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آفتاب یزد -ســارا عالیی :مشــکل الینحل زباله سالهاســت گلوی قطب
گردشگری شمال ایران را سفت میفشارد؛ معضلی که دامنه آسیب آن کاش
فقط پای گردشــگری را لنگ میکرد در حالی که واقعیت مشکل زباله در این
شــهر و به عبارت بهتر در استان مازندران تلختر از این صحبتهاست؛ رتبه
نخســت استان مازندران در ابتال به سرطان گوارش! که آن هم تنها یک علت
دارد؛ تولید باالی پســماند و زباله و ورود شیرابه به آب شرب مصرفی مردم!
عباس رشیدی معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری در گفتگو با آفتاب یزد
علت این موضوع را از یک سو رها سازی شيرابههای صنعتی ،بیمارستانی و...
در درون رودخانه و دريا و در نتیجه ورود این شیرابهها به آبهای زیرزمینی
و آب شرب مصرفی شهروندان این استان میداند .موضوع زباله دراین استان
تا حدی اهمیت دارد که مدیر کل محیط زیست مازندران دغدغه اصلی خود
را نگرانی از عوارض شیرابه محل دفن زباله ساری اعالم میکند .وخیم بودن
اوضاع زباله و ناتوانی در ســاماندهی به این موضوع در استان مازندران زمانی بیشتر جلب توجه
میکند که بدانیم به گفته یکی از اعضای شورای شهر ساری ،فقط در مرکز استان مازندران روزانه
 2500تن زباله تولید می شــود و این یعنی این استان گوی سبقت در تولید زباله را ربوده است.
از سوی دیگر به گفته دبیر کمیته پســماند اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران «متاسفانه
بیش از  90درصد زبالههای تولید شــده در استان به روش سنتی دفن و یا زبالهها در مراکز دفع

شهردار ســاری در ابتدا با بیان اینکه با انعقاد قرارداد احداث نیروگاه
زباله ســوز اتفاق بزرگی در شــهر ساری در شــرف وقوع می باشد و
معضل زباله مرکز اســتان برای همیشــه حل خواهد شد ،به آفتاب
یزد گفت :با توجه به وجود برخی مشــکالت زیست محیطی ،مباحث
اقتصادی ،نارضایتی مردمی و دفن زباله در منطقه پشتکوه در فاصله
 130کیلومتری از شهر ساری با هزینه حمل سالیانه بیش از  12میلیارد
تومان ،شــهرداری ســاری پس از مطالعات ارزیابی زیست محیطی
و مکانیابــی ،تصمیــم به ســاخت نیــروگاه زبالهســوز در 3خط
با ظرفیت  450تن در روز در شــهرک صنعتی شــماره یک ســاری
(شهید مصطفی خمینی) گرفت .وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه
با اســتاندارد  EPA 2006تطبیق داده شــده اســت ،گفت :حدود
 ۷۰درصد تجهیزات نیروگاه وارد کشور شده است و در محل ساخت
نیروگاه تخلیه گردیده ،امیدواریم بتوانیم ظرف یک ســال آینده این
نیروگاه را به بهره برداری برســانیم .عبوری افزود :امیدواریم در سفر
آتی ریاســت محترم جمهور به اســتان این نیروگاه به عنوان یکی از
پروژه های اولویت دار مرکز استان مد نظر قرار گیرد .عبوری تصریح
کرد :تمامی پروژه های شهرداری ساری با اولویت گردشگری و رویکرد
معماری اســامی  -سنتی برنامه ریزی شده است و تالش میکنیم
از ظرفیتهای موجود بیشــترین بهره را در جهت جذب گردشــگر
داشــته باشیم.وی با بیان اینکه طبق زمانبندی انجام شده تابستان
ســال  95این نیروگاه افتتاح میشــود ،افزود :حجم وسیع زبالههای
ساری و فاصله چشمگیر محل دفن آنها طی چند سال اخیر تعداد
کثیری از نیروی انســانی و هم رقم چشــمگیری از بودجه شهرداری
را به خود اختصاص داده اســت.این در حالی اســت که به رغم تمام
بهداشت

