پنجشنبه 15شهریور 1397شماره5266

4

اجتماعی

سیطره خشکسالی انباشته بر  98درصد مساحت ایران
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از وجود خشکسالی
بلندمدت در  98درصد مساحت ایران خبر داد .صادق ضیاییان ،به ایسنا گفت :در بازه  10ساله
گذشته ،صد درصد مساحت استانهای البرز ،ایالم ،بوشهر ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،زنجان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کرمان کهگیلویه و بویراحمد ،مرکزی ،هرمزگان و
یزد با درجات خفیف ،متوسط ،شدید و بسیار شدید خشکسالی درگیر هستند.

گزارش

تاکسیهایفرسوده
درخیابانهاماندند

نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد چند سال توقف
از ســال 1394آغاز شــد ،اما در مسیر اجرا به
علت برخی مشکالت اقتصادی همچنان کند
پیش میرود .به گزارش ایرنا ،طرح نوســازی
ن سال 1394طی
تاکسیهای فرسوده از بهم 
یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت
و برنامــه ،بانکهــای عامل ،وزارت کشــور و
گمرک آغاز شد .در این طرح 200میلیون ریال
تسهیالت ارزان قیمت به مالکان تاکسیهای
فرسوده و 50میلیون ریال معادل ارزش ریالی
دو گواهی اســقاط توســط گمرک به حساب
خودروسازپرداختمیشد.همچنین5میلیونریال
نیز بابت الشــه خودرو به عنوان آورده مالک
تاکســی فرسوده لحاظ میشــد و به عبارتی
حدود 25میلیون تومان تسهیالت به آنان داد
میشــد و بقیه وجه را مالک تاکسی فرسوده
پرداخــت میکرد که در نهایــت به تحویل و
جایگزینی خودرو جدید منجر شود .این طرح
از زمان اجرای خود چند مرتبه متوقف شــد و
دوبــاره به کارش ادامه داد .اوج توقف این طرح
بهمن ســال 1396بود که دلیل آن طلبکاری
110میلیارد تومانی خودروســازان به گمرگ
ی تاکسیهای فرسوده
اعالم شــد .طرح نوساز 
پــس از توقف چندماهــه ،خرداد امســال با
حرکتی کند به جریان افتاد .مدیرعامل اتحادیه
تاکســیرانیهای شهری کشــور علت توقف
این طرح را نبود تناســب اعتبارات و انباشت
فرسودگی دانست و گفت که این موضوع باعث
شــده گمرک معوقات خود را به ایران خودرو
نپردازد و در نتیجه شــرکت خودروســاز نیز
پیشفاکتورصادرنکندودرحقیقتمیتوانگفت
اعتباری که هرساله در قانون بودجه برای این
نوسازی تاکسیها تخصیص داده میشود ،پاسخ
انباشت فرسودگی را نمیدهد .این توقف تا اوایل
سال 97ادامه داشت تا اینکه در خرداد امسال
زمزمههایی به گوش رسید که قرار است شرکت
خودروساز صدور پیش فاکتور را برای تعویض
تاکسیهای فرسوده آغاز کند بنابراین این طرح
در اواسط خرداد دوباره به جریان افتاد ،اما روند
بســیار کندی را طی کرد .سایه مشکالتی که
در زمینه تحریم و تغییرات ارزی در چندماهه
اخیر پیش آمد بر سر طرح نوسازی تاکسیهای
فرســوده نیز سنگینی کرد و در عمل میتوان
گفت ،طرح نوســازی تاکسیها دوباره متوقف
شده است .گرانی قطعات خودرو و گرانی قیمت
تمام شده خودرو که هر روز شاهد باالتررفتن
آن هستم موجب شده که خودروساز در نبود
ثبات قیمت و افزایش هرروزه قیمت آن برای
تحویل تاکسیهای نو کوتاهی کند و در عمل
شاهد زانو زدن و توقف این طرح باشیم .طرحی
که در حمــل و نقل عمومی شــهری ،نقش
بسیار مهمی را ایفا میکند و با نوسازی ناوگان
تاکسیرانی به خصوص در کالنشهرها میتواند به
کاهش آلودگی هوا کمک کند.
قرار بود 90هزار تاکسی نوسازی شود

