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هیچ تصمیمی جهت
کاندید شدن در انتخابات
ندارم و در آینده نیز
شاید با توجه به شرایط و
رسیدن به این موضوع که
میتوانم در این حوزه منشأ
اثر باشم و به مردم و جامعه
کمک نمایم اگر شرایط آن
به وجود آید و با بررسی
شرایط سیاسی و جوانب
تصمیم خواهم گرفت.

گفت و گوی توازن با فرماندار گچساران:
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“لزوم اســتانی شدن انتخابات
مجلس شورای اسالمی”

* بیشترین نشستهای سیاسی را با
تشکلهای مختلف در سطح شهرستان
برگزار کردهام
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* در آینده،
چهره گچساران دگرگون خواهد شد
گزارش اجتماعی از گچســاران؛

بحران بیکاری و شغل نوظهور
تنپوش گردانی
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گفت و گوی توازن با خانم گل ایران
(صونا بیداد)

صونــا بیــداد ملیپــوش باشــگاه نفــت و گاز
گچســاران و پرافتخارتریــن بانــوی ایرانــی در
عرصــه هندبــال اســت کــه بــه دلیــل عالقــه به
هندبــال ایــن رشــته را انتخــاب کــرد و بــرای
همشــهریان و خانــوادهاش افتخارآفریــن شــده
اســت .طبــق روال گذشــته و گفــت و گــو بــا
جوانــان موفــق ،بــه ســراغ ایــن ورزشــکار
گچســارانی رفتــه و بــا او بــه گفتگــو نشســتیم.
*توازن؛ لطف ًا خودتان را بهطور کامل
معرفی کنید؟
صونــا بیــداد هســتم .متولــد .۱۳۷۲/۴/۳
محــل تولــد گچســاران ،نــام پــدر :نــوراهلل۳ ،
خواهــر و  ۱بــرادر ،فرزنــد چهــارم هســتم.
تــوازن؛ در چه مقطعی تحصیل میکنید؟
دانشجوی ارشد فیزیولوژی هستم.
*توازن؛ هندبال را از کجا شروع کردی؟
از مــدارس شــروع کــردم .از پنجــم ابتدایــی
تــا ســوم راهنمایــی گلــر هندبــال بــودم .بعــد
از آن پســتم را تغییــر دادم.
*توازن؛ تابهحال چه مقامهایی
دستیافتی؟
ســال  89بابلسر مقام اول دسته یکســال  92بوشهر مقام اول دسته یکســال  ۹۵شاهینشــهر مقــام ســوم دســتهیــک
سال  96مقام دوم لیگ برتر*توازن؛ آیا به تیم ملی دعوتشدهاید؟
چند بار؟
بلــه چندیــن بــار؛ ســال  ۹۵بــه شــانزدهمین
دوره مســابقات قهرمانــی آســیا بــه ســئول
رفتــم و مقــام هفتــم را کســب کردیــم .در
ســال  ۹۷نیــز بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت
شــدم و هنــوز چنــد اردوی دیگــر مانــده
اســت.
*توازن؛ در مسابقات اخیر چند گل زدی؟
در ســال  ۹۶بــا  ۹۷گل زده خانــم گل ایــران
شــدم .مســابقات لیــگ امســالم هنــوز معلــوم
نیســت فع ـ ً
ا در حــال برگــزاری اســت.
*توازن؛ شنیدیم مربی هم هستی.
بلــه مربــی پایــه در ســنین نونهــاالن،
نوجوانــان و جوانــان هســتم .مقامهــای اول
منطقــهای و اســتانی هرســال؛ و مقامهــای
ســوم کشــوری بــه دســت آوردم .چندیــن
بازیکنــم بــه اردوی ملــی دعــوت شــدن و در
حــال حاضــر نیــز در لیــگ برتــر کنــار خــودم

بــازی میکننــد.
*توازن؛ در خانواده جز شما کسی هم
ورزش میکند؟
خیــر ،فقــط خــودم بصــورت حرفــه ای ورزش
را دنبــال میکنــم.
*توازن؛ خانواده با ورزش کردن شما
بصورت حرفه ای مشکلی ندارند؟
نــه .مشــکلی ندارنــد بیشــتر تشــویقم
میکننــد و البتــه حامیــان خیلــی خوبــی
نیــز هســتند.
*توازن؛ بین تحصیل و ورزش به کدام
بیشتر اهمیت میدهید؟
اول تحصیل بعد ورزش.
*توازن؛ تمریناتت را چگونه دنبال
میکنی؟
در باشــگاه ورزشــی نفــت و بــا توجــه بــه
تاریــخ لیــگ تمریناتــم را برنامهریــزی و
دنبــال میکنــم.
*توازن؛ مسابقاتی هم در پیش دارید؟
بلــه .در مســابقات لیــگ برتــر هســتیم کــه در
حــال برگــزاری اســت و یــک باخــت مقابــل
تأسیســات دریایــی و یــک بــرد نیــز مقابــل
بوشــهر داشــتیم.
*توازن؛ دوست داری ورزش را تا چه
مقطعی ادامه دهید؟

فکــر میکنــم در کشــور مــا باالتریــن مقطــع
ملــی و لیــگ برتــر باشــه کــه مــن هــردوی
آنهــا را دارم و البتــه ایــن باعــث نمــی شــود
کــه انگیــزه ام کــم شــود و هــر روز بــه
تالشــهایم اضافــه مــی کنــم.
*توازن؛ اگر باشگاهی خارج از استان از
شما تقاضا داشته باشد حاضری از استان
بروی؟
فعــ ً
ا نــه .اول بــه خاطــر مربــیام بعــد بــه
خاطــر باشــگاه و البتــه شــهرم.
*توازن؛ اگر به عقب برگردی بازهم
هندبال را انتخاب میکنی؟
بلــه چــون ورزشــکار بــودن لذتبخــش
اســت.
*توازن؛ الگو ورزشی شما چه کسانی
هستند؟
همیشــه ســعی میکــردم از کســانی کــه
بازیکــن خوبــی بودنــد یــک چیــز مثبــت یــاد
بگیــرم.
*توازن؛ مربیانی که از ابتدا تاکنون با آنها
کار کرده ای چه کسانی هستند؟
مقطــع ابتدایــی خانــم خورشــیدی .مقطــع
راهنمایــی خانــم حســنزاده .مقطــع
دبیرســتان خانــم تیمــوری .در حــال حاضــر
نیــز خانــم صمیمــی.

*توازن؛ کدامیک از مربیان را بیشتر
دوست داری؟
همــه مربیانــم بــرای مــن زحمــت زیــادی
کشــیدهاند .ولــی خانــم صمیمــی را بیشــتر
دوســت دارم.
*توازن؛ آرزوی ورزشی؟
آرزو دارم امســال روی ســکو باشــیم چــون
واقعــاً شــرایط ســخته و بچههــا از جــان
دارنــد مایــه میزارنــد.
*توازن؛ کدامیک از بچههای تیم را
بیشتر دوست داری و بهتر میتوانی
رابطه برقرار کنی؟
همــهی هــم تمــی هایــم بهنوعــی بــه مــن
انــرژی مثبــت میدهنــد و چــون هــم مربــی
هســتم و پیشکســوت ،ســعی میکنــم
بهنوعــی بــا همــه رابطــه خوبــی برقــرار کنــم.
*توازن؛ خاطره تلخ یا شیرینی از هندبال
داری؟
پارســال هــم شــیرین بــود هــم تلــخ .شــیرین
واژهاینکــه مقــام کســب کردیــم و دوم شــدیم،
تلخــم اینکــه ابــن همــه زحمــت کشــیدیم تــا
آســیایی بشــویم ولــی بعلــت مشــکالت اعــزام
نشد یم .
*توازن؛ انتظارات شما از مسئولین در
حیطه ورزش چیست؟
تشــکر میکنــم از کســانی کــه تــا اینجــا مــن
را حمایــت کردنــد .خانــوادم ،مســئولین نفــت
و دوســتم پریســا تیمــوری کــه در همــهی
شــرایط ســخت حامــی ام بــود.
*توازن؛ کالم پایانی؟
بــا توجــه بــه وســعت کوچــک شــهرمان
و محرومیتهایــی کــه داریــم ولــی تیــم
هندبــال بانــوان نفــت و گاز گچســاران،
ســه تــا چهــار ملیپــوش داشــته کــه ایــن
نشــاندهنده عملکــرد خــوب و بــازده کاری
تیــم بــوده ولــی مشــکل مــا بانــوان ایــن
هســت کــه چــون آقایــان مســئول ،نمیتواننــد
فعالیتهــای مــا را تماشــا کننــد پــس آنطــور
کــه بایــد و شــاید تالشــهای بانــوان دیــده
نمــی شــود و عملکردهــا درســت ارزیابــی
نمــی شــود .پــس انتظــار مــی رود بیشــتر از
آن چیــزی کــه هســت ،مســئولین بــه ورزش
بانــوان اهمیــت بدهنــد و شــرایط را بــرای
رشــد بیشــتر از پیــش ورزشــکاران فراهــم
آورنــد.

ﯾﺎدداﺷﺖ

“لزوم استانی شدن انتخابات مجلس”
داراب بازیار عبدالسلیمانلو؛
چنــد وقتــی اســت کــه مجــددا ً بحــث اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس در دســتور
کار مجلــس قرارگرفتــه و در رســانهها اظهــار نظرهــا در بــاب ایــن موضــوع هــم قــوت
زیــادی گرفتــه اســت .ایــن طــرح موافقــان و مخالفــان زیــادی دارد و هــر دو گــروه از
آنهــا ادلههایــی را بــرای اثبــات گفتههــای خــود میآورنــد.
فــارغ از پرداختــن و نقــد و بررســی جزئیــات ادلههــای مطرحشــده مخالفــان و
موافقــان ،الزم هســت کــه چنــد نکتــه در مــورد لــزوم و آثــار مثبــت ایــن طــرح را
بیــان در ایــن یادداشــت بیــان نمایــم.
ایــن دیــدگاه کــه در چنــد دوره اخیــر ،مجلــس شــورای اســامی کارایــی خــود را
ازدســتداده اســت شــاید در بیــن اکثــر نخبــگان جناحهــای مختلــف یــک نظــر
مشــترک باشــد؛ امــا دالیــل ایــن کــم اثــر شــدن در جناحهــا متفــاوت اســت.
از نظــر اصالحطلبــان دلیــل ضعیــف شــدن قــوه مقننــه بیشــتر نظــارت اســتصوابی
شــورای نگهبــان اســت کــه بــا ایــن نظــارت باعــث حــذف شــدن نیروهــای توانمنــد از
رقابــت انتخاباتــی مجلــس و در نتیجــه آن ورود نیروهــای ضعیــف و سس ـتعنصر بــه
مجلــس میشــود و عملکــرد ضعیــف آنهــا ،خــود عامــل اصلــی ناکارآمــدی مجلــس و
ضعیــف شــدن آن میشــود.
از نظــر اصولگرایــان امــا دلیــل ،کمرنــگ شــدن تفکــر انقالبــی در بیــن مــردم کــه باعــث
عــدم انتخــاب (بــه نظــر آنهــا) نیــروی انقالبــی و برخــورد نکــردن قاطــع شــورای
نگهبــان بــا منتقــدان اســت کــه باعــث شــده عــدهای وارد مجلــس شــوند کــه دغدغــه
انقالبــی گــری ندارنــد و باعــث مجلــس غیرهمســو و ناکارآمــد میشــود .درهرصــورت و
بــا هــر دلیــل ،همــه بــر ضعیــف شــدن مجلــس کــه وظیفــه آن قانونگــذاری و نظــارت
صحیــح اجــرای قانــون اســت اذعــان دارنــد.
اینکــه اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس قدمــی در جهــت حــل ایــن مشــکالت اســت
یــا نــه ،شــاید راهــکار نهایــی نباشــد امــا بایــد گفــت کــه قطع ـاً مؤثــر خواهــد بــود.
یکــی از اثــرات مثبــت ایــن طــرح حــذف شــدن کوتولههــای سیاســی کــه بهواســطه
قــوم و یــا پــول خــود در پــی تصــدی صندلــی مجلــس هســتند و بــا همیــن حربــه
و موردهــای مشــابه دیگــر گاهــا وارد مجلــس میشــوند بــدون اینکــه تســلطی بــر
وظایــف نمایندگــی داشــته باشــد.
یکــی دیگــر از اثــرات مثبــت ایــن طــرح ،ایــن اســت کــه خــود نمایندههــای منتخــب
بجــای پرداختــن بــه یــک موضــوع جزئــی و یــا قومــی در حــوزهٔ انتخابیــه خــود بــرای
جلــب آرا ،ترغیــب بــه دنبــال کــردن برنامههــا و طرحهایــی میشــوند کــه باعــث
رضایــت اکثریــت مــردم یــک اســتان و کشــور را داشــته باشــد و ایــن خــود باعــث
برنامــه محــور شــدن بیشــتر در جهــت توســعهٔ کلیــت یــک اســتان و کشــور خواهــد
شــد.
تجربههــای انتخابــات ریاســت جمهــوری در کشــور نشــان داده کــه هرچقــدر وســعت
جغرافیایــی انتخاباتهــا بیشــتر باشــد انتخــاب مــردم از نــگاه قومــی بیشــتر بــه ســمت
نــگاه جناحــی ســوق داده میشــود .لــذا اجــرای ایــن طــرح خــود باعــث تقویــت
جایــگاه احــزاب ،تشــکلها و جریانــات سیاســی خواهــد شــد .طبــق طــرح انتخابــات
اســتانی ،کاندیــدا هــر حــوزهای مجبــور بــه گرفتــن آرا از حوزههــای دیگــر اســتان هــم
اســت و ایــن قانــون باعــث میشــود کــه کاندیداهــا و نمایندگانــی کــه درگذشــته بــا
طــرح اختالفــات منطق ـهای ســعی در جــذب آرا در حــوزه خــود داشــتند دیگــر از آن
اختــاف انــدازی بپرهیزنــد.
ایــن طــرح شــاید معایبــی هــم داشــته باشــد امــا مثبــت شــدن مجمــوع برآینــد معایــب
بــا محاســن آن ،ایــن لــزوم را بــه وجــود مــیآورد کــه بــا اجرایــی شــدن آن بــه
قســمتی از ناکارآمــدی و ضعــف قــوه مقننــه کنونــی کــه در ابتــدا یادداشــت بــه آن
اشــاره شــد را مرتفــع نمایــد.
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رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت :بــرای پــروژه راهســازی باشــت-چرام  ۳۵میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده کــه بــزودی ابــاغ میشــود
البتــه مطالبــات پیمانــکار بیــش از ایــن مبلــغ بــوده کــه بایــد تدبیــری در ایــن زمینــه اندیشــیده شــود.
بــه گــزارش تســنیم ،حســن نــوروزی اعتبــارات اختصــاص یافتــه بــه شهرســتان باشــت از محلهــای مختلــف را  375میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود :بــه طــور حتــم تخصیــص
اعتبــارات ایــن شهرســتان کوچــک تــا پایــان ســال بیــش از  200میلیــارد ریــال خواهــد بــود کــه ایــن میــزان قابــل مقایســه بــا شهرســتانهای بــا شــرایط مشــابه در ســایر اســتانها
نیســت .نــوروزی ادامــه داد :در زمینــه تامیــن آب اراضــی دشــت باشــت و پــل نیمــدور نیــز جــدا از اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه شهرســتان باشــت پیگیریهــای الزم انجــام شــده کــه
امیــدوارم در کمتریــن زمــان ممکــن ایــن پروژههــا نیــز بــه ســرانجام برســد.
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گفت و گو با مرد اول دولت در گچساران:

