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اجتماعی

اختالس ۷۰۰میلیونی دهیار و شورای کالکسر

دادستان عمومیو انقالب شهرستان آمل بیان کرد :دهیار منطقه کالکسر آمل و 5تن از اعضای
شورای این منطقه به اتهام اختالس 660میلیون تومانی دستگیر شدند.وی گفت :این افراد
 700میلیون تومان وجوه دولتی که از سوی استانداری به منظور عمران و آبادی این محل
اختصاصیافتهبودرااختالسکردهاند.متهماناینپروندههمچنینبهتضییعحقوقبیتالمال
به مبلغ یک میلیارد و 200میلیون تومان و اخذ رشوه به مبلغ 60میلیون تومان اقدام کرده اند.

گزارش

رئیس تعزیرات خبر داد

آرایش زنان توسط مردان
در آرایشگاههای تهران!

رئیس ســازمان تعزیــزات حکومتی گفت:
 ۱۰هزار آرایشگاه در کشور فعالیت دارند که
در این آرایشــگاهها بعضا باندهای فسادی با
رهبریت آرایشگاهها دنبال میشود .به گزارش
مهر ،علیرضا جمشــیدی در نشست «طرح
ملی ســاماندهی و نظارت بر آرایشــگاههای
زنانه و لوازم آرایشــی و بهداشتی و دارویی
سراسر کشــور» گفت :بحث قاچاق به گفته
مقام معظــم رهبری بحث بســیار جدید و
مهمیاســت .اقدامات ناجا در تهران خوب و
قوی بود اما باتوجه به خبرهایی که اخیرا به
ما رسیده باید قبل از رسیدن بارهای قاچاق
به تهران ،لیست خریدها در انبارها و گمرک
و کشــتیها بازبینی شود.این مسئول عنوان
کرد :امروز در اخبار شنیدم که ما دیگر شاهد
وجود کاالهای قاچاق در تهران نیســتیم در
حالی که مواد آرایشــی و گوشیهای موبایل
به وفور به صورت قاچاق در کشور وجود دارد
و اگر جایی جمع آوری انجام میشود دلیل
نیســت که جای دیگری نباشــد.وی گفت:
طبق تحقیقی که صورت گرفته اســت۱۰ ،
هزار آرایشــگاه غیرمجاز در کشــور در حال
فعالیت هستند که هزار و  500آرایشگاه آن
در تهران وجود دارد .در این آرایشگاهها هم
کاالهای آرایشــی توزیع میشود و هم بعضا
باندهای فســادی که با رهبریت آرایشگاهها
دنبال میشــود و حتی دختران را به خارج
از ایران میفرستند .در تهران به وفور گزارش
داریم که مردان کارهای آرایشی را برای زنان
انجام میدهند.وی به نرخهای بســیار باالی
فعالیتهایــی که در آرایشــگاههای زنانه و
مردانه رد و بدل میشــود نیز اشــاره کرد و
گفت :باید نظارت جامعی بر فعالیت و نرخهای
آرایشگاهها وجود داشته باشد.
ممنوعیت تتو و خالکوبی در آرایشگاهها

