
سيد محمدعلي افشاني در گردهمايي مديران شهرداري 
تهران ضمن برشمردن فرصت    ها و چالش  هاي شهر تهران 
بر تالش براي به دست آوردن رضايت شهروندان پايتخت 

تاكيد كرد. 
وي با بيان اينكه مردم منتظر پاس��خ    هاي مساعد از طرف 
مديريت شهري هستند، اظهار داشت: نبايد وقتي صحبت 

از فساد مي   شود، نام شهرداري تهران شنيده شود. 
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه هر مديري بايد داراي تحليل 
سياسي باشد، اظهار داشت: داشتن تحليل دقيق از شرايط 
باعث مي    شود تا بهتر و دقيق     تر به اوضاع اطراف احاطه داشته 

و به ساماندهي امور بپردازيم. 
افش��اني ضمن تاكيد بر كاركردهاي اصلي ش��هرداري و 
مطالباتي كه شهروندان خواستار آن هستند، تصريح كرد: 
نبايد با رها كردن وظايف اصلي، كاركردهايي كه برعهده 

شهرداري نيستند را پذيرا باشيم. 
وي با تاكيد بر اينكه تامين درآمد براي شهرداري بدون فروش 
شهر، يك ضرورت است، خاطرنشان كرد: بايد با خلق ايده ها 

به سمت فضاي بيشتر جهت بهتر اداره كردن شهر برويم. 
ش��هردار تهران با عنوان اي��ن مطلب كه روزانه از س��وي 
شهروندان مورد قضاوت قرار مي    گيريم، ابراز داشت: زماني 
مي    توانيم پاس��خگوي نيازهاي مردم باشيم كه در حوزه 

ماموريت اصلي خودمان حركت كنيم. 
افش��اني اين نكته را نيز مورد تاكيد قرار داد كه شهرداران 
مناطق ٢٢ گانه بايد با تعريف پروژه هاي كوچك در همه 
محالت ش��هر تهران موجبات رضايت خاط��ر و آرامش 

شهروندان را فراهم كنند.   ايلنا

نبايد وقتي صحبت از فساد مي   شود 
نام شهرداري تهران  شنيده شود

شهري
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گزارش محيطزيست

نيزارهاي خش��ك ت��االب هورالعظي��م در بخش عراقي 
اين تاالب همچنان در آتش مي س��وزند. عراق در اقدامي 
شائبه برانگيز تاكنون براي خاموش كردن آتش اقدامي انجام 
نداده و از همين رو دود ناش��ي از اين آتش سوزي در چشم 
مردم استان خوزس��تان مي رود. از اواسط تيرماه تاكنون 
بخش عراقي تاالب هورالعظيم در آتش مي سوزد و تاكنون 
دولت عراق هيچ عملياتي را براي خاموش كردن آتش انجام 
نداده است. خشك بودن بخش عراقي تاالب هورالعظيم و 
وجود نيزارهاي گسترده در اين منطقه موجب شده تا آتش 
به سرعت در نقاط مختلف تاالب سرايت كند. بنا به تخمين 
احمد الهيجان زاده، مديركل حفاظت از محيط زيس��ت 
استان خوزستان تاكنون بيش از 21 هزار هكتار از نيزارهاي 
هورالعظيم در بخش عراقي تاالب سوخته است.  به گفته 
او اما عرصه آتش سوزي خيلي بزرگ تر است و منطقه اي 
به مس��احت 50 تا 60 هزار هكتار را شامل مي شود كه به 
صورت پراكنده در نقاط مختلف و در مس��احت مختلف 
آتش س��وزي هاي طي يك ماه اخير روي داده است. اين 
آتش سوزي ها از آن رو براي ايران اهميت دارد كه در زمان 
وزش باد از غرب به شرق، دود ناشي از آتش سوزي ها وارد 
شهرهايي همچون هويزه و دش��ت آزادگان شده است و 
طي هفته هاي گذش��ته در برخي روزها ش��مار زيادي از 
شهروندان بر اثر تنفس اين دود به مراكز درماني مراجعه 

كرده اند. سوم مرداد ماه امسال شكراهلل سلمان زاده، معاون 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در اين روز خبر داد كه 
بر اثر دود ناش��ي از آتش سوزي در تاالب هورالعظيم 150 
نفر از مردم ش��هرهاي هويزه و رفيع راهي مراكز درماني 
شدند. وزش باد باعث شد دود ناشي از آتش سوزي در هور 
در شهرستان هاي هويزه، دشت آزادگان، حميديه، اهواز، 