گفت و گو :آیدا طاهری
هفتهنامــه تــوازن در شــماره  29خــود گفتگویــی
اختصاصــی و صمیمانــه بــا فرمانــدار گچســاران
ترتیــب داده اســت .در ایــن مصاحبــه بــه
موضوعــات مختلفــی پرداختیــم کــه خوانــدن
آن خالــی از لطــف نخواهــد بــود .عبدالرحیــم
رحیمــی از درخواســت مصاحبــه اســتقبال
کــرده و باوجــود فشــردگی برنامــه کاری نهایت ـاً
ایــن گفتوگــو در دفتــرش انجــام شــد و
ســاعتی را میهمــان وی بودیــم .بــه نظــر خســته
میآمــد .امــا ایــن خســتگی مانــع آن نشــد کــه
حــق میزبانــی را بجــا نیــاورد و گفــت بسـماهلل...
و اولیــن ســؤال اینگونــه آغــاز شــد:
جنابعالی در بهمن  ۹۲بهعنوان
اولین فرماندار دولت تدبیر و امید
در شهرستان گچساران معرفی شدید؛
چگونه شهرستانی را به لحاظ اعتبارات
عمرانی ،مدیریتها ،ساختار اداری تحویل
گرفتید؟ از وضعیت آن بگویید و در این
مدت خدمت ،گچساران را چطور شناختید؟
شهرســتان گچســاران بــه لحــاظ داشــتن تنــوع
فرهنگــی و قومیتهــا مختلفــی کــه دارد از
برجســتگی فرهنگــی ویــژهای برخــوردار اســت
و قطع ـاً خدمــت کــردن در ایــن شهرســتان بــا
توجــه بــه موقعیــت و جایــگاه این شهرســتان در
ســطح اســتان و کشــور پیچیدگیهــای خــاص
خــود را دارد .بــا توجــه بــه صنعتــی بــودن و
وجــود تأسیســات نفــت و گاز در شهرســتان و
قــرار گرفتــن در مســیر ترانزیــت کاال و خدمــات
در جنــوب کشــور ،ایــن شهرســتان موقعیــت
ویــژهای دارد و حساســیت کار در گچســاران
بــاال میباشــد اگرچــه تنازعــات سیاســی و
قومیتــی نیــز بــه حساســیت و پیچیدگــی ایــن
شهرســتان افــزوده امــا بــا توجــه بــه فرهنــگ
بــاالی مــردم ایــن شهرســتان خدمــت در ایــن
منطقــه شــیرینی خــاص خــود را دارد .در ســال
 92اعتبــارات عمرانــی شهرســتان از ســه محــل
اعتبــارات اســتانی ،نفــت و طرحهــای ملــی
اســتانی  79/5میلیــارد تومــان بــوده اســت
کــه بــا پیگیریهــا و تالشهایــی کــه هــم
از ناحیــه دولــت و هــم از طریــق نماینــده
محتــرم در مجلــس صــورت گرفــت هماینــک
ایــن اعتبــارات در ســال  97بــا افزایــش 124
درصــدی بــه حــدود  177میلیــارد تومــان
افزایــش پیداکــرده اســت اعتبــارت ملــی
شهرســتان در ســال  92بالغبــر  26/5میلیــارد
تومــان بــوده کــه در ســال  97بــا  508درصــد
افزایــش بــه میــزان  158/5میلیــارد تومــان
افزایــش پیداکــرده اســت .در بحــث مدیریتهــا
از ســال  92ســعی بــر آن شــد از توانمنــدی
نیــروی انســانی متعــدد و متخصــص شهرســتان
در حوزههــا و بخشهــای مختلــف مدیریتــی
اســتفاده بشــود .عمــده نیروهــای مدیریتــی
شهرســتان بومــی میباشــند گرچــه ضعفهــا
و شــاید انتقادهــا بــه عملکــرد برخــی از
دســتگاهها وجــود دارد و بهعنــوان نماینــده
عالــی دولــت شــاید برخــی انتقــادات را قبــول
داریــم امــا در کل عملکــرد مدیــران قابــل دفــاع
بــوده و همــه مدیــران در راســتای اهــداف
دولــت و خدمــت بــه مــردم گامهــای اســتوار و
محکمــی برداشــتند.
چند ساعت در شبانهروز کار
میکنید و سختترین و مهمترین
روز کاری یتان چه روزی بوده است؟
شــبانهروز بیــن  12تــا  14ســاعت کار میکنــم
و بعضــی وقتهــا تــا پاســی از شــب یــا حتــی
نیمهشــب میگــذرد کــه در حــال کار کــردن
هســتم .کار در شهرســتان زیــاد اســت بــا توجــه
بــه مشــکالت فــراوان در حوزههــای مختلــف و
بایــد تماموقــت را گذاشــت تــا بتوانیــم بخشــی
از مشــکالت مــردم و شهرســتان را مرتفــع
نماییــم.
کار در شهر خود را که اکثرا ً
دوست و آشنا هستند و توقعاتی
دارند چگونه میبینید؟ با مشکل مواجه
نیستید؟
قطع ـاً هــر مدیــری در منطقــه محــل ســکونت
خــود بــا مشــکالتی از قبیــل توقعــات فامیــل،
بســتگان و آشــنایان مواجــه میشــود کــه
گهــگاه برخــی توقعــات نابجــا و خــاف قوانیــن
و مقــررات میباشــد کــه در ایــن خصــوص
دســت و پــای مدیــران نیــز بــه لحــاظ قانونــی
بســته میباشــد امــا مــن ســعی کــردهام در
طــول دوران خدمــت هرچنــد احتــرام فامیــل و
بســتگان را حفــظ نمایــم امــا در بحــث ارائــه
خدمــات مــاک را قانــون و رعایــت عدالــت و
ضابطــه قــرار دهــم و از رابطــه بــازی و توقعــات
قومیتــی و فامیلــی خــودداری کنــم.
در برنامه شما مهمترین محور
توسعه شهرستان چه بوده؟
در برنامــه دولــت و اینجانــب توســعه
همهجانبــه شهرســتان مدنظــر بــوده یکــی از

در آینده ،چهره شهرستان دگرگون خواهد شد
مهمتریــن محورهــای توســعه شهرســتان را
توســعه زیرســاختها از قبیــل توســعه راههــای
شهرســتان ،توســعه کشــاورزی و توســعه صنعت
مدنظــر بــوده البتــه در کنــار ایــن مــوارد بحــث

راســتا طرحهــای بزرگــی در ســطح شهرســتان
اجــرا و یــا در مرحلــه اجــرا و در دســت اقــدام
قــرار گرفــت کــه عبارتانــد از-1 :توســعه
راههــای شهرســتان و چهــار خطــه نمــودن

قبیــل برگــزاری جشــنوارههای فرهنگــی و
هنــری در ســطح شهرســتان برگــزار شــد کــه
میتــوان از ایــن قبیــل جشــنواره فرهنگــی
دینــی بیبــی حکیمــه خاتــون ،جشــنواره

صــورت گرفــت جلســات متعــددی در ایــن
زمینــه تشــکیل گردیــد.
بازرســان ســتاد صیانــت از حقــوق شــهروندی
کار بازرســی از ادارات و دســتگاههای اجرایــی

توســعه فرهنگــی و اجتماعــی بیــش از بیــش
مدنظــر قــرار گرفــت.
در دورنمــای توســعه ،گچســاران
را چگونــه میبینیــد؟ صنعتــی،
کشاورزی ،فرهنگی یا ...
در دور نمــای آینــده ،گچســاران را شهرســتانی
توســعهیافته بــا چشــماندازی زیبــا ترســیم
میکنــم .طرحهــای خوبــی بــرای توســعه
شــهر دوگنبــدان پیشبینــی و در دســت اقــدام
اســت از قبیــل ســاماندهی بافــت فرســوده،
ســاماندهی خیابــان بالدیــان کــه ازنظــر ســبک
معمــاری ایرانــی اســامی و پیــاده محــور
بــودن و ســایر خصوصیتهــا انتظــار مــیرود
بهعنــوان الگویــی بیــن دیگــر اســتانها باشــد.
توســعه مراکــز بهداشــتی و درمانــی ،توســعه
فضــای ســبز ،احــداث جــاده ســامت ،احــداث
دریاچــه مصنوعــی کــه بزرگتریــن دریاچــه
مصنوعــی جنــوب کشــور خواهــد بــود ،احــداث
بلوارهــا و معابــر جدیــد جهــت کاهــش ترافیــک
و توجــه بــه مبلمــان شــهری و یــا طرحهایــی
کــه در آینــده چهــره شــهر را دگرگــون خواهــد
کــرد.
و آینــده گچســاران شهرســتانی چنــد وجهــی
بــا ظرفیتهــای مختلــف صنعتــی ،کشــاورزی،
فرهنگــی و اجتماعــی و علمــی بــا توجــه
بــه مراکــز دانشــگاهی متعــدد کــه در ایــن
شهرســتان وجــود دارد خواهــد بــود.

