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جامعه و شهروند
www.ebtekarnews.com نحوه معرفي سرباز فراري اعالم شد

سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مورد نحوه معرفي سرباز فراري ها توضيح داد. به گزارش مهر، در اين توضيح آمده است: بهتر است سرباز فراري خود را به يگان خدمتي معرفي کرده تا از اين طريق 
پرونده به دادسراي نظامي ارجاع شود. اگر تمايل داشت مي تواند ابتدا خود را به دادسراي نظامي محل خدمت معرفي کند. در اين مرجع براي سرباز پرونده اي تشکيل شده و پس از تفهيم اتهام و صدور 

قرار تأمين کيفري که معموالً کفالت است سرباز را به يگان خدمتي جهت ادامه خدمت معرفي مي کنند. الزم است هنگام مراجعت فردي را به عنوان کفيل همراه داشته باشيد. کفيل مي تواند يک کاسب با 
پروانه کسب و کارت شناسايي يا کارمند دولت با آخرين فيش حقوقي و کارت شناسايي باشد.

خواهراني که در حق کوچکترها مادري ميکنند
* محمد جانفشان

در جلسه هاي مشاوره، بعضي مواقع با دانش آموزان نوجواني مواجه ميشويم که 
اضطراب شديد دارند و مخصوصاً هنگامي که نمره متوسطي ميگيرند سراسيمه به 

مشاور مراجعه ميکنند و راه چاره مي جويند.
بعد از بررسي شرح حال و مطالعه شرايط خانواده متوجه مي شويم که اين دانش 
آموز متعلق به خانواده اي پر اوالد و فرزند آخر خانواده است که به علت مشغله مادر 
و وظايف سنگين او، نظارت بر کار آموزشي اش، به عهده خواهر دانشجو يا تحصيل 
کرده اش گذاشته شده و او کنترل دائمي بر درس خواندن و نمرات او دارد و هرگاه 
که نمره ي دلخواه خواهر را بدست نياورد مورد بازخواست و حتي تنبيه قرار مي گيرد. 
هنگاميکه بيشتر جستجو مي کنيم مالحظه مي شود که اين مشکل از دوره تحصيالت 
ابتدايي اين دانش آموز شروع شده و ريشه هاي اضطراب متعلق به دوره دبستاني 
دانش آموز است و خواهر اين سرزنش ها را به واسطه دلسوزي انجام مي داده است. و 
به اصطالح در حق برادر خود مادري کرده و با اين روش، در دل اين نوجوان اضطراب 
و ترسي از دوره ي کودکي ايجاد شده است. هنگاميکه از مادر او مي پرسيم چرا تعليم 
و تربيت فرزند خود را به عهده ي خواهر او گذاشته است؟ پاسخ ميدهد که کار خانه و 
مسئوليت ها زياد بود و من نمي رسيدم. اينگونه خواهران به خيال خود مادري مي کنند 
اما مادري آنها يک مادري واقعي نيست زيرا مهر مادري و روابط تنگاتنگ با فرزند را 
نداشته اند و بيشتر مثل مکتب دارهاي قديم با کودک رفتار مي کنند و شکايت کودک 
 را نزد پدر و مادر مي برند و با تحريک آنها، شرايط نامناسبي را براي کودک ايجاد 
مي کنند که منجر به اضطرابي دايمي در او مي شود که اين نوع اضطراِب کودک را 

مي توان اضطراب خواهرانه ناميد.
گاه نيز در جلسات مشاوره با مادراني مواجه مي شويم که به جاي مهرورزي و گذشت 
و تشويق کودک و فعاليت مجدد، او را مورد سرزنش و تنبيه عاطفي قرار داده و شکوه 
و شکايت نزد همسر خود مي برند و او را نيز عليه کودک بر مي انگيزند تا کودک را مورد 
عتاب و خطاب قرار دهد و حتي با پدراني مواجه شده ايم که از مدرسه تقاضاي تنبيه فرزند 
 خود را مي کنند و پنداري که در قرن نوزدهم هستيم و آن جمله معروف را به مکتب دار 

مي گفتند: "استاد! گوشت هايش از شما و استخوان هايش از ما"
خدا را شکر که امروزه بيشتر پدران و مادران به امر محبت نسبت به فرزندان واقفند 
و سعي مي کنند از راه ترغيب و تشويق و جستجوي راه حل براي اين گونه موارد از 
طريق مشاوران کمک بگيرند و آموزش خانواده در جهت درست خود صورت مي پذيرد 

و کمتر خبري از "مادري خواهرانه" به معناي گذشته اش، مشاهده مي شود.
* مشاور خانواده