باوي و كارون منتش��ر شود. 
ش��دت گرفتن آتش سوزي 
در بخش عراقي هورالعظيم 
موجب شد تا 28 تيرماه و 10 
روز پس از آغاز آتش س��وزي 
مذاك��رات ايران و ع��راق به 
نتيجه برس��د و اين كش��ور 
اجازه دهد بالگردهاي ايراني 
براي خاموش ك��ردن آتش 
در اين منطقه پ��رواز كنند. 
رضا جعفرزاده، س��خنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري 

به ايسنا گفته بود؛ با توجه به وقوع آتش سوزي در منطقه 
هورالعظيم وزير كشور درخواست رس��مي را به سازمان 
هواپيمايي كش��وري ارايه داد تا با پرواز بالگردهاي اطفاي 
حريق كشور، آتش خاموش شود. به گفته وي مذاكرات الزم 
با طرف عراقي براي تامين امنيت پرواز در آسمان اين كشور 
انجام شد و با نهايي شدن مقدمات الزم دو بالگرد ايراني به 

منطقه اعزام شدند.  پنج روز پس از آغاز اين عمليات ها بود 
كه سردار شمس الدين فرزادي پور، فرمانده عمليات هوايي 
نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به ايسنا 
خبر داد: »با تالش نيروي هوافضاي سپاه حريق در نيزارهاي 
هورالهويزه به طور كامل مهار شده است.« سردار فرزادي پور 
از 70 ساعت عمليات پروازي براي اطفاي حريق در نيزارهاي 
هورالعظيم عراق خبر داده و 
گفته بود كه عالوه بر دو فرزند 
بالگرد، يك فروند هواپيماي 
»ايلوشين« نيروي هوافضاي 
سپاه هم به منطقه اعزام شده 
و در هر مرحله 40هزار ليتر 
آب را ب��راي خاموش كردن 
آتش به منطقه حمل مي كند. 
اما آتش هورالعظيم يكي، دو 
روز بعد دوباره ش��عله ور شد 
و ت��ا همين امروز ه��م ادامه 
دارد.14 مردادماه عيس��ي 
كالنتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست به استان 
خوزستان س��فر كرد و از نزديك در جريان آتش سوزي ها 
قرار گرفت. او دو روز بعد در نشس��ت خبري با خبرنگاران 
از »احتمال عمدي بودن« آتش س��وزي ها در هورالعظيم 
سخن گفت. كالنتري با انتقاد از وزير محيط زيست عراق 
گفت كه مذاكره اش با ط��رف عراقي رضايت بخش نبوده 

است. برخي منابع آگاه احتمال مي دهند، اين آتش سوزي ها 
در پي كاهش صادرات برق ايران به عراق روي داده اس��ت. 
احتمالي كه هنوز از سوي هيچ مرجع رسمي تاييد نشده 
است. اظهارنظر عيس��ي كالنتري در هشتمين اجالس 
شوراي عالي استان ها درباره آتش سوزي هاي هورالعظيم 
اما صريح تر از نشست خبري بود. او گفت: »آ تش سوزي ها 
100درصد عمدي بوده و 13 روز طول كش��يده كه دولت 
عراق اجازه پرواز به هواپيماهاي ما بدهد تا نسبت به اطفاي 
حريق اقدام كند.« حاال دليل ادامه آتش سوزي هر چه باشد، 
هنوز هم مردم شهرهاي مرزي ايران از دود ناشي از آن متاثر 
هس��تند. احمد الهيجان زاده، مديركل حفاظت محيط 
زيست خوزستان، ديروز جمعه در گفت وگو با »اعتماد« 
آخرين وضعيت عمليات خاموش كردن آتش را تش��ريح 
كرد: »از دو روز قبل مجددا دور سوم عمليات شروع شده و 
60 پرواز در بخش عراقي هورالعظيم انجام شده است. االن 
هم آتش س��وزي تا عمق 25 كيلومتري خاك عراق ادامه 
دارد.« الهيجان زاده با اش��اره به اينكه منطقه مورد نظر از 
زمان جنگ تاكنون مين روبي نشده، افزود: تمام عمليات ها 
بايد اجبارا هوايي انجام شوند. او درباره شواهد عمدي بودن 
آتش س��وزي هم گفت: »اينها بحث هاي امنيتي است و 
اظهارنظر در اين باره در حوزه اختياراتم نيست.«آتش در 
هور ادامه دارد، اين بار شايد الزم باشد  جز عمليات آب پاشي 
رايزني هاي ديپلماتيك با طرف عراقي هم براي مديريت 

بحران جدي تر دنبال شود.