محــور گچســاران بــه باشــت و بهبهــان کــه
خوشــبختانه بخــش بزرگــی از ایــن طــرح ملــی
اجراشــده اســت  -2عملیــات اجرایــی جــاده
اصلــی گچســاران بــه چــرام و گچســاران بــه
بابــا کالن  -3عملیــات احــداث جــاده گچســاران
بــه بنــدر دیلــم و گنــاوه  -4آبرســانی بــه
دشــتهای بــزرگ امــامزاده جعفــر و لیشــتر،
بابــا کالن و خشــاب  -4گازرســانی بهتمامــی
روســتاهای بــاالی  20خانــوار  -5آســفالت
تمامــی راههــای روســتایی  -6احــداث و تکمیــل
بیمارســتان بیبــی حکیمــه (س) و احــداث
بیمارســتان نرگســی  -7عملیــات اجرایــی
پلــی کلینیــک تأمیــن اجتماعــی  -6احــداث
ســد چــم شــیر -8آغــاز عملیــات تونــل بــزرگ
دیــل -9بهســازی خیابــان بالدیــان  -10بافــت
فرســوده شــهر  -11احــداث فضاهــای آموزشــی
و ورزشــی بهویــژه زمینهــای چمــن مصنوعــی
در روســتاها -12احــداث اســتخر شــنا ویــژه
بــرادران و بانــوان و ســایر فضاهــای ورزشــی
-13توســعه مراکــز علمــی و دانشــگاهی و...
در بحث افزایش امنیت در
شهرستان چهکارهایی انجام
دادید؟
خوشــبختانه شهرســتان گچســاران بــه لحــاظ
شــاخصهای امنیتــی یکــی از شهرســتانهای
امــن در طــول دوران تصــدی اینجانــب بــود.
هماهنگــی و همــکاری بســیار خوبــی کــه بیــن
اعضــای شــورای تأمیــن برقــرار بــوده باعــث
گردیــد تــا امنیــت نســبی در شهرســتان
حکمفرمــا شــود .طرحهــای امنیتــی خوبــی
در ســطح شهرســتان پیشبینــی و اجراشــده
اســت .اقدامــات لجســتیکی در ســطح
شهرســتان در ایــن دوره بیشــتر شــده و خــدا
را شــکر امنیــت شهرســتان در حــال حاضــر
خیلــی خــوب میباشــد.
در بحث رشد شاخصهای فرهنگی
شهرستان چه اقداماتی صورت
گرفته است؟
در بحــث شــاخصهای فرهنگــی طرحهــای
فرهنگــی خوبــی در ســطح شهرســتان اجــرا
شــد؛ هــم در بحــث ســختافزاری و هــم در
بحــث نرمافــزاری .مجتمــع فرهنگــی کــه
ســالها بــود عملیــات آن آغازشــده بــود و رهــا
شــده بــود در ایــن دولــت پیگیــری و تکمیــل و
در آســتانه بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
کلنــگ زنــی مجتمــع پردیــس فرهنگــی هنــری
در ســطح شهرســتان بــه زمیــن زده شــد کــه در
حــال حاضــر بــا پیشــرفت فیزیکــی خوبــی در
دســت اجــرا اســت.
ســینمای شهرســتان گچســاران کــه عمـ ً
ا رهــا
شــده و مدتزمــان طوالنــی تعطیــل بــوده
مجــددا ً عملیــات احــداث آن آغازشــده اســت.
در بحــث نرمافــزاری نیــز کارهــای خوبــی از

فرهنگــی هنــری مشــک و مــار و جشــنواره
غــذا ،جشــنواره ســقالطون و دههــا جشــنواره
کوچــک و بــزرگ ملــی ،اســتانی و شهرســتانی
در حوزههــای فرهنگــی ،هنــری ،اجتماعــی،
صنایعدســتی و ...نــام بــرد کــه در ســطح
شهرســتان برگــزار گردیــد .همچنیــن در بخــش
جشــنواره تئاتــر و نمایــش نیــز جشــنواره
موســیقی و جشــنواره هنرهــای تجســمی در این
شهرســتان برنامههــای خوبــی انجــام گرفــت.
مراکــز دینــی و فرهنگــی در ایــن دولــت کــه
اکثــر مســاجد عمدت ـاً ترمیــم و مرمــت شــدند.
بقــاع متبرکــه بــا حمایــت دولــت تقویــت
شــدند .کانونهــای فرهنگــی و دینــی توســعه
پیداکــرده و در ایــن دولــت نــگاه ویــژهای بــه
مراکــز و مکانهــای فرهنگــی و دینــی شــده
اســت.
تعامل استان و مدیران استانی با
شما چگونه بوده است؟
خوشــبختانه در ایــن دوره تعامــل و همــکاری
خوبیبیــن مدیــران اســتانی و شهرســتانی
برقــرار بــوده اســت .اســتانداران اســتان در
زمــان مدیریــت اینجانــب حمایتهــای
خوبــی داشــتند .تــاش شــد تــا در یــک فضــای
صمیمــی و بــدون پرداختــن بــه حاشــیهها بــه
امــورات مــردم و شهرســتان رســیدگی شــود.
حضــور مدیــران کل در شهرســتان در طــول این
دوران چشــمگیر و قابللمــس بــود .ارتباطــات
درونســازمانی بیــن دســتگاههای اجرایــی
اســتان و شهرســتان بســیار خــوب و شــاید
یکــی از عوامــل پیشــرفت امــور شهرســتان
همیــن تعامــل و هماهنگــی خــوب بیــن
مدیــران اســتانی و شهرســتانی بــوده اســت .جــا
دارد از اســتاندار محتــرم و مجموعــه معاونیــن
و مدیــران کل اســتان کــه بــه شهرســتان نظــر
مثبــت داشــتهاند تشــکر نمایــم.
در خصوص لزوم آشنا شدن مردم
با حقوق شهروندی چه اقداماتی
صورت گرفته؟
رعایــت حقــوق شــهروندی یکــی از مباحــث
و مؤلفههــای مهــم در هــر جامعــه ای اســت
و شــاید یکــی از چالشهــای هــر جامعــهای
بیتوجهــی بــه حقــوق شــهروندان میباشــد.
خوشــبختانه در دولــت تدبیــر و امید و بــا درایت
ریاســت محتــرم جمهــوری یکــی از مباحثــی
کــه موردتوجــه و تأکیــد رئیسجمهــور محتــرم
قــرار گرفــت بحــث صیانــت از حریــم امنیــت
عمومی-حقــوق شــهروندی و رعایــت عفــاف و
حجــاب بــوده اســت.
منشــور حقــوق شــهروندی از طــرف
رئیسجمهــور بــه همــه دســتگاههای اجرایــی
ابــاغ گردیــد و در ایــن راســتا ســتاد کشــوری،
اســتانی و شهرســتانی صیانــت از حقــوق
شــهروندی ایجــاد و برنامهریزیهــای خوبــی

را بــر عهــده گرفتنــد و هرســاله بهصــورت
مســتمر بــر عملکــرد دســتگاههای اجرایــی
نظــارت میشــود و بازرســان عملکــرد آنهــا
را مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد و بــر اســاس
شــاخصهای موجــود مســتندات دســتگاهها
احصــاء و دســتگاههای برتــر در ایــن چنــد
ســال شناســایی و معرفــی و دســتگاههای
ضعیــف نیــز تذکــر داده میشــود.
آینده شهرستان گچساران را
چطور ارزیابی میکنید؟
بــا اقدامــات زیــر بنائــی کــه در ســطح
شهرســتان و از طــرف دولــت و بــا پیگیــری و
تــاش نماینــده محتــرم در طــول ایــن دوران
شــکل گرفــت رشــد و توســعه شهرســتان
شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه و بــا توســعه
و تکمیــل طرحهــای در دســت اقــدام در آینــده
چهــره شهرســتان دگرگــون خواهــد شــد.
بهرهبــرداری از پتروشــیمی -ســد چــم شــیرصنایــع در دســت احــداث و راههــای در دســتاقــدام شهرســتان و طرحهــای آبرســانی
کشــاورزی و توســعه باغــات همچنیــن منطقــه
ویــژه اقتصــادی شهرســتان کــه بــا تالشهــا
و پیگیریهــای نماینــده دلســوز و مردمــی
شهرســتان باالخــره از طــرف مجلــس شــورای
اســامی رأی مثبــت گرفــت ،نویدبخــش
آینــدهای روشــن فــراروی شهرســتان خواهــد
بــود.
بهتریــن و بدتریــن اتفــاق ســال
شهرستان را چه میدانید؟
بدتریــن واقعــه حادثــه ســقوط هواپیمــای
تهران-یاســوج و جــان باختــن تعــدادی از
هموطنــان بهویــژه یکــی از همشــهریان
فعــال گچســاران در همیــن حادثــه ،ســانحه
تصــادف اتوبــوس زائریــن مشــهد الرضــا بــوده
کــه بازهــم تعــدادی از شــهروندان عزیــز در
ایــن حادثــه جــان خــود را از دســت دادنــد
و بهتریــن هــم کســب رتبــه اول فرمانــداری
شهرســتان گچســاران در بیــن شهرســتانهای
هشــتگانه اســتان و رتبــه چهــارم کل کشــور
در بیــن  370فرمانــداری و همچنیــن عملیــات
احــداث تونــل دیــل کــه مــردم ایــن منطقــه
بــرای عبــور و مــرور بــه مرکــز شهرســتان بــا
مشــکالتی مواجــه بــوده و احــداث ایــن تونــل
باعــث روانســازی عبــور و مــرور خواهــد شــد.

و مهمترین توانمندی شهرستان؟
مهمتریــن توانمنــدی شهرســتان
همانطــور کــه همــه میداننــد گچســاران
بــه بــام نفــت ایــران مشــهور اســت و حــدود
یکســوم نفــت صادراتــی کشــور از ایــن
شهرســتان اســتحصال و تولیــد میشــود.
باالخــره صنعــت نفــت همــواره در ایــن
شهرســتان برجســته و ممتــاز بــوده امــا در کنــار
نفــت ،صنعــت کشــاورزی نیــز از منابــع مهــم
اقتصــادی ایــن شهرســتان بــوده بــا توجــه بــه
وجــود منابــع آبوخــاک مناســب در شهرســتان
و وجــود دو رودخانــه پــر آب و دو ســد بــزرگ
در دو طــرف شهرســتان و طرحهــای بــزرگ
آبرســانی بــه دشــتهای بــزرگ امــامزاده
جعفــر ،لیشــتر ،خشــاب ،آهــور بــاز-دژ ســلیمان
و بابــا کالن کــه بخشــی از ایــن طرحهــا یــا
اجراشــده و یــا در دســت اجــرا میباشــد در
آینــده ایــن شهرســتان بــه قطــب کشــاورزی
اســتان و جنــوب کشــور تبدیــل خواهــد شــد.
از کارهای بسیار مهمی یا شاخصی
که در این مدت انجامگرفته؟
در ایــن مــدت ســعی شــد نقــاط قــوت و
ضعــف شهرســتان شناســایی و بــر اســاس
اولویتبنــدی و برنامهریــزی مناســب بــه
اجــرای طرحهــا اقــدام نمــود کــه در ایــن

از منظر دولت و شما بهعنوان
نماینده عالی دولت در شهرستان،
توسعه سیاسی اولویت دارد یا توسعه
اقتصادی؟
توســعه معانــی مختلفــی دارد و هــر جامع ـهای
و منطقــهای بــه فراخــور ظرفیتهــا و
توانمندیهــای کــه دارد و بــر اســاس
اولویتبنــدی و برنامهریــزی نخبــگان و