در سطح تلنبار میشــوند ».ناگفته نماند که مشکل تولید انبوه زباله تنها
مختص این استان نیست چراکه ايران با توليد حدود  700گرم سرانه توليد
زباله در رديف كشورهاي اول جهان اســت اما آنچه موجب میشود این
مشکل در استان مازندران بیش از سایر شهرها جلب توجه کند آمار باالی
ابتال به سرطان و از سوی دیگر تحتالشعاع قرار دادن بحث گردشگری در
این استان پرجاذبه است .اما در این میان نکته امیدوارکنندهای هم وجود
دارد؛ احداث نیروگاه زبالهسوز در این استان که عالوه بر حل مشکل زباله
در این اســتان و به دنبال آن پربارتر شــدن صنعت گردشگری و کاهش
آمار ابتال به ســرطان در اســتان ،در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و
تجدید پذیر هم موثر است؛ موضوعی که یکی از سیاست های کالن وزارت
نیرو در دولت تدبیر و امید اســت به طوری که قرار است ظرفیت تولید
برق پاک با افزایشــی دو برابری به حدود  600مگاوات تا پایان سال جاری
افزایش یابد .گفتنی است هم اكنون 5نیروگاه زبالهسوز شامل نيروگاه كهريزك با ظرفیت تولید سه
مگاوات برق از زباله  ،نيروگاههاي زباله سوز ساري با ظرفيت سه مگاوات ،نیروگاه نوشهر با ظرفيت
سه مگاوات ،نیروگاه تنكابن با ظرفیت سه مگاوات و نیروگاه رشت با ظرفيتي حدود پنج مگاوات
در حال ساخت هستند .از این رو برای اطالع از جزئیات بیشتر این نیروگاه در شهر ساری به سراغ
شهردار ساری رفتیم .گفتگوی آفتاب یزد با مهدی عبوری را در ادامه میخوانید.

بهگفتهيکيازاعضايشورايشهرساري،فقطدرمرکزاستان
مازندران روزانه  2500تن زباله توليد مي شود و اين يعني اين
استان گوي سبقت در توليد زباله را ربوده است
رتبهنخستاستانمازندراندرابتالبهسرطانگوارشبهعلت
توليد باالي پسماند و زباله و ورود شيرابه به آب شرب مصرفي
مردم!کهعباسرشيديمعاونفنيوعمرانيشهرداريساري
علت اين موضوع را از يک سو رها سازي شيرابههاي صنعتي،
بيمارستاني و ...در درون رودخانه و دريا و در نتيجه ورود اين
شيرابهها به آبهاي زيرزميني و آب شرب مصرفي شهروندان
ايناستانميداند
احداث نيروگاه زبالهســوز در اين اســتان که عالوه بر حل
مشکل زباله در اين استان و به دنبال آن پربارتر شدن صنعت
گردشگري و کاهش آمار ابتال به سرطان در استان ،در افزايش
ظرفيتتوليدبرقپاکوتجديدپذيرهمموثراست؛موضوعي
که يکي از سياست هاي کالن وزارت نيرو در دولت تدبير و اميد
است به طوري که قرار است ظرفيت توليد برق پاک با افزايشي
دو برابري به حدود 600مگاوات تا پايان سال جاري افزايش يابد

شورای شهر

وزارت بهداشت:

آب معدنی «دماوند» به دلیل تخلف پلمپ و تحت پیگرد قانونی است

توزیع آب معدنی با تاریخ تولید قدیمی
و آلودگــی میکروبــی از جملــه دالیل
پلمپ خط تولیــد آب معدنی «دماوند»
اعالم شــد.معاون وزیر بهداشت و رئیس
ســازمان غــذا و دارو ضمــن اعالم نام
یکی از شــرکت های متخلف تولید آب
معدنی از مردم خواســت از مصرف آب
معدنــی دماونــد پرهیز کننــد و تاکید
کرد :این شــرکت بــه دلیل عدم توجه
به رفع آلودگــی میکروبی و توقف تولید
با حکم قضایی مورد پیگرد قانونی است.
بــه گــزارش عصرایران  ،دکتر رســول
دینارونــد در خصوص تخلف شــرکت
آب معدنــی دماوند کــه منجر به صدور
حکم قضایی و پلمپ این شــرکت شــد
گفت :علی رغم اینکه شــرکت تخلفش
را پذیرفته بود و بایــد تولید و توزیع تا
دلنوشته

