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امش�ب ش�ب چهارشنبه س�وري اس�ت. شب 
حادثه. ش�ب ترقه و نارنجك و فشفش�ه و آتش 
بازي؛ آتش�ي كه گاه به جان شهروندان مي افتد 
و يك عمر، از داش�تن زندگي خوب و لذت بخش 

محروم شان مي كند. هر س�ال از يكي، دو هفته 
مانده ب�ه ش�ب چهارشنبه س�وري، رس�انه ها 
پر مي ش�وند از ان�واع آگهي ه�ا و هش�دارها و 
تبليغات عليه مخاطرات اين ش�ب آييني. ولي 
باز هم هر سال شاهد مجروح و حتي فوت شدن 
جمعي از هموطنان مان هس�تيم. به همين بهانه 

گفت وگويي داشتيم با مجتبي خالدي، سخنگوي 
س�ازمان اورژانس كش�ور كه به نوع�ي مي توان 
گفت، گپي متفاوت در مورد چهارشنبه س�وري 
و حوادث آن اس�ت. گپي در مورد داليل كاهش 
ح�وادث ناش�ي از چهارشنبه س�وري و ديدگاه 

اورژانس در مورد اين مراسم باستاني.

  آق�اي خال�دي، ب�ه نظ�ر مي رس�د ك�ه طي 
س�ال هاي گذش�ته به م�رور از آم�ار حوادث 
چهارشنبه سوري كم ش�ده است. فكر مي كنم 
دليل آن اخطارها و هش�دارهايي اس�ت كه از 
سوي صدا و س�يما، پليس و... مطرح مي شود و 
باعث شده تا مردم نس�بت به خطرات ناشي از 

براي چهارمين س��ال اس��ت كه 
از دريچ��ه مدرس��ه اعتم��اد در 
روزنامه اعتم��اد به حوزه آموزش 
و پرورش نگاهي ويژه انداخته ايم 
و در حد توان با استفاده از نظرات 
و ديدگاه هاي فع��االن اين حوزه، 
تالش كرديم تا سهم اين نهاد را 
در عرصه رسانه افزايش دهيم و نقش و جايگاه اين نهاد را 

در خانه و مدرسه مورد توجه قرار دهيم. 
در سه سالي كه گذش��ت، چهارش��نبه ها قرار زماني ما 
بود ب��ا خوانندگان صفحه مدرس��ه اعتم��اد گاه گداري 
هم چهارش��نبه ها به روزهاي ديگري موكول مي ش��د 
و به ندرت هم پيش مي آمد كه صفحه مدرس��ه منتشر 
نمي ش��د اما ما بر عهدمان با خودم��ان و مخاطبان مان 
وفادار مانديم و هر هفته در طول اين سال ها حداقل يك 
صفحه را منتش��ر كرديم و اگر هفته اي بوده كه صفحه 
مدرسه را نداش��تيم در قبالش هفته اي هم بوده كه دو 

صفحه داشتيم. 
خالصه اينكه تجربه صفحه مدرسه در مجموعه اعتماد 
از جمله تجربه هاي مثبتي است كه در»اعتماد سوم« نيز 
استمرار يافته اس��ت اما با تغييرات كمي و كيفي همراه 
خواهد شد. اعتماد س��وم اصطالحي است كه جانشين 
مدير مسوول و نخس��تين س��ردبير روزنامه اعتماد كه 
همچنان همراهي ايشان به عنوان جانشين مديرمسوول 
و رييس ش��وراي سياس��تگذاري روزنامه ادامه دارد، در 
مراسم توديع و معارفه سردبير س��ابق و جديد روزنامه 
به كار بردند و مبناي تقس��يم بندي خ��ود را دوره هاي 
مديريتي س��ردبيران روزنامه قرار دادند؛ دوره هايي كه 
برخالف عمر كوتاه روزنامه و روزنامه نگاران در رسانه ها، 
خوشبختانه طوالني تر از موارد مش��ابه بوده است. آغاز 
به كار سومين س��ردبير پس از پانزده س��ال و استمرار 
همكاري نخستين س��ردبير، يكي از نشانه هاي مثبت و 
نشانه استمرار تحوالت و تغييرات كمي و كيفي در ضمن 
ثبات مديريت در اين رسانه است كه مي تواند از معدود 
تجربه هاي قابل ات��كا در عرصه فعاليت هاي رس��انه اي 

كشور تلقي شود. 
به هر حال »مدرسه اعتماد« هم خود را در اعتماد سوم 
مديون سياست و مديريت تغيير در عين ثبات دانسته 
و با اتكا به تجربه س��ه س��اله و به پش��توانه تجربيات و 

خالقيت هاي تيم جديد به ويژه سردبير و دبير سرويس 
جامعه با تغيي��رات كمي، ت��الش دارد از يك صفحه در 
هفته فراتر رود و هر روز س��همي را به ح��وزه آموزش و 
پرورش اختصاص ده��د و در ادامه هدف ارتقاي جايگاه 
نهاد تعليم و تربيت، استمرار بخش مدرسه اعتماد باشد و 
از طرفي تالش مي شود در راستاي تغييرات كيفي فراتر 
از خبر در قالب هاي مختلف به ويژه يادداشت، گفت وگو، 
مصاحبه، ميزگرد و گزارش به انعكاس موضوعات متنوع 
از زاويه هاي مختلف با تنوع قلم��ي و نظري و تجربي به 