صاحبــان فکــر و اندیشــه در راســتای توســعه
گام برم ـیدارد و مــا تــاش کردیــم تــا توســعه
همهجانبــه در حوزههــای مختلــف سیاســی
اقتصــادی -اجتماعی-فرهنگــی -علمــی وغیــره را در دســتور قــرار دهیــم و در ایــن راســتا
تــاش میکنیــم کــه ضمــن توســعه سیاســی
توســعه علمــی ،اقتصــادی ،فکــری -فرهنگــی واجتماعــی و عمرانــی در ســطح شهرســتان باهــم
شــکل گیــرد و خوشــبختانه تــا حــدودی موفــق
بودهایــم و انشــاء اهلل ایــن مســیر باقــوت ادامــه
خواهــد داشــت.
ارتبــاط شــما بــا نماینــده
مجلــس و نماینــدگان شــوراهای
اسالمی شهر چگونه است؟
ارتبــاط مــن بــا نماینــده مــردم در مجلــسشــورای اســامی خــوب و ســازنده اســت
و نماینــده شهرســتان انســانی توانمنــد،
متخصــص و دارای چهــره ملــی و اثرگــذار در
جامعــه اســت و خیلــی از اقدامــات صــورت
گرفتــه در ســطح شهرســتان مرهــون تــاش و
پیگیــری و برنامهریــزی نماینــده محتــرم بــوده
و مــا بهعنــوان نماینــده دولــت موظــف هســتیم
بــا همــه ارکان اثرگــذار و نهادهــای مردمــی و
انقالبــی جامعــه ارتبــاط متناســب و متقابــل
داشــته باشــیم بــرای خدمترســانی خــوب
بــه مــردم و جامعــه از ظرفیــت نماینــده بــرای
پیگیــری و رفــع مشــکالت شهرســتان اســتفاده
میکنیــم و برنامههــای دولــت را بهصــورت
سیســتمی اجــرا مینماییــم .معتقــدم بــرای
رفــع کمبودهــا بایــد از هــر روزنــه و ظرفیتــی
کــه در مســیر قانــون باشــد بیشــتر اســتفاده
نمــود و در چارچــوب قانــون پیگیــر مشــکالت
مــردم و جامعــه بــودهام در همیــن راســتا قطعـاً
تعامــل بــا نماینــده و مشــورت و همــکاری بــا
ســایر ارکان تأثیرگــذار جامعــه بــه پیشــرفت
شهرســتان کمــک خواهــد کــرد.
بــا شــوراهای اســامی تعامــل خوبــی داریــم
بخــش زیــادی از کارهــای دولــت بــا پیگیــری
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا قابلیــت
اجرایــی دارد و از همــه عزیــزان تشــکر
میکنــم نشســتها و دیدارهــای مختلفــی
بــا شــوراهای اســامی برگــزار میشــود کــه در
بهبــود فراینــد توســعه شهرســتان مؤثــر اســت
شــوراهای اســامی و دهیــاران بــازوان اجرایــی
دولــت در شــهرها و روســتاها هســتند و بایــد از
ظرفیــت آنهــا اســتفاده نمــود.
در خصوص مقابله با معضل بیکاری
و اشتغالزایی چه اقداماتی
انجامشده؟
بیــکاری شــاید بزرگتریــن معضــل و چالــش
کشــور ،اســتان و بهتبــع آن شهرســتان
میبا شــد .
شهرســتان گچســاران بــه علــت وجــود
منابــع عظیــم نفــت و گاز و تأسیســات
نفتــی و همچنیــن انتظــار جوانــان بــرای
کار در ایــن شهرســتان بهعنــوان یکــی از
شهرســتانهای مهاجرپذیــر اســتان میباشــد
و درصــد مهاجــرت از روســتاهای شهرســتان و
شهرســتانهای همجــوار بــه گچســاران روبــه
افزایــش اســت و شــاید عمــده دلیــل بیــکاری
در ســطح شهرســتان همیــن عامــل باشــد البتــه
افزایــش تعــداد فارغالتحصیــان شهرســتان بــه
علــت کثــرت مراکــز دانشــگاهی نیــز از دیگــر
عوامــل بیــکاری اســت .انتظــار جوانــان در
خصــوص اینکــه حتم ـاً بایــد شــغل اداری و یــا
پشتمیزنشــینی باشــد نیــز از دیگــر عوامــل
بیــکاری اســت درحالیکــه در شهرســتان
گچســاران در ســایر حوزههــا ظرفیــت بــرای
اشــتغال وجــود دارد.
در بخــش کشــاورزی ،صنعــت ،دامپــروری،
گردشــگری ،معــدن ،صنایعدســتی و...
ظرفیتهــای خوبــی هســت امــا در ایــن
بخشهــا حضــور جوانــان کمرنــگ اســت.
دولــت تســهیالت ویــژهای در ایــن خصــوص
پیشبینــی و اختصــاص داده بهویــژه در بحــث
خوداشــتغالی در روســتاها متأســفانه اســتقبال
جوانــان جامعــه و بیــکار بــه ایــن موضــوع کــم
هســت .علیرغــم اینکــه تمهیــدات و مقدمــات
کار در کارگــروه اشــتغال شهرســتان اندیشــیده
شــده امــا اســتقبال از طرحهــای اشــتغالزایی
کــم میباشــد.
حــدود  15هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی
شهرســتان تــا قبــل از پایــان ســال آینــده
مشــروب میشــوند کــه میتوانــد گام مهمــی
در ایجــاد اشــتغال مولــد و پایــدار برداشــته کــه
متأســفانه همــان نگــرش پشــت میــزی جهــت
اشــتغال باعــث شــده تــا جوانــان بیــکار بــه ایــن
بخــش کــمتوجــه کننــد.
در بخش پروژههای عمرانی
طرحهای نیمهتمام به کجا رسیده
است؟

اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در گچســاران
اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده وی در گچســاران اهدا شــد.
مرحــوم ســید عمــار اکبــری از اهالــی دهســتان لیشــتر شهرســتان گچســاران در اثــر ســانحه رانندگــی دچــار مــرگ مغــزی گردیــد کــه پــس از تاییــد مــرگ مغــزی از ســوی تیــم پزشــکی
بیمارســتان شــهید رجایــی بــا رضایــت خانواده،اعضــای بــدن آن مرحــوم بــه بیمــاران نیازمنــد اهــدا شــد.
از بــدن ایــن بیمــار دو کلیــه ،کبد و دو قرنیه برای پیوند به مرکز پیوند ابوعلی ســینای شــیراز منتقل گردید.
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در دوران تصدی مسئولیت؛

بیشترین نشستهای سیاسی را با تشکلهای مختلف در سطح شهرستان برگزار کردهام

پروژههــا و طرحهــای عمرانــی شهرســتان از
محلهــای ملــی ،اســتانی ،نفــت (یکســوم
و دوســوم) و تــوازن منطقــهای و  ...تأمیــن
اعتبــار میشــوند کــه در ســالهای گذشــته
بــه لحــاظ کمبــود اعتبــار تعــدادی پــروژه و
طــرح عمرانــی نیمهتمــام وجــود داشــت کــه
بــا تــاش شــبانهروزی مســئولین شهرســتانی
دوبــاره و در آســتانه و چرخــه بهرهبــرداری
قرارگرفتهانــد کــه از جملــه ایــن طرحهــا
میتــوان بــه :اســتخر دانشآمــوزی شــهرک
گلســتان ،مجتمــع فرهنگــی و هنــری تپــه
آفتابگــردان ،کمربنــدی گچســاران ،دبیرســتان
فضیلــت و  ...نــام بــرد.
تنهــا پــروژهای کــه در شهرســتان از مــدار
تکمیــل و بهرهبــرداری خارجشــده ســد خاکــی
ســعادتآباد میباشــد کــه مربــوط بــه دولــت
قبــل اســت و بــه دلیــل عــدم توجیــه فنــی و
اقتصــادی و بــا توجــه بــه ظرفیــت ایجادشــده
توســط ســد کوثــر در تخصیــص آب پــروژه
مذکــور متوقــف گردیــد و در حــال حاضــر بــا
توجــه بــه اعتبــارات و تخصیــص نســبتاً خــوب
از محــل نفــت و پیگیــری نماینــده محتــرم
شهرســتان و مســئولین ،پــروژه نیمهتمــام بــه
معنــی راکــد در ســطح شهرســتان وجــود نــدارد
و تمــام طرحهــا و پروژههــای شهرســتان بــا
اعتبــارات موجــود بــا ســرعت کــمو زیــاد در
حــال انجــام میباشــند.
عملکرد دولت تدبیر و امید را در
شهرستان که درواقع کارنامهی
دوران مدیریت خودتان است چگونه
میبینید؟
هــر دولتــی در ابتــدای شــکلگیری و شــروع
بــکار اهــداف و برنامههــای متعــددی را جهــت
اجــرا مــدون و ابــاغ میکنــد و دولــت تدبیــر
و امیــد نیــز در ابتــدا بــا رویکــرد اعتدالــی و بــا
ارائــه برنامههــای متعــدد شــروع بــکار کــرد و در
ابتــدای شــروع بــکار بــه علــت شــرایط حاکــم
بــر کشــور بــه لحــاظ تحریمهــای اقتصــادی کار
ســخت و دشــوار بــود .دولــت تــاش کــرد در دو
بعــد سیاســت داخلــی و خارجــی بــه امــورات
جامعــه و مــردم رســیدگی کنــد و تــا حــدودی
در دو حــوزه موفــق بــوده اســت و در عرصــه
سیاســت خارجــی بیشــتر موفــق بــوده .نــگاه
ایــران هراســی کــه تــا قبــل از دولــت در ســطح
جهــان حکمفرمــا بــود را از بیــن بــرد .بــر جــام
تصویــب شــد و شــاید در دولــت اول (دولــت
یازدهــم) بســیاری از مشــکالت مــردم مرتفــع
گردیــد .در ادامــه بــه علــت بدعهــدی دشــمنان
و دشــمنی آمریــکا و خــروج ایــن کشــور از
برجــام و مــوج جدیــد تحریمهــا شــاید فضــای
اقتصــادی کشــور بهویــژه در بحــث ســکه و ارز
دچــار آشــفتگی شــد کــه البتــه دســتهای
پنهانــی پشــت ایــن نابســامانی بــوده تــا مانــع
از تحقــق اهــداف دولــت گــردد؛ امــا درمجمــوع
کارهــای بــزرگ و متعــددی در ســطح کشــور
و اســتان و شهرســتان در دولــت یازدهــم و
دوازدهــم انجــام گرفــت کــه شــاید تاکنــون
چنیــن اقداماتــی صــورت نگرفتــه بهویــژه در
بحــث عمــران و آبادانــی روســتاها ایــن دولــت
حرکــت مانــدگاری انجــام داده در بحــث
راههــا-در بحــث فضاهــای ورزشــی ،در بحــث
کشــاورزی ،در بحــث صنایــع نفــت و گاز و ســایر
حوزههــا عملکــرد دولــت قابلقبــول اســت.
چهکاری در برنامه اجراییتان بوده
که تاکنون فرصت اجرایی کردن
آن را به دست نیاوردهاید؟
برنامههــای زیــادی در اوایــل شــروع مســئولیت
در ذهــن داشــتم کــه بخشهــای زیــادی از
آنهــا اجــرا و عملیاتــی شــد امــا مهمتریــن
چالشهــا و شــاید مهمتریــن برنامــه ایــن
حقیــر رفــع بیــکاری در شهرســتان بــوده کــه
تاکنــون بــه نتیجــه مطلــوب دســت پیــدا
نکرد هایــم.
مهمترین دست آورد دولت و
مجموعه آن در شهرستان در
حوزه بهداشت و درمان چیست؟ برنامههای
آتی در این حوزه چیست؟
خوشــبختانه دولــت تدبیــر و امیــد در بحــث
ســامت و بهداشــت و درمــان اقدامــات
ارزنــدهای انجــام داده شــاید موفقتریــن
برنامــه دولــت در ایــن حــوزه بــوده و در
شهرســتان نیــز کارهــای بزرگــی صــورت
گرفــت کــه میتــوان از تکمیــل و بهرهبــرداری
بیمارســتان  96تختخوابــی بیبــی حکیمــه
خاتــون (س) ،کلنــگ زنــی و احداث بیمارســتان
نرگســی ،کلنــگ زنــی و شــروع عملیــات پلــی
کلینیــک تأمیــن اجتماعــی ،احــداث مجتمــع
پزشــکان ،راهانــدازی مجتمــع درمانــی والفجــر،
تکمیــل بیمارســتان صنعــت نفــت ،راهانــدازی
مراکــز سیتیاســکن  CCUو  ICUاطفــال
بیمارســتان شــهید رجائــی ،راهانــدازی