رییس پلیــس پایتخت با اعــام برخورد با
تخلفــات و فعالیتهای غیرمجاز پزشــکی
آرایشــگاهها گفت :انجام هرگونه خدمات و
فعالیتهای پزشکی همچون تتو و خالکوبی
در آرایشــگاهها غیرقانونی و تخلف است و با
متخلفان برخورد میشــود .به گزارش ایسنا،
ســردار حسین ســاجدی نیا نیز در حاشیه
این نشســت اظهار کرد :در این جلسه مبنا
بحث مبارزه با تخلفات آرایشــگاهها به ویژه
آرایشگاههای زنانه بود و با جمع بندی صورت
گرفته و تعامل بیشــتر ،امیدواریم در بحث
نظارت و برخورد با فروش لوازم آرایشی قاچاق
قویتر وارد شویم و مجموعه پلیس آمادگی
کامــل دارد با تعامالت بین دســتگاهی در
برخورد با قاچاقچیان کاال ،دخالت و همکاری
کند .وی با اشاره به برخی فعالیتهای غیرمجاز
پزشکی آرایشگاهها که سالمت شهروندان را
به مخاطره میاندازد ،تاکید کرد :انجام هرگونه
خدمات و فعالیتهای پزشکی همچون تتو و
خالکوبی در آرایشــگاهها غیرقانونی و تخلف
است و با متخلفان برخورد میشود.ساجدینیا
درباره فعالیتهای غیرمجاز آرایشــگاهها در
شــبکههای اجتماعی نیز گفــت :از ماههای
پیش ،پلیسهای اماکن و فتا ،اینگونه فعالیت
آرایشگاهها را در فضای مجازی رصد میکنند
و بــا آنها برخورد خواهند کرد ضمن آنکه در
بحــث برخورد با مدلینگ هــم فعالیتهای
خوبی انجام شده اســت.وی گفت :در طول
سال چندین مرحله آرایشگاهها را به صورت
دوره ای بازرسی میکنیم میزان تخلفات در
آرایشگاههای مجوزدار به مراتب پایینتر است
و کمتر با تخلف روبرو میشویم مگر در مورد
استفاده از داروهای غیرمجاز و غیراستاندارد
و بیشــتر تخلفات در آرایشگاههای غیرمجاز
انجام میشود.

شهری

زیرگذر ناتمام
تمام میشود؟!

آفتاب یزد :روز بیســت و ســوم آذر ماه طی
بازدیــد حســن کریمیمعاون امــور عمرانی
استانداری تهران از شهریار و پروژه زیر گذر فاز 4
اندیشه به میزبانی فرمانداری شهریار ،در ارتباط
با مسائل و مشکالت این پروژه بحث و گفتگو
شد .در این بازدید مهندس کریمیمعاون عمرانی
استاندار ،دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان
شهریار ،عباس شوندی شهردار اندیشه،اعضاء
شورای اسالمیشهر اندیشــه و محمد آیینی
مدیرعامل شرکت عمران اندیشه حضور داشتند.
در این جلسه ضمن بیان مشکالت پروژه زیرگذر
فاز 4و طوالنی شدن روند احداث و تکمیل این
پروژه ،مطرح شد که خوشبختانه مجوز نوسازی
از طرف فرمانداری شهر قدس در فضای پروژه
دریافت شــده و معارضین نیز قول همکاری با
شرکت عمران را با دریافت مبلغ 750/000/000
تومان بابت تملک داده اند.طبق وعده مسئولین
و با مساعدت اســتانداری تهران ،این پروژه تا
پایان سال  95تکمیل شده و مورد بهره برداری
قرار خواهد گرفت.

محیط زیست
واکنش صریح محیط زیست

چانهزنیممنوع!

موتورسیکلتکاربراتوری
شماره گذاری نمیشود

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان
حفاظت محیط زیســت با اشــاره بــه اینکه
مصوبــه دولت مبنی بر توقف شــمارهگذاری
موتورسیکلتهای کاربراتوری اجرایی میشود،
گفــت :پلیــس راهنمایــی و رانندگی هیچ
موتور ســیکلت کاربراتوری را شــمارهگذاری
نخواهدکرد .مدت زیادی از آغاز اجرایی شدن
مصوبه دولت در مورد ممنوعیت شمارهگذاری
موتورســیکلتهای کاربراتــوری در کشــور
نگذشــته بود ،کــه ادعاهایــی در مورد ثبت
سفارش 500هزار یا  430هزار موتورسیکلت
کاربراتوری از سوی مسئولین شهرداری تهران
مطرح شد.در این مورد وزارت صنعت سکوت
اختیار کرد ولی سعید متصدی معاون محیط
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
در گفتگو با ایســنا ،عنوان کــرد :اخذ مصوبه
دولت ،الزمه تولید مجدد موتورهای کاربراتوری
اســت .طبق مصوبه دولت ،هــر مجوزی که
ســازمان حفاظت محیط زیست از قبل برای
تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری داده بود،
باطل شد ،این موضوع را به نیروی انتظامیاعالم
کردیم که مجوزهای تولید و شــمارهگذاری
موتورسیکلتهای کاربراتوری از مورخ 95/7/1
باطل است .مسعود زندی معاون مرکز ملی هوا
و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز
در مورد شمارهگذاری  430هزار یا  500هزار
موتورسیکلت کاربراتوری ،با قاطعیت از توقف
شمارهگذاری توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
خبر داده و به ایسنا ،گفت :طبق مصوبه دولت
شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری از
ابتدای مهرماه سال  95ممنوع است .سازمان
حفاظت محیط زیست نیز همچنان پایبند بر
این مصوبه است و بارها تاکید کردیم که هرگز
شمارهگذاری اتفاق نیفتد.