اين مهم بپردازد. 
بي ترديد در گام چهارم مدرس��ه اعتماد و در فصل سوم 
روزنامه اعتماد آنچه همچنان محور فعاليت رسانه اي در 
حوزه آموزش و پرورش اس��ت نگاه توسعه محور و نقش 
حياتي تعليم و تربيت در دستيابي به توسعه همه جانبه 
و متوازن با اتكا ب��ه تعليم و تربيت حرف��ه اي و علمي و 
كارآمد است كه بي ترديد تحقق آن را ما در گرو انديشه 
اصالح طلبي مي دانيم و از قدم ه��ا و قلم هاي توانمند و 
همسو با اين رويكرد اس��تقبال مي كنيم و رويكردهاي 
رقيب را هم به رقابت مثبت فرامي خوانيم در رقابتي كه 
منافع ملي و حقوق دانش آموز و والدين در نظام آموزشي 
براي مان خط قرمزي است كه باور داريم دستيابي به آن 

را بايد با انديشه هاي سبز پي گرفت. 
تجربه سه س��اله صفحه مدرس��ه اعتماد دستاوردهاي 
مهم و متعددي داشته اس��ت كه يكي از آنها و به نظرم 
مهم ترين آن ش��كل گيري جمع��ي از نويس��ندگان و 
فعاالن رس��انه اي حوزه آموزش و پرورش است؛ جمعي 
كه بي ترديد س��هم بزرگي در ارتقاي جايگاه نهاد تعليم 
و تربيت در عرصه رس��انه  اي داش��ته و دارند. خوشحال 
هس��تيم كه ارتباط و همكاري ما با اين جمع ادامه دارد 
و خوشحال تر خواهيم شد كه اين جمع افزايش يابد و با 

تنوع و توان بيشتر اين مسير را ادامه دهيم. 
لذا با توجه به روزانه شدن موضوعات مربوط به آموزش 
و پرورش ض��رورت دارد با رصد كردن س��وژه هاي روز، 
نويس��ندگان و صاحب نظ��ران و فعاالن رس��انه اي اين 
حوزه، يادداش��ت هاي خ��ود را براي ما ارس��ال كنند و 
آمادگي گفت وگ��و و مصاحبه هاي روزانه را هم داش��ته 
باشند تا در اين تالش جمعي به ياري تيم جديدي كه به 
»اعتماد« پيوستند بتوانيم بيش از گذشته در اين مسير 

قدم هاي مفيد و موثري را برداريم. 

گروه اجتماعي|عروس��ك هايي كه نماد فرهنگ 
مردم عرب ايران هس��تند توس��ط فع��االن ميراث 
فرهنگي اهواز و ماهشهر به موزه عروسك و فرهنگ 
ايران هديه داده ش��دند.  به گزارش »اعتماد«، موزه 
عروس��ك و فرهنگ ايران موزه اي خصوصي با مجوز 
رس��مي س��ازمان مي��راث فرهنگي و گردش��گري 
ايران اس��ت كه به همت آقايان علي گلشن و مسعود 
ناصري درياي��ي و پش��تيباني فرش��ته خس��روپور، 
شهرداري منطقه ۱۲ تهران و ديگر حاميان در مرداد 

۹۶ افتتاح شد. 
عروسك ها به عنوان ميراثي مادي و معنوي مردم به 
حس��اب مي آيند كه مي توانند نماين��ده اجتماعات 

مختلف و متنوع فرهنگي كشورمان باشند. 
موزه عروس��ك و فرهنگ ايران داراي مجموعه اي از 
عروسك هاي قومي و مردم س��اخت ايران، عروسك 
مجس��مه هايي از زن��ان با پوش��اك س��نتي نواحي 

گوناگون، مجموعه عروسك هاي فرهنگي با پوشش 
زنانه و مردان��ه از دوره عيالمي تا قاج��ار و مجموعه 
عروس��ك هايي از پديد آورندگان ادبي��ات كودك و 

نوجوان ايران است.
 در مراسم اهداي عروس��ك و معرفي فرهنگ مردم 
عرب كشورمان، شخصيت هايي همچون علي گلشن 
و مس��عود ناصري دريايي ب��ه عنوان روس��اي موزه، 
عبدالنبي قيم فرهنگ نويس و مورخ، عادل حيدري 
شاعر و نويسنده، رضا غبيشاوي فعال و مدرس رسانه، 
منا چناني، سعيده بابايي، نوش��اد ركني رييس اداره 
اطالعات فرهنگي و حفاظت فني م��وزه ملي ملك، 
مينا دريس فع��ال در حوزه تئاتر و موس��يقي حضور 

داشتند. 
قاس��م منصور آل كثي��ر و توفيق مهدي پ��ور از گروه 
سيس��وان ماهش��هر اهدا كنندگان اين عروسك ها 

بودند. 

رييس كميسيون حمل و نقل شوراي ش��هر تهران در 
خصوص ثبت نام متقاضي��ان براي درياف��ت آرم طرح 
ترافيك گفت: طي روزهاي آين��ده در خصوص ثبت نام 
اطالع رساني صورت مي گيرد و س��ايت اعالم مي شود.  
محمد عليخان��ي، در خص��وص ط��رح ترافيك جديد 
ش��هرداري تهران گفت: معاون حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران در جلس��ه كميس��يون عمران شورا 
حضور ياف��ت و در خص��وص آخرين اقدام��ات صورت 
گرفته براي طرح ترافيك جديد توضيح داد.  وي با بيان 
اينكه دوربين هاي خروج براي ط��رح در محدوده طرح 
ترافيك نصب ش��ده اس��ت، گفت: كليدي تري��ن اقدام 
نص��ب دوربين هاي خروج ب��ود كه انجام ش��د.  رييس 
كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در خصوص 