مرکــزی پیشــرفته  MRIگچســاران ،توســعه
مراکــز بهداشــتی در ســطح شــهر و روســتاها
و اجــرای طرحهــای مختلــف بهداشــتی و
درمانــی باهــدف تأمیــن ســامت مــردم در
ســطح شهرســتان و مقابلــه بــا بیماریهــای
واگیــر دارد ،افزایــش امیــد بــه زندگــی در افــراد
جامعــه و ســایر موضوعــات بهداشــتی میباشــد
کــه در ایــن دولــت بــا حساســیت بیشــتری
دنبــال میشــد.
موفق عمل کردن یقین ًا همکاران
همراه و همدل میخواهد .در میان
همکاران خود و دیگر مدیران شهرستان
چنین شرایطی برقرار هست؟
در خصــوص ایجــاد فضــای همدلــی هــم در
مجموعــه فرمانــداری و هــم در مجموعــه
مدیــران خــدا را شــکر فضــای خوبــی برقــرار
اســت .بنــای کار مــا از ابتــدا بــر مبنــای تعامــل
و همفکــری و همافزایــی بــوده اســت و نتیجــه
کارهــا تــا حــدودی هــم از همیــن روحیــه
تعامــل و همفکــری و همدلــی بــوده اســت.
شــاید بیشــترین جلســات و نشســتهای
مشــورتی در ســطح شهرســتان در دوران
تصــدی اینجانــب بــرای کمــک بــه پیشــرفت
شهرســتان تشــکیل گردیــده اســت .باالخــره در
یــک مجموعــه بــزرگ مدیریتــی شهرســتان
شــاید گهــگاه اختالفنظرهایــی در سیســتم و
روش اجــرا پیــش بیایــد کــه چیــزی طبیعــی
اســت و در کل فضــای آرام همــراه بــا تعامــل
و همفکــری و همافزایــی در ســطح شهرســتان
در سیســتم مدیریتــی حکمفرمــا بــوده اســت.
حمایت و همراهی ائمه جمعه و
جماعت شهرستان از مسئولین در
پیشبرد کارهای مردم بسیار مؤثر میتواند
باشد ،شما تا چه اندازه از این حمایتها
بهرهمند هستید؟
تعامــل خوبــی بــا روحانیــون و ســایر اقشــار
تأثیرگــذار جامعــه برقــرار شــد بهویــژه بــا
امامجمعــه محتــرم و امامجمعــه محتــرم
موقــت نیــز تعامــل خوبــی داشــتیم .همــواره
ســعی کردیــم از رهنمودهــای ایــن عزیــزان
بــرای بهبــود فراینــد خدمــت و مدیریــت در
شهرســتان اســتفاده و نظرخواهــی کردیــم.
امامجمعــه محتــرم همــواره دغدغــه خدمــت
بــه مــردم و رفــع کمبودهــای شهرســتان را
دارد و مرتبــاً پیگیــری میکنــد و مــا هــم
وظیفهداریــم در چارچــوب قانــون بــه مــواردی
کــه ایشــان مطــرح میکننــد رســیدگی و در
جهــت رفــع آنهــا گام برداریــم.
با توجه به اینکه گچساران ازلحاظ
سیاسی و جناحبندیهای سیاسی
از حساسیت خاصی برخوردار است ،تعامل
شما با گروههای سیاسی در گچساران
چگونه است؟
بهجرئــت میگویــم یکــی از فرماندارانــی بــودم
کــه بیشــترین نشســتهای سیاســی را بــا
گروههــا ،احــزاب ،جریانــات و تشــکلهای
مختلــف سیاســی و مردمــی و ســازمانهای
مردمنهــاد در دوران تصــدی مســئولیت در
ســطح شهرســتان برگــزار کــردهام .بــا همــه
گروههــا تعامــل برقــرار کردیــم؛ از نخبــگان،
معتمدیــن ،منتفذین-جوانــان ،از قومیتهــای
مختلــف در قالــب همایشهــا و نشســتهای
مختلــف و متنــوع دعــوت کردیــم همایشهــای
مختلفــی بــا رویکــرد ایجــاد وحــدت و همدلــی
در جامعــه بــا حضــور گروههــای مختلــف
سیاســی و مردمــی و قومیــت برگــزار کردیــم
خوشــبختانه تعامــل خوبــی برقــرار بــود
جریانــات سیاســی واقع ـاً همــکاری و همراهــی
کردنــد و مشــکل خاصــی در طــول دوران
مســئولیت در ایــن شهرســتان بــه لحــاظ
سیاســی و اجتماعــی مشــاهده نگردیــد.
در جذب اعتبارات دولتی که
میتواند بخش قابلتوجهی از
مشکالت شهر را برطرف کند چقدر موفق
بودهاید؟ آیا روند توسعه در شهرستان در
دولت تدبیر و امید باوجود شعارها
پیشرفتی داشته اگر داشته بیشتر در چه
زمینههایی بوده است؟
در بحــث جــذب اعتبــارات خوشــبختانه
بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه از طــرف
مجموعــه دســتگاههای اجرایــی شهرســتان و
نیــز پیگیــری خــوب نماینــده محتــرم مــردم در
مجلــس ،نحــوه جــذب اعتبــارات رضایتبخــش
بــوده مــا در ســال  97در بخــش اعتبــارات نفــت
تاکنــون  93درصــد جــذب اعتبــارات داشــتیم.
در بخــش اســتانی  39درصــد در بخــش تــوازن
 30درصــد و در بخــش حــوادث  34درصــد و در
بخــش مالیــات بــر ارزشافــزوده  54درصــد از

ســعی کردهام در طول دوران خدمت هرچند احترام فامیل و بستگان را حفظ نمایم اما
در بحــث ارائه خدمات مالک را قانون و رعایت عدالت و ضابطه قرار دهم و از رابطه بازی و
توقعات قومیتی و فامیلی خودداری کنم.
در دور نمای آینده ،گچساران را شهرستانی توسعهیافته با چشماندازی زیبا ترسیم
میکنم.
این شهرستان بهعنوان یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان میباشد و درصد
مهاجرت از روستاهای شهرستان و شهرستانهای همجوار به گچساران روبه افزایش است
و شاید عمده دلیل بیکاری در سطح شهرستان همین عامل باشد البته افزایش تعداد
فارغالتحصیالن شهرستان به علت کثرت مراکز دانشگاهی نیز از دیگر عوامل بیکاری است.
بهجرئت میگویم یکی از فرماندارانی بودم که بیشترین نشستهای سیاسی را با گروهها،
احزاب ،جریانات و تشکلهای مختلف سیاسی و مردمی و سازمانهای مردمنهاد در دوران
تصدی مسئولیت در سطح شهرستان برگزار کردهام.
امامجمعه محترم همواره دغدغه خدمت به مردم و رفع کمبودهای شهرستان را دارد و
مرتب ًا پیگیری میکند و ما هم وظیفهداریم در چارچوب قانون به مواردی که ایشان مطرح
میکنند رسیدگی و در جهت رفع آنها گام برداریم.
حدود  15هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تا قبل از پایان سال آینده مشروب
میشوند که میتواند گام مهمی در ایجاد اشتغال مولد و پایدار برداشته که متأسفانه همان
نگرش پشت میزی جهت اشتغال باعث شده تا جوانان بیکار به این بخش کمتوجه کنند.
در بحث خوداشتغالی در روستاها متأسفانه استقبال جوانان جامعه و بیکار به این موضوع
کم هست .علیرغم اینکه تمهیدات و مقدمات کار در کارگروه اشتغال شهرستان اندیشیده
شده اما استقبال از طرحهای اشتغالزایی کم میباشد.
شاید بیشترین جلسات و نشستهای مشورتی در سطح شهرستان در دوران تصدی
اینجانب برای کمک به پیشرفت شهرستان تشکیل گردیده است.
سکه و ارز دچار آشفتگی شد که البته دستهای پنهانی پشت این نابسامانی بوده تا مانع از
تحقق اهداف دولت گردد.
با اقدامات زیر بنائی که در سطح شهرستان و از طرف دولت و با پیگیری و تالش نماینده
محترم در طول این دوران شکل گرفت رشد و توسعه شهرستان شتاب بیشتری به خود
گرفته و با توسعه و تکمیل طرحهای در دست اقدام در آینده چهره شهرستان دگرگون
خواهد شد.
خوشبختانه شهرستان گچساران به لحاظ شاخصهای امنیتی یکی از شهرستانهای امن در
طول دوران تصدی اینجانب بود .هماهنگی و همکاری بسیار خوبی که بین اعضای شورای
تأمین برقرار بوده باعث گردید تا امنیت نسبی در شهرستان حکمفرما شود.
موفقترین برنامه دولت در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
باالخره مسئولیتها ضمن شیرینی و حالوت خدمت به مردم دردسرهای خاص خود را دارد
و مشکالت زیادی متوجه مدیر و خانواده ایشان در دواران تصدی مسئولیت خواهد بود.

در این خصوص(کاندیدای انتخابات در آینده) هیچگونه تصمیمی ندارم و در آینده نیز
شاید با توجه به شرایط و رسیدن به این موضوع که میتوانم در این حوزه منشأ اثر باشم
و به مردم و جامعه کمک نمایم اگر شرایط آن به وجود آید و با بررسی شرایط سیاسی و
جوانب تصمیم خواهم گرفت.

اعتبــارات تخصیــص داده جذبشــدهاند.
خوشــبختانه در دولــت تدبیــر و امیــد اقدامــات و
طرحهــای خوبــی در جهــت توســعه شهرســتان
برداشتهشــده کــه بخشــی از آنهــا در ســؤاالت
قبلــی مطــرح کــردم .توســعه راههــا -توســعه
حملونقــل هوایی-توســعه فضاهــای ورزشــی
توســعه مراکــز بهداشــتی و درمانی-بهســازیو توســعه روستاها-گازرســانی بــه روســتاها،
آبرســانی بــه اراضــی کشــاورزی ،ســاماندهی
بافــت فرســوده شــهر ،ســاماندهی خیابــان
بالدیان-توســعه و گســترش فاضــاب شــهری و
صدهــا طــرح بــزرگ و کوچــک کــه یــا اجــرا
نشــده و یــا در دســت اجــرا میباشــند.
وضعیت فرهنگ شهرستان چه
ازلحاظ بومی و چه ازنظر توسعه و
ارتقا در چه سطحی قرار دارد؟
شهرســتان گچســاران بــه لحــاظ فرهنگــی یکــی
از مناطــق پیشــرو در ســطح اســتان و کشــور
بــوده و چهرههــای فرهنگــی اثرگــذار بســیاری
در ایــن شهرســتان وجــود دارد .ظرفیــت و
پتانســیلهای فرهنگــی ایــن شهرســتان غنــی
بــوده و هنرمنــدان ماهــر و چیرهدســتی در
ایــن شهرســتان رشــد و نمــو پیداکــرده و در
عرصــه ملــی هنرنمایــی کردنــد .گچســاران بــه
لحــاظ وجــود مراکــز فرهنگــی و دینــی متعــدد
از قبیــل بقــاع متبرکــه امــام زادگان بهویــژه
بقعــه متبرکــه امــامزاده بیبــی حکیمــه (س)

بهعنــوان چهارمیــن شــهر مذهبــی کشــور
مطــرح اســت برنامههــای فرهنگــی و دینــی
متعــددی در ســطح شهرســتان همــواره اجــرا
میشــود .در بحــث شــاخصههای فرهنگــی و
دینــی یکــی از شهرســتانهای ممتــاز کشــور
بــوده در بحــث هنرهــای نمایشــی ،هنرهــای
دســتی ،ورزشهــای بومــی و محلــی و ســایر
رســتههای هنــری جــزء شــهرهای مســتعد
کشــور میباشــد .در حــوزه فرهنگــی مشــکل
خاصــی در ســطح شهرســتان خوشــبختانه
مشــاهده نگردیــد .طرحهــای فرهنگــی خوبــی
در ســطح شهرســتان اجــرا و یــا در حــال
پیگیــری میباشــد کــه در آینــده بــه ارتقــاء
ســطح فرهنــگ عمومــی شهرســتان کمــک
شــایانی خواهــد نمــود.
در مدت قبول مسئولیت،
پشیمانی از قبول این منصب به
سراغتان نیامده؟
باالخــره مســئولیتها ضمــن شــیرینی و
حــاوت خدمــت بــه مــردم دردســرهای خــاص
خــود را دارد و مشــکالت زیــادی متوجــه مدیــر
و خانــواده ایشــان در دواران تصــدی مســئولیت
خواهــد بــود .اینجانــب در طــول حیــات خــود
همــواره دغدغــه خدمــت بــه مــردم را داشــتم
و دارم در عرصههــای مختلــف باالخــره از
ســال  92ایــن فرصــت مهیــا شــد تــا بهعنــوان
فرمانــدار در خدمــت مــردم خــوب و نجیــب و

