تهران كه او هم 35
میلیون تومان پيدا كرده بود ،مرا از اين موضوع آگاه كرد و گفت كه به عنوان امانتدار
سال انتخاب شده ام.
گفتم :مگربراي شما مراسمي برگزارنشد؟ گفت :نه ،گويا در تهران براي او مراسمي
برگزار شده بود و در آن مراسم او رابه عنوان امانتدار دوم پس از من معرفي كرده بودند.
اين در حالي بود كه من حتي نمي دانستم كه به عنوان امانتدار سال انتخاب شده ام.
ياد دهقان فداكار افتادم و از او پرسيدم :دوست داري اين داستان نوشته شود و مثل
دهقان فداكار برسر زبان ها باشي؟ خنديد و گفت :دهقان فداكار ،زماني الگو شد كه
داستانش برسر زبان ها افتاد و موضوع بسياري از كتاب ها شد .هميشه بايد رفتارهاي
درست را تكرار و آنها را در جامعه بازگو كرد تا به فراموشي سپرده نشوند .اين داستان
براي بسياري از همكاران من در خط تاكسيراني اتفاق افتاده است واگراين اتفاقات
روزمره از سوي تاكسيراني رصد و ارزيابي شوند ،مي توان به راحتي الگوهاي خوبي در
زمينه امانتداري از ميان همكارانم به جامعه معرفي كرد
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فاطمـه کریـم زاده
جایزه سـوم

متـرو اهـواز
پـول خـریـد واگـن
نـــدارد

در حالی که مترو اهواز به صورت فایناس با یک شرکت چینی برای ساخت واگن
مترو قرارداد دارد ،.خبر از انعقاد قرارداد جدیدی با شرکت واگن سازی پارس برای
ساخت  120واگن مترو اهواز می رسد.
عباس هالکویی مدیرعامل مترو اهواز در واکنش به این طرح ،آن را با وجود وضعیت
نامناسب اعتباری این شرکت به نفع ندانست و اظهار داشت :این اقدام زمانی مفید
خواهد بود که هزینه آن از طریق منابع مالی شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی
کشور( طرف اصلی منعقد کننده قرارداد) و یا دولت پرداخت شود.
هالکویی خاطرنشان کرد :نخستین قرارداد تامین واگن مترو اهواز تولید داخل ،در
حالی یک روز پیش از استعفای رویانیان مدیرعامل این شرکت و مدیرعامل فعلی
باشگاه ورزشی پرسپولیس و قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاد(ص) منعقد شد که
در مناقصه ای این قرارگاه مکلف شد ،براساس قرارداد در مدت  42ماه  120دستگاه
واگن برای قطار شهری اهواز تامین کند.
وی تصریح کرد :این قرارداد در شرایطی به امضا رسید که هیچ کدام از مسئوالن
اهوازی در مراسم امضای این قرارداد حضور نداشته و انعقاد این قرارداد به نفع اهواز
نیست .این در حالی است که مترو اهواز به صورت فایناس با شرکتی از کشور چین
برای ساخت واگن های مترو قرارداد دارد.
مدیرعامل مترو اهواز یادآور شد براساس این قرارداد مترو اهواز باید  160میلیارد
تومان به شرکت پارس برای تولید واگن مورد نیاز اهواز تا سه سال آینده پرداخت
کند که با توجه به مشکالت مالی و اعتباری متروی اهواز و عقب ماندگی این طرح،
این اقدام نمی تواند نتیجه مثبتی برای مترو داشته باشد.
هالکویی افزود :دولت از طریق شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی اعالم داشته
که در برنامه ای هماهنگ باید واگن های متروهای کشور از طریق داخل تامین شود
که در مناقصه ای که در این زمینه برگزار شد بدون حضور مسئوالن اهواز شرکت
واگن سازی پارس به عنوان تامین کننده واگن اهواز معرفی شد .وی گفت :در
قرارداد منعقد شده قرار بر این بوده که با هماهنگی های الزم شرکت چینی در کنار
واگن سازی پارس به صورت شراکتی اجرای این طرح را بر عهده بگیرد و شرکت
چینی از  49درصد امکانات داخلی برای تولیدات خود استفاده کند و محصوالت
خود را به صورت مونتاژ در اختیار متروی اهواز قراردهد .مدیرعامل مترو اذعان
داشت :برای اجرای این قرارداد با شرکت پارس نیاز به پرداخت مبلغی به عنوان
پیش پرداخت است که چنانچه این قرارداد با شرکت چینی همچنان برقرار بود این
امکان وجود داشت تا از طریق فایناس و به جای پرداخت پول نقد از طریق بازکردن
ال سی واگن های مورد نیاز را تامین کرد.
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هالکویی اظهار داشت :با توجه به محدودیت های مالی که در طرح ساخت مترو اهواز
وجود دارد نمی توان اعتباراتی را که برای ساخت ساختمان و ادامه طرح وجود دارد
را در بخش دیگری هزینه کرد و این در حالی است که هزینه ساخت  120واگن معادل
نصف بودجه یک سال متروی اهواز است.
وی با اشاره به اینکه اگر شرکت مادر تخصصی از محل درآمدهای خود و یا درآمدهای
دولت این هزینه را پرداخت کند کمک بسیاری به اهواز شده است .بیان داشت :اگر قرار
است که این هزینه از محل اعتبارات ساالنه متروی اهواز هزینه شود خسارات جبران
ناپذیری را به این طرح وارد خواهد کرد .مدیرعامل متروی اهواز یادآور شد با توجه
به اینکه شهرداری اهواز به عنوان ذیحساب در این طرح باید اعتبارات طرح را تامین
کند و امضای شهردار اهواز برای انعقاد این قرارداد و پرداخت پول نیاز است حتی در
حال حاضر که این قراداد امضا شده باید گفت پولی در اهواز وجود ندارد که بتوان در
این راه هزنیه کرد.
هالکویی افزود :شرکت مادر تخصصی در حالی این قرارداد را منعقد کرده که این
امکان وجود دارد که براساس اصل  44قانون اساسی تا چندی دیگر این شرکت به
بخش خصوصی واگذار شود در آن صورت چه نهادی ناظر بعدی بر این طرح خواهد
بود در حالیکه شهرداری به عنوان یک نهاد رسمی وجود دارد.
وی با بیان اینکه براساس قرارداد باید در ابتدا  20درصد از هزینه های ساخت واگن به
شرکت پارس پرداخت شود .اظهار داشت :قرارداد شرکت پارس  160میلیارد تومان
است و  20درصد از این میزان  36میلیارد تومان است و این در حالی است که در سال
جاری  30میلیارد تومان به این طرح در اهواز اختصاص یافته و این بدان معناست که
هزینه ساخت واگن از اعتبار اختصاص داده شده نیز بیشتر است .
مدیرعامل قطارشهری اهواز با اشاره به اینکه بودجه اختصاص داده شده به متروی اهواز
امسال  70میلیارد تومان است افزود :در شش ماه گذشته فقط  45درصد از اعتبارات
مترو اختصاص یافته و این در حالی است که هر دستکاه تی ای ام در ماه نزدیک به 5
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد  .تنها در صورتی عقد این قرارداد می تواند به نفع اهواز
باشد که پولی از حساب متروی اهواز برداشته نشود و بودجه مورد نیاز بر تهران تامین
شده و به شکل وام و یا سود از اهواز بازپس گرفته شود.
هالکویی در پاسخ به این سوال که آیا متروی اهواز به این تعداد واگن نیاز دارد گفت:
گفته شده که در مدت  24ماه  120عدد واگن تحویل داده می شود که باید اشاره کرد
در ابتدای کار متروی اهواز نیاز به این تعداد واگن نداشته و به تناوب این تعداد واگن
به خطوط افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد :در کل  23کیلومتر خطوط نیم متر اهواز به  120واگن نیاز دارد.
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حسین آشوری مدیرعامل شرکت واگن سازی پارس نیز با بیان اینکه این شرکت با
فایناس چینی قراردادی ندارد تاکید کرد :واگن سازی پارس با شرکت مادر تخصصی
حمل و نقل ریلی کشور این قرارداد را به امضا رسانده و تامین کننده اعتبار ساخت این
واگن ها شرکت مادر تخصصی است.
آشوری به تجربه ساخت واگن مترو در شرکت واگن سازی پارس اشاره کرد و گفت:
این شرکت سال هاست که در ساخت واگن مترو تهران از واگن های ساخت این
شرکت استفاده می کند.
وی افزود :واگن سازی پارس قرارداد ساخت  203دستگاه واگن را برای مترو تهران
دارد که سال گذشته  50دستگاه و امسال نیز تاکنون  35دستگاه از این واگن ها را تحویل
مترو تهران داده است.
مدیرعامل شرکت واگن سازی پارس در خصوص ساخت  120دستگاه واگن برای
مترو اهواز توسط این شرکت یادآور شد :شرکت واگن سازی پارس سال گذشته با
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای طراحی مترو ملی قراردادی را منعقد کرد
که ساخت واگن های مترو اهواز نیز در قالب این طرح انجام می شود.
وی تصریح کرد :همزمان با دریافت پیش پرداخت ساخت نمونه واگن مترو اهواز توسط
شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ،واگن سازی پارس کار خود را آغاز
خواهد کرد