مرتضی ضامنی ،مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی
شهری کشــور گفت :برای نوســازی ناوگان
تاکسیرانی بانکها ،گمرک و شرکت خودروساز
و همچنین اتحادیه تاکسیرانی فرآیند اجرایی را
برعهده دارند .او تاکید کرد :برای نوسازی ناوگان
تاکسیرانی قرار شد که 90هزار تاکسی نوسازی
شود و در این زمینه بانکهای ملت ،تجارت و
پارسیان عهدهدار واگذاری تسهیالت20میلیون
تومانی شدند .وی ادامه داد :به مرور که این طرح
نوسازی جلوتر رفت در حوزه بانکی مشکالتی به
وجود آمد که در نهایت به توقف طرح نوسازی
تاکسیها منجر شــد .ضامنی گفت :خدمات
گمرک بسیار مهم اســت ،چرا که در فرآیند
نوســازی خودروهای فرسوده مراکز اسقاط دو
عدد گواهی اســقاط را که به ارزش 5میلیون
تومان محاســبه شده است ،از محل گمرک از
بودجه کشوری کارسازی میکند و 5میلیون
تومان هم از خود متقاضی کســر میشود و به
این ترتیب خودروساز هم میتواند از تخفیفات
گمرکی در این زمینه برخوردار شود .مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت :طرح
نوسازی ناوگان تاکسیرانی چندین سال متوقف
شده بود تا اینکه از ابتدای سال 95دوباره این
طرح شروع شد و قرار شد که با حجم 186هزار
دستگاه تاکسی که به سن فرسودگی 10سال
بر اساس قوانین موجود مصوبه هیئت وزیران
رسیده بودند ،این نوسازی انجام شود .ضامنی
تصریح کرد :در این مســیر انباشت فرسودگی
تاکسیها و همچنین اعتباراتی که برای بخش
گمرک و نوســازی در نظر گرفته شده بود با
هم تناسب نداشــت .وی ادامه داد :خودروساز
طلبکار بود .این انباشــت بدهی وقفهای را در
روند اجرایی طرح نوسازی تاکسیها ایجاد کرد
و روند نوسازی تاکسیها کند شد.

خبرتلگرامی
 Dجدیدترین دســتگاههایی که به
ســامانه انتشار و دسترســی آزاد به
اطالعات پیوسته اند -١ :شورای اسالمی
شهر اصفهان  -٢شركت مهندسی آب
و فاضالب كشــور  -٣اداره كل محيط
زيست استان چهارمحال و بختياری
 -٤ســازمان ملی زمين و مســكن
 -٥شــهرداری گرگان  -٦اداره كل
حفاظت از محيط زيســت اســتان
مازنــدران  -٧اداره كل حفاظــت از
محيط زيست استان خراسان رضوی
 -٨شــركت بازآفريني شهری ايران
 -٩ســازمان مــدارس و مراكــز
غير دولتی و توســعه مشاركتهای
مردمی  -١٠شــركت ملی مناطق نفت
خيز جنوب .مردم میتوانند با مراجعه
به این ســامانه به آدرس الکترونیکی
 Foia.iran.gov.irدرخواســتهای
خــود را از  ۴۴۵دســتگاه متصــل
ثبتکنند.
 Dیــک انجمن پزشــکی در ترکیه
هشــدار داده تلگرامی که اثر سقوط
ارزش لیر بــر واردات دارو میتواند
باعث کمبود داروهای اساســی در
این کشور شــود .پزشکان در ترکیه
میگویند :اگرچه موجودی حال حاضر
دارو متناسب با نیاز است اما واردات
بعضی داروهــای گرانقیمت متوقف
شده اســت .انجمن پزشکان آنکارا
هشدار داده که برای تامین داروهای
کلیدی باید اقدام شود .با باالگرفتن
اختالفها بین ترکیه و آمریکا ارزش
لیر در ماههای اخیر ،نســبت به سال
گذشته ،تقریبا به نصف رسید.