ثبت نام متقاضيان براي دريافت آرم طرح ترافيك گفت: 
از اين پس برنامه ها نرم افزاري اس��ت و مش��كل خاصي 
وجود ندارد و طي روز هاي آين��ده در خصوص ثبت نام 
اطالع رس��اني صورت مي گيرد و س��ايت ثبت نام اعالم 

مي شود. 
وي در خص��وص تعيي��ن آيين نامه ب��راي خبرنگاران 
براي دريافت آرم طرح ترافيك گفت: آيين نامه در سال 
۹۶ تهيه نمي ش��ود و احتماال در فروردين سال ۹7 اين 
آيين نامه تهيه مي ش��ود.  به گفته عليخاني، شهرداري 
پيش��نهادات خود را به كميس��يون حمل و نقل شورا 

مي آورد و در يك جلسه موضوع را جمع مي كنيم. 
عليخاني تاييد كرد:  طرح ترافيك خبرن��گاران تا پايان 

فروردين ۹7 اعتبار دارد. فارس

وحيد حيدريان، مديرعامل سازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداري اصفهان از تجهيز چهار نقطه 
شهر به اينترنت رايگان براي ميهمانان و گردشگران 
نوروزي و ش��هروندان خبر داد و گفت: »اين سازمان 
در آستانه س��ال جديد و نوروز ۹7 درصدد راه اندازي 
اينترنت بي س��يم )Wi Fi( به ص��ورت رايگان براي 
ميهمانان و گردشگران نوروزي و شهروندان در چهار 

نقطه از شهر اصفهان است.« 
همچنين اصغر كشاورز، مديرعامل سازمان ميادين 
ميوه و تر  بار و ساماندهي مش��اغل شهري شهرداري 

اصفه��ان از آغاز توزيع گس��ترده ميوه ش��ب عيد در 
۱4 نقطه شهر از ۲5 اسفندماه س��ال جاري خبر داد 
و گفت: »همه بازارهاي روز كوثر وابس��ته به سازمان 
ميادين ميوه و تر  بار اصفهان براي توزيع ميوه شب عيد 
فعال هستند. توزيع ميوه شب عيد تا ۱4 فروردين ماه 

سال آينده ادامه خواهد داشت.«
به گفته او، ميوه ها توسط س��ازمان جهاد كشاورزي 
و تعاون روس��تايي به مقدار كافي خريداري شده و از 
۲5 اسفند با قيمت مصوب و نرخ دولتي در سطح شهر 

توزيع مي شود.

سيدابوالحس��ن فيروزآبادي، در پاس��خ به سوالي 
مبني بر احتم��ال رفع فيلتر توييت��ر اظهار كرد: ما 
دايم فض��اي مجازي را بررس��ي مي كني��م. درباره 
توييتر هم بررسي ها در حال انجام است و احتمال 
اينكه در س��ال آينده اين اتفاق بيفتد، بايد بررسي 
ش��ود. وي با تاكيد ب��ر مضرات فض��اي انحصاري 
تلگرام، در پاس��خ ب��ه اينكه آيا احتمال��ي مبني بر 
لزوم فيلتر تلگرام وجود دارد، بيان كرد: اگر به اين 
نتيجه برسيم، اين كار را انجام مي دهيم و احتمال 

آن وجود دارد. 
ريي��س مركز ملي فض��اي مجازي ادام��ه داد: البته 
م��ردم بايد بررس��ي كنن��د ك��ه كس��ب و كارها و 
خدمات آموزش��ي و جدي خود را بر بستر خارجي 
ص��ورت ندهند، زيرا ب��ه هر حال بس��تر خارجي به 
دليل عدم تبعيت از قوانين جمهوري اس��المي هر 
لحظه امكان دارد ك��ه به طور موقت ي��ا دايم فيلتر 

ش��ود. به همين دليل توصيه ما اين است كه مردم 
و خصوص��ا پايگاه هاي��ي ك��ه كاربر زي��ادي دارند، 
حتما در يك پيام رس��ان ايراني ارايه خدمت داشته 
باشند. كال استفاده از وسايل پيام رسان ملي براي ما 
اولوي��ت دارد.وي با بيان اينكه اينترنت اشيا يكي از 
الزامات آينده بوده و در حال ورود به كش��ور است، 
گفت: م��ا در مركز مل��ي فضاي مج��ازي از حدود 
۲4 دس��تگاه دعوت و در اين رابطه اصول حاكمي 
را تدوي��ن كرديم كه اين اص��ول چارچوبي خواهد 
ش��د، براي اينكه توس��عه IoT به صورت منظم تر 
در كش��ور صورت بگيرد. ما IoT را براي كشور يك 
فرصت مي دانيم و معتقديم بسياري از مشكالت از 
جمله مواردي كه در ش��هرهاي بزرگ وجود دارد، 
مشكالت زيس��ت محيطي، كش��اورزي و مديريت 
آب و مديريت مص��رف انرژي در كش��ور از طريق 

نظام هاي IoT صورت مي گيرد. ايسنا

اعتماد سوم و »مدرسه اعتماد«

موزه عروسك و فرهنگ ايران ميزبان عروسك هاي 
مردم عرب ايران شد

رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر: ثبت نام 
متقاضيان طرح جديد ترافيك تا پايان سال 