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

قاسممنصورآلکثیر
جایزه چهارم

نمایشـگاهیبـرای
قدرانیازفعاالن طرح
پاکسـازیاسـتان

به مناسبت هفته سالمت و برای قدردانی از فعاالن طرح پاکسازی استان ،نمایشگاهی
در موزه هنرهای معاصر اهواز واقع در ساحل شرقی کارون تا پنجم اردیبهشت برپا
شد.
همه ساله در روز هفتم آوریل مصادف با  28فروردین ،در سراسر جهان نمایشگاه
و همایش های سالمت برگزار می شود .نمایشگاه سالمت استان ،امسال در موزه
هنرهای معاصر و با هدف معرفی و قدردانی از فعاالن طرح پاکسازی خوزستان
برگزار شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در افتتاحیه نمایشگاه
سالمت در محل موزه های هنرهای معاصر اهواز گفت :طرح پاکسازی و نظافت
عمومی ،خرداد سال گذشته در کارگروه سالمت استان مصوب و مقرر شد که این
طرح در  4فصل سال در خوزستان اجرا شود.
شهرام رفیع افزود :اولین روز پاکسازی عمومی در استان  30شهریور سال گذشته
برگزار شد و مردم همکاری بسیار خوبی داشتند .طرح پاکسازی  3نوبت به پیشنهاد
کارگروه سالمت در استان اجرا و در مرحله اول ،جشن تجلیل از فعاالن برگزار شد.
وی در ادامه گفت :مرحله دوم طرح پاکسازی  28آذر و مرحله سوم  23اسفند
بود ،اما از فعاالن این عرصه تجلیل نشد و این موضوع به هفته سالمت و نمایشگاه
فعلی موکول شد .هدف از برپایی نمایشگاه ،ترغیب شهروندان به پاکیزه نگهداشتن
و پاکسازی بیش از پیش شهر است .خوزستانی ها در مهمانوازی و معرفت شهرت
دارند و می خواهیم در نظافت محیط زیست و پاکیزه نگهداشتن آن نیز زبانزد شوند.
همه کمک کردند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت :بسیاری از اداره ها
در اجرای طرح پاکسازی محیط زیست همکاری کردند .شهرداری در جمع آوری
زباله حاشیه شهر فعالیت مطلوبی داشت .مدارس ،پایگاه های بسیج ،هالل احمر و
شهروندان در اجرای این طرح برای داشتن محیطی سالم تر نقش موثری ایفا کردند.
رفیع ،معیار انتخاب فعاالن این طرح را نتیجه گزارش های بازرسان دانست و گفت:
برای انتخاب روستا ،مطب ،مدرسه و شهر نمونه ،تعدادی بازرس در مرکز بهداشت
استان آموزش دیدند و افراد فعال را معرفی کردند.
رئیس مرکز بهداشت استان افزود :این نمایشگاه با هدف ارائه گزارش عملکرد
نهادهای فعال در بخش بهداشت و سالمت استان ،آگاهی هرچه بیشتر مردم و تشویق
فعاالن طرح های پاکسازی عمومی برگزار شده است.
در ادامه این مراسم ،دستیار ارشد استاندار خوزستان گفت :فرهنگسازی برای حفظ
بهداشت استان در اولویت تمامی برنامه های بهداشتی است و حفظ بهداشت و

60

نظافت شهر باید به فرهنگ بومی تبدیل شود.
«علی اصغروحیدی» بیان کرد :تمامی افراد دخیل در موضوع بهداشت و سالمت باید
برای فرهنگسازی در این زمینه ،نهایت تالش خود را به کاربندند.
سالمندان فراموش نشدند
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گفت :هفته سالمت امسال به عنوان سالمندی و
سالمتی نامگذاری شده است .با توجه به این که کشور ما به سمت سالمندی می رود
و  3/7درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند.این درصد تا سال 2020
افزایش چشمگیری می یابد.
«داریوش پناهی زاده» افزود :امکانات درمانی باید متناسب با افزایش جمعیت سالمندی
افزایش یابد و نیازهای درمانی و بهداشتی سالمندان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد :به دلیل جوان بودن جمعیت کشور در سال های گذشته ،نیازهای
درمانی کمتر بود .اما حال که جمعیت ایران و کل جهان رو به سالمندی می رود ،باید
با برنامه ریزی طوالنی مدت و حفظ و صیانت از سالمتی افراد جامعه وضع سالمندی
سالم را برای این قشر فراهم کرد.
پناهی زاده گفت :خوزستان وضعی مشابه سایر استان ها دارد .خوزستان یکی از
پرجمعیت ترین استان های کشور و جمعیت سالمندان آن نیز زیاد است .بنابراین
همکاری همه جانبه تمامی سازمان های فعال استان برای برنامه ریزی دقیق و مناسب
سازی شهر با توجه به نیازهای جمعیت سالمندی ضروری است.
وی تأکید کرد :هفته سالمت امسال با شعار سالمندی و سالمت ،فرصتی است تا
مسئوالن استان بتوانند با برنامه ریزی های آموزشی ،مشکالت و مسائل سالمندان را
برسی و زمینه ارتقای سالمت سالمندی را در آینده فراهم کنند.
در پایان افتتاحیه از فعاالن مردمی و مسئوالنی که در اجرای طرح های پاکسازی عمومی
همکاری مطلوبی داشتند قدردانی شد
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محمدرضا ایزدی
جایزه اول