کاهش قيمت 206 قلم داروي وارداتي
مديرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ضمن اشاره به کاهش 
قيمت 206 قلم داروي وارداتي از شش ماهه دوم امسال، گفت: بسته به نياز 
کشور، موعد واردات هر کدام از اين اقالم دارويي که رسيده، قطعا کاهش 

قيمت داشته اند. 
دکتر مهدي پيرصالحي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که اين کاهش 
قيمت در مورد چه داروهايي اعمال مي شود؟ ادامه داد: اين موضوع مربوط به داروهايي 
است که از لحاظ ريالي بيشترين مصرف را داشته اند. در اين زمينه سقفي تعيين 
کرده ايم که از سقف مورد نظر به باال، مشمول واردات موازي مي شوند. پيرصالحي 
همچنين درباره تدابير اتخاذ شده جهت واردات واکسن پنتاواالن، گفت: طبق اعالم 
معاونت بهداشت، نياز کشور به اين واکسن براي يک سال، پنج ميليون دوز است که دو 
ميليون دوز آن را وارد کرده و در سراسر مراکز بهداشتي کشور توزيع شده است. سه 

ميليون دوز مابقي نيز به تدريج تا پايان سال وارد خواهد شد. 

تجمع کارگران معترض مقابل مجلس
جمعي از کارگران بازنشسته و شاغل صنايع تهران از ساعت هشت صبح 
ديروز در اعتراض به آنچه »همراهي مجلس و دولت براي جداسازي منابع 
مي خواندند،  دولت«  به  واگذاري  و  اجتماعي  تامين  از  کارگران  درماني 
بيمه شدگان شاغل و  اعتراض  در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. 
بازنشسته تامين اجتماعي به بررسي يکي از تبصره هاي طرح »الحاق برخي 
از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت« است که در صورت 
تصويب مسئوليت مديريت منابع درماني سازمان تامين اجتماعي به دولت 

سپرده خواهد شد.
از  مسئول جلوگيري  را  مجلس  نمايندگان  که  معترضان  اين  ايلنا،  گزارش  به 
دولتي سازي بخش درمان تامين اجتماعي معرفي مي کنند، معتقدند اجراي اين طرح 
باعث کاهش بيشتر خدمات رساني تامين اجتماعي به کارگران شاغل و بازنشسته 
خواهد شد. معترضين مي گويند سرمايه درماني تامين اجتماعي از کسر ماهانه سي 
درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار ميليارد تومان به اين 
صندوق بدهکار است حق تغيير مالکيت يا به تعبير آنان »مصادره اموال کارگران« را 
ندارد. معترضين در تجمع ديروز کاغذ هايي در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود 
»ما کارگران بازنشسته و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي شهرستان تهران، 
مخالفت خود را با طرح ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با وزارت بهداشت و درمان 
)سازمان بيمه سالمت( اعالم مي  کنيم.« جمع ديگري از معترضين نيز کاغذهايي را 
حمل مي کردند که بر آن نوشته شده بود: »ما کارگران شاغل و کارگران بازنشسته 
سازمان تامين اجتماعي )شهرستان ري( با ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با 
وزارت بهداشت و درمان مخالفيم و به هيچ کس اجازه نمي دهيم که از اين حق 
بين النسلي براي ديگران استفاده کند.« ادعاي معترضين درباره »حق بين النسلي« 
بر اساس ساز و کار مالي سازمان تامين اجتماعي طرح شده است که بر اساس آن، 
نسل امروز جامعه کارگري از منابع درمان و رفاهي بهره مي برند که نسل قبلي خود در 
سازمان تامين اجتماعي ذخيره کرده اند و خود نيز براي نسل بعدي جامعه کارگري هر 

ماه بخشي از حقوق شان را به اين سازمان مي پردازند. 

تکذيب آلودگي گرد و غبار به مواد راديواکتيو  
معاون سازمان حفاظت محيط زيست از تهيه طرحي جامع براي بررسي و 
پايش مستمر ترکيب شيميائي و آالينده هاي همراه ذرات گرد و غبار خبر 
داد و گفت: آلودگي راديو اکتيو گرد و غبارها در کالنشهرهاي تهران، اصفهان، 
يزد و اهواز موضوعي غير محتمل است و جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.
به گزارش مهر، سعيد متصدي معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط 
زيست با بيان اين که در برخي رسانه ها خبرهائي مبني بر آلودگي ذرات گرد و غبار 
به مواد راديو اکتيو منتشر شده است، گفت: شايد زمينه اين شايعات استفاده ارتش 
آمريکا از جنگ افزارهاي آلوده به مواد راديو اکتيو و انتقال آن توسط ذرات ريز گرد 
و غبار به کشور باشد. به گفته وي، بررسي ها و تحقيقاتي که در اين زمينه در کشور 
انجام شده است حکايت از عدم آلودگي ذرات به مواد راديو اکتيو در حدي که به محيط 

انساني آسيب برساند، دارد. 