خبر

همایش پیاده روی

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری
منطقه  6از برگــزاری همایش پیاده روی به
مناسبت بزرگداشــت هفته وحدت در پارک
الله خبر داد.به گزارش روابط عمومیشهرداری
منطقه  ،6مهرشاد اهللوردی با بیان اینکه این
همایش روز شــنبه  27آذر از  7صبح شروع
میشود ،ادامه داد :شهروندان برای شرکت در
این همایش میتواننــد در پارک الله حضور
داشته باشند .او با اشاره به برنامههای تدارک
دیده شده برای این همایش خانوادگی گفت:
پس از اتمام همایش پیاده روی برنامههای شاد
فرهنگی با دعوت از گروه موسیقی و تئاتر برای
شهروندان در نظر گرفته شده است.

نگاه مخاطب

ُ
خلف وعده
شهرداری

علی اکبر فرقانی :در پی
شــکایت و درخواســتهای
مکرر ساکنان بزرگراه شهید
محالتی ،ابتدای خیابان تکیه
اکبرآبــادی شــمالی ،مقابل
کوچه مهــراب پــور درباره
رســیدگی به زمین بایر و خاکــی این محل،
شــهرداری منطقه چهارده در پاسخ به مطالب
چاپ شــده اعالم کرد که در این محل ســوله
بحران ساخته میشــود .اما در کمال ناباوری،
شــانزدهم آذر پاسخ شهرداری منطقه چهارده
شهرداری با این عنوان چاپ شد« :جهت تعیین
تکلیف زمین در خیابان تکیــه اکبرآبادی ،به
اطالع میرساند به علت عدم تخصیص اعتبار در
سال جاری جهت اجرای پروژه عمرانی در زمین
مذکور در حال حاضر امکان هیچ گونه فعالیتی
وجودندارد ».به نظر میرسد سالمت ،امنیت و
برقراری نظم و آسایش و رفاه و آرامش ساکنان
برای شهرداری گاهی هیچ معنا و مفهومیندارد
که اقدام به ارســال و انتشــار چنین پاسخی
کــرده اند ،چرا که مدتها قبل وعــده ای داد و
نتوانست به تعهداتش عمل کند که این موضوع
موجب دلسردی و ناامیدی ساکنان شده و بی
توجهی مسئوالن را میرساند .مسئوالن با علم
و آگاهی درباره مشکالت این محل چرا تالش
مطلوب برای رفع و رجوع مشکالت مردم انجام
نمیدهند و وعده سرخرمن میدهند!
سخنی با مسئوالن رده باالی شهرداری
و محیط زیست تهران

اهالی بزرگراه شــهید محالتــی ،خیابان تکیه
اکبرآبــادی شــمالی به علت ســهل انگاری
شــهرداری منطقه چهــارده همچنان خاک
میخورند و آلودگیها و مشــکالت فراوان این
محل را تحمل میکنند.

مهدکودک برای مقابله با نوزادفروشی در تهران

مدیرعامل ســازمان خدمات اجتماعی شــهرداری
تهران گفت :قرار اســت با کمک خیران و بهزیستی
چند مهدکودک شــبانه روزی بــرای کودکانی که
احتمــال فروش آنها وجــود دارد یا پــدر و مادر
معتاد دارند ،تاســیس شــود .رضا قدیمیدر گفتگو
با شــهر فردا با بیان اینکه در خصوص موضوع نوزاد فروشــی
در شــهر تهران جلســاتی را با خانم دانشور ،عضو شورای شهر
تهران داشــتیم ،نظرات او را اجرایی دانست و گفت :بر همین

