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»هميش�ه در عس�لويه مي دي�دم م�ردم جامعه 
پيرامون�ي در آن همه طرح هاي توس�عه نقش�ي 
ندارند. زندگي مردم پيرامون عس�لويه برايم اين 
سوال را ايجاد كرده بود كه ذي نفعان از جمله زنان 
چه نفعي از توسعه برده اند. انگار كه آنها ديده نشده 
بودند. همين انگيزه اي شد تا به مساله نابرابري ها 
توجه كنم.« اينه�ا را »مهتا بذرافك�ن« مي گويد؛ 
جامعه ش�ناس و پژوهشگر ساكن بوش�هر كه در 
زمينه محيط زيس�ت و جنس�يت كار تحقيقاتي 
مي كن�د. او مي گويد خشكس�الي آث�ار زيانباري 
بر زندگي خانواده هاي روس�تايي داش�ته اس�ت. 
اما آث�ار اجتماعي بر زندگي روس�تاييان خصوصا 
زنان روس�تايي معم�وال از چش�م تصميم گيران 
پنهان مانده است. او به طور مشخص در اين زمينه 
يك س�ال و ني�م در روس�تاي »كوش�ك قاضي« 
شهرستان فسا در استان فارس تحقيقات ميداني 
انجام داده اس�ت. همين تجربه باعث ش�د تا با او 
درباره پيامدهاي خشكسالي و بحران آب بر زندگي 

زنان گفت وگو كنيم. 

  پرسش نخست من اين است كه چه آثار ملموسي 
متوجه جامعه زنان بوده است؟ 

شكل آسيب هايي كه زنان به سبب اين مساله متاثر شده اند 
از آن اساس��ا اقتصاد خانواده فروپاشيده اس��ت. زن ها در 
كشاورزي به مردها كمك مي كرده اند وقتي خشكسالي 
آمده است. سه اتفاق براي مردها افتاده است. خشكسالي 
در روستاها سه پيامد را براي مردها داشته است؛ اول اينكه 
خودشان به تنهايي مهاجرت كرده اند به شهرها تا بتوانند 
كار كنند و هزينه زندگي خانواده ش��ان را تامين كنند و 
براي خانواده پول بفرستند. در اين شرايط مسووليت هاي 
مراقبت گري خانواده تماما برعهده زنان است و همين كه 
بايد وضعيت اقتصادي خانواده را هم مديريت كنند. همين 
طور بايد به نيازهاي عاطفي خانواده هم به تنهايي پاسخ 
دهند. بنابراين اين زنان ممكن است در برابر اين سطح از 

فشار سالمت روان شان آسيب ببينند و تاب نياورند. 
در ش��كل دوم خانواده به طور كام��ل مهاجرت مي كند. 
خب اين خانواده ها با دست خالي راهي شهرها مي شوند 
و ساكن حاش��يه ها مي ش��وند و آنجا هم در معرض انواع 
آس��يب هاي اجتماعي هس��تند. اين اف��راد عموما فاقد 
مهارت هايي هس��تند كه در فضاهاي ش��هري موردنياز 
اس��ت پس مجبور مي ش��وند به مش��اغل غيررسمي يا 

كارهاي ساده روي بياورند كه فقر آنان را تشديد مي كند. 
آسيب ديدن ساختار خانواده و درگير شدن افراد به انواع 
آسيب ها دور از انتظار نيست. در اين وضعيت زنان يا قرباني 
اين آسيب ها مي ش��وند يا مثال مجبورند از همسر معتاد 
يا فرزنداني كه آسيب ديده اند، حمايت كنند و تنش ها و 
خش��ونت هاي خانگي عمدتا متوجه زنان است و شكل 
سوم اين است كه مردان روس��تايي برخالف بيكاري در 
محل زندگي شان مي مانند و مثال به درآمد يارانه شان اكتفا 
كنند. اغلب اين مردها چون دايما شاهد وضعيت خشك 
شدن باغ هاي شان هس��تند به مرور كم حوصله و افسرده 
مي شوند. گرايش ش��ان به مصرف مواد بيشتر مي شود و 
دوباره اين زنان هستند كه بايد پيامدهاي اين اتفاقات را 
در اين خانواده ها تحمل كنند. در برخي روستاها كه براي 
پژوهش رفته ام از آب آوردن براي خانه تا بقيه كارها هم بر 
دوش زن خانواده است.  مهم ترين مساله اين است كه اگر 
زن ها دانش زيست محيطي شان و دانش هواشناسي شان 
افزايش پيدا كند وخودباوري ش��ان تقويت شود من فكر 
مي كنم بتوانند در مناطق خودشان كنش هاي مناسبي 