رفاه

ارائه  ۲۷قلم کاالی اساسی
با ارز ۴۲۰۰تومانی

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
تخصیص  ۳.۵میلیارد دالر ارز دولتی برای تامین
اقالم پزشکی خبر داد و گفت :براساس تکلیف
قانون ششم توسعه ،همسانسازی حقوق باید
محقق شود که برای این امر شش تا هفتهزار
میلیارد تومان پول نیاز است که با وضعیت فعلی،
چند مرحلهای باید انجام شود .به گزارش ایسنا،
انوشیروان محسنی بندپی درباره کمبود برخی
اقالم از جمله پوشــک بچه عنــوان کرد :این
موضوع از دغدغههای وزیر بهداشــت بوده و به
همین علت جلسهای با حضور وزیر بهداشت،
رئیس مجلس و بانــک مرکزی برگزار و درباره
تأمین اقالم ضروری بهداشتی و پزشکی بحث
شد .وی افزود :در این جلسه مقرر شد که با تأیید
وزارت بهداشت ،به اقالم گروه پزشکی ،ارز دولتی
تخصیص یابد .به همین منظور ۳.۵میلیارد دالر
اعتبار در نظر گرفته میشود و شاید هم رقمی
در هفتههای آینده به آن افزوده شود .وی گفت:
قرار شده با توجه به افزایش قیمتها ۲۷ ،قلم
کاالی اساســی با ارز  ۴۲۰۰تومانی در اختیار
مردم قرار گیرد.

خبر

پیشنهادحذفمهریه
و تقسیم اموال زوجین
بعد از ازدواج

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارایه
پیشنهادش مبنی بر حذف مهریه و تقسیم اموال
زوجین بعد از ازدواج در این کمیســیون خبر
داد .این نماینده مجلس در گفتوگو با ایلنا ،در
پاســخ به این سوال که با توجه به افزایش آمار
محکومان مهریه در پی باال رفتن قیمت سکه،
تدبیر مجلس برای کاهش آمار این محکومان
چیست ،گفت :قانون معموال خلقالساعه نیست
و نباید هر اتفاقــی که میافتد ،فورا یک قانون
برای آن بنویسند ،این روش نادرست است .نایب
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:
در گذشته میزان مهریه سنگین در نظر گرفته
میشد و با وضعیت اقتصادی فرد متناسب نبود،
از همین رو معیار  ۱۱۰سکه در نظر گرفته شد،
اگرچه در حال حاضر هــم با توجه به افزایش
قیمت ارز برخی افراد توان پرداخت یک ســکه
را هم ندارند ،اما ما نمیتوانیم صرفا به این دلیل
قانونیمصوبکنیم،چراکهتصویبقانوناینگونه
نیست و اصال قانوننویسی راهکار مناسب برای
کاهش آمار محکومان مهریه نیســت .نماینده
مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی گفت:
شخصا معتقدم مهریه باید از ازدواج حذف شود
و هیچ اعتقادی به مهریه ندارم ،چراکه مهریه را
متناســب با این زمان نمیبینم ،اگر مهریه در
گذشته با پشتوانه مسائل فقهی و دینی تعیین
میشد ،امروزه متناســب با سال تولد تعیین
میشود که هیچ توجیهی ندارد و در نهایت هم
برای اینکه بتوانند مهریهشان را دریافت کنند،
باید دردســرهای فراوانی تحمل کنند .رضایی
خاطرنشان کرد :بنابراین بهتر است ،مهریه حذف
شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ،وقتی دو
نفر با هم ازدواج میکنند ،به هر چه بعد از زندگی
مشترک رسیدند با هم نصف کنند.

سناریویکودکگوشبریده
فیلم کودک کار که بازتاب بسیاری در شبکههای اجتماعی داشت مشخص شد ساختگی است
و آن کودک با تهدید عدهای ناشناس مجبور شده علیه شهرداری تهران اظهارنظر کند