رفع نقایص متوقف می شــد ،متاسفانه
عالوه بر عدم توجه به دســتور پلمپ و
عدم فعالیت  ،شرکت آب معدنی دماوند
به تخلف خود ادامه داد و اقدام به توزیع
محصوالت غیر سالم خود در بازار کرده
اســت .دکتر دیناروند تاکید کرد :تخلف
دیگر این شــرکت عالوه بــر عدم توجه
به دســتور پلمپ و جلوگیری از تولید
و توزیــع مجدد محصول در بازار ،توزیع
آب معدنی ها با تاریــخ تولید قدیمی و
قبل از دســتور پلمــپ در بازار بوده که
هم اکنــون با توجه بــه دو تخلف مهم
صورت گرفتــه دســتگاهها قضایی نیز
حکم صادر کرده و شــرکت تحت پیگرد
قانونی قرار دارد .معاون وزیر بهداشــت
و رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره به
اینکه علت دســتور پلمپ شــرکت آب

تالشهای شهرداری ساری مشکالت زیســت محیطی نیز از دیگر نتایج
محروم بودن مرکز مازندران از نیروگاه زباله ســوز است.شــهردار ساری
با اشــاره به همین معضــات و مشــکالت ،احداث و افتتــاح نیروگاه
زباله سوز را یک نیاز مبرم برای ساری اعالم کرد و افزود :اکنون در مرحله ای
قــرار داریم که با اطمینان خاطر اعالم کنیم تابســتان ســال  95مرکز
مازنــدران از کابوس زباله ها رهایی خواهد یافت.وی با ابراز خرســندی
از این که پیشــرفته ترین صنعت دنیا تحت عنوان نیروگاه زباله سوز در
ساری احداث می شود ،اظهار داشت:از آنجا که این کارخانه با مشارکت
سرمایه گذار چینی احداث می شود،کارشناسان شهرداری به اتفاق یکی
از اعضای شــورای شهر ســفر  ۶-۵روزه ای به کشور چین داشتند تا از
کارخانه های زباله ســوز این کشــور و روند و کیفیــت فعالیت آن ها از
نزدیــک بازدید کنند .وی با بیان اینکه عــده ای تبلیغات منفی کردند
که کارخانه زباله ســوز باعث آلودگی محیط می شــود ،گفت :این سفر
انجام شد تا کارشناســان ما از نزدیک این تکنولوژی را مشاهده کنند و
آالینده نبودن آن را برای کسانی که این تصور را می کنند توجیه کنند.
عبوری ادامه داد :همچنین باید بگویم نصب سنســورهای مجهز در این
نیروگاه که نسبت به کوچکترین آلودگی محیطی و هوا حساس هستند،
ایــن نوید را به مــا میدهد که با احداث این نیــروگاه تنها چند قدم تا
رفع مشــکالت قطب گردشگری شمال ایران مانده است بیآنکه مشکل
جدیدی برای مردم یا حوزه گردشــگری ایجاد شــود .شهردار ساری در
پایان تاکید کرد :از جمله مزیتهای دیگر این نیروگاه تامین برق مصرفی
آن و همچنین برق مصرفی شــهر از طریق سوزاندن زباله است که این
موضوع هــم هزینههای این نیروگاه را کاهش میدهد و هم قدم مثبتی
برای استان مازندران خواهد بود.

معدنــی آلودگی میکروبی بــوده ،تاکید
کرد :بر اســاس ارزیابی های ســازمان
غــذا و دارو و پس از اعــام عمومی در
خصوص تخلف تعدادی از شــرکت های
آب معدنی به شرکت آب معدنی دماوند
نیز دستور توقف تولید و پلمپ داده شد
که متاســفانه در بازدید مجدد بازرسان
سازمان برای کســب اطمینان خاطر از
عــدم تولیــد و توزیع تا رفــع نقایص و
برطرف کردن آلودگی میکروبی متوجه
شدیم شرکت به تولید محصول و تخلف
دیگــری در تغییــر تاریــخ تولید آب
معدنی ها دســت زده اســت.وی گفت:
هــم اکنون شــرکت آب معدنی دماوند
به دلیل تخلفــات پیاپی با حکم قضایی
مجدد پلمپ و تولیدش متوقف شــده و
تحت پیگرد قانونی است.