انجام دهند.  از زمان تقس��يم كار اجتماعي زنان هميشه 
نقش مراقبت گري و تهيه غذا از طبيعت داش��ته اند. اين 
دانش بومي ش��ان هميش��ه براي دفاع بهتر و پايدارتر از 
محيط زيست موثر بوده است. من فكر مي كنم دراين باره 
خيلي مي ش��ود بحث كرد. اگر فناوري هاي ن��و با دانش 
بومي تلفيق شوند نتايج مثبتي خواهند داشت. دست كم 
در مديريت خرد كه مطمئنم موثر است. اما در مديريت 
كالن هميشه نظام برنامه ريزي ما مردانه بوده و از همين 
رو به نيازهاي جامعه زنان توجه نشده است. زيرساخت ها 

را مردانه مي سازند. 
  مقصود ش�ما از اينك�ه زيرس�اخت ها را مردانه 

مي سازند، چيست؟
يعني اينك��ه وقتي مث��ال تصميم مي گيرند يك س��د را 
بسازند، مردان هستند كه مطالعه مي كنند، برنامه ريزي 

مي كنند و سد را هم مي سازند. در اين فرآيند طبيعتا به اين 
نكته هم فكر نمي شود كه اين تصميم ها ممكن است چه 
اثري بر زندگي خانواده هاي ذي نفع داشته باشند. زنان در 
زمينه انرژي و حوزه آب كمتر فرصت پيدا كرده اند كه در 
نظام تصميم گيري در دنيا نقش داشته باشند. اين محدود 
به ما هم نيست قبال يك مقاله بين المللي خواندم كه اين 

ويژگي بسياري از كشورهاي دنياست. 
  چگونه مي توان نقش زنان را در مقام ذي نفعان و 

برنامه ريزان  افزايش  داد؟
برنامه هاي توسعه فن ساالرانه اس��ت. وقتي برنامه هاي 
توسعه انس��ان مدارانه ش��ود آن وقت بطور طبيعي نگاه 
تك جنسيتي هم كاسته مي ش��ود. در نگاه فن ساالرانه 
مردان دس��ت باال را دارند. وقتي هم از تعادل جنس��يتي 
در برنامه هاي توس��عه حرف مي زني��م منظورمان صرفا 
اين نيس��ت كه مثال زنان حتما برنامه ريز باشند. خيلي 
وقت ها ممكن است زنان هم باشند اما نگاه و خروجي اين 
تصميم ها انسان مدارانه نباشد. با توس��عه انسان مدارانه 
بطور طبيعي شكاف هاي جنس��يتي و طبقاتي كاهش 

پيدا مي كند. بهترين كار اين است كه از توسعه فن ساالرانه 
دست بكشيم.  