اينترنت رايگان شهري در چهار نقطه از شهر اصفهان 

فيروزآبادي تاكيد كرد
الزم باشد تلگرام فيلتر مي شود

اين مراسم هشيارتر شوند. درست است؟
دقيقا. اين آگاهي بخش��ي به مردم خيل��ي در كاهش 
ح��وادث ناش��ي از مراس��م چهارشنبه س��وري موثر 
بوده اس��ت. در سال گذش��ته، ۱۶ نفر در حوادث شب 
چهارشنبه سوري فوت كردند. خب اينها خانواده دارند، 
همس��ر و فرزند و پدر و مادر دارند. همان ها به ديگران 

آموزش و پرورش

گ�روه اجتماع�ي| روز گذش��ته وزير آم��وزش و 
پ��رورش و مع��اون رييس جمه��ور در ام��ور زن��ان و 
خانواده در همايش »بانوي اميد« به مناس��بت ميالد 
حضرت فاطمه زه��را)س( در كانون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوان��ان حاضر ش��دند. محمد بطحايي 
در مورد پوش��ش تحصيلي دختران و پس��ران گفت: 
»روزي ۳۰ درص��د دانش آم��وزان ما دخت��ران بودند 
كه امروز به حدود 4۹ درصد رس��يده و سهم دختران 
تقريبا با پسران برابر اس��ت. « و معصومه ابتكار گفت 
كه ترس��يم الگ��و ب��راي دختران ام��روز بايد ب��ا نگاه 
زن ام��روزي س��نخيت داش��ته و تك بعدي نباش��د. 
»يكي از مهم ترين و موثرترين الگوهايي كه مي توانيم 
به ويژه در جامعه امروز از ان اس��تفاده كنيم، س��نت و 
س��يره زهراي مرضي��ه )س( اس��ت. متاس��فانه بايد 
اعت��راف كنيم الاق��ل ما ش��يعيان كمت��ر از اين الگو 
در زندگي مان اس��تفاده كرده ايم. اس��تفاده عملياتي 
از اين سنت و سيره يكي از رس��الت هاي ما آموزش و 
پرورشي هاست. حضرت زهرا)س( الگويي همه جانبه 
در همه ابعاد زندگي هس��تند. هرچن��د تالش زيادي 
كرديم نش��انه هايي از اين الگو را در برنامه هاي درسي 
به كار بگيريم اما به نظر مي رسد هنوز جاي كار بسياري 

وجود دارد.«
محمد بطحايي با تاكيد بر نزديك شدن ميزان پوشش 
تحصيل��ي در ميان دخت��ران و اينكه س��هم دختران 
از جمعيت دانش آموزي به 4۹ درصد رس��يده اس��ت 

نابرابري هايي را يادآور ش��د كه به خص��وص در حوزه 
تربيت بدني وج��ود دارد: »اين اعداد و ارق��ام نبايد ما 
را از اين غافل كند كه از حي��ث كيفي هنوز با نابرابري 
مواجهيم. ب��ه ويژه در ورزش دخت��ران با كمبودهايي 
مواجهيم و مكان هاي ورزش��ي تناس��بي ب��ا فعاليت 
دختران ندارد و آنها ناچارند از فعاليت هاي تربيت بدني 
جدا ش��وند.« به گفته او در مدارس مختل��ط در دوره 
ابتدايي و كالس هاي چندپايه در مناطق دوردست از 
دختران از نظر تربيت بدني مهج��ور مانده اند و برخي 
خانواده ها نيز در برخي از مناطق فرزندان دخترش��ان 
را به داليل فرهنگي به مدرس��ه نمي فرستند. او تاكيد 
كرد كه دولت اين وظيفه را دارد تا امكانات مناس��ب را 
براي رفع اين تبعيض ها فراهم كند. بطحايي با اش��اره 
به اينكه ۶۰ درصد از مديران مدارس را زنان تش��كيل 
مي دهند، گفت كه همچنان موانعي بر سر راه مديريت 
زنان در آموزش و پرورش وجود دارد: »در پس��ت هاي 
باالتر حضور زنان به دليل موانعي چ��ون موانع اداري 
كمتر اس��ت كه بايد آن را كاهش دهي��م. اميدواريم 

تالش هاي ما در اين زمينه به نتايج خوبي منتج شود.«
»وزير آم��وزش و پرورش ب��ه الگوب��رداري در بحث 
آموزش و پرورش اش��اره كردند و بايد گفت ش��رط 
الگوبرداري اين است كه ترس��يم اين الگو با نگاه زن 
امروز س��نخيت پيدا كند و تك بعدي نباش��د چون 
دختر دانش آموز ما ح��ق دارد درب��اره الگوهايي كه 
به او ارايه مي دهيم، پرس��ش كند. اگر م��ا نتوانيم به 

خواست ها و مطالبات نس��ل امروز برسيم و براي آنها 
محدودي��ت و موانع ايج��اد كنيم از روش ه��اي ما و 
الگوهاي ما اس��تقبال نمي كنن��د.« معصومه ابتكار 
در خصوص عدالت جنس��يتي اضافه ك��رد: »توجه 
به عقب ماندگي ها در اين زمينه اس��ت. متاسفانه ما 
امروز در برخي مناطق دختران و كودكان بازمانده از 
تحصيل را داريم كه اميدواريم فعاالن و خيرين براي 
حل اين مشكل پاي كار بيايند. همچنين بحث ورزش 

و تربيت بدني براي دخت��ران را در آموزش و پرورش 
بايد ج��دي بگيريم، خصوصا در مقط��ع ابتدايي اين 
جديت بايد بيشتر باشد.« به گفته او ۳۰ درصدي كه 
از سوي حسن روحاني براي مش��اركت دادن زنان در 
س��طح مديريتي وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي 
تعيين ش��ده اس��ت در آموزش و پرورش مي تواند به 
عنوان كف مطالبه حضور زن��ان در عرصه مديريتي 

مورد توجه قرار گيرد. 