آفتاب یزد-گــروه اجتماعی:
«متاســفانه تبلیغاتــی کــه علیه
شــهرداری در ایــن موضوع شــد،
صحت نداشت .این فرد دیشب آمد
شهرداری که گوشــش هم آسیب
ندیده بود و فردی که با او مصاحبه
کرده بود هم آمد و مشــخص شــد
کــه ایــن مصاحبه «ســاختگی»
بوده اســت ».این ســخنان از زبان
محمدعلی افشــانی ،شهردار تهران
دربــاره بریده شــدن گــوش یک
کودک کار توسط عوامل شهرداری
بیان شــده اســت .کمی بعد مجید
فراهانی عضو شــورای شــهر پنجم
تهران که پس از انتشار فیلم کودکی
که مدعی شــده بــود پیمانکاران
شــهرداری تهران گوش او را با تیغ
بریدهاند ،قول پیگیری این ماجرا و
احقاق حق ایــن کودک را داده بود
نیز از دســتگیری دو نفر که حادثه
بریدهشــدن گوش کــودک کار را
صحنهســازی کرده بودند ،خبر داد.
مجیــد فراهانی در صفحــه توییتر
خود نوشت« :با پیگیریهای انجام
شده ،معلوم شــد گوش کودک کار
در حادثهای دیگر در شهرری خراش
دیده اما افرادی با صحنهسازی با زور
و تهدیــد در جهت القای این بودند
که شــهرداری گوش وی را بریده و
فیلــم میگیرند .دو نفــر مورد نظر
با اســتفاده از دوربینهای اطراف و
خودرو آنها شناســایی و بازداشــت
شدند ».محمدجواد حقشناس ،رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر نیز در توییتی
این فیلم را سفارشــی خوانده و نوشــته اســت:
«در پى دســتور آقاى جهانگيرى براى رسيدگى
بــه ماجراى گوشبرى در منطقه  ٣شــهردارى،
موضوع با قيد فوريت در دســتور كار قرار گرفت،
اين كودك كار (مهاجر افغان) ،يافته شــد ،گوش
او سالم بوده حتی بخيهاى هم نداشت و مشخصا
يك سفارش خبرســازى به قصد تشويش اذهان
شهروندان و تخريب شورا و شهردارى بود!» فاروغ
این کودک کار نیز در اولین گفتوگویی که با او
انجام شــده گفته است« :گوشم را باربند ماشین

آمده و زباله گردی میکنند ».وی با
گوشم را باربند ماشین بیان اینکه گوش وی در حادثهای که
زخمی کرده بود .گویا افتادن از پشت وانت بوده است،
با تهدید مجبورم کردند صدمه میبینــد ،گفت« :این نوجوان
بگویم ماموران شهرداری عنوان کرد که یک ســمند سفید با
گوشم را بریده اند یک سرنشــین او را مجبور کردند که
حرفهای آنهــا را تکرار کند و او نیز
این کار را انجام داده اســت ».مشاور
رسانهای شهردار تهران با بیان اینکه
نوع پانســمان و فضایــی که کودک
در آن صحبت میکند ،جای ســوال
دارد چرا که هیچ فــردی در اطراف
وی نیست ،گفت :صبح دیروز ساعت
پنج بامداد ایــن دو نفر که کودک را
مجبور به بیان حرفهای کذب کرده
بودند دستگیر شدند و ابعاد مختلف
این ســناریو قطعا از سوی نهادهای
نظارتــی اعالم میشــود ».رجایی با
بیان اینکــه در مورد این حادثه چند
احتمال وجود دارد ،تصریح کرد« :از
آن جایی که افشانی شهردار تهران در
صدد مدیریت پسماند پایتخت است،
احتماال رقبا یا مافیای پسماند تهران
که روزانــه میلیاردها تومان به جیب
میزنند این صحنه آرایی را انجام داده
و این سناریو را ایجاد کرده اند وگرنه
چندین سال است که کولبران زبالهها
را جمع آوری میکنند اما اتفاقی برای
آنها رخ نداده است ».وی با بیان اینکه
مردم تهران شــاهد هســتند که در
خصوص تفکیک زبالــه عمدتا افراد
محــروم این کار را انجــام میدهند،
زخمی کرده بود .با تهدید مجبورم کردند بگویم
گفت« :چطور در ســالهای اخیر این افراد بدون
ماموران شهرداری گوشم را بریده اند».
حاشیهای کار خود را انجام دادهاند اما حاال فیلمی
منتشر میشود که در رســانههای خارجی تحت
ابعاد دستگیری سازندگان فیلم
عنوان "گوش بری" معروف شــده و خوراکی برای
مشاور رسانهای شــهردار تهران در خصوص ابعاد
آنها فراهم میکند ».با اینکه در نهایت مشــخص
مختلف دستگیری سازندگان فیلم "بریدن گوش"
شد که دستهای پشت پرده در حال توطئه علیه
کــودک کار توضیحاتی را ارائه کــرد .رجایی در
شهرداری تهران هستند اما این اولین باری نیست
گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکــه نوجوانی که در
که یک مقام شهری از وجود مافیای پسماند تهران
فیلمی مدعی شده بود گوشــش توسط ماموران
انتقاد میکند .پیشتر نیز الهام فخاری دیگر عضو
شــهرداری بریده شــده است ،پیدا شــد و با آن
ی زیادی که مافیای
شورای شهر در این باره و حواش 
صحبت کردیم ،گفت« :این کودک  13ســاله به
پسمان تهران در جهت منافع شخصیشان دنبال
نام فاروق اهل هرات است که با عمویش به تهران
میکنند ،هشدارهایی داده بود.