  از تغيي�ر رويكرد ب�ه توس�عه و در پيش گرفتن 
روش هاي نرم براي عبور از بحران خشكس�الي و 

كم آبي در تجربه هاي جهاني هم مثالي داريد؟
بله. در بسياري از كشورهاي جهان از جمله برخي جوامع 
فقير آفريقايي شيوه هاي تطبيق با شرايط خشكسالي را در 
پيش گرفته اند. آنها خشكسالي را پذيرفته اند و مدل جديد 
اقتصادي طراحي كرده اند تا اقتصاد روستاها پايدار شود. 
اما مشكل ما اين است كه هنوز خشكسالي را نپذيرفته ايم. 
يكي از جدي ترين سياست هاي ما بايد مبتني بر تطبيق 
با شرايط باشد. كارآفريني بدون آب يكي از سياست هايي 
اس��ت كه بايد در مناطق دچار خشكس��الي دنبال شود. 
مشاغلي را در روستاها براي توانمند كردن زنان گسترش 

مي دهند كه در ابتدا خانواده ه��ا از فقر نجات پيدا كنند. 
راهكار ديگري كه در پيش گرفته اند مش��اغل سبز است 
كه به آب نياز چنداني نداشته باشد و با اقليم سازگار باشد 
و آب را هم ذخيره كند. مس��اله ما اين اس��ت كه هنوز در 
مرحله پذيرش هستيم.  تغيير الگوهاي كشت، راهكارهاي 
نگهداري آب، احياي صنايع دستي از بين رفته كه بخش 
مهمي از جامع��ه هدف اي��ن اقدامات را زنان روس��تايي 
تش��كيل مي دهند. اي��ن اقدامات باي��د از مهاجرت هاي 
سرگردان جلوگيري كند. پيوند روس��تاييان با روستا با 
اين مشاغل بازتعريف مي ش��ود كه برگرفته از سنت هاي 
بومي همان منطقه اس��ت كه با فناوري هاي جديد مثل 
بازاريابي هاي آنالين تلفيق مي ش��ود و روستاييان ديگر 
پيوندشان را فقط در كشاورزي تعريف مي كنند. اين همان 

اتفاقي است كه ما به آن نياز داريم. 
  چقدر رفته ايم سراغ اين تغيير رويكرد؟

اين تغيير رويكرد به صورت موردي و بر اثر خالقيت هاي 
فردي در برخي مناطق كشور روي داده است. مثال همين 
طرح هاي گردش��گري و بوم گردي كه دارد اجرا مي شود 
سرعت كافي ندارد. اينقدر سيس��تم اداري ما مانع بر سر 
راه متقاضيان مي گذارد كه خيلي وقت ها افراد در ميانه راه 

خسته مي شوند. 
  به نظر شما اگر به مساله آثار بحران محيط زيست 
ب�ر خان�واده و خصوصا زن�ان توجه نكني�م با چه 

پيامدهايي اجتماعي روبه رو خواهيم شد؟
همي��ن االن جمعيتي كه هج��وم آورده اند به حاش��يه 
ش��هرهاي بزرگ و آس��يب هاي اجتماعي تشديد شده 
است. و تازه مهاجرت خانوادگي با مهاجرت هاي فردي 
متفاوت است. بسياري از دختران اين روستاها تصميم 
مي گيرند به صورت ف��ردي براي كار و گ��ذران زندگي 
به شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند. اين نوع مهاجرت به 
دليل حاكم بودن قواعد سنتي بر روابط درون خانوادگي 
مش��كالت خاص خودش را دارد. حاال با اين دشواري ها 
وقتي كس��ي تصميم مي گيرد كه خانواده را ترك كند 
معني اش اين اس��ت كه ديگر راهي برايش باقي نمانده 
است. من واقعا اميدوارم بهزيس��تي مساله شكنندگي 
رواني در روس��تاها را جدي بگيرد. من به چش��م خودم 
ديده ام اعضاي بس��ياري از اين خانواده ه��ا به دليل فقر 
ناشي از خشكسالي نتوانسته اند زير بار فشار رواني دوام 
بياورند. عمده پيامده��اي افزايش اعتياد مرد خانواده ها 
در روس��تاها متوجه زنان است. اين مسائل ممكن است 
از نظر سياستگذاران ما دور مانده باشد. تا مسوولي به اين 
روستاها سر نزند ممكن است اين پيامدهاي اجتماعي را 

لمس نكند. 