وزير آموزش و پرورش: 

هنوز با نابرابري جنسيتي در آموزش و پرورش مواجهيم

خبر

ويژه

گ�روه اجتماع�ي| ش��وراي راهب��ري قطب ه��اي 
دفتر تبليغ��ات اس��المي، ديروز همايش��ي ب��ا عنوان 
»جش��نواره كتاب س��ال س��بك زندگي« برگزار كرد. 
محمد شيخ االس��المي، دبي��ر علمي جش��نواره درباره 
اهداف جش��نواره به »اعتم��اد« گفت: ايج��اد گفتمان 
علم��ي اس��الم بنياد در عرصه س��بك زندگ��ي؛ كمك 
به اس��تحكام تئوريك مباني س��بك زندگي با رويكرد 
ديني؛ باالبردن سطح سواد عمومي جامعه در خصوص 
ش��ناخت چارچوب ها و استانداردهاي س��بك زندگي 
اسالمي و ايراني در آثار منتش��ر شده از جمله مهم ترين 
اهداف برگزاري اين جش��نواره محس��وب مي شود.  وي 
درباره مي��زان اثربخش بودن چنين جش��نواره هايي در 
فضاي جامعه افزود: اين همايش به مثابه كمكي اس��ت 
براي آگاهي از داش��ته هاي مان در ح��وزه آثار مكتوب و 
تئوپردازي. ُبعد پژوهشي ديگر اين كار، انجام روندپژوهي 
است كه پيش نياز آينده پژوهي تلقي مي شود. در واقع، با 
بررسي وضعيت گذشته و توليد ادبيات نظري اين فضا و 
عرصه مي توانيم به اين درك برس��يم كه به كدام سمت 
پيش مي رويم. شيخ االس��المي در ميزان آثار ارايه شده 

به جش��نواره هم گفت: در مرحله اول، هزار و ۲8 عنوان 
كتاب به دبيرخانه ارسال شد كه در 5 مرحله غربال شد 
و در نهايت ۱۱ عنوان از فيلتر رد شد. به گفته دبير علمي 
جشنواره آثار در چهار رشته علوم انساني كاربردي، علوم 
انساني نظري، علوم اس��المي كاربردي و علوم اسالمي 
نظري انتخاب شدند و يك بخش ترجمه نيز به آنها افزوده 
شده است.  شيخ االسالمي در پايان اظهار اميدواري كرد 
انتخاب و گزين��ش كتاب هاي برتر، منجر به ش��ناخت 
ضعف هاي تئوريك و تقويت آثار مكتوب مربوط به سبك 

زندگي در كشور شود. 

از مولفان 11 كتاب سبك زندگي قدرداني شد
سبك زندگي

گروه اجتماعي| رييس شوراي سياستگذاري كنگره 
ملي زنان موفق ايران گفت: بدون تعارف مي گويم مردان 
دوس��ت ندارند زنان جايگاه بااليي پيدا كنند چون ورود 
هر زن به مس��ووليت مس��اوي با خروج يك م��رد از آن 

مسووليت مي شود. 
فاطم��ه هاشمي رفس��نجاني در دومين كنگ��ره ملي 
زنان موفق ايران در دانش��گاه ش��هيد بهش��تي تهران 
افزود: كنگ��ره ملي زنان موف��ق ايران يك��ي از محدود 
همايش هايي اس��ت كه فعاليت هاي خ��ودش را ادامه 
مي دهد و به واس��طه برگزاري اين كنگ��ره و تالش هاي 
صورت گرفته در كشور، اكنون توانس��تند مصوبه اي را 
از دولت بگيرند كه ۳۰ درصد از بانوان در دس��تگاه هاي 

اجرايي مشغول به كار شوند. 
هاشمي رفس��نجاني ادام��ه داد: گاه��ي در انجمن ها و 
حركت هاي زنان مي بينيم كه همه بايد واقع بين باشيم 
و جهان بيني بايد اسالمي باشد ولي بايد مقتضيات زمان 
و مكان را نسبت به آن بسنجيم و مسووالن ما بايد به اين 
امر توجه كنند و شما زنان هستيد كه بايد اين زمينه را 
ايجاد كنيد. وي ادامه داد: پدرم هميش��ه تاكيد مي كرد 

يكي از مشكالت زنان در جامعه، قوانين است وبهترين 
مكان براي تغيير قوانين مجلس ش��وراي اسالمي است 
بايد سوال كرد كه چرا زنان بيشتري به مجلس نمي روند 
چون ما نمي خواهيم و بايد اين آسيب شناس��ي را انجام 
داد كه چرا زنان به زن��ان راي نمي دهند يا اينكه ما زنان 

جامعه خودمان را نمي شناسيم. 
وي تصريح كرد: باي��د روي اين موضوعات كار ش��ود و 
آسيب شناس��ي حضور زنان در عرصه ه��اي مديريتي و 
تصميم گيري كشور بايد صورت گيرد ما مي توانيم ۳۰ تا 
4۰ درصد زنان را به مجلس بفرستيم تا گام بزرگي براي 
تحقق حقوق زنان داشته باش��يم و اگر زنان دنبال حق 
خودشان نروند نمي توانند به حق شان برسند بايد در اين 
زمينه هزينه دهيم تا به خواس��ته هاي مان برسيم و اين 
محقق نخواهد شد مگر اينكه بانوان با همدلي و آگاهي و 

بينش در كنار هم به نتيجه مثبتي در اين زمينه برسند. 
وي ادامه داد: خوشبختانه امروز زنان با سواد و موفقي در 
باالترين سطح در كشور داريم و هرجا مسووليتي دارند 
موفق بوده اند و نشان دادند كه مي توانند موفقيت داشته 

باشند. 