پريچهر سلطاني، مشاور مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي خبرداد

اختصاص صندوق حمايت از صنايع با حمايت ويژه از زنان 

زنان

امينشولسيرجاني

گروهاجتماعي|فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت 
خراس��ان رضوي از كش��ف 12 هزار عق��رب از يك منزل 
مسكوني در منطقه الدن مشهد خبر داد. ابوالفضل شعباني 
گفت: مامورين يگان حفاظت محيط زيست استان با همكاري 
مامورين آگاهي انتظامي كالنتري شهرك ناجا طي چند روز 
كار اطالعاتي و رصد يك منزل مسكوني، يك صياد متخلف 
را دس��تگير كردند. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
خراسان رضوي گفت: طي پايش هاي به عمل آمده، افرادي 
به طور مشكوك اقدام به جابه جايي باكس هاي حاوي عقرب 
مي كردند كه مامورين توانستند آنها را شناسايي و در يك 
عمليات غافلگير كننده و با كسب اجازه از مراجع قضايي منزل 
مورد نظر را بازرسي كنند.به گزارش روابط عمومي اداره كل 
حفاظت محيط زيست خراسان رضوي، در بازرسي از منزل 
اين فرد متخلف تعداد دوازده هزار عقرب از انواع زرد و سياه 
كشف شد كه از اين تعداد 10 هزار عقرب طي مدت نگهداري 
و پرورش تلف شده بودند. شعباني با اشاره به اينكه عقرب ها 
به منظور بهره برداري از زهرشان توسط عده اي سودجو بدون 
مجوز صيد شده بودند؛ گفت: دو هزار عقرب زنده مكشوفه 
نيز توقيف و جه��ت اقدامات بعدي ب��ه اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان منتقل ش��د. فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست خراسان رضوي  افزود : فرد دستگير شده به 
اتهام پرورش غيرمجاز عقرب در منزل مسكوني و ايجاد خطر 
و ناامني به مراجع قضايي معرفي شده است.كشف 12 هزار 
عقرب از يك منزل مسكوني در مشهد بار ديگر نشان داد كه 
تبليغات گسترده ظرف سه سال اخير درباره سودآور بودن 
»زهر عقرب« چه پيامدهايي داشته است. سال گذشته بود 
كه روزنامه »خبر جنوب« در خبري اعالم كرده بوده هر گرم 
زهر عقرب 4 تا 8 ميليارد تومان قيمت دارد. اين نشريه حتي 
به نقل از »دباغ منش«، كارشناس آزمايشگاه حشره شناسايي 
شيراز از برگزاري دوره آموزشي شناسايي و صيد عقرب در 
شيراز خبر داده و نوشته بود: »زهر عقرب براي ساخت پادزهر 
و درمان بيماري هايي مانند ديابت، سرطان و رماتيسم كاربرد 
دارد. در اي��ران 60 گونه عقرب وجود دارد كه زهر 4 نوع آن 
بسيار ارزشمند است و ما در اين دوره به 50 كارآموز از سراسر 
كشور چگونگي شناسايي، صيد، پرورش و زهر گيري از عقرب 
را به صورت عملي ياد مي دهيم.«تبليغاتي از اين دست در دو 
سه سال اخير موجب شده تا شمار زيادي از افرادي كه در پي 
كسب سودهاي كالن هستند به صيد غيرمجاز عقرب روي 
بياورند؛ مساله اي كه حاال به انبوه مشكالت محيط زيست 
ايران افزوده شده است. عليرضا نادري، كارشناس بي مهرگان 
در دفتر موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت 
محيط زيست، هفته گذشته با تاييد خبر رونق صيد عقرب 
به »ايلنا« گفت: »شركت هايي كه در زمينه هاي ديگري از 
جمله زهرگيري از مار فعاليت داش��تند اكنون به پرورش 
عقرب و ملخ روي آورده اند. ماجراي اين شركت ها اين است 
كه افرادي را از طريق تبليغات جذب كرده، به طوري كه در 
هر دوره 20 الي 30 نفر را پذي��رش كرده و با دريافت 500 
الي 700 هزار توم��ان به اصطالح به آنها آموزش مي دهند 
كه چگونه عقرب پرورش دهند. سپس براي اينكه اين افراد 
بتوانند از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز دريافت كنند، 
طرح هاي توجيهي در اختيار آنها قرار مي دهند كه هر طرح را 
 از يك الي دو ميليون شروع و تا 50 الي 60 ميليون به فروش 
 مي رس��انند.به گفته نادري اين ش��ركت ها ب��راي نمونه 
عقرب هاي��ي را كه به طور غيرقانوني جم��ع آوري كرده به 
اين افراد با مبالغ مختلفي به فروش مي رسانند. بسياري از 
افرادي كه آموزش ديده اند نيز اقدام به عقرب گيري مي كنند 
تا بتوانند زهر آن را بفروشند. عده ديگري نيز در سيستم هاي 
دانشگاهي و به صورت علمي كار مي كنند كه البته آنها هم 
بايد از اين پس مجوز خاص سازمان حفاظت محيط زيست 
را داشته باشند. او با تاكيد بر اينكه پرورش عقرب بسيار دشوار 
است، تصريح كرد: در ايران تجربه اي براي اين موضوع وجود 
ندارد و اگر كس��ي ادعا مي كند كه تجرب��ه پرورش عقرب 
دارد، گزافه گويي اس��ت. براي پرورش عقرب بايد با تعداد 
بسيار محدودي كار را شروع كرد. سازمان نيز در مجوزهاي 
صادره قيودي را متذكر مي شود از جمله اينكه تعداد عقربي 
كه از طبيعت گرفته شده، ظرف مدت دوسال به طبيعت 
بازگردانده شوند تا باعث برهم خوردن تنوع زيستي منطقه 
نشوند. كارشناس بي مهرگان در دفتر موزه تاريخ طبيعي 
و ذخاير ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر 
اينكه كشور ما براي گونه هاي مار و عقرب محدوديت دارد، 
تاكيد كرد كه اگر قرار باشد، هر كسي بخواهد هزاران عقرب 
و مار را جمع آوري كرده و از س��م و زهر آنها اس��تفاده كند، 
جمعيت اينگونه جانوري قطعا به خطر مي افتد و اكوسيستم 