حافظی :ستاد مدیریت بحران در خواب عمیق است
رحمتاهلل حافظی رئیس کمیته ســامت و محیط زیســت شورای شهر
تهران در حاشــیه بازدید از بخش شهری مناطق سیلزده جنوب شرقی
تهران که به همراه شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر و عبداللهی
معاون خدمات عمرانی شهرداری ،حمیدی و انجمنی شهرداران مناطق 14
و  15انجام شد ،اظهار داشت :حادثه سیالب روز جمعه هفته گذشته خارج
از حریم مدیریت شهری تهران بوده و این اتفاقها نشان میدهد که تهران
شــهری بیدفاع مقابل سیل و زلزله اســت .وی با بیان اینکه متولیان امر
باید حضور جدیتری داشته باشند ،گفت :این حادثه نشان میدهد ستاد
مدیریــت بحران باید به صورت جدیتر به وظایف خود عمل کند .جایگاه
ســتاد مدیریت در حد معاون وزیر است و سایر دستگاهها از وی تبعیت
نمیکنند در حالی که الزم است جایگاه این ستاد ارتقا یابد و در سطحی
باشد که رئیسجمهور در آن حضور داشته باشد تا حوزههای نظامی از آن
تبعیت کنند .رئیس کمیته ســامت و محیط زیست شورای شهر تهران
تصریح کرد :باید جانشــین رئیس ســتاد مدیریت بحران را فرمانده کل
قوا تعیین کند ،عالوه بر این برای خروج از این اســتیصال تنها راه اصالح
ساختار مدیریت بحران است که سازمان پدافند غیرعامل نیز میتواند در
این ستاد ادغام شود .وی با بیان اینکه ساختار ستاد مدیریت بحران باید
اصالح شود ،گفت :ستاد مدیریت بحران در خواب عمیقی است و حاصل
این خواب وقوع چنین حوادثی خواهد بود.

با افتخار میگویم من یک پروانهای هستم

ســام من عادل هســتم یــک پروانه ای شــاد از
سرزمین سبالن و شــیخ صفیالدین اردبیلی .یک
پروانــه ای که کلی آرزو تو دلش داره .من با افتخار
میگم من یــک پروانهای هســتم؛ بیماریای که
سرتاســر درده و درمان نداره و تا آخر عمر همراه
بیماره .میخوام از خاطرات شــیرین این چند ماه
بنویسم .من  ۲۳ســال دارم و دانشجوی سال آخر
مهندسی پزشکی هستم ولی تا چند ماه پیش فکر
میکردم فقط خودم و خواهرم ای بی داریم  .خیلی
اتفاقی با خانواده ای آشنا شدم که من رو با خیلیها
آشــنا کردند کــه مثل خودم بــودن  .اولش باورم
نمیشد ولی کم کم خیلی ها رو دیدم .با خیلی ها
آشــنا شــدم .با خود بچــه های مبتال بــه ایبی،
خانوادههاشونکهکوهیازصبربودن.ازشهرهایمختلف
از نقطــه به نقطه ایران  .اولیــن پروانهای که دیدم
هلیا بود در بیمارســتان شهدا تجریش؛ یک دختر
مهربــون با مــادر خونگرمش از خراســان رضوی.
عطــا دومیــن پروانــهای بــود کــه دیــدم که
پایان تلخی داشــت .عطا با صورت نورانیاش فقط
چهارمــاه تو این دنیای پرتالطم زندگی کرد .وقتی
دوباره مادر و پدرش رو دیدم تو دلم آتیشــی بود .
خانواده پروانهای بعدی که با آنها آشنا شدم خانواده
فاطمــه بود که به نظرم بایــد به پدر خانواده لقب
پدر پروانه های ایران رو داد؛ کسی که با تمام وجود
داره برای ما پروانه ای ها زحمت میکشــه .ایشون
رو وقتــی دیدم خیلی انرژی مثبتی داشــت .از آن
به بعد بود که دوســت داشتم همنوعانم رو ببینم .
بــه انجمن رفتم اونجا پســر بچــهای رو دیدم که
اهل یکی از روســتاهای اصفهان بود .باورم نمیشد
بیماری ایبی اینقــدر دردناکه.من پروانهای وقتی
اون پسربچه رو دیدم خیلی خدا رو شکر کردم.
مــن درد و رنج رو با لذت تجربه کردم ،کم نیاوردم
به این اعتقاد داشــتم که من چه خوش باشم چه
نباشم همیشه درد این بیماری ،زخمها و تاولهاش