هاشمي:  مردان  عالقه اي به مدير شدن زنان ندارند 

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

۱- تاكستان - چيره شدن
۲- تهامين - آرايش و زيور - چانه زدن براي خريد

۳- فيلمي با ش��ركت هدي��ه تهراني - از ش��هرهاي 
خراسان - سرب

4- تخم مرغ در زبان بيگانه - كلمه اي در مقام تنبيه - 
شلوار جين - شترمرغ امريكايي

5- واحد پول الجزاير - سگ ماده - واحد سطح
۶- جواب هاي - ماه پيروزي - وسيله روشنايي

7- آخرش آدينه است - آرزوي بزرگ - زن بي شوهر
8- سروش غيبي - كباب شده - قلعه مستحكم

۹- زمخت - باور قلبي - خبره
۱۰- بخشي از اوستا - قدرت - مردم قرآني

۱۱- پايتخت ايتاليا - نژاد كش��ور بوت��ان - نان پاره 
گدايي

۱۲- پشت سر - خودخواه - سود - صدمه و آسيب
۱۳- نام امام اول )ع( - فرش��ته نگهب��ان زمين ايران 

باستان - الهه ماه سومريان
۱4- برگه بهادار - اتاق قطار - نوعي كنگره دوزي

۱5- پرسپكتيو - از غزل سرايان معاصر

۱- پيله ابريشم - لقب كشور تايلند
۲- از اثره��اي مع��روف محم��د حجازي - بس��يار 

بخشنده - جاده عبور حيوانات
۳- ثروتمند - بيماري خفقان - آرزوانه

4- اداره اي در پليس - حرارت و گرمي - پرده - بدن
5- جنس به ظاهر قوي - ميوه هندي - شريك

۶- معصيت - نان شب مانده - بانگ
7- سنگيني - دسته دسته - چپاول و تاراج

8- واحد پول قطر - اسب نر - ساير و غير

۹- مرد نجيب و شريف - پايتخت فيليپين - پول 
خرد هند

۱۰- از حروف يوناني - اينك و حاال - واحد بوكس
۱۱- بدون آن غذا خوردن خيلي س��خت است! - 

تاليف كننده - گاز
۱۲- زمينه - واحد مقاوم��ت - ويتامين جدول - 

سبزي معطر
۱۳- آحاد - بند وكمان - شيمي كربن

۱4- از الفباي يوناني - جرات - آتشگيره
۱5- بيم��اري فق��دان ويتامي��ن C - در گويش 

عاميانه مچل كردن است

 درست است كه اين روزهاي مانده به آخر 
س��ال همه مردم گرفتاري ه��اي مضاعفي 
دارن��د و خيلي ه��م مناس��ب نيس��ت پليس هاي 
راهنمايي رانندگي شروع كنند به توقيف خودروها يا 
جريمه اما مردم هم الزم اس��ت بيش��تر توجه كنند. 
مثال در بولوار ميرداماد ك��ه كنارگذر دارد و يك خط 
اصلي مردم در كنارگذر عالوه بر ج��اي پارك دوبله 
پارك مي كنند و عمال خيابان مسدود مي شود. هيچ 
پليسي هم نيس��ت. اين وضعيت بيشتر در محدوده 
فاصل بانك مرك��زي تا ميدان مادر ب��روز مي كند به 
ويژه آنجا كه صرافي هس��ت و دالرفروشي مي كنند. 
خواسته ما اين است كه پليس دستكم تذكر بيشتري 

دهد يا حضور موثرتري داشته باشد. 
۰۹۱۹۰۰۰۲۳۷۷

 چرا روزنام��ه اعتم��اد مث��ل روزنامه هاي 
همش��هري، ايران يا روزنامه دنياي اقتصاد 
قيمت ته��ران و شهرس��تانش تغيي��ر نمي كند. اگر 
مي گوييد همشهري و ايران فرق دارند روزنامه دنياي 
اقتصاد كه متعلق به بخش خصوصي است. دو قيمت 
دارد و در شهرستان ها قيمت كمتري دارد. آيا روزنامه 

اعتماد نمي خواهد از چنين سياستي تبعيت كند؟
۰۹۱۶۰۰۰۷۱۸۱

خواس��تم درباره مطلبي كه آقاي كاكايي 
درب��اره دادن كتاب ب��ه عن��وان عيدي 
نوش��ته بودند بگويم. به ويژه در م��ورد هديه دادن 
كتاب به كودكان. خود روزنامه يا ايشان كتاب هاي 
خوب را براي سنين مختلف معرفي كنند. اين كار 
باع��ث مي ش��ود وقت��ي مراجع��ه مي ش��ود ب��ه 
كتابفروش��ي ها بتواني��م انتخ��اب بهتري داش��ته 
باش��يم. حتي در مورد موضوعاتي نظير اينكه چه 
كتاب ه��اي تاريخ��ي و اجتماع��ي فهرس��تي از 

كتاب هاي خوب در بازار هست را معرفي كنند. 
۰۹۱۳۰۰۰۵۵۷۱

 مردم كوهدش��ت نس��بت به اي��ن موضوع 
اعتراض دارند كه نماينده مجلس مسووالن 
ادارات را تعيي��ن مي كن��د و ب��راي همي��ن ه��م هيچ 