گروه اجتماعي: حجت اهلل اماني، مديركل اش��تغال 
و كارآفريني بنياد ش��هيد از راه اندازي س��امانه ثبت 
درخواس��ت  بهره مندي از تس��هيالت خوداشتغالي 
خبر داد و گفت: »ايثارگ��ران داراي طرح كارآفريني 
كه نياز ب��ه حمايت مالي و تس��هيالت بانك��ي دارند 
بدون حضور در بنياد و صرفا با مراجعه به سايت ايثار 
مي توانن��د ضمن كس��ب اطالع از ش��رايط پرداخت 
تسهيالت، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند. 
درخواست هاي ثبت شده از اين طريق پس از بررسي 
شرايط متقاضيان و مس��تندات ارايه شده در صورت 
واجد ش��رايط بودن به بانك هاي عامل در استان ها يا 
صندوق اشتغال و كارآفريني در س��تاد مركز ارسال 

مي شود.«   ايسنا

محمدعل��ي نجف��ي ب��ا انتق��اد از برگزاركنندگان 
مراسم جش��ن بانوان شاغل در ش��هرداري تهران 
كه به مناس��بت ميالد حضرت زه��را )س( برگزار 
شد، بر ضرورت حفظ ش��ؤونات اسالمي در تمامي 

رويدادهاي فرهنگي تاكيد كرد. 
محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران طي ابالغيه اي 
خطاب ب��ه مع��اون ام��ور اجتماع��ي و فرهنگي و 
رييس س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
با اش��اره به برنامه هنري اجرا ش��ده در مراسم روز 
بزرگداشت مقام زن در برج ميالد تاكيدكرد: توجه 
به ارزش ها و رعايت ش��ؤونات در اج��راي برنامه ها 

ضروري است. 
ش��هردار تهران در اين ابالغيه تصريح كرده است: 
ما معتقد نيس��تيم كه اس��الم دين عزاست، اسالم 
دين شادي، نش��اط و زندگي است اما بايد شؤونات 
و چارچوب ها در شادي هم رعايت شود و اين خود 
يك هنر اس��ت و همه همكارانم موظف هستند در 
اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري نس��بت به اين 

مهم دقت الزم را داشته باشند. 

ديروز در شبكه هاي اجتماعي خواندم كه 
تع��دادي از بانك ها براي توزي��ع پول نو 
براي عيدي دادن مشخص ش��ده اند. مي خواستم 
بگويم چه كار قش��نگي است. انس��ان را بيشتر ياد 

بوي عيد و روزهاي شيرين نوروز مي اندازد. 
09124120007

 چرا شركت ها و س��ازمان هاي خصوصي 
عي��دي كاركنان خ��ود را روزه��اي آخر 
مي دهن��د ؟ واقع��ا كاركن��ان اي��ن ش��ركت ها و 
س��ازمان ها چرا فكر نمي كنند پرسنل آنها هم اين 

شب عيدي احتياج به پول و عيدي دارند؟ 
02133710005

 اميدوارم مسووالن در اين روزهاي پاياني 
س��االنه  خريد ه��اي  اوج  ك��ه  س��ال 
خانواده هاس��ت، حواس ش��ان به كنترل قيمت ها 
باش��د، چون چيزي ك��ه م��ا مي بينيم، اث��ري از 
»نظارت« در آن نيست!  09121110004

 االن خريد و فروش هاي اينترنتي هر روز 
بيش��تر و بيشتر مي ش��ود و مسووالن هم 
براي آن خيلي تبليغ مي كنن��د، ولي هنوز نظارت 
چنداني روي آنها نيست. اگر مي خواهيم اين شيوه 
خريد را ترويج دهيم بايد زيرساخت هاي آن را هم 
آماده كنيم وگرنه ش��هروندان و جامعه را با چالش 
روبه رو مي كند  09135500006