همراهمه .من خیلی سفر کردن رو دوس دارم و به
خصوص برای دیدن بچههای پروانهای در شهرهای
مختلف .اولین مســافرتم با بچههای پروانهای سفر
به مشــهد بود؛ یک تجربه عالی با قطار  .شب احیا
اونجا بودیم .همه ما از اینکه تو اون شــبهای عزیز
میهمان آقا موســیالرضا بودیم تو پوست خودمون
نمیگنجیدیــم .خانواده ها همه یک آرزو داشــتن
و همــه فقط یک چیز از آقا میخواســتن اون هم
شفای بچه هاشــون بود .بعد از مشــهد به شمال
رفتیم؛ به دنیای سرســبزی و دریایی که همیشــه
آرامش بخشه .دلمو زدم به دریا و اولین خاطره شنا برایم
رقم خورد .ســفر بعدیام به تهران بود آنهم برای
اولین بار .مستقیم به خانه ای بی که در حال تجهیز
شــدن بود ،رفتم  .خیلی خوشحال بودم که جایی
داره درست میشه به اسم خودمون  .ما توی شبکه
مجازی یک گروه داریم گروهی که جمعی از مادران
و پــدران و خود پروانه ایها عضوش هســتن .یک
جمع صمیمــی .یک جمع پــر از درد و دل ،پر از
ســواالت مادران دلســوز کــه برای نگهــداری از
پروانه هاشون دریغ نمیکنن ،یک جمع شاد که تونسته
تســلی باشــه برای دل همه ما پروانهایها .اونجا با
خیلــی ها آشــنا شــدم .بــا خانــواده هایی که
بچه هاشون از فرط زخم و تاول روز و شبشون شده درد
کشــیدن .تو جمع ما پروانهایها حتی پروانه های
موفق از جمله دکتر پرویزی و خواهرش هم حضور
دارن  .من با خانواده بزرگواری آشنا شدم که شهنام
کوچولوی پروانهای رو وقتی که 4روزش بود و پدر و
مادرش رهاش کرده بودن ،به فرزندی قبول کردن
و خیلیهای دیگه که هر کدوم داســتان مفصلی از
دردها و رنجهاشــون به همراه دارن .سفر بعدی من
به شیراز بود آن هم با دعوت خانواده های شیرازی
خونگــرم و مهمان نــواز از جمله خانواده مرســانا
کوچولو که با شیرین زبونی ها و شعرهای قشنگش
لبخنــد رو روی لب آدم میاره و مادربزرگ بســیار