شــریف شهرســتان گچســاران باشــم .بــه علــت
مشــغول بودن و حساســیت بــاالی کار شــاید در
ایــن مــدت بــه خانــواده و فرزنــدان و بســتگان
ســخت گذشــت آنطــوری کــه بایــد نتوانســتم
امــورات آنهــا را پیگیــری و رســیدگی کنــم و
تــا حــدودی فرصــت اســتراحت وجــود نداشــت
امــا هیچوقــت از خدمــت بــه مــردم عزیــز
کوتاهــی نکــرده و نخواهــم کــرد و رســیدگی بــه
مشــکالت مــردم و تــاش در جهــت حلوفصــل
آنهــا و توســعه شهرســتان شــیرینی خــاص
خــود را دارد کــه تمــام خســتگیها و
نامالیماتــی روحــی و اجتماعــی و  ...را از بیــن
میبــرد.
مدتی هست که فعالیتتان را در
اینستاگرام بیشتر کردهاید.
نظرتان دراینباره و استفاده از فضای
مجازی برای گزارشهای مردمی چیست؟
در جامعــه امــروزی فضــای مجــازی گســترش
زیــادی پیداکــرده و عصــر ارتباطجمعــی
الکترونیکــی و مجــازی اســت و مرزهــای
فیزیکــی از طریــق شــبکههای اطالعاتــی
مجــازی درنوردیــده و پایــش شــده و فضــای
مجــازی بهعنــوان یکــی از اثرگذارتریــن وســایط
ارتباطجمعــی در آگاهــی بخشــی و تنویــر
افــکار عمومــی جهــان مؤثــر واقعشــده اســت
قاعدتــاً بخــش بزرگــی از اخبــار و اطالعــات
در حوزههــای مختلــف از کانــال شــبکههای
مجــازی مــورد رصــد قــرار میگیــرد و بــه
همیــن خاطــر مــا تــاش کردیــم تــا بــا توجــه
بــه اســتقبالی کــه از فضــای مجــازی میشــود
بــرای رســاندن پیــام خــود بــه مخاطبیــن
اســتفاده کنیــم و بتوانیــم خدمــات و عملکــرد
نظــام جمهــوری اســامی ایــران و دولــت را
در ســطح شهرســتان بــه مــردم اطالعرســانی
کنیــم و بــا اســتفاده از فرصــت فضــای
مجــازی بــا ارتبــاط متقابلــی کــه بــا مــردم
بــه وجــود میآیــد ضمــن دریافــت نظــرات،
انتقــادات و پیشــنهادات مــردم در حوزههــای
مختلــف تــاش خواهیــم کــرد خدماتــی کــه
در حوزههــای مختلــف صــورت میگیــرد بــه
اطــاع مــردم برســانیم تــا مــردم در جریــان
عملکــرد مســئوالن قــرار گیرنــد.
شما یک دوره کاندیدای مجلس
شدید .از حال و هوای آن روزها و
حستان نسبت به اینکه در معرض رأی
مردم قرار گرفتید و همچنین تجربه آن
روزها بگویید.
بلــه اینجانــب یــک دوره کاندیــدای مجلــس
شــورای اســامی بــودم کــه پــس از بررســی
اوضــاع شهرســتان در حوزههــای مختلــف
و جمعبنــدی و مشــورت بــا بــزرگان و
فرهیختــگان و جریانــات سیاســی شهرســتان
بهعنــوان کاندیــدای مجلــس شــورای اســامی
وارد صحنــه انتخابــات شــده و بــا توجــه به شــور
و حــال کــه در ایــام انتخابــات در بیــن مــردم
و جامعــه حاکــم اســت ماهــم از ایــن قاعــده
مســتثنی نبودیــم و بــا شورونشــاط و فعاالنــه
بــه ارائــه برنامههــای انتخاباتــی خــود بــا کمــک
و همراهــی مــردم عزیــز و دوســتان سیاســی و
اجتماعــی باهــدف رفــع مشــکالت مربــوط بــه
شهرســتان و خدمــت بــه مــردم فعالیــت نمــوده
و خوشــبختانه مــردم نیــز در آن دوره نســبت
بــه اینجانــب محبــت داشــتند .البتــه چــون
عزیزانــی کــه آن دوره را بــه خاطــر دارنــد مــا
بــه دلیــل انتظــار بــرای تائیــد شــدن اســتاد
ارجمنــد بــرادر بزرگــوار حــاج بهــرام تاجگــردون
خیلــی از فرصتهــا را از دســت دادیــم و
علیرغــم فرصــت کــم بــرای تبلیغــات رأی
بــاالی را کســب نمــودم و بــا اختــاف ناچیــزی
نفــر دوم انتخابــات آن دوره شــدم؛ و بــا توجــه
بــه شــور و حــال و فضــای انتخاباتــی کــه حاکــم
بــود میتــوان گفــت یکــی از انتخاباتهــای
پرشــور شهرســتان برگــزار شــد کــه جــا دارد از
مــردم فهیــم شهرســتان تقدیــر و تشــکر نمایــم.
فکر میکنید روزی دریکی از
حوزههای انتخاباتی کاندیدای
مجلس بشوید؟
تــا اآلن کــه چنیــن تصمیمــی در ایــن زمینــه
نداشــته و بــه ایــن موضــوع فکــر نکــردهام امــا
قطعــاً هــر انســانی بــا توجــه بــه توانمنــدی و
کســب تجربیــات مفیــد دوســت دارد از هــر
فرصتــی بــرای خدمــت بهنظــام و مــردم
اســتفاده کنــد کــه یکــی از جایگاههــای کــه
میتــوان در صــورت دســتیابی بــه آن در جهــت
خدمــت بــه مــردم تــاش کــرد جایــگاه وکالــت
مــردم و یــا نمایندگــی مــردم در مجلــس اســت
امــا تــا اآلن کــه بــا شــما صحبــت میکنــم
در ایــن خصــوص هیچگونــه تصمیمــی نــدارم
و در آینــده نیــز شــاید بــا توجــه بــه شــرایط
و رســیدن بــه ایــن موضــوع کــه میتوانــم
در ایــن حــوزه منشــأ اثــر باشــم و بــه مــردم

و جامعــه کمــک نمایــم اگــر شــرایط آن بــه
وجــود آیــد و بــا بررســی شــرایط سیاســی و
جوانــب تصمیــم خواهــم گرفــت.
در روز تودیع و معارفه رئیس
آموزشوپرورش گفتید که یک
فرمانداری مقتدر ساختهاید .منظورتان
دقیق ًا در این رابطه چه بود؟
بلــه .مــن معتقــدم فرمانــداری بهعنــوان
باالتریــن ارگان اجرایــی و نظارتــی شهرســتان
و فرمانــدار بهعنــوان نماینــده عالــی دولــت در
هــر شهرســتان مســئول اجرایــی و حاکمیتــی
در شهرســتان اســت و لــذا بهعنــوان باالتریــن
مقــام اجرایــی شهرســتان بایــد بــا اعمــال
روشهــای مدیریتــی و تصمیمگیــری بهموقــع
و ســازنده در جهــت اجــرای سیاســتهای
کل نظــام و دولــت در ســطح شهرســتان
تــاش کنــد و بــا دخیــل و ســهیم بــودن در
تصمیمــات منطقــهای و اســتانی کــه یکــی از
شــاخصههای یــک فرمانــدار مقتــدر میباشــد
از منافــع مــردم و شهرســتان دفــاع کنــد کــه ما
ســعی کردیــم در دوران مدیریــت باهــدف دفــاع
از حقوحقــوق مــردم در شهرســتان و رفــع
کمبودهــا ضمــن تعامــل بــا مدیــران اســتانی
و شهرســتانی امــورات توســعهای شهرســتان را
نیــز در اولویــت قــرار داده و در جهــت دســتیابی
بــه اهــداف توســعهای شهرســتان تــاش نمایــم.
و اینکــه فرمانــداری گچســاران دارای اقتــدار
اســت بنــده نمیگویــم بلکــه عملکــرد
فرمانــداری شهرســتان گویــای ایــن اقتــدار
میباشــد ،مــا در طــول ســالهای اخیــر شــاهد
تعامــل و همــکاری و همچنیــن رفتوآمــد
و حضــور مدیــران ارشــد کشــوری و اســتانی
و برگــزاری نشســتها ،جلســات ،بازدیــد و...
بهصــورت بیســابقهای در حوزههــای مختلــف
شهرســتان بودیــم و دیگــر اینکــه کســب مقــام
چهــارم کشــوری در ارزیابــی عملکــرد وزارت
کشــور توســط فرمانــداری گچســاران ،خــود
حائــز ایــن اقتــدار میباشــد.
از بین یک مدیر اجرایی و یک
مدیر نظارتی کدامیک را بیشتر
انتخاب میکنید؟
حــوزه نظــارت و اجــرا الزم و ملــزوم یکدیگــر
هســتند و یــک مدیــر بایــد عــاوه بــر قــدرت
اجرایــی بتوانــد نظــارت کافــی را بــر برنامــه
و اهــداف ســازمانی مربوطــه داشــته باشــد و
در هــر دو زمینــه تخصــص و تجربــه الزم را
داشــته باشــد .معتقــدم مدیرانــی کــه بهعنــوان
دســتگاه ناظــر فعالیــت میکننــد بایــد صالبــت
و اقتــدار کامــل را داشــته باشــند و مســلط بــه
حــوزه اجرایــی باشــند تــا بتواننــد در تصمیمــات
اجرایــی دخالــت نمــوده و تصمیماتــی کــه
منتــج بــه نتیجــه و خدماترســانی بهتــر بــه
مــردم و جامعــه باشــد اتخــاذ نمایــد.
نظرتان در خصوص شیوه بعضی
تغییرات مدیریتی در استان
چیست؟ اینکه هر مدیری که متوجه
تغییرش میشود ،قوم و طایفه خود را
درگیر موضوع میکند و اینکه واسطه
شوند.
تغییــرات مدیریتــی در جوامــع امــری مرســوم
و طبیعــی اســت و قطعــاً هیــچ مدیــری در
هیــچ منصــب و جایگاهــی ابــدی و موروثــی
نیســت لــذا مدیریتهــا بهتناســب شــرایط
و موقعیتهــای سیاســی و اجتماعــی افــراد
تغییــر میکننــد .هــدف خدمــت بــه مــردم
اســت و حــاال در یــک مرحلــه بعضــی از
افــراد بــا پذیــرش مســئولیتها و بــا اجرایــی
کــردن تخصــص و تجربــه خــود ســهمی در
توســعه و پیشــرفت جامعــه خواهنــد داشــت
و حــال ممکــن اســت در برهــهای از شــرایط
زمانــی بــرای بهبــود اوضــاع و شــرایط نیــاز بــه
تغییــرات مدیریتــی باشــد کــه اصل دموکراســی
نیــز بــر همیــن مبنــا اســت و تغییــر مدیــران
نیــز بــر همیــن اســاس دمکراســی و شــرایط
جریانــات حاکــم امــری طبیعــی اســت کــه بــا
تزریــق روحیــه جدیــد و نیروهــای تازهنفــس
بــه بالندگــی سیســتم اجرایــی کمــک شــود.
نباید از احساســات مــردم و طوایف سوءاســتفاده
شــخصی کــرد و باعــث بابشــدن دخالتهــای
بیجــا در امــورات اجرایــی و برهــم خــوردن
نظــم و آرامــش جامعــه و شــهروندان شــد کــه
خــدا را شــکر مــا تاکنــون چنیــن مــوردی را
در ســطح اســتان و شهرســتان نداشــته و مــردم
مــا در ســطح بــاالی فرهنگــی قــرار دارنــد و
همیشــه پــا بهپــای مســئولین تــاش نمــوده
و درراه دفــاع از آرمانهــای انقــاب ،نظــام و
ســرعت بخشــیدن بهقطــار توســعه شهرســتان
گام برداشــتهاند.

صاحب امتیاز :غالمرضا تاج گردون
سردبیر :آرش کنارکوهی
ایمیلinfo@tawazon.ir :
تلفن دفتر074 - 32222238 :
تلفن همراه -تلگرام -واتساپ09177422969 :

نمابر021 - 89771361 :
پیامک50002060742 :
آدرس :گچساران -خیابان مدرس غربی -نبش کوچه ششم-کدپستی 7581649373
هماهنگی و توزیع :حیدر عدالتی نژاد 09365690215
چاپ :مجتمع چاپ دنیا

قابل توجه مخاطبین گرامی؛
* با ارسال عدد  1به سامانه  50002060742از اخبار ویژه و مهم پایگاه خبری توازن بصورت پیامکی و البته رایگان مطلع شوید.
** تحریریــه هفتهنامــه تــوازن از همــه هــم اســتانیهای عزیــز در هرکجــای کشــورمان کــه باشــند دعــوت بــه همــکاری مینمایــد .عالقهمنــدان میتواننــد
یادداشــت ،داســتان ،شــعر ،عکــس ،کاریکاتــور و دیگــر آثــار خــود را بــرای انتشــار در ایــن نشــریه ایمیــل کــرده تــا پــس از بررســی توســط تحریریــه منتشــر گــردد.