1- همه ما، از شنيدن نام هاي 
جعلي بر آب و خاك سرزمين 
مادري س��خت برمي آشوبيم 
و عصباني مي ش��ويم، به وقت 
ش��نيدن س��رود »اي ايران« 
از  و  ب��ه هيج��ان مي آيي��م 
ايراني ب��ودن خود احس��اس 
سربلندي مي كنيم، به سخنان مردم ديگر كشورها 
درباره ايران حس��اس هس��تيم و به دق��ت آنها را 
مي كاويم و پاس��خ مي دهيم؛ اين احساس��ات پاك 
ميهن دوس��تانه البته كه در خور تحس��ين و مايه 
افتخار هس��تند، اما اين واكنش هاي عاطفي ما، آيا 

دردي را از وطن درمان مي كنند؟ 
ش��ايد بتوان گف��ت ك��ه ميهن دوس��تي برخي از 
ما ايرانيان بيش��تر در ح��وزه نظ��ري و كالمي جا 
مي ماند و در اقدامات عملي روزمره ما محلي ندارد. 
مي خواهم به عرض برسانم، كمتر پيش مي آيد كه 
منافع مل��ي و ميهني را بر منافع ش��خصي ترجيح 
بدهيم. بسياري از اعمال ساده روزمره از جلوه هاي 
بسيار مهم ميهن دوس��تي اس��ت كه گاه از شدت 
بديهي بودن از چش��م پنهان مي مانند- يا شايد ما 

ترجيح مي دهيم به آنها توجهي نكنيم. 
مث��ال، خري��دن كاالي ايران��ي ب��ه واق��ع وظيفه 
ميهن دوس��تانه اي اس��ت كه اگر جنبشي ميهني 
براي آن شكل بگيرد، تاثيري عميق بر اقتصاد ملي 

و آينده ايران خواهد داشت. 
اما اين موضوع هم دو س��ويه دارد، يك س��وي آن 
مصرف كنن��ده اي اس��ت كه بن��ا بر دالي��ل ملي و 
ميهن��ي كاالي ايراني را بر كاالي مش��ابه خارجي 
ترجيح مي دهد و س��وي ديگر ماجرا، توليد كننده 
ايراني اس��ت ك��ه باي��د بي تقلب و غ��ش، حداكثر 
ت��وان خ��ود را ب��راي تولي��د كااليي مرغ��وب و با 
كيفيت به كار گيرد و بداند ك��ه دقت نظر در توليد 
محصولي ب��ا كيفيت و ب��ادوام و به صرف��ه، عملي 
اس��ت وطن دوس��تانه و توليد كاالي بي كيفيت و 
تقلبي و س��ر هم كردن قطعات چيني وارداتي در 
 داخل كشور به اس��م توليد داخلي خيانت به كشور 
و آينده ايران و اعتماد مردم اس��ت و بهانه به دست 
كس��اني مي دهد كه كاالي ايران��ي را فاقد كيفيت 

مي دانند. 
در اين مقوله س��خن بس��يار مي توان گفت، شك 
ندارم اگ��ر ب��ا آن تاجر ايران��ي كه ُمهر و س��جاده 
چيني به كشور وارد كرده س��خن از ميهن دوستي 
بگوييد، خود را وطن خواه و ايران دوس��ت مي داند 
اما به وقت كس��ب س��ود مادي، حاضر است حتي 
ُمهر و س��جاده كه اقالمي ايراني و اسالمي هستند 
را از دس��ت بيگانگان بخ��رد و وارد كش��ور كند و 
كارگاه هاي البد كوچك��ي كه به تولي��د اين اقالم 
مش��غول هس��تند را به زحمت و رك��ود و بيكاري 

بكشاند. 
وعده م��ا در ه��ر يادداش��ت، ي��ادآوري گام هايي 
اس��ت كه هر يك از ما ش��هروندان وظيف��ه داريم 
براي پيش��رفت و آباداني كش��ور و رفاه هموطنان 