ما نابود مي شود.

گرچه ممكن اس��ت به دليل ضعف حاكميتي در عراق 
ش��اهد تخريب هاي زيس��ت محيطي در بخشي از اين 
كشور باش��يم كه مي تواند كش��ور ما را نيز تحت تاثير 
قرار دهد، ولي ش��خصا معتقدم كه بعيد است مقامات 
عراقي، در حوادثي مانند حادثه آتش سوزي هورالعظيم 
يا حوادث زيست محيطي مشابه دخالت، آن هم از نوع 
عمدي داشته باشند !  با همين استدالل براين باورم كه 
به جاي پرداختن به اين گون��ه ادعاها كه اتفاقا تازگي 
به لطف فضاي مجازي به ش��كل بي ضابطه اي در حال 
انتشار است مي تواند به مناس��بات دوستانه دو كشور  
لطمه وارد كند؛ به فكر حل مشكالت زيست محيطي 
باش��يم و تالش كنيم براساس تفاهمنامه اي كه داريم 
مناسبات دو كشور را استحكام بخشيم  و  در اين حوزه 
و اس��تفاده از پتانس��يل هاي آنها ب��راي مرتفع كردن 
مش��كالتي كه امروز مردم هر دو كشور با آنها دست به 

گريبانند تالش كنيم.
رييسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي

سومين عمليات ايران براي خاموش كردن
آتش سوزي در بخش عراقي هورالعظيم بدون مشاركت اين كشور