با محبتش .میزبان بعدی من در شیراز مادرخوانده
شــهنام بود؛ مادری ناتنی اما به معنای واقعی مادر.
در شــیراز من میهمان صهبا عادل خانومی بسیار
خوش صحبت و بــا اراده بودم .میهمــان خانواده
صبور دکتر پرویزی عزیز  ،میهمان فاطمه خانوم از
مرودشت که با وجود بیماری بسیار پر انرژی هستن.
تو شــیراز عالوه براینکه تونستم خیلی از همنوعان
و همدردانم رو ببینم به جاهای تاریخی قشــنگ و
باورنکردنی از جمله تخت جمشید و نقش رستم و
نقش رجب ،دروازه قرآن،بازار وکیل و مسجد وکیل،
ارگ کریم خان هم سر زدم و ماحصل این سفر یک
سفر بسیار جالب و دوســت داشتنی و پیدا کردن
دوستانی از جنس درد و بیماری خودم شد.
ســفر بعــدی من بــاز هم بــه تهران بــود و این
بــار برای شــرکت در اولیــن همایــش خانه ای
بی .روز بســیار خوبــی بود .خیلی از دوســتان و
پروانه ای ها و خانواده ها رو باز هم مالقات کردم از
کوچولو هایی مثل تیام ،ابوالفضل ،محمد طاها ،مهسان
و  ....تا دیدار دوباره با پروانه ایهای موفق از جمله
دکتر پرویزی و خواهرشــون .اون جمع برای همه
ما آرامشبخش بود چون همــه همدیگر رو درک
میکردیــم .مالقات با خانم روزنامه نگار مهربان در
ایــن همایش که درد دل های مــا پروانه ای ها رو
بارها شــنید و برامون دست به قلم شد خاطره اون
روز رو در ذهنمون ماندگار کرد  .همه خوشــحال
بودیم و خوشــحالتر برای اینکه خودمون رو جزو
خانه ای بی میدونســتیم؛ خانهای که ســالها در
انتظار احداثــش بودیم اما همت و ارادهای نبود اما
امروز خوشحالیم که خیلیها ما رو دیدن و برامون
آســتین باال زدن تا جز درد بیماری دردهای دیگر
امونمــون رو نبــره .بعد این همایش جلســاتی با
آقای ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و دکتر
جمالی معاون وزیر بهداشت و خانم فاطمه هاشمی

رفسنجانی رئیس بنیاد بیماری های خاص داشتیم
که قولهایی داده شــد .ســفر بعدی من به استان
زیبای لرستان شهر خرم آباد بود آنجا هم میهمان
خانواده مهســان کوچولو و خانــواده محمدطاهای
عزیز بودیم که بســیار مهمان نواز و خوشرو بودند.
در این ســفر هم از شهر قشنگ و زیبای خرمآباد،
دریاچــه کیو،بــام لرســتان و بــاغ و رودخانه و
آبشار های زیبایش دیدن کردم.در این بین اتفاقات
جالب خیلــی خوبی هم اتفاق افتــاد  .اتفاقاتی که
همیشه به یادگار در ذهن من هک شده و می ماند.
من میخوام نشــان بدم که یــک ای بی میتونه
محدود نباشــه  .یک ای بی خیلــی آرزوها داره .
یک ای بی میتونه اراده داشــته باشه و موفق شه .
دوســت دارم به تمام نقاط کشــورم ســفر کنم .
بچــه های پروانه ای رو ببینم  .دوســت دارم همه
ببینن که یک ای بی هم میتونه به آرزوهاش برسه .
زندگی من زیباست چون زیبا میبینم و امیدوارم
روزی برسه که تونســته باشم تمام نقاط سرزمین
زیبایم رو با وجود بیماری صعبالعالج ایبی ببینم .