خود برداريم. 
2- فرودگاه هاي بين المللي نمايش��گاه كش��ورها 
هس��تند، اولين مواجهه مس��افر خارجي با كشوِر 
مقصد، ف��رودگاه اس��ت. در همان نظ��ر اول نظم 
و آراس��تگي و زيباي��ي مي تواند تاثي��ري ژرف در 
قضاوت آنها داشته باشد. همه دولت ها مي كوشند 
فرودگاه اصلي خود را به جل��وه گاه توان مديريت و 
جذابيت هاي فرهنگي و سرمايه گذاري كشورشان 

تبديل كنند. 
اين موضوع بس��يار مهم اما، در فرودگاه بين المللي 
امام خميني)ره( س��خت مورد غفلت ق��رار گرفته 
اس��ت؛ گويي از همان اول كه افتت��اح اين فرودگاه 
با سر و صداي زياد و مصاحبه هاي مكرر وزير وقت 
آقاي خرم اطالع رس��اني مي ش��د، قصد س��اختن 
فرودگاهي متناس��ب با پايتخت جمهوري اسالمي 
ايران در نظ��ر نبوده و فق��ط ف��رودگاه كوچكي با 
امكانات محدود س��اخته اند. در اين فرودگاه - كه 
حتما كاركنان زحمتكش آن براي نظم و س��امان 
و كاراي��ي اش به جان مي كوش��ند، م��وارد نازيبا و 
آزار دهنده بس��ياري در نظر مي آيد. از س��نگ هاي 
ارزان قيمت ب��د رنگ و بد كيفيت ك��ه تمامي بدنه 
ترمينال با آنها پوشيده ش��ده تا گرافيك محيط و 
بي س��ليقگي در نصب بنرهاي بدش��كل و وارفته و 
وضعيت حمل مس��افران از ف��رودگاه ب��ه تهران، 
چيزي را كه به چشم مي آورد نا بساماني و مديريت 
ناكارآمد و كند است. جلوي در خروجي تحويل بار 
و خروج مس��افرين، عده زيادي مس��افركش هاي 
ش��خصي ايس��تاده اند، برخي از آنه��ا اندكي زبان 
انگليسي مي دانند و تخصص آنها شكار گردشگران 
اس��ت. آنه��ا جل��وي مس��افران را مي گيرن��د و با 

ترفندهايي راضي شان مي كنند. 
من خود رقم گ��زاف 100 يورو كراي��ه تا هتل الله 
تهران براي حم��ل زوج پي��ر اروپايي را ش��نيدم. 
ع��ده ديگ��ري از آنه��ا س��ر راه مس��افران ايراني 
مي ايس��تند و با آنها تا بيرون در همراه مي ش��وند 
و آنقدر اص��رار مي كنند تا آنها را راض��ي كنند. در 
اي��ن مي��ان، رانن��دگان تاكس��ي هاي فرودگاهي 
كه س��اعت ها معطل مانده اند تا نوبت ش��ان برسد، 
مالي��ات بر درآم��د و ح��ق عضويت به س��ازمان و 
شركت متبوع ش��ان پرداخت مي كنند و تنها ممر 
درآمد و زندگي ش��ان همان تاكس��ي است، شاهد 
به س��رقت رفتن ح��ق خود هس��تند. متاس��فانه 
برخ��ي از هموطنان، ب��راي اندك تف��اوت قيمت، 
مس��افركش هاي بي تابل��و و ناش��ناس را انتخاب 
مي كنند و ريسك همراه شدن با آنها را مي پذيرند 
و به خاط��ر اندكي تف��اوت قيمت ح��ق رانندگان 

سرويس هاي رسمي فرودگاه را ادا نمي كنند. 
حكايت ف��رودگاه ام��ام خميني )ره( البت��ه ادامه 