بیماریهای تنفسی ،لغو پروازها و مسدود شدن جادهها پیامد طوفان ریزگردها

سیستان در مسیر مهاجرت و خالی شدن از سکنه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :عدم توجه
به ریزگردها و ماسههای بادی باعث شده ،مردم به
دلیل سختی زندگی و بیکاری ،روستاها را تخلیه و
توگو با
به شهرها مهاجرت کنند .علی کرد در گف 
خانه ملت ،در رابطه با وضعیت آلودگی هوا و بروز
طوفان شن در استان سیستان و بلوچستان گفت:
عدم مدیریت صحیح موجب افزایش رنج و مشکالت
مردم در استانهای میزبان ریزگردها و آلودگی هوا
شده است ،از این رو در استان خوزستان ،سیستان
و بلوچســتان و خراسان جنوبی بیشترین میزان
آلودگی هــوا وجود دارد .نماینــده مردم خاش و
نصرت آباد و میرجاوه و کورین در مجلس شورای
اســامی ادامه داد :ســتاد بحران کشور ،سازمان
محیط زیست و هیئت دولت باید جلسات ویژهای
را در رابطــه با مدیریت ریزگردها ،طوفانها و گرد
و خاک ایجاد شده در استانها برگزار کرده و این
معضل آلودگی هوا را بررســی و به صورت قطعی
حل کنند .وی ادامه داد :هیئت دولت و سازمانهای
مربوطه وظایف ذاتی ،قانونی و اخالقی خودشان را
به خوبی انجــام ندادند .همچنین اعتباراتی را که
در رابطه با کاهش و کنترل ریزگردها و شنهای
روان در بودجه ســاالنه کشــور دیده میشود در
محل مناسبی هزینه نمیگردد .این نماینده مردم
در مجلس دهــم تاکید کرد :اعتراض عموم مردم
سیستان و بلوچســتان در رابطه با این است که
هیئت دولت باید مصوبــات و ردیفهای خاصی
را برای کل اســتان سیستان و بلوچستان در نظر
بگیرد ،زیرا باد و ریزگردهایی که از مرز افغانستان
به سمت سیستان حرکت میکند ،زندگی مردم
را تحتالشــعاع قرار داده است .عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شــورای اســامی خاطرنشان
کرد :طوفان ریزگردها در بســیاری از شــهرهای
مرزی از جمله مسیر زاهدان به شهرستان خاش
و میرجاوه ،شهرستانهای میرملک ،روتک ،کوی
خاش و نصرآباد مشکالتی را برای مردم به وجود
آورده اســت .نماینده مردم خاش و نصرت آباد و
میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :ریزگردها موجب افزایش بیماریهای تنفسی،
لغو پروازها و مسود شدن مسیر جادههای میمند به
زاهدان ،میمند به سیستان و زابل ،بم به زاهدان،
زاهــدان به خاش و میرجاوه میشــود ،در نتیجه

مسافرین و اهالی استان باید ساعتها در ریزگردها
و پشــت پلیسراهها بدون کوچک ترین امکانات
بمانند .این نماینده مردم در مجلس دهم ،تاکید
کرد :درخواست ما این اســت که اعتباراتی برای
آبگیری برکهها و تاالبهای این استان اختصاص
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دهند .از طرفی شنهای روان و ماسههای بادی را
با مالچ پاشــی ،درخت کاری و حتی با آب پاشی
زودگذر و کوتاه مدت برطرف کنند .دستگاههای
متولی برای نجات روستاهایی که بعد از طوفان به
زیر شن و ماسه رفته اند ،دستگاههای لودر ،بلدوزر