پاسخگويي وجود ندارد. 
قبال اين گونه نبود ك��ه دولت مس��وولي را نتواند براي 
منطقه اي تعيين كند. االن همه چيز ش��ده كاغذ بازي 
و مردم كالفه و خس��ته ش��ده اند در كوهدشت استان 

لرستان.
تيموري

۰۹۱۰۰۰۰۸۶۹۱

الو ... 66426196 30004753
هم در م��ورد داغي ك��ه مي بينند هش��دار مي دهند 
و همين مساله دركنار هش��دارهايي كه صدا و سيما و 
رسانه ها و به خصوص ش��بكه هاي اجتماعي به مردم 
مي دهند، باعث ش��ده كه مردم حساس تر و هشيارتر 
شوند و با دقت بيش��تري در اين مراسم شركت كنند. 
مطمئن باشيد كه اگر اين اطالع رساني در طول سال 
ادامه داش��ته باش��د، آمار باز هم از اين حدي كه امروز 
هس��ت نيز پايين تر خواهد آمد. گرچه بر اين باورم كه 

حل اين مشكل يك اراده فراسازماني مي خواهد. 
  چطور؟

ببينيد، ب��راي اينكه بتوانيم حوادث ناش��ي از مراس��م 
چهارشنبه س��وري را به حداقل ممكن برسانيم بايد در 
4 حوزه فعاليت پررنگ تري داشته باشيم. اولين محور، 
آموزش اس��ت. اگر آموزش هاي الزم به شهروندان داده 
ش��ود و آنها از تبعات و مخاطرات احتمال��ي آن آگاهي 
پيدا كنند، مس��لما، شاهد كاهش بيش��تر مصدومان 
و حادثه دي��دگان در هر س��ال هس��تيم. از آن طرف به 
نيروهاي پليس و فوريت هاي پزشكي نيز آموزش هاي 
الزم در اين زمينه داده ش��ود ت��ا در اي��ن روز چطور با 
متخلفان برخورد و چگونه به حادثه ديدگان كمك و نظم 
را برقرار كنند. از منظر ديگر؛ والدين هم بايد با هش��دار 
نسبت به مخاطراتي كه ممكن است براي فرزندان شان 
وجود داش��ته باش��د، آنها را براي حضور در اين مراسم 

آماده كنند. دومين مورد هم قانونگذاري است. 
  قانونگذاري؟

بله. در كنار اين آم��وزش قانونگذار ه��م بايد قوانين 
سختگيرانه تري را وضع كند تا كساني كه باعث بروز 
اين حوادث مي شوند به سختي مجازات شوند. ضمن 
آنكه بايد مجرمان به نس��بت س��ن و مسووليتي كه 
دارند، مجازات شوند. به عنوان مثال بايد جرم نوجوان 
۱۲ س��اله اي كه براي تفري��ح م��واد محترقه حمل 
مي كند و درك درستي هم از مخاطرات آن ندارد ولي 
باعث بروز حادثه اي شده با شخص بالغي كه خودش 
آگاهانه مي رود و اين م��واد را مي خرد و تهيه مي كند 
متفاوت باشد. بايد وي به سختي مجازات شود چون 
نه تنها جان خ��ود كه جان بقيه ش��هروندان را نيز به 

مخاطره انداخته است. 
  و سومين فاكتور...؟

 س��ومين عامل، مهندس��ي حوادث اس��ت. به نظرم 
شهرداري و نهادهاي فرهنگي مي توانند شرايطي را 
فراهم كنند كه مراسم هاي شب چهارشنبه سوري به 
سبك و سياق گذشته خود باز گردد و به همان شيوه 
اجرا شود. مگر در گذشته شب هاي چهارشنبه سوري 
چطور برگزار مي شد؟ بوته آتش مي زدند و قاشق زني 
مي كردن��د و نهايت��ا فشفش��ه هاي بي خط��ري را 
روش��ن مي كردند و آجي��ل و ش��يريني مي خوردند 
و ش��ادي مي كردن��د. ام��ا االن ب��ه جاي فشفش��ه؛ 
»بمب« هاي دس��تي تولي��د مي كنن��د، آتش هايي 
با ش��عله هاي چندمتري روش��ن مي كنن��د، داخل 
ماش��ين ها ترقه مي اندازند، جلوي پاي ش��هروندان 

ترقه هاي آنچناني درمي كنن��د و... اينها كامال با روح 
باستاني مراسم چهارشنبه سوري مغايرت دارد. چرا؟ 
چون متوليان فرهنگي تاكنون موفق نشده اند هدايت 
اين جريان را به دس��ت بگيرند. براي همين به نظرم 
مديريت اين مراس��م ها به جاي مردم بايد در دست 
مديران فرهنگي باش��د و آنها اين مراس��م را هدايت 
كنند. درست مثل مراسم  دهه فجر، اعياد و... مگر در 
اين مراسم ها، آتش بازي نداريم، پس چرا كسي آسيب 
نمي بيند؟ چون آنجا مراسم را خود متوليان فرهنگي 

برگزار مي كنند. 
  گفتيد 4 فاكتور دخيل اس�ت. فاكتور چهارم 

چيست؟ 
آمادگي تيم هاي پزش��كي نيز يكي ديگ��ر از عواملي 
اس��ت كه مي ت��وان از آن به عن��وان يك��ي ديگر از 
فاكتوره��اي موث��ر در كاهش حوادث اين ش��ب ياد 
كرد. در اين ش��ب تم��ام امكانات زمين��ي و هوايي و 