دارد…

راه اندازي سامانه ثبت درخواست  
تسهيالت خوداشتغالي

دستور ويژه نجفي براي حفظ 
شؤونات اسالمي

در برنامه هاي شهرداري

غلفت از فضاي عمومي فرودگاه 
امام خميني )ره( 

نيوشا   طبيبي

گفت وگو با مهتا بذرافكن، جامعه شناس 

بار رواني خشكسالي در روستاها بر دوش زنان است 

آگهي فراخوان پيمانكار
موضوع: مناقصه شماره: 96-37

شركت گاز استان لرستان )مناقصه گزار( در نظر دارد در اجراي جزء يكم بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل كشور، اجراي شبكه گازرساني به روستاهاي 
م�روك –دوخواهران - يزدگرد شهرس�تان دورود بص�ورت PC، را از طريق مناقصه عمومي )يك مرحله اي( ب�ه پيمانكار واجد صالحيت واگ�ذار نمايد. لذا از كليه 
پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ96/12/22لغايت 97/01/18به پايگاه 
ملي اطالع رس�اني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در 

دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 97/01/26به دفتر رييس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. 
تذكر: اسناد ارزيابي كيفي همزمان با ساير اسناد تحويل داده مي شود و پاكات مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي را از كميته فني و بازرگاني اخذ نمايند بازگشايي 

خواهد شد
ضمنًا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 97/02/02 مي باشد. 

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه:   اجراي شبكه گازرساني به روستاهاي مروك –دوخواهران - يزدگرد شهرستان دورود
2- مدت پيمان: 7ماه تقويمي

3- مبلغ برآورد هزينه كارحدود: 10.051.921.112 ريال
4- پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد. 

5- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: حداقل، 510.000.000 ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير
الف- ضمانتنامه بانكي 

ب- واريزي وجه نقد به حساب 2174534802005 بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد 
6- محل تحويل و گشايش پيشنهادات: خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها، تلفكس: 066-33200683 

7- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه5 تاسيسات و تجهيزات 
8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد است. 
10- شرايط شركت كننده در فراخوان: 

* داشتن شخصيت حقوقي
* تجربه كافي مرتبط

* توانايي تهيه و تسليم ضمانتنامه
* توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز

* داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
* رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري

* داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهاي مالي حسابرسي شده 
* بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد. 

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد
12- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس: http://iets.mporg.ir  نيز درج گرديده است. 

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

نوبت اول

 شركت گاز استان لرستان
)سهامي خاص(

شركت ملي گاز

خرم آباد: ميدان 22 بهمن )كيو( – بلوار مديريت تلفن: 8-33207815 فكس: 33200684

امين شول سيرجاني 

زنان و مردان با هشتگ برابر با من نوشتند

روايت نابرابري
گروه اجتماعي| »هرجا اس��م پدرم رو پرسيدن 
اسم مادرم رو هم گفتم. هرجا نوش��ته بود نام پدر: 
... . اضافه كردم نام مادر: ...«. روز گذش��ته هشتگ 
»برابر با م��ن« در ش��بكه هاي اجتماع��ي بازتاب 
زيادي داشت. در آستانه روز زن و روز مادر كاربران 
زن در مورد مشكالت شان نوشتند و برخي كاربران 
مرد هم در نوش��تن مش��كالت زنان ب��ا آنها همراه 
ش��دند. »روايت كردن، آدم ها را ش��جاع مي كند. 
هر چه ببيني��م ديگران روايت��ي را مي گويند انگار 
ديگ��ر از اتفاقي كه ب��راي ما افتاده نمي ترس��يم.« 
ش��روع هش��تگ برابر با من دعوت جمعي از زنان 
فعال سياس��ي و مدني بود كه با انتش��ار يك ويدئو 
و روايت هاي تك خطي از مشكالتي كه در جامعه، 
محل كار و خانواده هاي خود پش��ت سر گذاشتند، 
زنان را دعوت كردند تا آنها هم داستان هاي ش��ان 

را بازگو كنند.
ب��ه دنبال اين دع��وت تجربه ه��اي زن��ان از موارد 
كوچك روزمره گرفته تا حقوق اساسي ش��ان سر از 
ش��بكه هاي اجتماعي درآورد. آزارها و متلك هاي 
خياباني، تبعي��ض رفتاري ميان فرزن��دان دختر و 
پسر، نابرابري حقوق و نحوه برخورد در محل كار و 
حتي نحوه برخورد در شبكه هاي اجتماعي بخشي 
از محتواي نوشته ها را تشكيل مي دادند. تجربيات 
تبعيض ه��اي روزان��ه در خان��ه ميان بس��ياري از 