اساس قرار شد تا در صورتی که حین جمع آوری
زنان کارتن خــواب به زن بارداری برخوردیم او را
به موسسه خیریه خانم دانشور معرفی میکنیم.او
مجموعه تولد دوباره را خیریه دیگری معرفی کرد
کــه مخصوص مادر و کودک اســت و زنان باردار
معتاد را به آن جا انتقال میدهند .این زنان تا زمان فارغ شدن
آنجا نگه داشــته میشــوند و پس از آن هم کودک را از مادر
جدا میکنند؛ زیــرا اعتیاد نوزاد و مادر باید به صورت جداگانه

ای درمان شود.به گفته قدیمی ،دانشور همچنین ایده تاسیس
مهدکودک شــبانه روزی برای نوزادانی که پــدر و مادر معتاد
دارند را مطرح کرده و این سازمان هم پیگیر تاسیس آن است.
قرار اســت با کمک خیران و بهزیستی چند مهدکودک شبانه
روزی بــرای کودکانی که احتمال فروش آنها وجود دارد یا پدر
و مادر معتادی دارند تاسیس شود.قدیمیبا ابراز تاسف از نوزاد
فروشــی در تهران معتقد اســت که باید به جــای انکار با این
معضل مقابله کرد.

خندهدارترین

فیگورهای
2016
سیاسیون

یک پایگاه خبری خارجی در آستانه
پایان ســال میــادی منتخبی از
خنــده دار ترین فیگورهای مقامات
و سیاســتمداران جهان را منتشــر
کرد .به گزارش فرادید ،همه ساله با
نزدیک شدن به پایان سال میالدی
خبرگزاریها ،نشریات و پایگاههای
خبری جهــان ،برترین عکسهای
منتشــر شــده در ســال گذشته
را منتشــر میکننــد« .بیزینــس
اینســایدر» در همین رابطه دست
به انتخاب خندهدارترین عکسها از
فیگورهای مقامات و سیاستمداران
جهان زده است .این مجموعه را در
زیر میبینید.
 -1دونالــد ترامپ رئیس جمهور
منتخب آمریکا -روز پیروزی در
انتخابات
 -2ترزا مینخست وزیر انگلیس
 -3باراک حســین اوباما رئیس
جمهورآمریکا
 -4نارنــدرا دامــورداس مودی
نخستوزیر هند -وی در دیدار با
رهبران آنهارا صمیمانه درآغوش
میکشد از این جهت همواره سوژه
رسانههاست
-5جرمیکوربین سیاستمدار و
رئیساپوزیسیونانگلیس
 -6باراک حســین اوباما رئیس
جمهور آمریکا -مراســم اعطای
نشان آزادی به کریم عبدالجبار
بسکتبالیستمشهور
 -7آلکســاندر بوریس دو ففل
جانسون وزیر مشــاور در امور
خارجهومشترکالمنافعانگلیس-
ژســتها و حرکات وی همواره
سوژهرسانههاست.
 -8آنگال مرکل صدراعظم انگلیس
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یک کارشناس مسائل اجتماعی تشریح کرد