جواد میری:
> شــرایط اقتصادی ،سیاســی و
بگومگوهایی که در حوزه سیاست و بین
دولت و نمایندگان مجلس وجود دارد
> مواجهه انسان ایرانی با رسانه دچار
مشکل است
> باند مافیایی کودکانی که از افغانستان
و پاکستان آمده یا حتی ایرانی باشند را
استثمار میکند .این کودکان در معرض
آسیبهای زیادی قرار میگیرند
مواجهه انسان ایرانی با رسانه دچار مشکل است

امــا در این میــان انعــکاس گســترده و باور
کلیپهایی که صحت و سقم آنها تایید نشده در
میان مردم جای تامل دارد .باور سریع فیلمهای
کوتاه بدون منبع موثقی که بیشــتر در خصوص
فیلمهای انتقادی از سازمانهای وابسته به نهاد
و دســتگاههای دولتــی اتفاق میافتــد .درباره
چرایی باور پذیری باالی مردم جامعه نسبت به
این نوع فیلــم ،عکس و خبرها در میان مردم با
توگو پرداختیم .جواد
یک جامعهشــناس به گف 
میــری دالیل زیادی را در زودبــاوری مردم در
مقابل این نوع فیلمها دخلیل دانسته و به آفتاب
یزد گفت« :شــاید ســادهترین دلیل آن شرایط
اقتصادی ،سیاســی و بگو مگوهایی که در حوزه
سیاست و بین دولت و نمایندگان مجلس وجود
دارد ،باشــد .چون فضا ملتهب است به گونهای
این جو به جامعه هم القا شــده و آستانه تحمل
و تابآوری مردم را بســیار پایین آورده اســت.
همچنین جو جهانی که نزدیک به سی تا چهل
رســانه تلویزیونی در اروپا و آمریکا و کشورهای
منطقهای بر ضد ایــران ،حاکمیت و موجودیت
کشــور تبلیغات منفی کرده و فضــای بدی را
بــه جامعه تزریق میکنند نیــز عاملی دیگر در
این باورپذیری اســت ».او افزود« :از سوی دیگر
کمی هم مواجهه انســان ایرانی با رســانه دچار
مشکل اســت .به خصوص اینکه فضای مجازی
و اپلیکیشــنهای متفــاوت موجــود ،قدرت و
ســرعت انتقال اطالعات را باال برده اما در کنار
آن معدل ســواد رسانهای زیاد باال نرفته است».
این جامعه شــناس تاکید کرد« :اما مسئل ه مهم
درباره این فیلم اقداماتی است که جامعه مدنی،
حاکمیت و دولت باید نسبت به این باند مافیایی
انجــام دهند .این باند به گونــهای کودکانی که
از افغانســتان و پاکســتان آمده یا حتی ایرانی
باشــند را اســتثمار میکند .این کــودکان در
معرض آســیبهای زیادی قرار میگیرند .باید
در شــهری مانند تهران به روی این مسئله که
با ســیل عظیم ایــن کودکان روبه رو هســتیم
حساس باشیم».

عدم توجــه به معضــل ریزگردها و
ماســههای بادی باعث شده روستاها
کامال پوشــیده از ماسه و گرد و خاک
شود و در نهایت مردم به دلیل سختی
زندگی و بیکاری ،روستاها را تخلیه و
به شهرها مهاجرت کنند
و کمپرسی در اختیار ستاد بحران استان سیستان
و بلوچســتان و دفتر امور روستایی استانداری که
متولی روســتاییان اســت قرار بدهند .از پارسال
شنهایروان و ماسه بادیهایی در کوچهها و معابر
مردم در شــهر خاش و میرجاوه هنوز باقی است.
کرد اظهار کرد :علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد
با دفتر امور روستایی استانداری و دفتر بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و ســتاد بحران و سازمان محیط
زیست و وزارت راه و شهرسازی ،هیچ کدام اقدامی
قابل توجهی انجام ندادند .دولت باید به کار عملیاتی
خودش بپردازد تا مردم این شهرها و روستاها در
مناطق خودشان بمانند .عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :عدم توجه
به معضل ریزگردها و ماسههای بادی باعث شده
روستاها کامال پوشیده از ماسه و گرد و خاک شود
و در نهایت مردم به دلیل سختی زندگی و بیکاری،
روستاها را تخلیه و به شهرها مهاجرت کنند.