ماندن در گذشته آفت مدیریت کشور
رضا قاسمی

از همــان ابتدای تاریخ اتفاقات و حوادث غیرمترقبه جزو جدایی ناپذیر
زندگی بشــر بوده و تا آخر نیز خواهــد بود اما نکته مهم در این زمینه
چگونگی مدیریت مناسب شرایط و ایجاد زیرساختها برای به حداقل
رساندن آسیبها و خسارات ناشی از این حوادث میباشد که الزمه این
کار هم استفاده از افراد متخصص ومتبحر در تمامی زمینهها میباشد.
همانطور که همه میدانیم و نیاز به یادآوری نیست کشور ما ایران یکی
از حادثهخیزترین نقاط جهان میباشــد که همواره در معرض حوادث
و اتفاقات طبیعی مختلف قرار دارد که الزم اســت تمهیدات مناســبی
در نظر گرفته شــود تا در صورت بروز چنین حوادثی ما شاهد حداقل
خســارات وآسیبها باشــیم ولی متاســفانه نه تنها تمهیدات مناسب
و درخوری اندیشــیده نمیشــود بلکه بعد از وقوع یک حادثه طبیعی
بهجای آنکه ایرادات موجود بررســی و حل شــود یکسری کمیتههای
الکی برای بررســی علل وقوع اتفاق تشــکیل میشود و تنها کاری که
در ایــن کمیتهها صورت میگیرد متهم کردن یکدیگر ،ســازمانها و
نهادها توســط هم میباشد وهدف از این کارهم بیشتر راه اندازی مانور
تبلیغاتی در مقابل مردم میباشــد تا به مردم نشــان دهند که مثال ما
هم به فکر شــما هستیم و در آخر هم بدون اینکه تصمیمهای مناسب
و قابل اجرایی گرفته شــود بررســی به پایان رسیده و میماند تا اتفاق
بعدی که دوباره گروههای بررســی تشــکیل شود واین چرخهای است
که ما از همان ابتدا شــاهد آن بودیــم و با این وضع موجود تا آخر نیز
شــاهد آن خواهیم بود مگر اینکه یک برنامه ریزی مناسب و قابل اجرا
صورت بگیرد بدون اینکه افراد و سازمانهای مختلف بخواهند همدیگر
را متهم نمایند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
یکــی از حوادث ناگوار طبیعی که اخیرا در کشــور ما اتفاق افتاد حادثه
تلخ جاری شــدن ســیل در تعطیالت عید فطر بود که متاسفانه موجب
فوت چندین نفر از هموطنان عزیزمان شد.حادثهای که مثل همه حوادث
طبیعی غیر قابل اجتناب میباشد و در همه جای دنیا نیز ما شاهد چنین
حوادث ناگواری هســتیم ولی تفاوتی که این حادثه داشت تهمت زنیها
ومتهم کردنهایی بود که طبق معمول شروع شد و بهجای آنکه علل وارد
آمدن چنین خســارات سنگینی مورد بررسی قرار بگیرد و نسبت به رفع
آن اقدام شود بازار اتهام زنیها داغ شد یکی سازمان هواشناسی را متهم
کرد که چرا محل و مقدار دقیق باران را درســت پیش بینی نکرده است
یکی وزارت کشــور را متهم کرد که چرا بر اجرای صحیح پروژهها نظارت
نکرده است دیگری سازمانهای امداد و نجات را متهم کرده که کم کاری
کرده اســت یکی دیگر وزارت راه را متهم کرده که نتوانســته جادههای
مناســب و ایمن احداث کند و اخیرا هم شــاهد ایــن موضوع بودیم که
صدا وسیما مقصر است که درست و صحیح اطالعرسانی نکرده است .واقعا
کدام یک مقصر هستند وکدام یک راست میگویند آیا همه تقصیرها بر
گردن یک ســازمان یا یک شــخص میباشد و یا اینکه همه به نوبه خود
کم کاری کرده و مقصر میباشــند؟ چیزی که مشــخص است این است
که همه هســتند و هیچ نیست .یعنی اینکه همه به نوبه خودشان مقصر
هســتند وکــم کاری کردهاند ولی اینکه بشــینیم و بــدون اینکه کار
به درد بخوری انجام دهیم کارهای گذشته را زیر سوال ببریم و یکدیگر را متهم
نماییم ومنتظر بمانیم تا آبها از آسیاب بیفتد و شرایط آرام بگیرد و دوباره
حادثهای دیگــر و کارگروهی دیگر با این وضع نمیتوان به آینده وبهبود
شرایط امیدوار بود زیرا آیندگان نیز همین کار امروز ما را تکرار میکنند و
این یک چرخه باطل و بیهوده است که بیشتر برای آرام ومنحرف کردن
اذهان عمومی از اصل قضیه میباشــد اتفاقی که در مورد حوادث ناگوار
غیرطبیعی نیز ما شــاهد آن هستیم مانند حادثه ناگوار فرودگاه جده که
با وجود گذشــت پنج ماه هنوز خبر تسکین کنندهای از مجازات عاملین
این حادثه ناگوار به گوش نمیرسد که امیدواریم به همین زودی شاهد
خبر موثق و تســکین دهندهای در این زمینه باشــیم اتفاقی که محقق
نمیشــود مگر با تالش واقعی و پیگیر نه با تهمت و اتهام زنی ومنحرف
کردن اذهان عمومی از اصل قضیه .همین تهمتزنیها و ماندن در گذشته
و متهم کردن گذشتگان آفت مدیریت کالن کشور از همان ابتدا بوده که
اگر برنامه ریزی مناســب و صحیحی صورت نگیرد همین اتفاق در مورد
آیندگان هم صورت میگیرد که آنها هم ما را متهم میکنند .پس بیایید
به جای تخریب همدیگر دست در دست هم دهیم و جلو این چرخه باطل
را بگیریم تا انشاءاهلل شاهد یک کشور آباد و همچنان سربلند باشیم.
شهرستان
وزير آموزش و پرورش :