«زیر پوست شهر» چه خبر است؟
مشــکالت اجتماعی متعدد و پیچیدهای گریبان
جامعــه را گرفته اســت .آمارهایــی که هریک
بــه تنهایی میتوانند مســئوالن را نگران کنند.
موضوعی کــه مســئوالن اجتماعــی از آن به
عنوان «آســیب اجتماعی» حرف میزنند ولی
جامعهشناسان نسبت به بکاربردن این تعبیر برای
مســائل اجتماعی انتقاد دارند.پیام روشنفکر در
همین رابطه به فرارو میگوید« :به کار بردن تعبیر
آســیب اجتماعی و مقابله با آن حکایت از نوعی
طرز فکر دارد که خودش نیازمند اصالح اســت؛
این واژه چهار دهه پیش در ادبیات علوم اجتماعی
مورد انتقاد قرار گرفته است و حکایت از نگرش به
مسائل اجتماعی با لنز پزشکی شده دارد؛ چیزی
که در چنین نگرشــی مغفول واقع میشود نگاه
اجتماعی به مسئله است».این کارشناس مسائل
اجتماعی در رابطه با چیســتی پزشــکی شدن
مســائل اجتماعی توضیح داد« :در نگاه پزشکی
شــده به مســئله اجتماعی همانند آسیب یک
عضو یا وجود تودهای در بدن نگریســته میشود
کــه در فرد به وجود آمده و اگــر آن فرد درمان
شود یا توده از بدن خارج شود تمام مشکل حل
خواهد شد .این در حالیست که مسائل اجتماعی
اتمیزه و فرد محور نیستند بلکه محصول جامعه
و سیاســتگذاریها هستند».روشنفکر در ادامه
یادآور میشــود که ما در عین نگرش پزشــکی
در مســائل اجتماعی همه الزامــات این نگاه را
هم رعایت نمیکنیم و بعضا به مسائل اجتماعی
نگــرش امنیتی و حتی سیاســی داریم .وی در
همین رابطه یادآور میشود« :مسائل اجتماعی تا
پیش از آنکه رهبری آنها را به میان بیاورند جنبه
سیاسی و امنیتی داشت .در برخی از موارد خالف
امنیت ملی عنوان میشد و در پارهای موارد نیز به
عنوان ابزار جناحی مورد استفاده قرار میگرفت».
اخیرا وزیر کشور آمار برخی از مشکالت اجتماعی
را اعالم کرده و از وجود یازده میلیون نفر حاشیه
نشــین و وجود  2700محله حاشیه نشین خبر

داده است .اعدادی که نشان میدهند زنگ خطر
مشکالت اجتماعی ایران به صدا درآمده است.
زهرا رحیمیمدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی
امام علی(ع) از عوارض حاشیهنشــینی میگوید
و خبر میدهد« :روند تولیدمثل و تولد فرزندان
درحاشیه شهرها بسیار بیشتر از مناطق خارج از
حاشیه است به همین دلیل پیشبینی میشود
در ســالهای آینده جوانان ما بیشتر از مناطق
حاشــیهای باشــند ».این فعال مدنــی از وجود
خانوادهای خبر داد که بــرای تهیه خانه ،دختر
 12ســاله خــود را به عقد مردی  30ســاله در
آورده اســت .او بعــاوه از ازدواج یک دختر 10
ســاله به عنوان زن چهارم مردی  60ساله خبر
داد و گفــت« :در خانوادهای در حاشــیه کالن
شهرها وقتی دختر و پســری نوجوان که خود،
کودک کار بودهاند ،صاحب فرزندی میشوند ،از
این فرزندآوری جز اینکه کودک خود را ســر کار
بفرستند ،هدفی دیگر ندارند».
کارشناسان جامعه شناسی نیز تاکنون بارها زنگ
خطر را به صدا درآوردهاند .شهال اعزازی نیز بخش
دیگری ازمشــکالت اجتماعی در حال رشد در
ایران را گوشــزد میکنــد .وی در همین رابطه
میگویــد« :در طول زمان ،تعداد ازدواج کودکان
در حال افزایش است به طوری که سال گذشته
نســبت به ســال قبلتر ،آمار ازدواج کودکان در
ایران ۱۰هزار نفر بیشــتر شده و به مراتب طالق
در ســن  ۱۰تا  ۱۸سالگی در کشور بیشتر شده
است».حال مشخص شد ثمره عدم جلوگیری از
ازدواج زودهنگام کودکان ،حضور دو هزار کودک
یتیم در جامعه است .به طوریکه آمارهای ارائه
شده در ســمینار «ازدواج کودکان» از وجود 43
هــزار ازدواج دختربچههای  ۱۰تا  ۱۵ســاله در
کشــور خبر میدهند که از این تعــداد  2هزار
دختربچه و پســربچه یا از همسر خود جداشده
و یا بیوه شدهاند.
روشــنفکر در رابطه با حضور مــردم و نهادهای