مدیریت سلیقهای
کنار گذاشته شود

طی  30سال گذشته شهرداری اهواز با فراز و نشیب های فراوان روبرو بوده است.
شهرداران منتخب دولت و شهرداران منتخب شورای شهر ( از سال  87به بعد) حکم
شهرداری و یا سرپرستی را برای چند ماه و یا چند سال گرفتند و شهرداری به لحاظ
عدم یک طراحی استراتژیک و برنامه ریزی مدون و همچنین عدم برنامه چشم انداز
چهار ساله در دستور کار خود  ،موقعیت چشمگیری در کارنامه خود ندارد .هر چند
در بعضی از مقاطع  ،عملکرد شهرداران بطور نسبی قابل قبول بوده است.
به لحاظ چند تفاوت نمی توان مقایسه ای عادالنه و منطقی بین کالن شهر اهواز و
دیگر کالنشهرهای کشور داشته باشیم.
اولین تفاوت مسئله جنگ می باشد زیرا شرایطی که در شهر اهواز داشتیم در دیگر
کالن شهرها نداشتیم هر چند نیرو و کمک های مردمی به سوی جبهه روانه می شد
اما هیچ گونه ممانعتی در انجام و اجرای طرح های شهرداری وجود نداشت و سیر
صعودی در توسعه و پیشرفت آن کالن شهرها مسیر طبیعی خود را می گذراند.
اندک بودجه و اعتباری هم که به شهرداری اهواز داده می شد (به قول یکی از
شهرداران وقت که می گفت چون نمی توانستیم کار کنیم بودجه و اعتبار خود را
به اصفهان دادیم).
متاسفانه کار قابل توجهی انجام نمی شد .علیهذا پس از دوران دفاع مقدس که
باید جبران مافات می شد و خرابی های ناشی از جنگ و عدم عمران و آبادانی در
همان دوران و قفل شدن توسعه و پیشرفت در اهواز  ،مجددا کاری صورت نگرفت
و متاسفانه بر اثر بی توجهی برخی مدیران و برخی نمایندگان مجلس هم جبران
عقب ماندگی نشد .از طرفی پس از تشکیل شوراها که انتظار می رفت که با سرعت
بیشتری این عقب افتادگی ها جبران شود دیدیم که در  3دوره شوراهای شهر هم
اتفاق خاصی صورت نگرفت.
اگر نگاهی اجمالی به اعضای شورای شهر اصفهان داشته باشیم می بینیم که چند نفر
از اعضای آن با مدرک دکترا و بعضا هم سابقه استانداری را در کارنامه خود دارند
و از افراد با تجربه متخصص و اصلح در شوراها مشغول به کار هستند حال آنکه
در دوره های مختلف شورای شهر اهواز حتی یک نفر مدرک دکترا و یا یک نفر با
سابقه استانداری نداشته ایم و به جای افراد متخصص  ،عالم و آگاه بعضا افرادی وارد
شورا شدند که با مدرک پنجم و یا ششم ابتدایی و غیرمتخصص وارد شورا شده اند.
بنابر این نباید انتظار داشت که توسعه و پیشرفت هایی که در اصفهان  ،مشهد ،تهران
و  ...اتفاق می افتد با اقدامات شهر اهواز یکسان باشد و به نظر می رسد سنخیتی برای
مقایسه کالن شهر اهواز با دیگر کالن شهرها وجود ندارد و تا زمانی که اکثریت مردم
انتخاب خود را بر اساس احساس و دامن زدن به اقوام و قومیت مالک قرار دهند
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نباید انتظاری فراتر از این را داشته باشیم.
ما در استان افراد متخصص  ،باتجربه  ،دلسوز و متعهد کم نداریم و اگر مردم در انتخابات
فراقومی عمل کنند شرایط بسیار با آنچه که هست متفاوت خواهد بود.انتخاب نماینده
عرب  ،بختیاری  ،دزفولی و  ...نباید معیار و مالک ما باشد .هر شخصی از هر قومی که
عالم تر متخصص تر آگاه تر و با تجربه تر است باید معیار و مالک انتخاب مردم باشد
تا بتوانیم تغییر را در زمینه های مختلف احساس کنیم .استان ما از ذخایر غنی برخوردار
است و پتانسیل های زیادی دارد و از طرفی مردمی که وفاداری خود را به انقالب ،
اسالم و نظام در دوران انقالب و دفاع مقدس از خود نشان دادند و به فرموده امام (ره)
دین خود را به اسالم ادا کردند لذا این مردم شایسته و سزاوار این شرایط و امکانات
نیستند..
آنچه در ادامه این نوشتار آمده راهکارهایی است که مسئولین ذیربط می توانند به عنوان
نوعی مشاوره از آن استفاده کنند تا شاید با بکار گیری در برنامه کوتاه مدت و بلند مدت
خود بتوان تغییر را در شهر بوجود آورند و تاحدودی جبران عقب ماندگی نسبت به دیگر
کالن شهر ها را داشته باشیم.
تدوین استراتژی بلند مدت
برای تدوین یک استراتژی خوب بهترین راه پیشنهادات و نقطه نظرات مدیران متخصص
و باتجربه و از طرفی خواسته های مردم از طریق نظرسنجی گسترده می باشد که می توان
بهترین استراتژی را با یک چشم انداز بلند مدت طراحی و به اجرا گذاشت و نظارت
خوب نیز کمتر از طراحی و اجرا در این استراتژی نمی باشد و این نظارت می بایست
از طریق مراجع ذیصالح از جمله شورای شهر صورت بگیرد.
مسلم یک استراتژی خوب  ،دستیابی به پتانسیل های جدید و افزودن منابع جدید به
داشته های شهرداری در بکار گیری بهتر سازمان های خدماتی و استفاده بهتر از آنها
کمک خواهد کرد.
برای رسیدن به هدف که تحقق برنامه توسعه و پیشرفت در شهر باشد اولین قدم پس
از یک برنامه جامع استراتژیک طراحی یک سیستمی است که عوامل دخیل در مدیریت
شهری مانند شورای شهر  ،شهرداری  ،نهادها و سازمان های وابسته دیگر ادارات و
سازمان ها و البته مردم به صورت متحد و هماهنگ عمل کرده و هر کدام در این سیستم
تحت مدیریت واحد به خوبی نقش خود را ایفا کنند و شورای شهر نیز بعنوان ناظر بر
امور وظیفه خود را انجام دهد .در غیر اینصورت عملکرد هر نهادی بصورت پراکنده
منجر به خسارت و زیانهایی می شود و می تواند تخریب امور زیربنایی و زیباسازی های
شهری را به همراه داشته باشد.
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پیش بینی نیاز ها
با افزایش جمعیت که گسترش شهرها را به دنبال خواهد داشت نیازها نیز فزونی خواهد
یافت و در نتیـجه اگـر تدبیـری برای رفع نیـازها اندیشیده نشـود مسلم ًا مشـکالت و
چالش ها در شهر افزون خواهد شد.
امروزه تدبیر برای رفع نیازها نباید به روز باشد بلکه باید برای سال های آتی پیش بینی
نیازها و تدبیر برای رفع نیازها کرد و با برنامه ریزی  ،اجرا و نظارت صحیح می توان از
بروز مشکالت جلوگیری کرد.
مدیران شهری محکوم به پیش بینی نیازهای مردم در بخش های خدماتی  ،عمرانی،
زیست محیطی  ،فرهنگی و همچنین ارتباطی با مردم هستند.
برای رسیدن به هدف که همان تحقق توسعه و پیشرفت شهر باشد باید چند اقدام از
طرف شهرداری صورت بگیرد از جمله مشارکت مردم در پروژه ها و اجرای طرح های
زیربنایی از طریق فروش سهام ،آگاه نمودن مردم و مشارکت آنها در پرداخت به موقع
عوارض  ،ایجاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ مسئولین و شهرداران مناطق با مردم  ،کنار
گذاشتن مدیریت سلیقه ای و در انتها اعتمادسازی که می تواند مردم را در توسعه و
پیشرفت شهر دخیل نماید.
اعتماد سازی و مشارکت مردم
با باال بردن اعتماد مردم آن ها را در مشارکت بیشتر خواهیم دید و اعتماد سازی
نقش بسزایی در دیدگاه مردم نسبت به شهرداری خواهد داشت .اعتماد سازی منجر به
مشارکت مردم در امر زیربنایی با خرید سهام خواهد شد .از طرفی واگذاری بسیاری از
طرح ها و امور اجرایی به بخش خصوصی و دخیل کردن مردم با فروش سهام به آنها
و بخصوص کارکنان شهرداری انگیزه آنان را در انجام کار باال می برد و گام موثری در
توسعه و پیشرفت شهر را به همراه خواهد داشت .اگر اعتماد مردم نسبت به مسئولین
شهری و شهرداری باال برود مردم بهترین همکاران و همراهان در توسعه شهر خواهند
بود.
مشارکت مردمی زمانی صورت خواهد گرفت که مردم به دستگاه اجرایی اعم از
شهرداری و یا هر دستگاه دیگر و یا هر شرکت سرمایه گذاری صنعتی  ،تولیدی و
خدماتی اعتماد کنند.
ارتباط مستقیم با مردم
اگر مردم به مشکالت شهر کمبودها  ،درآمدها و هزینه ها آگاه شوند در رفع مشکالت
نیز کمک خواهند کرد و همراه خواهند بود .عدم آگاهی مردم به امور شهر منجر به بی
تفاوتی آنان نسبت به شهر خود خواهد شد .چگونه است که یک شهروند مثال آلمانی
خود را نسبت به شهر خود مسئول می داند و اگر در گوشه ای از خیابان تکه کاغذ و یا
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حتی ته سیگاری می بیند آن را برداشته و در سطل زباله می اندازد .مسلم شریک کردن
مردم و آگاهی آنان از امور شهر منجر به احساس مسئولیت خواهد شد و اینگونه است
که برای کم کردن هزینه های خدمات شهری خود را شریک خواهند کرد.
شهرداران مناطق مختلف با حضور در مساجد  ،محالت کانون ها و انجمن های محلی
و با ارائه گزارش آگاهی و اعتماد مردم را باال ببرند تا مردم شهر و شهرداری را از خود
بدانند و یار و یاوری برای خود داشته باشند .متاسفانه در برخی از مناطق شهرداری ها
شهرداران با مردم بیگانه اند .در صورتی که ارتباط مستقیم و مستمر عامل تعیین کننده
در توسعه شهری خواهد بود .فاصله گرفتن برخی مسئولین از مردم چه در شهرداری و
چه در دارایی و امور مالیاتی موجب شده که مردم دید خوبی به این دو سازمان نداشته
باشند.
مدیریت سلیقه ای کنار گذاشته شود
یکی از عواملی که نگذاشته شهر به زیبایی برسد (علی رغم کارهای زیادی که صورت
گرفته) اعمال مدیریت سلیقه ای می باشد که در طول سی سال گذشته در اکثر مدیران و
شهرداران وجود داشته و این موضوع هم ناشی از عدم برنامه جامع و تدوین استراتژی
برای کالن شهر اهواز بوده است.
نمونه بارز صدور مجوزهای سلیقه ای در ساخت و ساز را در خیابان دکتر شریعتی و
چهارراه سلمان فارسی(نادری) می توان دید که در مرکز شهر تعدادی ساختمان چند
طبقه در دوره های مختلف شهرداری و با صدور مجوز یکی از آنها عقب نشینی کرده
 ،یکی از ساختمان ها پیشروی داشته  ،یکی از ساختمان ها روی پیاده رو سقف زده ،
یکی از آنها سقف با ستون زده و  ...آیا چهارراه سلمان فارسی که مرکز کالن شهر اهواز
می باشد سزاوار چنین مدیریت سلیقه ای در صدور مجوز ساخت و ساز باید باشد.
در کدام کالن شهرهای کشور آن هم در مرکز شهر چنین مجوزهای گوناگونی صادر می
شود .ما برای پیشرفت و توسعه شهری باید الگو ایجاد کنیم .اگر توانستیم الگو خلق کنیم
بسیار خوب و اگر نتوانستیم از شهرهای پیشرفته و زیبای داخلی یا خارجی الگو برداری
کنیم و توسعه را در امور زیربنایی و بصورت پایدار و ماندگار ایجاد کنیم و آنرا در ابعاد
اجتماعی ،فرهنگی  ،زیبا سازی  ،عمرانی و زیست محیطی با مشارکت مردم بکار ببریم.

می باشد.
امروزه به لحاظ تغییر و تحوالت سریع در بخش های اقتصادی  ،اجتماعی  ،زیست
محیطی و ارتباطات بویژه در کالن شهرها ضرورت مدیریت یکپارچه و منسجم را بیشتر
از آنچه هست می طلبد و برای رسیدن به این یکپارچگی باید یک استراتژی تدوین
شود تا سازمان های مرتبط با اجرای آن موجب یکپاچگی و انسجام در مدیریت شهر
و با استفاده از توانایی دیگر سازمان ها و استفاده بهینه موجب بهره گیری و هم افزایی
ارائه خدمات بهتر و بیشتر را منجر شود و این هم افزایی در معادله دو در دو چهار نمی
شود بلکه می تواند پنج و شش هم باشد.
امیدوارم آنچه در این اظهار نظر و نوشتار با صرف وقت و فرصت کم آمد موجب اثر
گذاری مثبت برای شهر عزیز و استان سرافرازمان خوزستان باشد

مدیریت هماهنگ و یکپارچه را الگو قرار دهیم
برای رسیدن به یک مدیریت منسجم و یکپارچه لزوم هماهنگی و کسب تکلیف سازمان
ها از شهرداری جهت اقدامات زیربنایی ضروری است .هر چند که سازمان ها برای
اقدام امور زیربنایی ،برنامه  ،اعتبار و ...خود را از سازمان های باالدست خود می گیرند
اما برای اجرا ضرورت هماهنگی از اهم امور مدیریتی در مدیریت منسجم و هماهنگ
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عبدالرحمن نیک سرشت
جایزه دوم