نگاهي به ماجراي چهار ساله بنزين آلوده؛

وقتي تنفس مردم هم سياسي مي شود!

اخبار

توقف توليد و توزيع بنزين هاي آلوده - پتروشيمي- را 
به جرأت مي توان يکي از پر بحث  ترين تصميمات زيست 
محيطي دولت يازدهم دانست. اما گروهي به آلوده بودن 
بنزين پتروشيمي ها اعتقادي ندارند و طبيعتا اين تصميم 

دولت را بيشتر اقدامي سياسي ارزيابي مي کنند.
به گزارش ايسنا، موضوع آلودگي بنزين هاي توزيعي توليد داخل 
-پتروشيمي- اولين بار در تيرماه سال 138۹ توسط معصومه 
ابتکار در شوراي شهر تهران به عنوان رييس کميته محيط زيست 
اين شورا مطرح شد که او طي آن به آالينده هاي بنزن، تولوئين 
و ديزايلين ناشي از بخارات بنزين در هواي تهران اعتراض کرد. 
يوسف رشيدي، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي تهران 
نيز کمتر از دو ماه بعد در شهريور ماه همان سال در اظهاراتي 
نگراني هاي مشابه اي را مطرح کرده و گفته بود که آلودگي هواي 
بنزين  تبخير  از  ناشي  هيدروکربن هاي  و  ازون  روي  بر  تهران 
متمرکز شده است. بنزن براي افزايش عدد اکتان و بهسوزي 
بنزين اضافه مي شود که علت اصلي افزايش ميزان اين آالينده 
بخارات بنزين و ترافيک است. نگراني ها از آثار زيان بار و تبعات 
جبران ناپذير بنزين هاي پتروشيمي در حالي مطرح شد که فريد 
عامري، مديرعامل وقت شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران اولين کسي بود که به دفاع از بنزين و گازوييل توليدي 
در مجتمع هاي پتروشيمي پرداخت و با تاکيد بر استاندارد بودن 
آن، اعتقاد داشت استفاده از آنها هيچ مشکلي براي خودروها ايجاد 
نمي کند. سيدمسعود ميرکاظمي، وزير وقت نفت نيز در دفاع از 
بنزين هاي توليد پتروشيمي گفت که بنزين توليد داخل با اکتان 
باالي ۹5 توليد مي شود و کيفيت آن باالتر از بنزين وارداتي است. 
سيد اميرحسين قاضي زاده، عضو کميسيون بهداشت و درمان 
مجلس نيز کيفيت بنزين توليد داخل و بنزين وارداتي از خارج 
کشور را يکسان دانست. در آذرماه همان سال، در حالي که تهراني 
به دليل آلودگي هوا با تعطيلي اجباري و محدوديت هاي تردد 
مواجه مي شدند؛ سيدمسعود ميرکاظمي، وزير نفت باز هم طرح 
موضوع آلودگي هواي تهران به دليل کيفيت پايين بنزين توليد 
شده در مجتمع هاي پتروشيمي در ايران را با کاهش قيمت اين 
فرآورده در منطقه خليج فارس به دليل خريد نکردن ايران مرتبط 
دانست و اعالم کرد که ميزان بنزيني که در پتروشيمي ها توليد 
مي شود با اکتان بسيار باال و بين ۹8 تا 1۰۰ و بسيار مطلوب تر از 
بنزين خارجي وارداتي است. در ادامه هم عليرضا ضيغمي، معاون 
وي درامور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان  اينکه 
بنزين سوپر توليد شده در اين مجتمع ها از نظر کيفيت فراتر از 
بنزين وارداتي است، اخبار توليد و توزيع بنزين غيراستاندارد و بي 

کيفيت را فرافکني و دروغ بزرگ رسانه هاي بيگانه عنوان کرد. 
پس از آن مجلس شوراي اسالمي بود که سکوت خود را در قبال 
اين موضوع شکست؛ زماني که عسگر جالليان عضو کميسيون 
انرژي مجلس خطر نارضايتي عمومي براي کمبود بنزين را کمتر 
از سرطان و مرگ مردم عنوان کرد. حتي در آن زمان محسن 