مردمیبــرای حل مســائل اجتماعی بــه فرارو
میگوید« :اول از همه دولت باید ســاختارهای
خــود را اصــاح کند .دولــت نبایــد از زیر بار
مســئولت شانه خالی کند و نسبت به پیامدهای
سیاستگذاریهایش بیتفاوت باشد و حساسیتی
نشــان ندهد و همینطور دولت نباید به مردم به
گونهای نگاه کند که انــگار توان اجرایی ندارد و
میخواهد از آنان به عنوان ابزار کمکی اســتفاده
کند».وی در همین رابطه ادامه داد« :این یک جور
فرافکنی است؛ وضعیت کنونی مسائل اجتماعی
نتیجه اعمال نادرســت سیاستهای اجتماعی و
توسعهای است؛ بعضا احساس میشود هنوز هم
به درستی مسئله اجتماعی شناخته نشده و منشاء
آن به تکنولوژی و فضای مجازی و ...نسبت داده
میشود و سهمیبرای اجرای نادرست سیاستها
در نظر گرفته نمیشود».روشنفکر در ادامه گفت:
«نبایــد از این مهم غافل باشــیم که علت العلل
مســائل اجتماعی وجود نابرابریهاست ».وی در
خصوص نقشــی که نهادهای مردمیمیتوانند
در حل مســائل اجتماعی ایفا کنند توضیح داد:
یتوانند کاهش دهند و
«نابرابریها را مــردم نم 
تولید داد ه از آســیبهای اجتماعی توسط مردم
امکان پذیر نیست؛ مردم نمیتوانند صندوق بیمه
و بیمههــای اجتماعی تعیین کنند اینها وظایف
حاکمیت و دولت است؛ این در حالیست که دولت
این روزها به جای کاهش نابرابریها ،شکافهای
اجتماعی را به واســطه پولی کردن دانشــگاه و
درمان و ...بیشــتر میکنــد ».وی در خصوص
مشــکالت دعوت از مردم برای حل مشــکالت
اجتماعی گفت« :در شرایطی که نهادهای مدنی
نحیف شــدهاند ،نباید انتظار داشــت به محض
دعوت از آنها ،ایــن مجموعهها قوی وارد میدان
شــوند؛ نهادهای مدنی تا حاال بــه بازی گرفته
نمیشدند؛ این موضوع حتی درباره پژوهشگران و
دانشگاهیان نیز صادق است .آنها تاکنون از حضور
در اجتماع و ورودشــان به مسائل حساس منع
شــدهاند و نمیتوان انتظار باالیی از آنها داشت.
هرچند امروز دیرهنگام است اما هنوز هم میتوان
ایــن فرصت را برای دانشــگاهیان فراهم کرد تا
شــواهد و دادههای کافی و تحلیلهای دقیق از
وضعیت کنونی را ارائه دهند».

روشنفکر همچنین درباره نقش محالت در رفع
مشکالت اجتماعی توضیح داد« :مشکل اینجاست
که بــه دلیل سیاســتهای غلــط و ناپایداری
ســکونتگاهی افراد و نرخ بــاالی بیاعتمادی
اجتماعی در ایران محالت هم ضعیف شدهاند و
نفوذ و کارکرد خود را از دست دادهاند ».وی تاکید
کرد :بجای به کار بردن رویکردهای مقابلهای باید
بــه دنبال پایداری باشــیم .وی در همین رابطه
گفت« :ما باید از پایداری صحبت کنیم و به دنبال
عوامل و منشــاء ناپایداری برویم؛ یعنی تبعیض،
نابرابری و طرد .هر کدامیک از این عوامل ســهم
بیشــتری در ناپایداری داشت به سمت مدیریت
آن برویم».پیام روشــنفکر بیان کرد« :اگر ما از
نهادهای مدنی برای حل مسائل اجتماعی دعوت
میکنیم باید به نحیف بودن آنها اشــراف داشته
باشیم و انتظارمان را از آنها باال نبریم .همچنین
حتی در صورت حضور فعال نهادهای مدنی نباید
دولت از زیر بار مســئولیتی که دارد شانه خالی
کند .دولت همچنان باید مسئولیت سیاستهای
غلط خود را بپذیرد و وضعیت فعلی آسیبهای
اجتماعی را ناشــی از آنها بداند ».وی تاکید کرد:
« حتی میتوان گفت مسئولیت پذیر شدن بازار
جزو اولویتهای مدیریت سیاســی کشور است؛
امروز مسئولیت پذیری بازار یک ضرورت است».

روشنفکر :
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شدهاند و نفوذ و
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