تعهد ،تشخص ،تجدد:
چنینشهرداریم
آرزوسـت

آنتونی گیدنز ذیل همین عنوان کتاب جالبی را در باب جامعه شناسی فرهنگی ارائه
می دهد .البته ایشان بحث تعهد را فاکتور گرفته است .در جوامع شهری بروکراسی
محور غرب تعهد چیزی جز خلق مکانیزم نیست و کمی اخالقی تر که جلو بروند
وجدان کاری را مالک خود قرار می دهند .اما در جوامع شهری آئین محور شرق،
بحث تعهد همیشه بازارش گرم است .اگر حاال بخواهم مطلبی را برای مقاله ی مورد
نظر نشریه وزین راوی ارائه دهم حول محور همین سه مقوله وضعیت شهرداران
قبلی شهر اهواز را برآورد می کنم ،برای جا انداختن حق مطلب ،عریان و مصداقی
وارد بحث می شود.
تعهد
در جوامع شهری آئین محور شرق ،تعهد مدیران و سردمداران همیشه مد نظر است
و در راس امور قرار داده می شوند .تعهد آیتم اصلی و خمیرمایه ی کار است و
اهمیتش از هر حیث قابل لحاظ است .شهرداران ،شهر را به مثابه ی پدرانند و پدران
نگهبانان و حامی خانواده ما هستند.تعهد یک شهردار ،از درجه ی شهر و شهری
در مبحث تعهد پای فراتر می گذارد .روزی که شورای سوم منحل شد و عده ای
قصد داشتند ساختمان شورا را محل کار دیگری کنند و پرسنل شوا را اخراج کنند،
کتانباف سینه سپر کرده او نگذاشت احدی اخراج شود و ساختمان شورا هم به
تصرف این و آن درآید ،کتانباف گفت قبل از انتخاب شدن در شورای سوم ،تعهد
کرده بودم کسی را اخراج نخواهم کرد و کار را بگونه ای طراحی می کنم که نانی
از خانواری بریده نشود .شخص خودم شاهد بودم که در کانون فرهنگی رزمندگان
در کیانپارس ،کتانباف در جمعی سخن می گفت.با این عبارات ،اگر ما بخواهیم طبق
گفته های دیگران تحریک بشویم و چند هزار نفر را اخراج کنیم با یک وضعیت
امنیتی بدی مواجه خواهیم شد که من اصال زیربار این پیش شرط نمی روم ،کتانباف
می گفت من بچه ی اهوازم و نسبت به خانواده های این شهر متعهدم .این گفته ها
از کتانباف باعث شد که شورای نیم بند شهر اهواز به او اعتماد کند و عقبه ی شورا
هم در شهرداری ،فشار بیاورند ،تا همچون شخص متعهد به شهر انتخاب شود که
همین طور هم شد .قبل از انتخاب شدن ایشان توسط شورا ،من به همین مطلب نزد
او یاد آور شدم که حتما گزینه ی شورا شما خواهید بود .کتانباف نماد تعهد باوری
شهر اهواز شد و بعدش هم شهردار شد .نسبت به افراد بی پارتی و بی دفاع و بی
نماینده با وجود انحالل شورای شهر ،حکم پدری دلسوز را داشت تیپ شخص
کتانباف در پرسنل امنیت درونی ایجاد کرد ،حتی در قضیه ی مطالبات پیمانکاران
که قبل از کتانباف به حساب گرفته نمی شدند.ایشان متعهد در پرداخت مطالباتشان
شد با این فشارهای ناشی از دعواهای شورا و استانداری گریبانگیر مدیریت کتانباف
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گردید .کتانباف وقتی تعهد نشان داد ،استاندار هم با او کشید به او اعتماد کرد و راغب
تر شد تا نسبت به کارهای او جدی نگری کند .سایر ارگانها و نهادها تحت تاثیر مقوله
تعهد کتانباف قرار گرفتند .کتانباف ،آرامش خاصی را به شهرداری بگردانند دفتر شلوغ
شهرداری در دوره های قبل دیگر وجود نداشت .رفت و آمدها کمتر شد ،کار چاق کن
ها ،دالل ها و خالی بندها نمی توانستند انگی به کتانباف بزنند و مردم را گول بزنند و
از آنها اخاذی کنند ،چون رفتار متعهدانه کتانباف شائبه هر زد و بندی را در شهرداری
برچید.
تشخص
در گام بعدی توسعه شخصیتی در مدیریت شهری حائز اهمیت است ،همین طور که
حافظ فرموده است :وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست
رنجیدن.یادش بخیر ،فرامند هاشمی زاده ،شهردار صمیمی و خویشتن داری بود او مبتکر
میدانی کارکردن در شهرداری قبل از احمدی نژاد بود .هاشمی زاده چون در اهواز
بود دیده شد و ما اهوازی ها  180هزار رای به او دادیم و او را به مجلس فرستادیم
او شهردار مردمداری بود ،البته بودجه ی بازسازی هم چاشنی کارش بود ،در زمان او
مقوله درآمدی تضعیف شد .مردمداری او موجب این مقوله شد .بیشتر طرفدار مردم
بود تا بودجه ی شهرداری ،اما در زمان کتانباف مقوله درآمد رشد شایانی کرد .کتانباف
طرف شهر را بیشتر داشت و نگاه مدرنی به مقوله ی جامعه شهری دارد ،اما هاشمی زاده
چون انسان رئوف و مردمداری بود بیشتر روی بودجه های دولتی و کسب درآمدهای
دولتی زوم می کرد ،هوای مردم را بسیار داشت ،البته روزگار هاشمی زاده بار روزگار
کتانباف خیلی فرق داشت .در روزگار هاشمی زاده دولت سازندگی ،اولویتش بازسازی
بوده و هاشمی زاده شهردار منصوب دولت بود ،نگاه دولتی هاشمی زاده نشات از یک
نگاه جامع تری در کشور بود .تحت تاثیر فضای بازسازی بعد از جنگ قرار داشت
اتوبانهای بزرگ و حیاتی شهر در زمان این شهردار مهربان (هاشمی زاده) احداث شدند
اما کتانباف تمام کارهای عمرانی شاز را با بودجه ی درآمدی انجام داد .حقوق پرسنل
در زمان کتانباف لنگ نزد .کار میدانی کتانباف هم کمتر از هاشمی زاده نبود ،اما هاشمی
زاده مشرب و منش عشایری داشت ،هاشمی زاده یک مدیر دولتی بود ،فرد آمده بکار
و پیشاهنگی بوده اما برنامه محور مثل شمسایی نبود .شمسایی بر عکس هاشمی زاده،
فرد ستادگرایی بوده و به مطالعات اهمیت بیشتری می داد .به کار میدانی اعتقاد نداشت،
کنترل از راه دور در دستور کارش قرار داشت ،او چشم و گوش زیاد در شهرداری
گذاشت اما همه به او وفا نکردند و گزارشات به نفع خود و باندشان را دروغکی به او
می رسانند.شمسایی به جبروت ظاهری بیشتر اهمیت می داد .هم پیاله با مدیرانش نمی
شد ،جلسات مشاوره ای را اهمیت می داد .نگاه خوبی به مدیران شهرداری نداشت،
چون از سازمان بزرگ تری آمده بود .شهرداری را کوچک می پنداشت ،اما هاشمی زاده
به پرسنل و مدیران زیر دست عشق می ورزید ،با آنها گعده می فت .با رفتگران صبحانه
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می خورد ،شمسایی با جبروت ظاهریش مرکز نشینان را به حساب نمی آورد و با خود
کابینه ی دولت البی گری می کرد .او قصد داشت مثل یک امپراتور در باالترین نقطه ی
نبرد بایستد ،لذا طبقه چهارم را در شهرداری بنا کرد و اتاق ها تو در تو آفرید و حوزه
ی مدیریت را از لحاظ چارت سازمانی در شهرداری ایجاد کرد .با رسانه های مردمی
میانه ی خوبی نداشت روابط عمومی در زمان او خیلی ضعیف بود اما روابط البی گری
های شخصی و دولتی اش حرف نداشت .آخر االمر دولتی ها هم مزد او را کف دستش
گذاشتند.اما خوشرویی و مردمداری هاشمی زاده یک مجلس برای او به ارمغان داشت،
تشخص مدیران مدیریت شهری مساله ای است غیرقابل انکار و الزمه ی کار آنان است.
تجدد و نوآوری
مدیران شهری ،باید متکبر ،خالق و نترس باشند ،باید تن به کارهای نو بدهند ،کارهای
نوین ،به منزله ی توسعه در مدیریت شهری است ،شمسایی به شدت می ترسید از
نیروهای سیاسی استفاده کند اما صفری دل شیر داشت .افراد شر و شور سیاسی را دور
و بر خودش جمع کرد با همه گروهها بازی می کرد و همینطور بازی می داد .صفری
چون روزنامه نگار بود با توسعه ی مدیریتی آشنا و سیستم بورکراتیک استانی را می
شناخت ،آگاهی های اجتماعی و سیـاسی او باعـث گردید ،بسیـاری از افراد خالی بند
اجتماعی -سیاسی تار و مار شوند ولی چون از روند اقتصادی و عمرانی اطالعات
کمتری داشت نتوانست در مقابل البی های این طیف دوام بیاورد.شخصیت متجدد
صفری بعنوان استاد دانشگاه سبب شد در زمان سرپرستی او دانشگاهیان راهی به
شهرداری بیابند و معاونت برنامه و پژوهش به حساب آید .کتانباف ،دستاوردهای زمان
صفری را با کمی تعدیل امنیتی حفظ کرد .اما روشن تر نکرد ،یعنی کتانباف ،گروه های
سیاسی را بها نداد اما به افراد شاخص سیاسی آنان بها می داد .اما مخالف کار گروهی
آنان شد .صفری در این خصوص ابایی نداشت و گروهی با آنها در تعامل بود .برخی
از کارشناسان معتقد بودند کالنشهر سیاسی مثل اهواز تیپ صفری  +کتانباف +هاشمی
زاده الگوی برتر برای شهرداری اهواز است .شمسایی مثل نجفی به دنبال زدن این و
آن نبود ،شهردار نجفی صد در صد خود را دولتی می دانست و تابع استاندار به شورا
اهمیت نمی داد ،در دعواهای او با حسن زاده که ما خود حکم طرفین بودیم این را ثابت
کرد که دنبال باج دادن به شورا نبود .صفری خیلی به اکثریت در شورا اهمیت می داد و
خواسته های آنان را برآورده می کرد .اما نجفی هرگز به آنها اهمیتی نمی داد .شمسایی
با شورای شهر بازی موش و گربه می کرد و به دنبال خسته کردن آنها بود .وقتی شورا
مطبوعات چی ها را یارگیری کرد ،پشت شمسایی را در تشک شهر به خاک مالیدند .اما
صفری سرپرست بود و در قواره های یک سرپرست شانس شهردار شدن را با دور شدن
از اقلیت شورا از دست داد.بهرحال ،بحث تعهد ،تشخص ،تجدد ،مبحثی نیست که در
یک مقاله بتوان با مصداقهای عریان به آن پرداخت
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امیــدزمـانـی
جایزه ســوم