كاربران مشترك بود.  
بعد از تجربي��ات روزم��ره نوبت به ح��رف زدن از 
حقوق اساس��ي رس��يد، حقوق كه به لحاظ قانوني 
باعث مي ش��ود زنان در جايگاهي پايين تر از مردان 
قرار بگيرند. هدا در همين مورد نوش��ت: »نداشتن 
حق طالق و حضان��ت پس��رم عميق ترين زخمي 

بود كه از تبعيض جنس��يتي بر تنم نشست. زخمي 
كه دردش همچنان هرروز و ه��رروز تكرار و باعث 
مي ش��ود تالش كنم تا زن��ان ديگري اي��ن درد را 
تجرب��ه نكنند.« تجرب��ه اي كه حتي ب��راي برخي 
مردان هم خاطره اي ناخوشايند محسوب مي شود.  
قوانيني ك��ه گاهي ب��ا ن��گاه براب��ر در خانواده ها 

مي توانند تعديل شوند. 
حم��اد در مورد حق ارث نوش��ت: »پدرم، س��رش 
سالمت، 16 س��الگيم من رو كش��يد كنار و گفت 
س��هم ارث تو و خواهرت برابره.« يك��ي از كاربران 
به ديگ��ران توصيه ك��رد كه به خاط��ر نواقصي كه 
در قانون وج��ود دارد نبايد چشم ش��ان را به روي 
ظرفيت هاي موج��ود ببندن��د: »از نواق��ص نظام 
قانوني ايران در تامين برابري مي ش��ود س��اعت ها 
گفت و نوش��ت؛ اما از ظرفيت ه��اي محدود قانوني 
مانند ش��روط ضمن عقد براي تامي��ن حقوق برابر 

غافل نشويم.«
در اين ميان و به بهانه هش��تگ براب��ر با من برخي 
اش��ارات به تاثير منفي نابراب��ري روي مردان هم 
ش��د، مانند كارهايي كه در عرف جامع��ه »زنانه« 
تلقي مي ش��وند و بس��ياري از مردان حتي با وجود 
عالقه از آموختن آنها بازمي مانند. مرضيه نوش��ت: 
»خوش��حالم به خاطر زن بودنم بعض��ي مهارت ها 
رو حتي ب��ا اصرار به��م ي��اد دادن و مث��ل مردها 
تابويي جلوي يادگيري ش��ون رو نگرفت: آشپزي، 
بافتني، گليم باف��ي، قالب دوزي، خياط��ي. اولين 
غذا رو هشت سالگي پختم.«  خاطرات و تجربيات 
مهندس��ان، دانش��جويان، خان��ه داران و... نش��ان 
مي دهد كه زنان در طول روز با درجه هاي مختلفي 

از تبعيض عرفي و قانوني روبرو هستند.

زنان

الو اعتماد

كارآفريني بدون آب يكي از سياس�ت هايي است كه بايد در مناطق 
دچار خشكسالي دنبال شود. مشاغلي را در روستاها براي توانمند 
كردن زنان گس�ترش مي دهند كه در ابتدا خانواده ه�ا از فقر نجات 
پيدا كنند. راهكار ديگري كه در پيش گرفته اند مش�اغل سبز است 
كه به آب نياز چنداني نداشته باشد و با اقليم سازگار باشد و آب را هم 
ذخيره كند. مساله ما اين است كه هنوز در مرحله پذيرش هستيم.  
تغيير الگوهاي كش�ت، راهكاره�اي نگه�داري آب، احياي صنايع 

دستي از بين رفته كه بخش مهمي از جامعه هدف اين اقدامات را زنان روستايي تشكيل مي دهند.

سينا شيري / مهر