هور در آتش

با شنيدن خبر كشف 12 هزار عقرب 
در يك ش��هر اين س��وال به وجود 
مي  آيد ك��ه چرا بايد اف��راد درگير 
سوداگري هايي باش��ند كه در آن 
حيات يك جاندار در معرض خطر 
قرار بگيرد. مشكل اصلي در رابطه 
با پرورش گونه هايي مثل عقرب در 
كشور اين است كه قوانين مناسبي براي برخورد با كساني 
كه چنين اقداماتي انجام مي دهند وجود ندارد. متاسفانه 
سازمان حفاظت محيط زيست اهميتي كه براي موجوداتي 
مثل پستانداران بزرگ جثه قائل است، براي بندپايان و ساير 
حيوانات قائل نيست و زماني به سراغ متخلفان در اين مورد 
مي رود كه آسيب هاي جدي به اين گونه ها وارد شده است. 
اين موضوع اين روزها آنقدر فراگير شده كه در عرض يك 
ساعت گذشته 5 پيام در زمينه پرورش عقرب به دست من 
رسيده است. غالب اين پيام ها از سوي افرادي است كه هيچ 
كدام تخصصي در اين زمينه ندارند و تنها با اهداف اقتصادي 
دست به اين كار مي زنند. به بسياري از افرادي كه در مورد 
پرورش عقرب مش��ورت مي خواهند مي گويم كه اين كار 
خالف قوانين اس��ت اما آنها عنوان مي كنند كه س��ازمان 
محيط زيست مجوز پرورش عقرب براي ما صادر كرده است. 
واقعيت اين است كه افراد به راحتي با پركردن يك فرم و طي 
كردن مراحل اداري، مجوز پرورش عقرب دريافت مي كنند. 
اين در حالي است كه در نمونه برداري هاي علمي كه در مواقع 
مناسب سال انجام مي گيرد، شاهديم كه تعداد عقرب ها به 
طور چشمگيري كاهش پيدا كرده اس��ت. در بسياري از 
مناطق مشاهده مي كنيم كه افراد سنگ ها را برداشته اند يا 
گودال هايي حفر كرده اند كه بتوانند عقرب ها را شكار كنند. 
در كشور ما بيش از 50 نوع عقرب شناسايي شده است كه 
تعداد قابل توجهي از آنها بومي هستند و فقط در ايران يافت 
مي شوند و بعضي از آنها هم پراكنش هاي محدودي دارند. 
اما فعاليت هاي اين افراد مي تواند جمعيت اين گونه ها را در 
معرض خطر قرار دهد يا در مواردي از بين ببرد. شناسايي 
عقرب فرآيند پيچيده اي دارد، در بس��ياري از موارد افراد 
ناآگاه هنگام شكار، گونه هاي ناشناخته را از بين مي برند. 
مش��كلي كه در اين زمينه داريم اين است كه عموم مردم 
براي پيگيري اخبار از منابع دست اول استفاده نمي كنند، 
منابع خبري اين روزها غالبا شبكه هاي مجازي است كه 
به راحتي اخبار و اطالعات در آن نشر پيدا مي كند. همين 
موضوع باعث مي شود وقتي افراد خبري مي خوانند مبني 
براينكه زهر عقرب قيمتي چند ميلياردي دارد به راحتي 
اعتماد مي كنند و وارد اين چرخه مي ش��وند. در حالي كه 
فقط كافي اس��ت به اين فكر كنند كه اگر واقعا قيمت يك 
گرم زهر عقرب 8-4 ميليارد تومان است، اين فرد چرا كالس 
تلگرامي برگزار مي كند؟ مي تواند با فروش اين زهر زندگي 
خود را تامين كند و نيازي به تبليغ گسترده و برگزاري اين 
دوره ها ندارد. دوره هايي كه تنها براي او رقيب هاي جديد در 
بازار ايجاد مي كند. و به اين فكر كنند كه چه كسي اين زهر 

عقرب ها را خريداري مي كند؟ 
در مواردي عنوان مي شود اين زهر عقرب ممكن است 
اس��تفاده دارويي داشته باش��د و افراد بتوانند آن را به 
شركت هاي داروسازي بفروش��ند، اما اين يك نظريه 
اشتباه است. زهر گونه هاي مختلف جانداران، تركيب 
پروتييني خاص و منحصر به خود را دارد. اين تركيب 
منحصر به فرد ممكن اس��ت نقش دارويي هم داشته 
باشد، مثال مواردي بود كه از زهر عنكبوت دارويي براي 
درمان بيماري هاي قلبي تهيه كرده اند. اما نكته اي كه 
وجود دارد اين است كه علم بيوشيمي تا جايي پيشرفت 
كرده كه نيازي نيس��ت براي تهيه ي��ك دارو عقربي 
شكار شود. براي مطالعات دارويي با تعداد محدودي از 
عقرب ها كار در آزمايشگاه صورت مي گيرد و در بسياري 
موارد حتي مي توانند تركيب پروتييني زهر را س��نتز 

كنند و نيازي به شكار اين تعداد عقرب نيست.
كارشناسحياتوحش

عليرضازماني

قانوني براي برخورد با متخلف 
نداريم

 زهر عقرب
بر جان نحيف محيط زيست 

هورالعظيم و تفاهمنامه ها
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ازاواس�طتيرماهتاكنونبخشعراقيتاالب
هورالعظيمدرآتشميس�وزدودولتعراق
هيچعملياتيرابرايخاموشكردنآتشانجام
ندادهاست.خشكبودنبخشعراقيتاالبو
وجودنيزارهايگستردهدراينمنطقهموجب
شدهتاآتشبهسرعتدرنقاطمختلفتاالب
سرايتكند.بنابهتخمينمديركلحفاظتاز
محيطزيستاستانخوزستانتاكنونبيشاز
21هزارهكتارازنيزارهايهورالعظيمدربخش

عراقيتاالبسوختهاست.