تبسمی بر لب
شنوندگان با شنیدن
برخی اسامی

در دهه اخیر کالنشهر اهواز رکورد جالبی از تغییر شهرداران از خود به جای گذاشت
به گونه ای که بسیاری از فعاالن و کارشناسان حوزه شهری تعداد و نام شهرداران
را از یاد برده اند.
این مهم اگر هیچ نداشت اما یک دستاورد مهم داشت آن هم پیدا شدن مدعیانی که
با اعتماد به نفس زایدالوصف مدعی ردای شهردار اهواز شدند ؛ ردایی که شاید نه
برقابت آنان که بر قامت خیل هم تبارانشان هم گشاد می نمود .در دوره های متعدد
سرپرستی عده ای به تکاپو افتاده تا شاید چند صباحی این ردای خوش خط و خال
را بر تن کنند .وجه مشترک همه مدعیان فقط رسیدن به صندلی شهردار بود بی آنکه
برای فردای ظفر برنامه ای داشته باشند .حاصل آن همه هیاهو را می توان در سیمای
امروزی شهر به وضوح مشاهده کرد.چه بسیار افرادی که مطرح شدن نامشان برای
کسب کرسی شهرداری اهواز فقط و فقط تبسمی بر لب شنوندگان می نشاند و بس
عجیب تر از آن می شد آنچه نباید.
در این راه عده ای رسیدند و عده ای هم جا ماندند .آن که رسید درمانده ماند آنکه
نرسید دولت نیافت و بس.
این در حالی بود که در بسیاری از کالن شهرها شهرداران را از میان وزرا و وکال با
سالم و صلوات به شهر ها می کشاندند و خود در کنارش می نشستند .در شهری اما
از کوی و برزن شهردار می جستند و خود بر بالین آن می نشستند .اثبات این مدعا را
می توان در کسب و کار برخی ها یافت.از کالنشهر تهران شهردار به مسند ریاست
دولت رسید از اصفهان به صندلی بهارستان و از تبریز به وزارت از اهواز نیز یک
شهردار به فرش فروشی رسید !
در کالنشهرهای کشور شهرداران را پیش از صدارت با اصحاب رسانه قرابتی نبود
چه پس از آن با صاحبان رکن چهارم دمکراسی نشست و برخواست کردند از این
طریق عملکرد خود را به شهروندان منعکس و چالش های اجرایی نمودن برنامه ها
را در تقابل با دیگر نهاد ها اجرایی کنند.
حکایت در شهر ما اما به گونه ای دیگر بود .گاهی عده ای بر این گمان بودند که
راه رسیدن به صندلی شهردار از گذر رسانه ها می گذرد پس با این فرضیه پیش از
صدارت ارتباط تنگاتنگی با رسانه ها داشتند اما پس از رسیدن به مقصد چشم بر
گذشته بستند هر چند گاه صندلی را لرزان دیدند اندکی به حافظه کوتاه مدت خود
هم رجوع کردند.
همواره این آرزو بر دل مانده که چرا این ارتباط دوسویه مداوم و در جهت توسعه
آبادانی شهر و ارائه خدمات به شهروندان نبوده است.
چه از یک سو شهرداران می توانند از این رهگذر برنامه ها و اهدافی را که مد نظر
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دارند اما در اجرای آن با برخی نهادها و ارگان ها در چالش هستند به سهولت اجرایی
کنند و هم به انعکاس عملکرد خود بپردازند.
از طرفی رسانه ها نیز میتوانند با انتشار اخبار و گزارش ها بر میزان مخاطبان خود بیفزایند
هر چند در عدم تحقق این امر هر دو طرف به سهم خود کوتاهی کرده اند.عدم ثبات
مدیریتی در این نهاد عمومی (شهرداری) در شهر اهواز باعث شد اغلب شهرداران به
جای تدوین و اجرایی کردن برنامه های دراز مدت به اهداف کوتاه مدت و زود بازده
بپردازند تا شاید در این رهگذر به ثبات برسند .ثبات در مدیریت شاید کابوس هر شب
شهرداران چند سال اخیر کالنشهر اهواز بوده است.قابل تامل اینکه همگان بر این مدعا
که از ثبات می توان به توسعه و آبادانی رسید معتقد بوده اما چه پیش از این و چه اکنون
 ،همه بدنبال تغییر مدیران شهری می دویدیم .تقویم ورق خورد و روزگاه چرخید تا
اینکه سکان این کشتی به گل نشسته به دستان شهردار جدید افتاد .که در بدو ورود و
پیش از صدارت از ظرفیت ها  ،پتانسیل ها و تبدیل توانمندیهای بالقوه شهر سخن گفت.
شهردار کتانباف بر مسند نشست و عده ای به دنبال اتوبوس و مینی بوس مدیران
همراهش بودند  ،خبری نشد .عده ای در پی تغییرات گسترده و بی حساب و کتاب
بودند خبری نشد.او شنید و شنید و راه تحقیق و بررسی را پیش گرفت تا بی گدار به
آب نزند .حال اما حکایت چیز دیگری است همگان در انتظار تحول اند ؛ این بار اما نه
در سطح مدیریت که در سیمای شهر و ارائه خدمات .
برخی در این میان بدبین شده ( که بودند ) از اینکه باز هم خبری نخواهد شد جز انجام
روزمرگی ها  .ثبات ادعای شان هم تاخیر در نشست با رسانه ها می دانند.
فاصله گرفتن از رسانه ها را نشان از عدم تحول می دانند و اینکه درست پای می گذارد
جای پای سلف خود.در این میان ما اما همچنان چشم به راهیم تا شاید قاصدی بیاید و
خبر از بهار دهد .یا پشت در بخواندمان و نشان بهار را مژده دهد .چشم انتظاریم هنوز
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امیـدحـاللی
جایزه اول

5سـال پساز
کلنـگ زنی

توجه به «خرده فرهنگ ها و فرهنگ های بومی جوامع» در طول «فرهنگ ملی» منجر
به جلب نظر شهروندان و تقویت روحیه و باورهای ملی خواهد شد .در این میان
تنگ نظری و خست به خرج دادن نسبت به فرهنگ های بومی آن هم از منظر فرهنگ
غالب ملی و رو در رو قرار دادن آنها موجب خسارت و از هم گسیختگی و تضعیف
خواهد شد که در کشوری همچون ایران که فرهنگش چنان سطحی موزاییک کاری
شده است ،موزاییک هایی از هر نوع و جنس ،متکثر و نیل کننده حتا چنان طرح
هایی که با کاشی شکسته در کناره پل ها و معابر کار می کنند ،این موضوع از اهمیتی
بیشتر برخوردار می گردد.
ظرف هفته گذشته به بهانه پر کردن فونداسیون(پی) محلی که در سال  85به نام
فرهنگسرای عالالدین کلنگ زنی شده بود در جنب موزه هنرهای معاصر واقع در
بولوار ساحلی اهواز ،کنش و واکنش هایی میان استانداری و شهرداری اهواز
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از عالقمندان به فرهنگ بختیاری
برانگیخته شد .فارغ از اینکه کدام دسته به حقیقت سخن می گوید و ره می پوید و از
این منظر که حقیقت امری مشاع است و هر بخش از آن در دست و سخن
عده ای است اما این موارد قابل ارزیابی و به شدت رخ نمون و قابل طرح است که :
مرحوم آقای بهمن عالالدین (مسعود بختیاری) هنرمندی نجیـب و چاووشی خوانی
بی بدیل است که صدایش در حوزه زاگرس طنین و مخاطب دارد و به عنوان
هنرمندی مردمی شناخته شده که قابل حذف نیست و مورد احترام...
و عالقه مردمان بختیاری و لر از تمام تیره ها و شاخه هاست پس جهت گیری
فرهیخته ای همچون جناب حجت االسالم بسی خاسته مدیر وقت ارشاد خوزستان
در کلنگ زنی فرهنگسرا به همراه شورای سوم در اوج غلیان احساس ها به آ بهمن
پس از کوچ نابهنگام او اقدامی کاملن موثر در جهت تعریف احساسات بومی در
طول هویت ملی و نه در تعارض با آن بود که این اقدام هوشمندانه و بخرد مورد
استقبال مردم و در عین حال انکار عده ای قلیل از تاریک اندیشان بحران زی و غائله
آفرین قرار گرفت که از گشاده جانی بهره ای نبرده اند و عملکردشان غیر از تخریب
بنیان های خوزستان و عقب ماندگی مضاعفش یا نرسیدن به جایگاه مطلوب در
مقاطع مختلف قابل رصد است.
 سئوالی که در این هنگامه به شدت نیاز به پرسیدن آن است بدین شرح استکه چرا ظرف  5سال از کلنگ زنی ،پروژه تنها در حد یک نام باقی مانده و فقط
فونداسیون این بنا تکمیل شده (آن هم با رقمی گزاف که  2میلیارد تومان عنوان شده)
و نسبت به تکمیل این سازه و پی گیری برای جذب اعتباراتش از طریق دستگاه
متولی استانی اقداماتی جدی به عمل نیامده است؟ آیا هنوز وزارت متبوعه همچون
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دوره مدیریت دکتر صفار هرندی اعتقادی به این نام گزاری ندارد یا دالیل دیگری را
می توان برای پیشرفت اندک پروژه ظرف  5سال برشمرد؟
 شهرداری اهواز نهادی خدماتی و اجرایی است که هم اکنون و با انحالل شورای سومبا نظرهای راهبردی قائم مقام شورا یعنی وزارت کشور و استانداری خوزستان اداره می
شود .بنا به پیگیری ها ،ظرف  6ماه گذشته در چند نوبت آقای استاندار از شهرداری و
ارشاد می خواهد تا مسئله فرهنگسرا را یا به انجامی برسانند و یا از این وضع بالتکلیف
به درش آورند و پس از چند بار تاکید و استمهال از طرف ارشاد برای سامان بخشی
به وضعیـت فرهنگسرای در دسـت احداث و با اعتـقاد به اینکه بـر سـاحل رودخانه
می بایست به کاربری فضای سبز اختصاص داده شود و بنای نیمه کاره در امالک
شهرداری واقع شده است و اینکه اقدام به احداث فرهنگ سرا در این مکان از ابتدا اشتباه
بوده است(به نقل از مصاحبه استاندار) دستور به تبدیل محوطه به فضای سبز را می
دهند که حسب این تکلیف شهرداری اقدام به پر کردن فونداسیون با خاک نباتی کرده
که درگیری هایی میان نیروهای اجراییات شهرداری و نیروی انتظامی با برخی هنرمندان
و نیروهای ارشاد به وقوع می پیوندد و پس از آن نیز طرفین به اتخاذ مواضعی پرداختند
که شهرداری در دفاع از عملکرد خود مطالبی را رسانه ای کرد و استاندار در مصاحبه
با خبرگزاری فارس دالیل این تصمیم را تشریح نمود .در این میان در فضای دیجیتال
عمده بازتاب این عمل قابل مشاهده بود که در مواضعی متناقض از طرفی اظهارات
استاندار که سرمنشاء تصمیم بود «حکیمانه و وحدت آفرین» خوانده شد و از طرف
دیگر اقدام مجری یعنی شهرداری موجب هجمه بی حد و حصر قرار گرفت در صورتی
که شهرداری در این میان صرفا مجری بود و مقامات این نهاد اعالم کردند در صورت
اخذ مجوز برای فرهنگسرا و رفع موانع قانونی از طریق پیگیری های اداری ،به ساخت
و ساز آن نیز کمک خواهند کرد.
 برای هر یک از  4طرف این ماجرا اما ضعف هایی هست که می توان به شرح ذیلبرشمرد و دسته بندی شان کرد :
الف  :ارشاد در این  5ساله می بایست پیگیری های جدی تری برای احداث بنا به عمل
می آورد .نماینده تام االختیار ارشاد فراتر از فرهنگسرای در دست احداث برای تخریب
موزه هنرهای معاصر نیز امضا داده و صورتجلسه با شهرداری اهواز امضا کرده و مدت
هاست که در این محل موزه ساخته شده نیز فعالیت جدی هنری صورت نمی گیرد
به نحوی که حتا نمایشگاه کتاب امسال نیز که یک رویداد عمده و گسترده است هم
برخالف سال های قبل در نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار گردید و همچنان بر در
موزه هنرهای معاصر قفل بی عملی زده شده است که بجاست این شرایط تغییر نماید.
ب  :بجا بود استانداری خوزستان با رعایت پیوست های فرهنگی و در نظر گرفتن
حساسیت ها ،بجای دستور پر کردن فونداسیون پای کار می آمد تا فرهنگسرا زودتر
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تکمیل و به بهره برداری برسد .همچنین برای جلب نظر و اعتماد سازی مخاطبان مرحوم
عالالدین خوب است تا در شهرهای بختیاری نشین استان نام برخی خیابان ها یا اماکن
هنری خاصه محل هایی که با موسیقی مربوطند به نام این هنرمند فرزانه نام گزاری شود
یا به شهرداری ها اعالم شود که اقدام به نصب تندیس این عزیز در معابر نمایند.
پ  :شهرداری مستقیما با شهروندان و افکار عمومی سر و کار دارد بنابراین بهتر بود
پیش از انجام هر کاری و باز هم با شناخت دقیق موضوع و رعایت پیوست های فرهنگی
دست به عمل می زد و دور محوطه نیمه کاره ساختمانی را حصار می کشید و در رابطه
با موضوع اطالع رسانی دقیق می کرد تا توجیه و اقناع افکار عمومی قبل از هر دست
زدن به هر عملی صورت گیرد.
ج  :رسانه ها و افرادی نیز که برای پیگیری سوژه وارد شده اند می بایست متوجه باشند
که برخورد هیجانی صرف سازنده نیست بلکه نتیجه بهتر در صورتی عاید می شد که
توان و حساسیت خود را بجای اینکه یک باره بروز دهند مرحله به مرحله در یادآوری
ضرورت موضوع در این چند ساله خاطرنشان می ساختند که در صورت به میدان آمدن
افکار عمومی چه بسا این کار تا به حال به سامان رسیده بود و بهتر است در نقد سوژه
راه به افراط نپیمایند و با عواطف مردم نیز بازی نکنند .شهرداری اهواز پس از چند سال
حاشیه داشتن و التهابات شورایی در حال پوست اندازی است و واقعا دیگر کالنشهر
کشش بحران را ندارد خاصه اگر رنگ و بوی قومی در آن دخیل باشد که نتایج تلخ
آن را بارها در اهواز چشیده ایم و گستراندن چتر این فضا جز ضرر حاصلی را با خود
به همراه نداشته .بهتر است نگاه واقع بینانه به موضوع بیفکنیم چرا که واقعا فرهنگسرای
عالالدین در حد یک فونداسیون بود و برخالف برخی مطالب اظهار شده اصال خبری
نبود از  2سالن  360نفره! نام آبهمن فراتر از آن است که مستمسک تسویه حساب های
شخصی افراد گردد.
در آخر پیشنهاد صاحب این قلم آن است که همه افراد و نهادهای دخیل در این
پروژه جمع شده و با کنار گذاشتن تک روی ها و اظهارات و اقدامات تفرقه افکنانه
فرهنگسرای عالالدین را به سامانی برسانند در حد و شان این مرد بزرگ و افق های
سروده شده او .خوزستان نه حوصله تبعیض را دارد و نه افراط و بداخالقی و گستراندن
جوهای کاذب یا ماهی گیری کردن از آب گل آلود .اگر مبنا تکمیل این سازه فعلی است
دوستان ارشاد بجنبند و موافقت ها را بگیرند و اعتبارات استانی و ملی را جذب کنند
و خاک های نباتی را کنار بزنند و بر فونداسیون محفوظ بنا را مرتفع سازند و اگر بنا بر
نظر استاندار محترم قرار است محل دیگری به این منظور اختصاص داده شود با در نظر
گرفتن جمیع جوانب و دادن امکانات و اعتبارات در مدتی کوتاه این مهم صورت گیرد.
شهروندان و عالقمندان به آبهمن و بوم سروده ها و فرهنگ اقلیم چشم انتظار سامان
یافتن این موضوعند
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محمدعلی جدید االسالم
جایزه دوم