از ديگر  نريمان، غالمعلي ميگلي نژاد و محمدرضا رضايي هم 
نمايندگاني بودند که نسبت به غيراستاندارد بودن بنزين هشدار 
دادند. ولي در همان ايام، عبدالحسين بيات، معاون زير نفت و 
معاونش در برابر موضوع بنزين آلوده بدون ارائه مستندات علمي، 

منتقدان را عامل دشمن شکست خورده معرفي کردند.
 در آذرماه 8۹، احمدي نژاد، رييس جمهور وقت ايران نيز 

در کنفرانسي مطبوعاتي، يکي از داليل آلودگي هواي تهران را 
تنفس 8 ميليون تهراني دانست. در همين راستا حتي نظام الدين 
برزگري، رييس سازمان استاندارد به عنوان موسسه  اي که وظيفه 
آزمايش و تطبيق نمونه کاال با استانداردهاي مربوط را بر عهده 
دارد در گفت و گويي اعالم کرده بود که بنزين  هايي که در حال 

حاضر در داخل کشور عرضه مي شود با آن استانداردي که ما 
تدوين کرده  ايم بسيار فاصله دارد و بنزيني که هم  اکنون مورد 
استفاده قرار مي  گيرد داراي استاندارد يورو 2 با اکتان 87 است، اما 
بنزين يورو 4 اکتاني برابر ۹5 را دارد. او گفته بود که اين سازمان 
سال گذشته استاندارد يورو 4 را براي بنزين تدوين کرد، اما چون 
وزارت نفت آمادگي تهيه و توزيع چنين بنزيني را نداشت با وزارت 

صنايع و معادن توافق کرد تا از ابتداي سال 13۹1 اين بنزين 
را براي بازار داخلي تامين کند و کارشناسان سازمان استاندارد 
از اين نوع بنزين نمونه  برداري کرده اند و نتيجه آزمايش  هاي 
صورت  گرفته نشان مي دهد اين بنزين ها مطابق استاندارد يورو 2 
به توليد مي رسد. در آن زمان متصديان نظام سالمت در مقابل 
انکار يا سکوت، انکار را انتخاب کردند، چنان که در دي ماه سال 
8۹ مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت وقت در مقابل بنزين 
سرطان زا تنها وعده بررسي ميزان بنزن در بنزين هاي داخلي و 
آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا را داد و اعالم نتايج را به بعد 
از انجام تحقيق موکول کرد، تحقيقي که به گفته مسئوالن فعلي 
سازمان محيط زيست محرمانه تلقي مي شد چرا که حتي تا يک 

سال بعد که برکنار شد خبري از نتايج اين تحقيقات نشد. 
دکتر رشيدي هم که در آن زمان مدير عامل شرکت کنترل 
کيفيت هواي تهران بود با اشاره به اين که ميزان آالينده بنزن در 
جايگاه هاي بنزين به 438 برابر حد استاندارد مي رسد اعالم کرد: 
آالينده بنزن ترکيبي سرطان زاست و نه تنها جان کارکنان جايگاه 
هاي بنزين، بلکه سالمت شهروندان را به خطر مي اندازد. تهران 
آلوده ترين روزهاي خود را در آذرماه سال ۹۰ به خود مي ديد و 
معصومه ابتکار بار ديگر در نشست بررسي تاثير آلودگي هوا به 
جانبازان شيميايي با بيان اين که توليد بنزين قرار نبود سياست 
بلندمدت باشد گفته  بود که بر اساس اندازه گيري هاي شرکت 
کنترل کيفيت هواي تهران ميزان بنزن بنزين فعلي 35 برابرحد 

مجاز و سرطان زاست. 
در بهمن ماه ۹2 وقتي که توزيع بنزين هاي يورو4 آغاز شد 
و انتقاداتي به همراه آورد، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در ديدار 
با اعضاي کميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام از روند توليد بنزين پتروشيمي و تاثير آن بر سالمتي مردم 
انتقاد کرد.سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت نيز آلوده بودن 
بنزين را به عنوان يک بحث علمي عنوان کرد و گفت: مشخص 
است که ميزان بنزن در بنزين هاي فعلي و قبلي چقدر است و در 
اينکه بنزن سرطان زاست و بيماري ايجاد مي کند، ترديدي وجود 
ندارد. 2۹ آبان سال جاري بيژن زنگنه، وزير نفت با اشاره به برخي 
نقد ها درباره استفاده نکردن از بنزين توليد پتروشيمي تصريح 
کرد: برخي مي گويند بنزين قبلي با بنزين يورو 4 فرقي ندارد. اين 
که کسي معتقد است که بنزين يورو 4 با يورو 2 و غير استاندارد 
تفاوتي ندارد، قابل فهم نيست. وزير نفت اظهار کرد: اگر بنزين 
هاي استاندارد يورو 4 و يورو 2 و غير استاندارد تفاوتي با يکديگر 
ندارند، بايد مشکل داشته باشيم که در اين زمينه هزينه کنيم. 
وي صراحتا اعالم کرد که بنزين پتروشيمي ديگر توزيع نمي شود.