 ::اخبار کوتاه از گچساران و باشت
 130میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان باشت
هزینه شد
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان باشــت گفــت130:
میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســاخت بیمارســتان 32
تختخوابــی ایــن شهرســتان هزینــه شــده اســت.
فرشــاد رســتمی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :ســاخت
ســازه هــای ســاختمانی بیمارســتان باشــت بــه پایــان
رســیده و هــم اکنــون عملیــات نصــب تجهیــزات آن در
حــال انجــام اســت.
وی بیــان کــرد 90 :درصــد از تجهیــزات بیمارســتان
باشــت شــامل مــدرن تریــن ابــزار پزشــکی روز دریافــت
شــده اســت.
رســتمی اظهــار کــرد :بیمارســتان باشــت شــامل ســه
طبقــه و در بخشهــای تخصصــی از جملــه کــودکان،
زنــان و زایمــان ،داخلــی ،جراحــی احــداث شــده اســت.
وی افــزود :عملیــات اجرایــی بیمارســتان  32تختخوابــی

باشــت بــا زیــر بنــای  4هــزار و  275متــر مربــع در ســال
 1392آغــاز شــد.
رســتمی ابــراز داشــت :ایــن طــرح نیمــه نخســت آذرمــاه
امســال بهــره بــرداری خواهــد شــد.
12طرح ورزشی از محل هدایای نفت در گچساران و
باشت احداث می شود
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد
گفــت 12 :طــرح ورزشــی از محــل هدایــای وزارت نفــت در
شهرســتان هــای گچســاران و باشــت احــداث مــی شــود.
ســید محمــد تقــی علــوی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار
داشــت :از محــل هدایــای خــاص وزارت نفــت و بــا پیگیری
هــای نماینــده مــردم شهرســتان گچســاران و باشــت
در مجلــس شــورای اســامی هــم اکنــون هشــت طــرح
عمرانــی حــوزه ورزش در شهرســتان گچســاران و چهــار
طــرح دیگــر در شهرســتان باشــت در دســت اجراســت.
وی بیــان کــرد :ســالن ورزشــی بانــوان ســرآبننیز بــا اعتبــار
 2میلیــارد و  100میلیــون ریــال ،ســالن ورزشــی بانــوان
ناصــر آبــاد بــا اعتبــار ســه میلیــارد ریــال ،مجموعه ورزشــی

بانــوان گچســاران بــا یــک میلیــارد و  500میلیــون ریــال ،
زمیــن چمــن بوســتان باشــت بــا اعتبــار  2میلیــارد و 360
میلیــون ریــال ،زمیــن چمــن کتــه باشــت بــا اعتبــار پنــج
میلیــارد ریال،زمیــن چمــن روســتای بهــره عنــا باشــت بــا
اعتبــار هشــت میلیــارد و  600میلیــون ریــال و مجموعــه
اســتخر ورزشــی بانــوان باشــت از مهمتریــن ایــن طــرح
هاســت.
علــوی میــزان پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح هــا را
مطلــوب ارزیابــی کــرد و افــزود :تعــدادی از طــرح هــای
ورزشــی شهرســتان هــای گچســاران و باشــت تــا پایــان
ســال جــاری بهــره بــرداری خواهــد شــد.
سه دانش آموز گچسارانی به اردوی تیم ملی هندبال
دعوت شدند
سرپرســت آمــوزش و پــرورش گچســاران گفــت :ســه
دانــش آمــوز ایــن شهرســتان بــه نــام هــای هســتی
بخشــی زاده ،پریچهــر اشکبوســی و ســیده مریــم حســینی
بــه اردوی تیــم ملــی هندبــال نوجوانــان کشــور دعــوت
شــدند.
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محمــد شــهبازی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت:
ایــن دانــش آمــوزان بــا درخشــش در مســابقات کشــوری
آمــوزش و پــرورش مقطــع متوســطه اول در همــدان بــه
اردوی تیــم ملــی فــرا خوانــده شــده انــد.
همچنیــن براســاس اعــام باشــگاه نفــت و گاز گچســاران
صونــا بیــداد ،ســتاره رحمانیــان و بهــاره ایزدگشــب
بازیکنــان ایــن باشــگاه در لیــگ برتــر هندبــال بانــوان
کشــور بــه پنجمیــن ارودی تیــم ملــی کشــور دعــوت
شــدند.
آیین تودیع و معارفه بخشدار جدید و سابق بوستان
برگزار شد
بــا حضــور مدیــر کل سیاســی انتخابــات اســتاندار ،فرمانــدار
باشــت ،اعضــای شــورای تأمیــن و اداری ،اعضــای شــورای
اســامی شــهر و روســتا ،دهیــاران و برخــی از مســئوالن
باشــت ،مراســم تکریــم و معارفــه بخشــدار جدیــد بوســتان
برگــزار شــد.
ســید مســعود حســینی فرمانــدار شهرســتان باشــت در این
آییــن بــا تقدیــر از شــجاعی بخشــدار ســابق بوســتان ،تغییر

و تحــول و گــردش نخبــگان را امــری اجتنــاب ناپذیــر بیــان
کــرد و گفــت :کســانی کــه جایگزیــن مــی شــوند بایــد
ادامــه دهنــده نقــاط مثبــت مدیــران قبلــی باشــند.
در ایــن آییــن ســید مجیــد محمــدی بــه عنــوان بخشــدار
جدیــد بوســتان معرفــی گردیــد.
سه کیلومتر از شبکه آب بافت فرسوده دوگنبدان
اصالح شد
رئیــس اداره آب و فاضــاب دوگنبــدان گفــت :ســه هــزار و
 80متــر از شــبکه فرســوده آب بافــت فرســوده دوگنبــدان
بــا بیــش از  9میلیــاردو  700میلیــون ریــال اعتبــار امســال
اصــاح شــد.
ســید بهنــام پــاد در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود 14 :هــزارو
 600متــر دیگــر از شــبکههای فرســوده آب شــهری بافــت
فرســوده دوگنبــدان نیــاز بــه اصــاح دارد.
وی طــول شــبکه توزیــع و انتقــال آب شــهر دوگنبــدان را
بیــش از  278کیلومتــر اعــام کــرد و گفــت :از ایــن میــزان
بیــش از  197کیلومتــر شــبکه توزیــع و 80کیلومتــر خــط
انتقــال اســت.

طرح کامل نمایندگان برای استانی شدن انتخابات
طــرح کامــل نماینــدگان بــرای اســتانی شــدن انتخابــات
مجلــس منتشــر شــد.
بــه گــزارش تســنیم ،اخیــرا ً  121نماینــده مجلــس شــورای
اســامی طرحــی را بــرای اصــاح قانــون انتخابــات مجلــس
تدویــن و بــه هیئترئیســه قــوه مقننــه تقدیــم کردهانــد.
ایــن طــرح از ســوی هیئترئیســه پارلمــان پــس از اعــام
وصــول بــه کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی بــرای بررســی
بیشــتر ارجــاع شــده اســت.
متن کامل این طرح به شــرح زیر است:
بسمهتعالی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
احترام ـاً طــرح ذیــل کــه بــه امضــای  121نفــر از نماینــدگان رســیده
اســت جهــت طــی مراحــل قانونــی تقدیــم میگــردد.
مقدمه (دالیل توجیهی):
بیشــک انتخابــات مجلــس شــورای اســامی را از مهمتریــن انتخابــات
در نظــام جمهــوری اســامی میتــوان برشــمرد .علیرغــم اینکــه
مجلــس شــورای اســامی قوانیــن متعــددی درزمینــه برگــزاری انتخابات
مجلــس منعقــد نمــوده ولــی در دو دهــه اخیــر بــا اصالحــات بیشــماری
مواجــه شــده کــه ایــن مهــم نشــان از ایــن دارد کــه قوانیــن مربــوط
میتوانــد دارای ایراداتــی باشــد و اصــاح آن میتــوان زمینــه حضــور
مــردم در عرصــه انتخابــات را پررنگتــر نمایــد .از طرفــی اســتانی
شــدن انتخابــات نیــز دغدغــه بســیاری از مســئولین نظــام میباشــد
کــه ایــن طــرح پیوســتی در قالــب یکفوریتــی بــه جهــت اصــاح ایــن
مهــم بــه شــرح زیــر ارائــه میگــردد.

::آرش کنارکوهی
وقتــی بــرای تهیــه گــزارش از یــک ســوژه بــه نقــاط
مختلــف شــهر ســرک میکشــم ،بــا دقــت بیشــتری بــه
خیابانهــا ،آدمهــای در حــال گــذر ،ویتریــن مغازههــا
و ...نــگاه و فکــر میکنــم .جالــب اســت بــه چیزهایــی
برمیخــورم کــه شــاید بارهــا از کنارشــان گذشــته و
توجهــی بــه آنهــا نداشــتهام .یکــی از شــغلهایی کــه
در همــه کشــورهای دنیــا و حتــی در ایــران مــورد توجــه
قرارگرفتــه پوشــیدن عروســک تنپــوش اســت .شــغلی
کــه شــاید در نــگاه اول عجیــب بــه نظــر رســد امــا افــراد
زیــادی ایــن شــغل را بــرای خــود انتخــاب کردهانــد و
حتــی از آن لــذت میبرنــد .افــرادی هســتند کــه ایــن
عروســک را میپوشــند و در مقابــل رســتورانها و
فســتفودها بــرای مشــتریان ایجــاد رغبــت میکننــد.
معمــوالً کــودکان بــا دیــدن ایــن عروســکها انــرژی
دوچنــدان میگیرنــد و بــرای بــازی و عکــس گرفتــن بــا
آنــان بــه تقــا میافتنــد و البتــه بزرگترهــا هــم بــا آن
عکــس یــادگاری میگیرنــد.
بهاحتمالزیــاد بارهــا بــه آدمهــای مختلفــی برخــورد
کردهایــد کــه لبــاس عروســکها را میپوشــند و بــرای
تبلیــغ یــا خندانــدن مــردم در نقــاط مختلــف شــهر ظاهر
میشــوند .ایــن عروســکهای تنپــوش بــا حــاالت
خاصــی کــه دارنــد هــر آنچــه در درون فــرد میگــذرد
را از مــا مخفــی میکننــد و بهواســطه مســئولیتی کــه
پوشــنده آن دارد مــا را متوجــه خــود میکننــد تــا شــاید
از ایــن راه باعــث کشــاندن مــا بــه رســتوران ،مغــازه یــا
یــک مرکــز تفریحــی شــوند .البتــه پوشــیدن عروســک
تنپــوش یکــی از ابزارهــای تبلیغاتــی اســت کــه در
کشــورهای دیگــر هــم مورداســتفاده قــرار میگیــرد؛
امــا اینکــه کســی شــغل خــود را عروســک تنپــوش
انتخــاب کنــد عجیــب و جالــب اســت .عروســکهای
تنپــوش بــه شــکل جوجــه ،خــروس ،پینوکیــو ،خــرس،
پلنــگ صورتــی و ...اســت .ممکــن اســت برخــی افــراد
پوشــیدن عروســک تنپــوش را بهعنــوان شــغل دوم
خــود انتخــاب کننــد .یــک شــغل عجیــب بــرای شــاد
کــردن مــردم و دعــوت آنهــا بهصــرف غــذا...
 ::وسیله ای برای تمسخر و سرگرمی؟!