مسئوالن وآلودهترین
شهر جـهان

اشاره :سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود اهواز را آلوده ترین شهر جهان
معرفی کرد .مسئوالن حفاظت محیط زیست کشور و استان خوزستان از این اعالم
نظر خوششان نیامد و به نقد و رد آن پرداختند که موضوع جالبی به نظر می رسد.
یکی از سازمان های زیرمجموعه سازمان ملل متحد ،سازمان بهداشت جهانی است
که به بررسی وضعیت محیط زیست و سالمت انسان می پردازد .بنابراین نظر سازمان
بهداشتی جهانی بعنوان یک مرجع قابل اعتماد ،باید مورد وثوق و احترام اعضاء و
مردم باشد.
مسئوالن کشور ما اگر سازمان بهداشت جهانی از آنها تعریف کند و اعالم نماید،
مث ً
ال در پیشـگیری از فالن بیماری یا ریشه کنی فالن بیماری رتبـه خوبی را کسب
کرده اند ،این اعالم نظر را در بوق و کرنا می کنند و به آن می بالند ولی نظرات
منفی را نمی پذیرند ،حال آنکه اعالم نظر کارشناسانه این سازمان جهانی براساس
گزارشات خود کشورها و بررسی مشکالت مردم هر منطقه است تا با اعالم نظر و
پیشنهادات سازنده ،هشدار الزم را به مسئوالن و مردم آن کشور و منطقه بدهند.
واکنش مسئوالن کشور و استان خوزستان در اعالم نظر سازمان بهداشت جهانی
جالب و قابل تأمل بود!!
قائم مقام سازمان محیط زیست کشور (محمدعلی شاعری) در نقد این اعالم نظر بیان
کرد :اگر سازمان بهداشت ،جهانی میزان آلودگی های شهر اهواز را با کشورهای اروپایی
مقایسه می کرد ،در آن صورت اهواز بعنوان آلوده ترین شهر جهان محسوب نمی شد.
وی افزود :بیشترین مقدار میزان آلودگی هوای اهواز به دلیل ذرات گردو غبار است.
استاندار محترم و معاون عمرانی استان خوزستان هم مستندات فنی و علمی قابل
قبولی به مردم و سازمان بهداشت جهانی اعالم نموده اند که آنها متوجه اشتباهشان
بشوند و دیگر این گونه اعالم نظر نکنند
آنچه مسلم وغیرقابل انکار است ،این که هفت ماه از سال کالنشهراهواز به عنوان گرم
ترین شهرکشوردراخبارمعرفی می شودکه امسال نیز شاهد گرمای باالی  52درجه
هم بودیم  .براین اساس مسووالن سوخت کشور و استان ،کالنشهراهواز باالترین
میزان مصرف بنزین و آلودگی های سوختی را دارد که اگرذرات گردوغبار همراه با
فضوالت و سموم موجود در آن را به آن اضافه کنیم می شود بهشت برین که باید
از آن بهره برد!!
از مسووالن محترم که همیشه فصل پاییز وزمستان را برای سفربه خوزستان انتخاب
می کنند و اگراتفاقی ماموریتی درتابستان به آنها بخورد و به استان بیایندازخودروهای
مدل باال و مجهز کولرداراستفاده می کنند،گالیه ای نیست اما مسووالن استانی چرا
می خواهنـد ازحقیـقت فـرارکنند و در و رنج مردمی را کـه در زیرتیـغ آفتـاب و
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شـرجی های نفس گیـرهمراه با ریزگـردها ،مردمی را خـانه نشین یا راهی بیمارستـان
می کند و بعضا تعطیلی را به دستگاه های اجرایی تحمیل می نمایند کمرنگ نشان دهندو
حقوق آنهاراضایع نمایند.
انتظار مردم ستمدیده و مظلوم خوزستان به ویژه کالنشهراهوازاین بود که شاخص های
علمی و کارشناسانه بین المللی اهواز را بعنوان آلوده ترین شهرجهان معرفی نموده و
مسووالن کشور و استان توجه بیشتری نمایند و به فضای سبز ورودخانه در حال موت
کارون و ترافیک سنگین و هزینه های آب و برق و بهداشت محیط و  ...نگاه الزم را
داشته باشند و درد مردم رادرد خود بدانند.
افزایش  3برابری سیستم پایش و اندازه گیری آلودگی هاهم تاثیری درحل مشکل
مردم ندارد و سرگرم کردن خوداست.بسیارهمایش برای کارون برگزارشدومیلیاردهاپول
صرف اندازه گیری آالینده های این رودخانه شد ،اما نتیجه چه شد! هورالعظیم به بیابانی
تبدیل و باکوچکترین بادی،خاک آن بلند می شود وتا پاکستان هوارا آلوده و تیره وتار
می نماید.سوخت های غیراستانداردوترافیک اعصاب خرد کن مرکزشهراهواز معضلی
دیگر است و بسیاری دیگر که همگی نشان از مدیریت های ضعیف دارد.
امیدواریم مسووالن کشورواستان که نظرکارشناسان بین المللی رانقد ورد می کنند
،فصل تابستان بیشتردربین مردم استان حضوریابند تا هم مردمی تر شوندوهم آنچه
رادیگران درهزارها کیلومتردورتر می بینند و حس ودرک می کنند آنها هم حس و درک
کنند و برای رضای خداحرفی را بزنند و نقد و رد کنند.
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مجیدمنـادی
جایزه سوم