يك سوم فضاي آموزشي
استاندارد نيست

آفتاب يزد -مريم مظفري :وزير آموزش و پرورش در ســفر به يزد در
گردهمايي مديران و مســئوالن آموزش و پرورش استان يزد گفت :يك
سوم فضاي آموزشي در سطح كشور استاندارد نيست .علي اصغر فاني افزود:
طي شش ماهه سالجاري روزانه هفت كالس درس و هفت كالس مدرسه
در سطح كشور ساخته شــده است.وي اظهار داشت :طي شش ماه سال
جاري 1300مدرسه با هشت هزار كالس درس با زيربناي يك ميليون و
 150هزار مترمربع و صرف هزينه اي بيش از يك هزار ميليارد تومان ساخته
شده است.وي گفت :تا پايان سالجاري  700مدرسه ديگر در سطح كشور
ساخته مي شود.فاني افزود :در سالجاري با تالش ها و اقدامات صورت گرفته
 40هزار كالس درس با بخاري هاي گازي و نفتي خداحافظي و از سيستم
گرمايشي استاندارد استفاده مي كنند.وزير آموزش و پرورش در بخش ديگر
از سخنان خود با بيان اينكه مدرسه محوري از سياست هاي جدي وزارت
آموزش و پرورش اســت ،افزود :معتقديم تعليم و تربيت در بستر مدرسه
شكل مي گيرد.فاني اظهار داشت :وقتي اعالم مي كنيم مدرسه محور است
يعني ادارات اين وزارتخانه تابع مدرسه باشند.وي افزود:حاكميت اخالق ،
روابط انســاني  ،مشــاركت پذيري و تمركز زدايي از لوازم و ابزار اساسي
مدرسه محوري است و وقتي مي توانيم ادعا كنيم كه تربيت شكل گرفته
كه رفتار مطلوب توسط مديران دانش آموزان ايجاد شود.فاني با بيان اينكه
مديريت آموزشي بايد جاي خود را به رهبري آموزشي بدهد اظهار داشت:
مديران مــدارس نه به عنوان يك كارمنــد اداري بلكه به عنوان رهبران
آموزشي بايد بتوانند در دانش آموزان و اولياء آنان نفوذ كنند.وي الزمه نفوذ
در دانش آموزان و جلب اعتماد آنان را پنج شــرط صداقت  ،شايستگي ،
شــفافيت  ،ثبات در راي و وفاداري دانست.همچنين سياست هايي كه
در ســال تحصيلي  94-95دنبال مي شــود ساماندهي و بهسازي منابع
انساني  ،توسعه مشاركت در آموزش و پرورش  ،ارتقاء مديريت آموزشي ،
بودجه ريزي عملياتي و تمركز زدايي در آموزش و پرورش بيان نمود.
پیگیری

تصمیمات جدید درباره وام ازدواج

مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم اینکه برخی بانکها در ســامانه
تســهیالت ازدواج ،متقاضیان دریافت وام از سال  ۹۳و قبل از آن در صف
انتظار دارند ،گفت :طی هماهنگیهای به عمل آمده مقرر شــد تا  ۱۰مهر
 ۹۴این افراد وام ازدواج را دریافت کنند .به گزارش مهر ،سید علی اصغر
میرمحمدصادقی گفت :متقاضیان دریافت وام ازدواج که در ســال  ۹۳و
قبل از آن اقدام به ثبت نام کرده اند تا  ۱۰مهرماه ســال جاری تسهیالت
مورد نظر را دریافت می کنند .وی افزود :در صورتی که این افراد تا  ۱۰مهر
موفق به دریافت وام ازدواج نشــدند می توانند از طریق مکاتبه با بخش
اعتبارات و نظارت بانک مرکــزی مراتب را اعالم و قطعا موضوع پیگیری
می شــود .مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد :انتظار ما این است
که از اول دی ماه صرفا هیچگونه متقاضی پیش از ســال  ۹۴در ســامانه
وجود نداشته باشد.