نماینده مجلس 400 :هزار نفر از خوزستان به شهرهای شمالی مهاجرت کردند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،مشکالت زیست محیطی را ناشی از سوءمدیریت دانست و گفت :در چند سال اخیر  400هزار نفر
از خوزستان به سمت شمال کشور مهاجرت کرده اند؛ این مهاجرته ا که همچنان نیز ادامه دارد ،بافت جمعیتی این منطقه را تغییر داده است.
وی در گفت و گو با ایرنا افزود :آب ناسالم ،ریزگردها و هوای نامطبوع ،گرمای زیاد هوا و شرایط اقلیمی نامساعد همچنین بیکاری ،فقر و گرانی
باعث شده تا مردم در زندگی روزمره دچار مشکالت بسیار شوند و مجبور به ترک محل سکونت خود باشند .جمعیت استان خوزستان حدود
چهارمیلیونو 700هزارنفراستکهباتوجهبهاینمیزانمهاجرت،میتوانگفتکهحدود 10درصدجمعیتایناستانمهاجرتکردهاند.ایننماینده
مجلس اضافه کرد :بر اساس گزارشهای مردمی ،ساکنان خوزستان شبه ا به دلیل بوی سوختگی که گفته میشود از سوختن هورالعظیم است
یا شاید علت دیگری دارد ،نمیتوانند بخوابند .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد :این مردم ایثاگرانی هستند که در هشت سال جنگ
تحمیلی از کشور دفاع کردند و شایسته نیست که اکنون به دلیل سوءمدیریت از حداقل حقوق و کرامت انسانی برخوردار نباشند .نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :البته شهرهای دیگر هم مشکالت خاص خود را دارند؛ در کالنشهر تهران آلودگی و ترافیک
معضالت آزاردهندهای برای تهرانیه ا است و خستگیهای ناشی از این دو معضل بهره وری زندگی مردم را کاهش داده است .سلحشوری افزود:
از دید مردم سایر نقاط کشور ،تهرانیه ا خشن تر و دارای رفتارهای پرخاشگرایانه تر هستند و بی اعتمادی در بین آنان بیشتر است و شاید یکی
از مهمترین علتهای این رفتارها شرایط نامطلوب زندگی باشد .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود :اگرچه از منظر جامعه
شناختی هر پدیده اجتماعی علل و معلولهای بسیار دارد اما منشاء اصلی آنها ناکارآمدی است .وی ادامه داد :بسیاری از آسیبهای اجتماعی
از جمله فقر ،اعتیاد ،فحشا و فساد به دلیل بیکاری و نبود اشتغال است و اگر افراد جامعه شغل مناسبی داشته باشند ،ازدواج و تشکیل خانواده
بیشتر میشود و آسیبه ا کاهش مییابد این در حالی است که بخشی از ازدواجهای کنونی به دلیل بیکاری و فقر به طالق منجر میشود.

یزد؛ میزبان اولین همایش ملی هویت کودکان ایرانی اسالمی

آفتاب یزد – محمد عمرانی :مدیرکل آموزش
و پرورش اســتان یزد از برگزاری اولین همایش
ملی هویت کودکان ایرانی اســامی ویژه دوره
پیشدبســتانی در اســتان خبر داد .عباسعلی
دانافــر ،مدیرکل آموزش و پرورش اســتان یزد

گفت :اولین همایش ملی هویت کودکان ایرانی
اسالمی ویژه دوره پیشدبستانی روزهای  ۳۰آبان
و اول آذر ماه سال جاری به میزبانی یزد برگزار
میشود .دانافر هویت ،رشــد و تعالی کودکان،
عناصر هویــت و فرآیند هویتیابــی آنها در

بستر فرهنگ اسالمی ،ایرانی و نقش فرآیندهای
اجتماعی را از محورهای این همایش دانســت.
وی افــزود :شــرکتکنندگان میتوانند مقاله،
فیلم کوتاه ،قصهگویی ،عکــس ،آواها و نواهای
بومی ،محلی و دکلمه را تا پنجم شهریورماه به

دبیرخانه همایش واقــع در اداره کل آموزش و
پرورش استان ارسال کنند .دانافرگفت :در این
همایش مربیان ،معلمان ،استادان ،دانشجویان،
پژوهشــگران و صاحبنظــران و کارشناســان
میتوانند شرکت کنند.