آمبوالنس ها و مراكز درماني بس��يج مي ش��وند. اين 
مس��اله يعني آمادگي امكانات و تجهيزات پزش��كي 
نيز مي توان��د نقش موث��ري در مديريت ح��وادث و 
امدادرس��اني به مصدومان و جلوگيري از آسيب هاي 

بيشتر شود. 
  فكر نمي كني�د هليكوپتر ب�راي اين حوادث 

شهري چندان مناسب نباشد؟
اين ح��رف را خيلي ها مي زنن��د. ول��ي واقعيت اين 
اس��ت كه بالگردهاي امداد و نجات، در مواردي مثل 
قطع عضو ناشي از حوادث چهارشنبه سوري به موقع 
مي توانند مصدوم را به مراكز درماني منتقل كنند تا 

شايد از فوت يا آسيب بيشتر به وي جلوگيري شود. 
  امس�ال چند بالگرد براي پوش�ش مراس�م 

چهارشنبه سوري شركت دارند؟
۳5 بالگرد كه در ميادين و نقاط مختلف ش��هرها در 

اقصي نقاط كشور مستقر هستند. 

  ب�ا اي�ن همه هش�داري كه ش�ما نس�بت به 
چهارشنبه سوري و تبعات آن مي دهيد و مردم 
را مي ترسانيد، به نظر مي رسد خودتان اصال دل 

خوشي از اين مراسم آييني نداشته باشيد. 
چرا اين گونه فكر مي كنيد؟! برعكس؛ ما در اورژانس 
كشور اصال مخالف برگزاري اين جشن ملي نيستيم. 
ولي معتقديم كه بايد عواملي كه در باال به آن اش��اره 
شد، جدي گرفته ش��ود تا جان و سالمت شهروندان 
به مخاطره نيفتد. وگرنه كامال از اين مراسم به عنوان 

جشني شاد و شادي بخش استقبال مي كنيم. 
  فكر نمي كنيد اگر متوليان امر، خودشان ترقه 
و فشفش�ه هاي بي خطر توليد كنند و به مردم 
بفروشند بهتر از اين مواد خطرناكي باشد كه در 

دست مردم است؟
بله. ولي ما متولي اين مساله نيستيم. من هم مي توانم 
نظرم را ب��ه عنوان يك ش��هروند بگويم ن��ه از منظر 
و جايگاه سازماني ام. مسلم اس��ت هر كاري كه باعث 
كاهش آس��يب ها و حوادث چهارشنبه سوري شود، 

خوب و پسنديده است. 
  صادقانه بگوييد، خود ش�ما و همكاران تان و 
خانواده هاي تان هم ش�ب چهارشنبه سوري را 
مثل بقيه برگزار مي كنيد ي�ا نمي گذاريد هيچ 

كس از روي آتش بپرد، ترقه بزند و...؟
همان ط��ور كه گفتم، ما هم اين مراس��م زيباي س��نتي 
و ملي مان را دوس��ت داريم. پس چرا نبايد در آن شركت 
كنيم؟ بله، م��ا و خانواده هاي م��ان هم هر س��ال در اين 
مراس��م ش��ركت مي كنيم منتها در حد پري��دن از روي 
چند بوته يا چند ترقه در ك��ردن كم صدا و بي خطر چون 
از تبعات آن مطلع هستيم و نمي خواهيم همسر و فرزندان 
و خانواده هاي مان به خاطر يك ش��ب، يك عمر در رنج و 

عذاب باشند. 
  ب�ا ني�روي انتظام�ي و آتش نش�اني و مراكز 

درماني هم ارتباط نزديكي در اين شب داديد؟
دقيق��ا. معموال در مراس��م هاي چهارشنبه س��وري، 
ارتباط مستقيمي با س��امانه هاي قرارگاه هاي پليس 
و همچنين نماينده آتش نش��اني داريم تا بتوانيم در 
كوتاه ترين زمان ممكن در محل حادثه حاضر شويم و 

به هموطنان حادثه ديده مان امدادرساني كنيم. 
  در س�ال گذش�ته، هم�كاران ش�ما در طول 
برگ�زاري مراس�م چهارشنبه س�وري، دچ�ار 

سانحه نشدند؟
خوش��بختانه نه. ولي كودك و فردي كه نارنجكي را 
در دس��ت دارد تا وقتي كه نارنجك در دستانش است 
مي تواند آن را كنترل كند ولي وقتي كه آن را رها كرد 
ديگر اختيار و كنترلي روي آن ندارد! ممكن است اين 
نارنجك به يك پيرزن بخورد ي��ا يك مامور پليس يا 
امدادگر و آتش نشان. سال گذش��ته يكي از ماموران 
پليس، بر اثر يكي از همين حوادث به ش��دت مجروح 
شد. پس فقط مي توان گفت:  اي كاش كمي عاقالنه  تر 

رفتار مي كرديم.  

محمد داوري

فضاي مجازي

حميدرضا   خالدي

ما در اورژانس كشور اصال مخالف برگزاري 
اين جش�ن ملي نيس�تيم. ولي معتقديم 
كه باي�د عواملي ك�ه در باال به آن اش�اره 
شد، جدي گرفته ش�ود تا جان و سالمت 
شهروندان به مخاطره نيفتد؛ وگرنه كامال 
از اين مراس�م به عنوان جش�ني ش�اد و 

شادي بخش استقبال مي كنيم. 

مجيد عسگري پور/ مهر

چرا فكر مي كنيد ما مخالف چهارشنبه سوري هستيم
مهندسي حوادث الزم است

مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور درباره چهارشنبه سوري