پارک ویژه بانوان،یک
نیازاساسی برای یک
شهردومیلیون نفری

بعضی از امکانات و تجهیزات موجود در هر شهر شاید در نگاه اول و برای افرادی
با نگاه سطحی جزء ضروریات و مسائل مهم نباشد ،اما با دقت بیشتر و تمرکز در آن
می توان به عمق اهمیت و اثرگذاری آن پی برد.
یکی از این امکانات فضایی تفریحی ویژه بانوان است .جایی که خانم ها و دختران
بتوانند با راحتی و آسـایش به ورزش ها و فعالیـت های مفرحی بپـردازند کـه در
پارک های عمومی یا منع قانونی و شرعی دارند و یا قبح عرفی.
البته اهمیت و ضرورت این نوع پارک ها پیش از این دانسته شده و در خصوص
آن به میزان کافی سخن نیز گفته شده و در شهرهای بسیاری از جمله همه ی کالن
شهرهای کشور و سایر شهرها تاسیس شده اند.
برای مثال مسئوالن تهران ،قم ،شیراز ،مشهد ،تبریز ،اصفهان و  ...مدتهاست به اهمیت
وجود فضاهای تفریحی برای خانم ها پی برده اند و پارک های ویژه بانوان را تاسیس
کرده اند اما در کالن شهر اهواز که به هزار و یک دلیل این نیاز برای خانم ها بیشتر
احساس می شود هنوز خبری نیست.
ساکنان شهر اهواز و استان خوزستان به دلیل گرمای شدید و شرجی گاه باالی 90
درصد و همچنین معضل گرد و غبار و  ...بیش از همه به فضاهای تفریحی برای
استراحت و تنفس نیاز دارند اما متاسفانه مسئوالن و متولیان به ویژه شهرداران کمتر
به این مهم پرداخته اند.
جا دارد شهردار محترم ،استاندار و سایر مسئوالن مرتبط با این مسئله هرچه سریعتر
برای احداث فضایی در خور برای استراحت ،ورزش و تفریح ویژه خانم های
خوزستانی و اهوازی تدبیر اجرائی بیندیشند .با توجه به اینکه اصل این کار قبال در
سایر کالنشهرها انجام شده و هم از نظر امکان سنجی و ضرورت مطالعات خوب
و قابل دسترسی صورت گرفته ،می توان ازمطالعات و طرح های آن ها به خوبی
استفاده نمود .و توان مطالعاتی و مشاوره مناسبی را برای مکان یابی و طراحی فضایی
ویژه و مناسب برای خواهران در سطح شهر اهواز اختصاص داد تا به سرعت پارک
بانوان در این کالنشهر نیز راه اندازی شود
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محمد رضایی
جایزه چهارم

شهرما اهوازبا همه
حاشیـههایش!

کافی است نیم نگاهی به پیرامون شهرمان بیافکنیم .اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم شاهد
رشد بی امان آلونک هایی از جنس خشت و بلوک وحتی حلبی خواهیم بود ،که
شب ها آن سوی دیوارهایش گاها خانوارهایی با جمعیتی قریب به  15-10نفر سر به
زمین می نهند به امید آنکه روزی بتوانند از منطقه ای چون شلنگ آباد (کوی علوی)
رخت ببندند و از رفاه و امنیت بیشتری همچون سایر همشهریانشان بهرمند گردند.
این امر داللت بر نوعی فرآیند تاریخی دارد که شکل هایی از تامین مسکن واسکان
گروه های کم درآمد را به شکل های پراکنده یا متمرکز ،توسط تصرف سازمان یافته
اراضی در قالب جنبش هایی در جهت خانه سازی و تفکیک غیر رسمی زمین،
شامل می شود.
سخت شدن مدیریت شهری ،ناهماهنگی چهره شهر ،نگرش غلط و طبقه بندی
ناعادالنه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی همه از پیامدهای رشد عرضی اهواز است
که امروز پرداختن بدان در رأس امور مسووالن استان و شهرداری برای مرتفع
ساختن کاستی های این کالنشهر و پیمودن ادامه راه رشد ،توسعه و استاندارد سازی
قرار گرفته است .اهواز را می توان شهر تضادها نامید ،به عبارتی می توان گفت
هیچ نقطه ای از این کالنشهر را نمی توان با دیگر مناطق آن از لحاظ امکانات
و استانداردها دریک حد و اندازه یافت و این در حالی است که اصل توسعه و
استاندارد سازی شهرها یکپارچه سازی و همسطح قرار دادن تمامی مناطق این
کالنشهر در برخورداری از امکانات است و نپرداختن به آن و وجود ضعف حتی
درگوشه کوچکی ،تمامی معادالت را برهم می ریزد .در پرداخت به مسائل حاشیه
نشینی تاکنون به موارد بسیاری از معضالت و تأثیرات منفی برساختار زندگی فردی
و اجتماعی ساکنان اشاره شده است؛ اما بررسی های اخیر حاکی از آن است که
اغلب ساکنین مناطق حاشیه نشین اهواز ،عوامل اقتصادی را دلیل تن دادن به چنین
سبک زندگی دانسته اند.
این در حالی است که قرار گرفتن نام اهواز در لیست کالنشهرهای بزرگ ایران
و مقام دومی اش در حاشیه نشینی ،آن هم با داشتن ثروت غیر قابل وصف و
انبوه کارخانجات ،همگی از کج رفتن مسیر توسعه وشاید هم بی توجهی برخی از
مسووالن قبلی به معضل حاشیه نشینی نشات می گیرد و متأسفانه آنچه امروز از این
کوتاهی ها برای اهواز و مردم اش برجای مانده انبوهی از مشکالت گوناگون است
که حل آن ،تمرکز و توجه بیش از پیش را می طلبد.
آبادانی و توسعه ی اهواز به عنوان چهارمین کالنشهر ایران از لحاظ وسعت ،در گرو
پرداختن به راه حل هایی در جهت جلوگیری از رشد قارچ گونه مناطق حاشیه ای
است که ضرورت تسریع امور ،تخصیص اعتبارات و از سوی دیگر مدیریت مقتدر

80

و دلسوز را می طلبد .امید است گره از این معضل بگشاید و فضای پر از تضاد موجود
را که حکایتی از عدم توسعه یافتگی اهواز دارد تغییر داده ،بطوری که برای شهروندان
و مسافران جذاب و قابل سکونت باشد .اسکان غیررسمی اقشاری که به هر دلیل چهره
شهر را نامتعارف ساخته اند چیزی فراتر از یک انتقاد ساده است .به وجود آلونک هایی
که به هر معنا تنفس ،برای ساکنان آن دشوار شده است.منادی فقر مطلق و بی عدالتی
اجتماعی در حواشی این کالنشهر است ...این بی عدالتی با هر تعریفی که بتوان برای
آن یافت از کنار گذاشته شدن یا به حاشیه رانده شدن برخی از گروه های آسیب پذیر
جامعه خبر می دهد .گروهی که خود قسمتی از سرمایه های انسانی این مرز و بوم به
شمار می روند این روزها با نامهربانی های شهر نشینی دست و پنجه نرم می کنند .این
سکونتگاه های ابتدایی همچنین سرپناه کودکانی است که در شرایط نابرابر از هم نوعان
خود پرورش می یابند و بوجود آمدن یک نسل با فرهنگ و عقاید متفاوت را رقم
می زند .بی تردید نکات مطرح شده بخشی از واقعیت را در زمان و مکان معین بیان
می کنند ولی نه به شکلی پویا و جامع
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بـرنـاقاسـمی
جایزه دوم

مدیار شجاعی
جایزه اول

توصیف آلودگی
هوای شهر و طنز
نهفته در اثر

حضور به موقع
عکاس و ثبت لحظه

84

85

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

زینب روستا یی
جایزه سوم

آنـاهیتا گلـهدار
جایزه چهارم

مسایل سیاه جامع
شهری از نگاه دوربین

نگاه طنزآمیزبه
مسایل مبتال به
شهـری
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مجموعه سازی در سیاست خارجی

امام خامنه ای:

یکی از کارهای اساسی برای ما مجموعه سازی است .کار سختی هم هست؛ لیکن بسیار کار موفقی است .ایجاد مجموعه های متناسب به بهانه
های گوناگون؛ از قبیل اکو ـ که یک مجموعه اقتصادی است ـ و از این قبیل چندتای دیگر هم به وجود آمده بود.
ما دو گونه مجموعه سازی می توانیم بکنیم؛ یکی در بخش کشورهای اسالمی؛ به بهانه های مختلف :فرض ًا کشورهای فارسی زبان ،کشورهای
منطقه ی میانه ،کشورهای حوزه ی خزر؛ یکی هم با کشورهای برجسته ی آسیا که نقش آفرینند؛ مثل چین ،مثل روسیه؛ مثل هند و مثل خود ما که
ما نقش آفرینیم .هیچ کشور دیگری این نقش آفرینی را ندارد؛ حتی اندونزی و مالزی که کشورهای پیشرفته ی اقتصادی هستند .این نقش آفرینی
1379/5/25
مال این کشورهاست .ما می توانیم تالش کنیم؛ مجموعه سازی بایستی صورت بگیرد .

دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی:

دولت جلو تاراج بیت المال را در اندیمشک بگیرد

صفحه 2

خبر

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس:

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي خوزستان در شوش:

در راه حفظ و صیانت از اشتغال
موجود تالش کنیم

رفع محرومیت از مناطق روستایی
در دستور کار مسووالن باشد

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي خوزستان تاکید کرد :باید در راه حفظ و
صیانت از اشتغال موجود کمر همت ببندیم.به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعي خوزستان ،سید خلف موسوي در هشتمین جلسه مدیران حوزه
تعاون ،کار و رفاه خوزستان در شوش ...
صفحه 3

مرتضی پور سامانی
جایزه اول

خبر

برای مطابقت با ضوابط AFC؛

ورزشگاه  50هزار نفری
نیاز به تغییر دارد

هیات پنج نفره ی  AFCاز ورزشگاه  50هزار نفری الغدیر اهواز و
باشگاههای فوالد خوزستان و نفت آبادان بازدید کرده و در این بازدید
تمام امکانات و امور اداری و مالی باشگاهها را مطابق با ضوابط و
مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی کردند...