آگهي مناقصه عمومي )يک مرحله اي( 
شماره 170 /93و93/171 

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب شهري استان کهگيلويه و بويراحمد

1-مهلت دريافت اسناد: از روز چهار شنبه مورخ ۹3/۹/5 لغايت روز شنبه مورخ ۹3/۹/15
2-محل دريافت اسناد: ياسوج- انتهاي بلوار 45 متري ارم شرکت آب و فاضالب شهري استان کهگيلويه و بويراحمد دفتر 

امور قراردادها 
3- مهلت تحويل پيشنهادها: از روز يک شنبه مورخ ۹3/۹/16 لغايت روز پنج شنبه مورخ ۹3/۹/2۰

4-محل تحويل اسناد: ياسوج- انتهاي بلوار 45 متري ارم شرکت آب و فاضالب شهري استان کهگيلويه و بويراحمد واحد 
دبير خانه شرکت

5-تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها: ساعت 1۰ صبح روزيکشنبه مورخ ۹3/۹/23در محل امور قراردادها
6- تامين اعتبار: از محل اعتبارات عمراني 

7-مبلغ خريد اسناد:شرکت کنندگان مي بايست جهت خريد اسناد با واريز مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ريال جهت هر يک از رديف 
هاي مورد نظر به شماره حساب ۰1۰2578757۰۰۰ نزد بانک صادرات به نام ساير درآمدها و نسبت به تحويل فيش 

واريزي به دفتر امور قرار دادها جهت دريافت اسناد با تقاضانامه و معرفي نامه کتبي اقدام نمايند. 
8- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه شمسي 

۹-ساير موارد: حضور نمايندگان رسمي شرکت همراه با داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه باز گشايي پاکات در صورت 
عدم حضور نماينده سنديکا بالمانع مي باشد.

1۰-هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه  مي باشد.
11-شرکت کنندگان مي بايست در ارسال اسناد به طور جداگانه به روش زير اقدام نمايد.

1-پاکت الف: حاوي ضمانتنامه  2-پاکت ب: حاوي اسناد فني  3-پاکت ج: حاوي پيشنهاد قيمت- پاکتهاي سه گانه فوق 
مي بايست الک و مهر شده و در لفاف مناسب الک و مهر شده به دبير خانه شرکت در موعد مقرر تحويل گردد.

به آدرس به آدرس WWW.abfa-kb-ir و سايت ملي مناقصات  اين آگهي در سايت شرکت آب و فاضالب   متن 
 www.iets.mporg.ir درج گرديده است.

جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 333435۰7-۰74 تماس حاصل فرماييد.

شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و بويراحمد- دفتر امور قراردادها

نوبت اول

شماره رديف
برآورد اوليه به موضوع مناقصه) پروژه(مناقصه

ريال
مبلغ ضمانت 
نامه به ريال

مدت زمان 
اجرا )ماه(

رشته مورد 
نياز

5آب 233399803810/000/0006تکميل مخزن پاتاوه193/170

5 آب306753995611/500/0006اصالح شبکه آب شهر گچساران293/171

اطالعيه تأسيس انجمن صنفي کارگري 
مسئولين فني و ناظرين بهداشتي دامپزشکي 

استان تهران
به استناد ماده 131 قانون کار و آئين نامه مصوبه 71/1۰/6 هيئت 
وزيران، انجمن صنفي با عنوان فوق در شرف تأسيس مي باشد. 
کليه کارگران شاغل در صنف مذبور در صورت تمايل به عضويت، 
از تاريخ انتشار اين اطالعيه ظرف مدت 7 روز درخواست کتبي 
خود را به نشاني: تهران، خيابان توحيد، خيابان پرچم، پالک 5۹، 

طبقه اول و يا به شماره 66568636 ارسال يا فکس نماييد.
هيئت موسس:

1-دکتر مهرداد تشکري
2-دکتر امير حسين محمدي

3-دکتر احمد مختاري
هيئت موسس انجمن صنفي مسئولين فني و ناظرين بهداشتي

دامپزشکي استان تهران

يادداشت