عنوان طرح:
یکفوریتــی اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی
موضوع طرح:
مــاده  -1دو مــاده ذیــل مــاده  7قانــون انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی مصــوب  1387.09.07بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی
بهعنــوان مــواد مکــرر یــک و دو الحــاق میشــود:
مــاده  7مکــرر  -1در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی محــدوده
جغرافیایــی هــر اســتان بهعنــوان حــوزه اســتانی انتخابــات محســوب
میشــود.
تبصــره -تعــداد نماینــدگان هــر حــوزه اســتانی معــادل تعــداد نمایندگان
حوزههــای انتخابیــه موجــود در اســتان اســت کــه مســتند بــه قانــون
تعییــن محــدوده حــوزه انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی مصــوب
 1366.01.30و اصالحیههــای بعــدی آن تعیینشــده اســت.
مــاده  7مکــرر  -2هــر یــک از داوطلبــان نمایندگــی مجلــس شــورای
اســامی بایــد منحصــرا ً بــرای یکــی از حوزههــای انتخابیــه موجــود
در اســتان ثبتنــام کننــد .ثبتنــام در بیــش از یــک حــوزه انتخابیــه
موجــب لغــو ثبتنــام و محرومیــت در داوطلبــی نمایندگــی آن دوره
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی میشــود.
ماده  -2دو تبصره به شــرح زیر به ماده  28قانون الحاق میشــود
تبصــره  -1هــر داوطلــب نمایندگــی بایــد متولــد محــدوده جغرافیایــی
حــوزه انتخابیــه محــل ثبتنــام بــوده یــا ســابقه حداقــل  5ســال
ســکونت در آن محــدوده و یــا ســابقه نمایندگــی مجلــس شــورای
اســامی در آن حــوزه را داشــته باشــد.
تبصــره  -2تغییــر حــوزه انتخابیــه ناشــی از اجــرای قانــون تغییــر حــوزه

انتخابیــه داوطلبــان نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مصوبــه
 1382.10.24بایــد بــا رعایــت شــروط ایــن مــاده انجــام گیــرد.
مــاده  -3یــک مــاده بهعنــوان مــاده مکــرر بــه ذیــل مــاده  10قانــون
الحــاق میشــود
مــاده  10مکــرر -رأیدهنــدگان در هــر اســتان میتواننــد بــرای هــر
یــک از حوزههــای انتخابیــه در اســتان در بیــن نامزدهــای مربــوط
بــه همــان حــوزه انتخابیــه بــه میــزان تعــداد کرســیهای موجــود
نماینــدگان موردنظــر خــود را انتخــاب نماینــد.
ماده  -4ماده  8قانون به شــرح زیر اصالح میشود
مــاده  -8از هــر حــوزه انتخابیــه موجــود در اســتان نامــزد یــا نامزدهایــی
کــه حداقــل  20درصــد آرای صحیــح مأخــوذه حــوزه انتخابیــه تبصــره
ذیــل مــاده  1ایــن قانــون را کســب کــرده و باالتریــن رأی را در کل
اســتان بــه دســت آوردهانــد ،نماینــده یــا نماینــدگان اســتان از آن حــوزه
انتخابیــه محســوب میشــوند.
تبصــره -درصورتیکــه حدنصــاب در ایــن مــاده ،بــرای یــک یــا چنــد
کرســی بــه دســت نیایــد نامــزد یــا نامزدهایــی کــه بیشــترین رأی
را نســبت بــه ســایر نامزدهــای آن حــوزه انتخابیــه در ســطح اســتان
کســب کــرده باشــند بهعنــوان نماینــده یــا نماینــدگان آن اســتان از آن
حــوزه انتخابیــه بــه مجلــس راه مییابنــد.
مــاده  -5مــاده  9قانــون و تبصرههــای  3 ،1و  4آن حــذف میشــود.
مــاده  -6مــادهای بــه شــرح زیــر بــه ذیــل مــاده  32قانــون الحــاق
میشــود.
مــاده  32مکــرر -بهمنظــور تجمیــع نتایــج آرای حوزههــای انتخابیــه
موجــود در اســتان هیئتــی بهعنــوان هیئــت اجرایــی اســتان در محــل
اســتانداری بــه ریاســت اســتاندار و عضویــت مدیــرکل ثبتاحــوال

اســتان ،رئیــس دادگســتری اســتان و نماینــدگان معتمدیــن محلــی
عضــو هیئتهــای اجرایــی مرکــز حوزههــای انتخابیــه موجــود در
اســتان تشــکیل میشــود.
تبصــره  -1جلســات ایــن هیئــت ب اکثریــت مطلــق اعضــا رســمیت
مییابــد.
تبصــره  -2معتمدیــن محلــی عضــو هیئتهــای اجرایــی مرکــز
حوزههــای انتخابیــه موجــود در اســتان حداکثــر یــک هفتــه قبــل از
روز رأیگیــری از میــان خــود یــک نفــر را بــرای عضویــت در هیئــت
اجرایــی اســتان انتخــاب و بــه ایــن هیئــت معرفــی میکننــد.
تبصــره  -3فرمانــداران و بخشــداران مراکــز حوزههــای انتخابیــه
موظفانــد بالفاصلــه پــس از خاتمــه رأیگیــری و شــمارش آرا نتایــج
حاصلــه را بــا هیئتهــای نظــارت حــوزه انتخابیــه خــود تطبیــق داده و
طــی صورتجلســهای هیئــت اجرایــی اســتان اعــام کننــد.
تبصــره  -4رئیــس هیئــت اجرایــی اســتان مکلــف اســت پــس از تجمیــع
آرا نتایــج حاصلــه را بــا هیئــت نظــارت اســتان تطبیــق داده و طــی
صورتجلس ـهای بــه وزارت کشــور و شــورای نگهبــان ارســال و ســپس
از طریــق رســانههای گروهــی اعــام کنــد.
ماده  -7ماده  24قانون حذف میشــود
ماده  -8ماده  56قانون به شــرح زیر اصالح میشود
مــاده  -56تبلیغــات و شــیوههای تبلیغــی مجــاز منحصــر بــه مــوارد
مجــاز مذکــور در قانــون بــوده و مراجــع اداری انتظامــی و قضایــی
موظــف بــه برخــورد بــا تبلیغــات غیرمجــاز هســتند ،مــدت فعالیــت
تبلیغاتــی بــرای نامزدهــای نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی 15
روز قبــل از روز اخــذ رأی آغــاز و تــا  24ســاعت قبــل از اخــذ رأی
ادامــه دارد.

بحران بیکاری و شغل نوظهور تنپوش گردانی
بچه ها دوستم دارند و بزرگترها نامهرباناند...

نبــود فرصتهــای مناســب و امنیــت شــغلی در
بــازار کار ،برخــی افــراد را بهســوی بــازار مشــاغل
کاذب میکشــاند .تنپــوش گردانــی یــا پوشــیدن
عروســکهای کارتونــی و ایســتادن مقابــل درب
فروشــگاه و مرکــز تجــاری یکــی از ایــن نــوع مشــاغل
اســت.
تنپوشگردانــی ایــن روزهــا بــرای افــراد جویــای کار
جــز ردیفهــای شــغلی محســوب
عروســکهایی
میشــود.
باشــخصیتهای کارتونــی مختلــف
و جــذاب کــه بایــد مقابــل درب
مجتمعهــای تفریحــی و تجــاری
افــراد را جــذب و بهنوعــی امــور
بازاریابــی انجــام دهنــد.
تنپوشگردانــی ازجملــه مشــاغل
نوظهــور و جذابــی بــوده کــه جــای
حاجیفیــروز را گرفتــه اســت
و شــاید کمتــر کودکــی بتوانــد
بهراحتــی از کنــار عروســکهای
موردعالقــه خــود در خیابــان عبــور
کنــد و احساســی نســبت بــه آن
نداشــته باشــد.
ایــن افــراد شــاید کارشــان
بهظاهــر آســان اســت ،امــا فقــط
بهظاهــر ...همــه بــا دیدنشــان ذوق
میکننــد و لبخنــد میزننــد.
البتــه بعضیهــا هــم بــه لبخنــد کفایــت نمیکننــد و
ایــن عروســکهای دوستداشــتنی را وســیلهای بــرای
بــازی و شــوخی خودشــان میبیننــد؛ آنهــا را هــل
میدهنــد ،ضربــه میزننــد ،دســت تــوی چشمشــان
میکننــد ،پــا جلــوی پایشــان میگیرنــد تــا از پلههــا

کلهپــا شــوند! و خالصــه از هــر نــوع شــیرینکاری کــه
بلــد هســتند دریــغ نمیکننــد! امــا همهکســانی کــه
برخــورد ناشایســتی بــا ایــن عروســک پوشهــا دارنــد
یــک موضــوع مهــم را فرامــوش میکننــد ،آنهــم اینکــه
بــا یــک انســان طــرف هســتند نــه یــک اســباببازی!
اینهــا حــرف دل خــود آنهاســت .ژســتهایی
بــرای شــادی دیگــران میگیرنــد ،امــا بعــد وقتــی

حرفهایــش را میشــنوی پشــت ایــن صــورت شــاد،
دل غمگینــی هســت کــه فقــط خــودش آن را حــس
میکنــد؛ غمگیــن از برخوردهــای ناشایســت...
هــوا گــرم اســت .تعجــب میکنــم داخــل عروســک
ضخیــم چطــور گرمــا را تحمــل میکنــد .حتــی اگــر

ســختیاش را همیــن در نظــر بگیریــم بــاز کــم نیســت.
قــرار گفتگــو بــا مــرد عروســک پــوش گچســارانی
را هماهنــگ میکنــم کــه میگویــد :شــب بیاییــد
وعدهمــان ســهراهی -قبــل از کوچــه بنیــاد شــهید،
پیتزافروشــی . 1.2.3
وقتــی کنــارش مینشــینم بــا اشــتیاق منتظــر
صحبتهایــش هســتم .اشــتیاقم ازاینجهــت بــود
کــه هیچوقــت از درون ایــن
عروســکهای بامــزه خبــر
نداشــتم و هویــت و دنیــای ایــن
آدمهــا برایــم مجهــول بــود.
وقتــی ســر عروســک را از ســرش
برمـیدارد بــا تعجــب دیــدم پســر
جوانــی اســت .نامــش صمــد،
متولــد  ،1379ســاکن روســتای
سربیشــه گچســاران اســت .دو
ســالی اســت تنپــوش عروســکی
برتــن میکنــد و بــه ایــن
عروســک بیجــان ،جــان داده
اســت.
«صمــد افــرا» علــت روی آوردن
بــه ایــن حرفــه را اینگونــه
برایمــان توضیــح میدهــد:
پــدرم بنــا اســت یــک خواهــر و
ســه بــرادر هســتیم ،فرزنــد ارشــد
خانــواده هســتم .پــدرم گاهــی
بیــکار و گاهــی ســرکار ...مــادرم خانـهدار اســت .هــر جــا
کارگــری باشــد کار میکنــم و از روی بیــکاری و بــرای
تأمیــن مخــارج تحصیلــم بــه ایــن شــغل رو آوردم.
 ::بچهها دوستم دارند و بزرگترها نامهرباناند
از صمــد دربــاره ارتباطــش بــا بچههــا میپرســم کــه

میگویــد :بچههــا بیشــتر از تنپوشهــای عروســکی
اســتقبال میکننــد و بــا عروســکها مهربانترنــد و
بزرگترهــا دیرتــر عالقهمنــد میشــوند و بــا بغضــی در
گلــو ادامــه میدهــد :متأســفانه برخــی از آدمبزرگهــا
اذیــت میکننــد ،گاهــی شــیء را بــه ســمتم پرتــاب
میکننــد و تعادلــم را برهــم میزننــد.
از وی در رابطــه بــا درآمــدش میپرســم کــه میگویــد:
از ســاعت  5عصــر تــا  8شــب بــه نظافــت درون مغــازه
مشــغولم و از  8تــا  12شــب مقابــل مغــازه میایســتم
و بــرای جلــب نظــر مــردم ،ماهانــه  500هــزار تومــان
دریافــت میکنــم.
صمــد ســختیهای کارش را گــرم بــودن داخــل
عروســک بخصــوص در ایــام تابســتان ذکــر میکنــد
و میافزایــد :برخــی اوقــات ســر عروســک جلــوی
نگاهــم را میگیرنــد و اینکــه نســبت بــه راســت و چپــم
تســلطی نــدارم چــون زاویــه دیــدم کــور اســت.
 ::مشکل فرهنگی
انــگار همــه مشــکالت یکجورهایــی ریشــه فرهنگــی
هــم دارد .میگوینــد فرهنــگ مواجهــه بــا ایــن
عروســکهای تبلیغاتــی در شــهر مــا وجــود نــدارد.
از آن میپرســم پــس خوبیهــای ایــن کار چیســت؟
صمــد اینطــور جــواب میدهــد :مــن بــا ایــن کار
خــرج تحصیلــم را تأمیــن میکنــم نــه بیمــه و نــه
امنیــت شــغلی دارم ،یعنــی چندیــن بــار بــا خطــر
تصــادف مواجــه شــدهام ولــی وقتــی میبینیــم کــه
مــردم ،بخصــوص کــودکان بــا دیــدن مــن لبخنــد
میزننــد انــرژی میگیــرم 80 .درصــد افــرادی کــه مــرا
میبیننــد بــا مــن عکــس میگیرنــد .انــرژی بســیار
مثبتــی از بچههــا میگیــرم.
 ::آینده را چطور میبینی؟
ســرش را پاییــن میانــدازد و بــا اندوهــی کــه از
چشــمانش پیداســت میگویــد :بــا اینکــه مشــکالت
هســت ولــی تــا جایــی کــه بتوانــم بــه کارم ادامــه
میدهــم و از اینکــه شــما ســراغ مــن آمدیــد و درد
دل مــرا شــنیدید ،خوشــحال شــدم .امیــدوارم کســانی
کــه ایــن مطلــب را میخواننــد و بــا مــا و کارمــان آشــنا
میشــوند وضعیــت را درک کننــد ،چــرا کــه ایــن بــرای
آینــده دلگرمکننــده اســت...