ادبی

صفحه 4

جـــاللبانوشـــــتن
زندگي مي کـرد

نماینده مردم شوشتر در مجلس گفت :خدمترسانی به مناطق محروم در دولت
نهم و دهم رشد بسیار زیادی داشته است و به این دلیل باید از دولت خدمتگذار
تشکر کرد.
حجتاالسالم و المسلمین سیدمحمد سادات ابراهیمی در مراسم افتتاح پست
 132ولت ایستگاه شعیبیه شوشتر اظهار داشت :خدمترسانی به مناطق محروم در
دولت نهم و دهم رشد بسیار زیادی داشته است به نحوی که بسیاری از جادههای
روستایی آسفالت شده و مشکالت در این حوزه بسیار کاهش یافته است.
وی با اشاره به توجه بسیار زیادی که به بخش عمران روستایی شده است،
افزود :در بخش عمران روستایی نیز گامهای اساسی برداشته شده است و بهسازی
روستاهای بخش شعیبیه در سالهای گذشته رشد چند برابری داشته است.
وی خواستار رفع مشکل دبیرستان دخترانه برای روستاهای این منطقه شد و
گفت :باید برای رفع این مشکل در منطقه تالش کنیم تا شاهد ترک تحصیل هیچ
دانشآموزی به دلیل نبود مدرسه نباشیم.
سادات ابراهیمی با اشاره به مشکالت اساسی در این منطقه خاطرنشان کرد :در
این منطقه مشکالت اساسی در بخش شبکه برق وجود داشت و افت ولتاژ مشکلی
بود که همیشه از طرف ساکنان در این منطقه ابراز میشد ولی در شرایط کنونی با
افتتاح این پست برق دیگر شاهد چنین مشکالتی نخواهیم بود.
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :باید بکوشیم تا در
راستای رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان شوشتر تالشی انجام
دهیم و به این دلیل باید در تخصیص اعتبارات به این مناطق توجه بیشتری شود.

آل احمد ،یکي از نویسندگان بزرگ و ارزنده و از متفکّ ران صاحب نام روزگار
ماست.او در سال  1302شمسي در محلّه پامنار تهران و در خانواده اي مذهبي
چشم به جهان گشود .از نوشته هاي او چنین برمي آید که «همه قبیله او
عالمان دین بودند».جالل پس از گذراندن تحصیالت و فارغ التحصیلي از
دانشسرا ،به کار معلّمي پرداخت....
صفحه 5

گزارش

دکتر نتاج مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر:

«زیربنایستونهاینظامبانکداریمبتنی
بر اصول شریعت را پی ریزی کرده ایم»

مسجد  700ساله مالحاجی دزفول
در حال ریزش

صفحه 8

عکس :مهر

برادر ارجمند جناب آقای دکتر کورش لطفی

آگهی دوم مناقصه نوبت اول

انتخاببهحقوشایستهحضرتعالی بهعنوان

عضوهیاتمدیرهسازماننظاممهندسیساختمانخوزستان راکهنشانازلیاقتوشایستگیشماست

پلی کلینیک شهید رجائی اهواز را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط بومی استان واگذار نماید.لذا از کلیه

اکبر لیموچی -سید شاهرخ موسوی  -نوید لیموچی

متقاضیان(اشخاص حقوقی) که دارای گواهی صالحیت قانونی و سوابق کاری مرتبط می باشند ،دعوت بعمل میآید

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مجتبی لبیب زاده

ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی اول  1391/6/16جهت دریافت اوراق مناقصه به نشانی :اهواز -خیابان

انتخاببهحقوشایستهحضرتعالی بهعنوان
عضوهیاتمدیرهسازماننظاممهندسیساختمانخوزستان راکهنشانازلیاقتوشایستگیشماست
صمیمانه تبریک می گوییم و برای شما و همکاران تان در این سازمان آرزوی موفقیت روز افزون داریم

آزادگان( 24متری) -خیابان کیکاووس-پلی کلینیک شهید رجائی -واحد امور اداری مراجعه و پیشنهاد های
خود را تا پایان وقت اداری تاریخ مندرج در شرایط مناقصه تحویل و رسید اخذ نمایند.
روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان

اکبر لیموچی -سید شاهرخ موسوی  -نوید لیموچی

به شماره های 91/1041- 91/1040 – 91/1038

شماره
مناقصه

91/1040
91/1041

عنوانمناقصه

رشته کاري دستگاه نظارت برآورد تقریبي
ومحل فروش اسناد (میلیون ریال)

اصالح شبکه توزيع آب و انشعابات خانگی
کوی قدس يک آبادان

آب

احداث تلمبه خانه و ساختمان سرچاهی و
تکميل ديوار محوطه و ساختمان های جانبی و
کلر زنی شهر گتوند

آب

اجرای انشعابات فاضالب خانگی منطقه
350هکتاری وخط تحت فشار خروجی
 D14آبادان

آب

دز آب

پور آب

5/474

22/930/000

91/6/26

2/701

14/610/000

91/6/26

3/569

17/210/000

91/6/26

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشورHTTP//:iets.mporg.ir:

سایت سازمان جهاد کشاورزی خوزستانKHOUZESTAN.AGRI-JAHAD.IR :

تاریخ و ساعت
گشایش پاک ها

 91/7/8ساعت
11:30
91/7/9
ساعت 11:30
91/7/10
ساعت 11:30
ت ها

دزآب

نوبت دوم

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در نظر دارد اجرای پروژه ی با مشخصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید ،متقاضیان
می توانند بعد از ثبت نام در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور و اخذ کد ثبت نام جهت دریافت دعوتنامه مناقصه به آدرس -اهواز-
اتوبان گلستان(سه راهی گلستان) -ساختمان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان – طبقه همکف مراجعه نمایند .تلفن0611-3359551-

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد ،براساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را به
شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذار نماید:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)
براساس آیین نامه تضمین برای
معامالت دولتی

آگهي مناقصه شماره 91/23

تجدیدمناقصه

نوبت اول

مهلت فروش اسناد
مناقصه ازتاریخ
درج آگهي

صندوق تامين اجتماعي
مديريت درمان تامين اجتماعي استان خوزستان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان

صمیمانه تبریک می گوییم و برای شما و همکاران تان در این سازمان آرزوی موفقیت روز افزون داریم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

عکس:محمد آهنگر

در قواعد اسالمی سود تنها از راه تجارت و سرمایه گذاری عاید می شود .لذا اصل
تسهیم سود ،اصلی اساسی در اقتصاد اسالمی است .بر این اساس می توان عقود
مشارکتی و مبادله ای را به عنوان دو رکن اساسی در بانکداری اسالمی معرفی کرد.
اگر بتوانیم به نحو مقتضی این دو مفهوم را در بدنه نظام بانکداری خود عملیاتی
کرده و از آن بهره گیریم...

91/1038

مهنازکریـمی رسشـت
جایزه چهارم

پیمانکاران برنده مناقصه ،ملزم به رعایت الزامات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEمی باشند.

عنوان
تسطیح اساسی اراضی
منطقه جزیره هویزه
در سطح  150هکتار

مناقصه گزار:

برآورد اولیه به ریال روش برگزاري مناقصه گواهی مورد نیاز
933/330/000

آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت  9صبح روز گشایش می باشد.
گشایش پاکت ها در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت می باشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش بالمانع است.

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  http: //iets.mporg.irو سایت اینترنتی شرکت  WWW. ABFAKHZ.IRمی باشد.

یك مرحله اي

آب یا کشاورزی

فرم ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات -درخواست
کتبی -گواهی صالحیت شرکت -آخرین تغییرات قبل و بعد از
رتبه صالحیت-اساسنامه -آگهی تاسیس -شناسه ملی

سازمان جهاد کشاورزي خوزستان

دبیرخانه کمیسیون مناقصات :اهواز -اتوبان گلستان(سه راهي گلستان) – ساختمان سازمان جهاد کشاورزي خوزستان -طبقه همکف تلفن0611-3359551

آدرس و محل پاسخگویی به سواالت فنی
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

اهواز – اتوبان گلستان( -سه راهی گلستان)-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان -طبقه دوم مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

نشانی و محل فروش اسناد مناقصه با توجه به جدول فوق به شرح ذیل می باشد:
شرکت مهندسین مشاور دزآب :اهواز گلستان خ فروردین نبش خیابان اسفند -تلفن3348031:
شرکت مهندسین مشاورپورآب :اهواز گلستان خیابان اردیبهشت بین آبان و آذر پالک  12تلفن 3723401
محل تحویل پاکتهای مناقصه :اهواز -فلکه اول کیانپارس -شرکت آب وفاضالب خوزستان -دفتر حراست و امور محرمانه

عمومي –

کلیه رتبه های رشته

مدارک الزم برای اخذ دعوتنامه و حضور درمناقصه

فرآیند و زمانبندي برگزاري مناقصه

شرح

ساعت

تاریخ

10

1391/6/26

خرید اسناد مناقصه لغایت

13

تحویل پاکات قیمت لغایت

13

بازدید از محل پروژه

جلسه گشایش پاکات

8/30

1391/6/25
1391/7/3

1391/7/4

محل مراجعه

دبیرخانه کمیسیون مناقصات

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هویزه
دبیرخانه کمیسیون مناقصات

سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان

ضمن ًا هزینه چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب خوزستان

قابل توجه همشهریان گرامی

به اطالع آن دسته از همشهریان محترم که دارای مدارکی مبنی بر پیش خرید قطعه زمین در سازمان
آرامستان شهرداری آبادان هستند می رساند با در دست داشتن مدارک مثبته به دفتر این
سازمانبرایتطبیقوساماندهیبهینهمراجعهفرمایند.

90

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

91

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

بهترین کارگردان تلویزیونی :
آقاي مرتضي مطوري
کارگردان تلویزیونی برنامه افق روشن
بهترین گزارش خبری :
شب در اهواز و فضایی سبز
آقاي اسماعيل دانشي
بهترین گزارش مشترکاً :

بهترین تهیه کننده:
مجموعه برنامه هاي دوربین پنج
آقاي منوچهر برون
جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره به
آقاي رحيم كريم زاده کارگردان
انیمیشن
« آرزوی بزرگ»

گزارش پل سیاه و پل سفید و گزارش بنکداران
آقايمصطفيصالحينژاد

94

95

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

98

99

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

100

101

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

104

105

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

سومیـن جشنـواره شـهر و رسـانه

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

مـدیریت شهری اهــواز ازدریچهرسانـههای جمعی

106

107