روزپنجش�نبهمحمدشريعتمداري،
وزيرصنعت،معدنوتجارت،جلسهاي
بازنانكارآفرينكشور،معصومهابتكارمعاونامور
زنانوخانوادهرييسجمهوريونمايندگانيازبخش
خصوصيبرگزارك�رد.دراينجلس�هكهباحضور
تعدادياززنانكارآفرين،بازرگانوتوليدكنندگان
ب�هنمايندگ�يازبخ�شخصوص�يبرگزارش�د،
شركتكنندگانبهبياندغدغههايزنانكارآفرين
درزمينهه�ايمختلفازجملهمش�كالتتوليد،
نحوههمكاريبانكهاباتوليدكنندگان،مشكالت
صادراتونحوهتعاملصادركنندگانبااتاقبازرگاني
وهمچنينچالشهايتامينوجابهجاييارزدرحين
صادراتواثرتحريمهابرشرايطفعليكارآفريني
پرداختند.وزيرصنعت،درس�خنانخ�وددراين
گردهمايييكيازمعيارهاياصليتوسعهيافتگي
درجهانرانقشواثرزن�انكارآفريندراقتصادها
دانس�توگفت:»ح�دوديكده�مدرآمدجهان
متعلقبهزنانكارآفريناستويكصدممالكيت
اموالوداراييهايجه�اندراختيارزنانقراردارد
كهحاكيازبيعدالتيهايموجوداست.«پريچهر
سلطاني،مشاورمديرعاملسازمانصنايعكوچكو
شهركهايصنعتيكهيكيازشركتكنندگاناين
جلسهبود،ميگويدطرحوبررسيمسائلومشكالت
وارايهمستقيمش�انبهخودوزيرومعاونينش�ان
خيليموثربودوزناندراينجلس�همسائلخيلي
ج�ديرادرحوزههايمختلفمطرحكردندووزير
همحرفهايآنهاراش�نيدندوراهكارهايخوبي
همبرايشانارايهدادند.سلطانيكهدركارنامهخود
عضويتدرشورايش�هركرددردورهسومرادارد،
معتقداس�تكهدرحوزهكارآفرينيهن�وززنانرا

درستنديدهوباورنكردهاند.

چهضرورت�يبرايبرگزاريچنينجلس�هاي
احس�اسكرديدوتصميمگرفتيداينجلس�هرا

برگزاركنيد؟
به دلي��ل اينكه زنان فع��ال در بخش خصوصي مس��ائل 
و مش��كالتي را به خانم دكتر ابتكار منتق��ل مي كردند و 
مي خواستند با آقاي وزير ديدار داشته باشند، خانم ابتكار 
زماني را با آقاي شريعتمداري هماهنگ كردند كه اين زنان 
بخش صعنت، معدن و تجارت، زنان بخش خصوصي، زنان 
كارآفرين و بازرگان با وزير جلسه اي داشته باشند و مسائل 
و مشكالت ش��ان را با وزير و معاونان مط��رح كنند تا يك 

راهكاري ارايه شود. 
برآيندتانازاينجلسهچهبود؟

فكر مي كنم اين طرح و بررس��ي مسائل و مشكالت و ارايه 
مستقيم شان به خود وزير و معاونين شان خيلي موثر بودو 
و زنان در اين جلسه مس��ائل خيلي جدي را در حوزه هاي 

مختلف مطرح كردند و وزير هم حرف هاي آنها را شنيدند و 
راهكارهاي خوبي هم براي شان ارايه دادند. 

اينراهكارهاچهبود؟
زنان در اين جلسه مي گفتند بخش خصوصي انتظار دارد كه 
در تمام تصميم گيري ها حضور داشته باشد. دو راهكار خيلي 
مهم هم كه آقاي وزير در اين جلسه گفتند، يكي تشكيل 
شوراي وزارتخانه با حضور زنان بود يعني شوراي برنامه ريزي 
با مشاركت زنان برگزار ش��ود. يكي ديگر هم اولويت دادن 
صندوق ضمانت صنايع كوچك به زنان كارآفرين بود، كه به 
نظرم راهكار بسيار خوبي بود. من االن به شهرك هاي صنعتي 
سر مي زنم و زنان كارآفرين در اين بخش ها هم حضور دارند 

در حالي كه هيچ كس فكرش را 
نمي كرد كه زنان در اين عرصه 
هم فعال باشند. ما براي اولين بار 
اين زنان را شناسايي كرديم. زنان 
كارآفرين مثل ساير حوزه ها كه 
هنوز زنان را در آنها نمي بينند، در 
حوزه كارآفريني هم هنوز زنان 
را درست نديده و باور نكرده اند. 
اي��ن ض��رورت دارد كه فعاليت 
زنان در بخ��ش خصوصي و در 
اقتصاد خيلي جدي تر ديده شود 
و از پتانسيل آنها استفاده شود. 
وقتي مي گوييم نيمي از جمعيت 
را زنان تش��كيل مي دهند، بايد 
توجه كنيم كه سال هاست زنان 

در عرصه هاي مختلف به خوبي ظاهر شده اند و حركت رو 
به رشد داشته اند. زنان ما در مجامع بين المللي حضور خوبي 
داشته اند و خودشان روي پاي شان ايستاده اند و جلو مي روند. 
اما متاسفانه از آنجايي كه جامعه ما جامعه مردساالر است، 
هنوز زنان را باور نكرده است. يكي از راهكارهايي كه قبال هم 
گفتم در اين جلسه گرفته شد، اختصاص صندوق حمايت 
از صنايع با حمايت  ويژه از زنان بود. در اين جلسه همچنين 
تصميم گرفته ش��د كه ميزي براي بررسي مشكالت زنان 

كارآفرين در حوزه برنامه ريزي وزارتخانه برگزار شود. 
برنامهمعاونتزنانبرايمعرفيبيش�تراينزنان

كارآفرينچيست؟
خود معاونت يك كارگروه اش��تغال دارد كه رييس انجمن 
زنان كارآفرين كشور خانم زارع هستند و برنامه هاي خيلي 
خوبي اجرا مي كنند. يك برنامه اي هست كه در 31 استان 
كشور در حال برگزاري با استفاده از زنان كارآفرين است. در 
اين برنامه روي اشتغال زايي زنان كار مي شود. براي آينده هم 
قطعا گام هايي برداشته مي شود. جلسه با وزير اولين گام بود. 
قرار است شبكه اي از زنان كارآفرين تشكيل شود و با برگزاري 
جلسات متعدد با حضور همين زنان كارآفرين، به بررسي 
مسائل و مشكالت آنها بپردازند. يك نكته اي كه بايد بگويم 
اين است كه زنان كارآفرين ما البي هايي كه مردان دارند را 
ندارند، زنان كارآفرين ما ارتباطات 
و راحتي هايي كه مردان ما دارند 
را ندارن��د. زن��ان كارآفرين ما با 
مشكالت عرفي و فرهنگي روبه رو 
هستند. يعني حتي در مناطق 
خودش��ان و در شهرستان ها با 
مشكل مواجه هستند. اما با اين 
وجود كار مي كنند و نمونه هاي 
خيلي موفق��ي را داري��م. زنان 
كارآفرين ما خيلي با س��ختي 
رش��د كرده اند و اگر يك سري 
مسائل فرهنگي و عرفي جامعه 
و هم مس��ائل ديگري كه زنان با 
آنها مواجه هستند نبود، آنها راه 
را بهتر و سريعتر طي مي كردند و 
االن هم جايگاه بهتري داشتند. در شهرستان هاي ما خيلي 
از زنان وثيقه ملكي يا سندي به نام خودشان ندارند كه اگر 
الزم شد وثيقه بگذارند. بنابراين وقتي مي خواهند وام بگيرند 
با مشكالتي مواجه مي شوند. شرايط براي زنان مشكل است. از 
آنجايي كه در مورد دريافت تسهيالت زنان و مردان در شرايط 
برابري هس��تند و زنان آن روابط خاص و دوستان را ندارند، 
براي دريافت تسهيالت در درجه چندم قرار مي گيرند. حتي 
ممكن است زنان از جود تسهيالت مطلع نشوند چرا كه به 
اندازه مردان از چرخه ارتباطي و اطالعاتي بهره مند نيستند. 
آماريكهدردورانركودهمتوسطمركزآمارايران

جمعآوريشدهنشانميدهدكهتعدادكارفرمايان
مردريزشداش�تهاماتعدادكارفرمايانزنبيشتر
ش�دهاس�ت،بهاينمعنيكهگويازن�انكارآفرين
وكارفرمابهترش�رايطركودوبح�رانرامديريت
ميكنند.پسچراهيچكساينموضوعرانميبيند؟
به نظرم اين موضوع ريشه در فرهنگ مردساالر جامعه ما 
دارد. ما يك جايي باالخره بايد تبعيض مثبت را ببينيم. ما 
ناچاريم با توجه به شرايط فرهنگي جامعه و با توجه به ريشه 
مردس��االري در جامعه و اين سنت، يك جاهايي تبعيض 
مثبت را ببينيم تا بتوانيم حمايت جدي تري از زنان داشته 
باشيم. اصال نه حمايت بلكه براي اينكه پتانسيل زنان مطرح 
شود و اين پتانسيل حرز نرود. من يك مثال براي شما مي زنم 
تا متوجه شويد وقتي مي گويم مشكالت عرفي از چه چيزي 
حرف مي زنم؛ يك زن كارآفرين در يكي از استان هاي كشور 
داريم كه كابل هاي برق توليد مي كند، اين زن در يك مناقصه 
برنده شد اما سازماني كه مناقصه را برگزار كرده بود، گفت 
چون زن است، كار را به او نمي دهيم. گفتند چون زن است 
كابل هاي برق خوبي نمي سازد. كار را بايد به مردي بسپاريم 
و مناقصه را باطل كردند. قصه اين است. يعني حتي هنوز 
نمي گويند زني كه تحصيل كرده رشته برق الكترونيك است 
و 30-20 جوان مثل خودش را س��ر كار آورده و كابل هاي 
برق توليد كرده و فروخته است. نكته بعدي هم اين است 
كه با كمال تاسف در استان ها مي بينيم كه مسووالن حتي 
اداراتي كه تش��كيالت دولتي كه نيازهايي دارند، به جاي 
اينكه با استفاده از همين زنان كارآفرين كه در استان هاي 
خودشان مشغول به كار هستند، نيازهاي شان را تامين كنند، 
از تهران نيازهاي شان را تامين مي كنند. اين به دليل البي ها و 
ارتباطاتي است كه در تهران دارند اما در شهرستان نمي توانند 
آن را براي پورسانت و غيره آن ارتباط را برقرار كنند. اينها 
خيلي مهم است. بايد اين مسائل مطرح شوند و فريادشان 
زد. نكته ديگر اين است كه با كمال تاسف مي بينيم بيشتر 
قرض هايي كه مي خواهند بگيرند و خريدهاي غيرنقدي شان 
را از زنان انجام مي دهند و اين باعث شده كه خيلي هاي اينها 
به اين دليل كه س��ازمان هايي مثل وزارت بهداشت، مثل 
دانشگاه هاي علوم پزشكي پول شان را نداده اند در معرض 

ورشكستگي هستند. 
بهنظرش�ماحاكمي�تميخواه�دجلوياين
تبعيضهابايستد؟چونمادربدنهحاكميتهمبا

مردساالريمواجههستيم.
همانطور كه ديديم آقاي روحاني گفت تا پايان دوره برنامه 
بايد 30% كاركنان زن باش��ند، مگر اين اتفاق افتاد؟ مگر 
خيلي از ادارات زير بار رفته اند؟ اگر هم مي خواهند زنان را 
سر كار بگذارند، آيا از زنان شايسته استفاده مي كنند يا نه، 
همان را هم با رابطه و با فشار فالن نماينده يا فالن مسوول 
انجام مي دهند؟ در بقيه مسائل هم به نظرم زنان با جديت و 
پافشاري خودشان جلو مي روند. هنوز ما قانوني بر پايه اينكه 
تبعيض مثبت برقرار شود، نداريم. در آزمون ها هم مي بينيم 
كه مرتب زنان حذف مي ش��وند و بايد ب��ا داد و بيداد كار را 

درست كنيم. من چنين عزمي را نديده ام.

ثمرفاطمي

زن�انكارآفرينماالبيهاي�يكهمردان
دارن�دراندارن�د،آنه�اارتباط�اتو
راحتيهاييكهمردانمادارندراندارند.
زن�انكارآفرينمابامش�كالتعرفيو

فرهنگيروبهروهستند.

ايرنا

يادداشت
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