دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

وزیرعلوم:بامتخلفانعلمیبرخوردجدیمیکنیم

وزیر علوم از هماهنگی بیشتر وزارت علوم و دانشگاهها برای مقابله
بــا تخلفات علمی خبر داد و گفت :امســال با متخلفان علمی با
جدیت بیشــتری برخورد خواهیم کرد .دکتر منصور غالمی به
مهمترین برنامههای وزارت علوم همزمان با آغاز سال تحصیلی
جدید اشــاره کرد و گفت :ما در این حــوزه دو برنامه را مدنظر
داریم اول این که آموزشهای دانشگاهها براساس اصول کیفی و
کاربردی پیش برود تا دانش آموختگان با مهارتتر در عرصه عمل
و کارآفرینی داشــته باشــیم .دوم درس حضور و ورود بیشتر در

عرصه تحقیق و انجام پروژههای تحقیقاتی به منظور
کاهش مسائل و مشکالت جامعه است.وی در ادامه
به برنامــه وزارت علوم در خصوص مقابله با تقلب و
تخلفات علمی اشاره کرد و گفت :آییننامه مقابله با
تخلفات علمی مصوب مجلس شورای اسالمی است
و این آییننامه تا به امروز نیز به مصوبه دولت رســیده و اجرایی
شده است .وزیر علوم خاطر نشان کرد :برای اجرای آییننامه فوق
باید هماهنگی بیشتر بین دانشــگاهها و کارگروههای پیگیر امر
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اجتماعی

تخلفات علمی در دانشگاهها داشته باشیم .اما به طور
کلی دانشگاهها و وزارت علوم با جدیت با پدیدهای که
شأن آموزش عالی را زیر سوال ببرد برخورد میکند.
دکتــر غالمی خاطر نشــان کرد :بحــث برخورد با
متخلفیــن علمی از گذشــته یعنــی قبل تصویب
آییننامه فوق در وزارت علوم شــروع شــده است اما امسال این
موضوع با جدیت و هماهنگی بیشــتر بین تک تک دانشــگاهها
پیگیری میشود.

آفتاب یزد گزارش میدهد

آیا روتوش چهره شهر واقعیت فقر را پاک میکند؟

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :چند وقتی اســت
کــه ارگانها و ســازمانهای مختلف طرحهایی
را در جهت مبارزه با آســیبهای اجتماعی مثل
کودکان کار ،معتــادان متجاهر و تکدیگری ارائه
میدهند ،با اینکه این طرح خیلی وقت است که
اجرا میشود اما هیچوقت موثر نبوده و همچنان
آسیبهای ذکر شده در حال رشد هستند .خیلی
از کارشناسان بر این باورند که طرحهای مذکور
صرفا قربانیان آسیبهای اجتماعی را برای مدت
کوتاهی از چشــمها دور میکند و هیچ تاثیری
در بهبود این موضوع ندارد اما ارگانهای مرتبط
همچنان بر اجــرای طرحهای مختلفی که هیچ
نــگاه کارشناســی در آنها وجود نــدارد اصرار
میورزنــد و هــر از گاهی نیز یــک طرح جدید
غیر کارشناسی به شــمار طرحهای قبلی اضافه
میشود.

به نظر میرسد این طرح نوپا قرار است مانع افزایش
تکدیگری در کشور شود اما چند سوال در این بین
مطرح است؛ اول اینکه چرا افزایش تکدیگری را به
رونق اقتصاد در این شــغل مرتبط میدانند و چرا
به این موضوع فکر نمیکنند که وضعیت اقتصادی
موجود سبب شــده تا خیلیها به تکدیگری روی
بیاورند؟ دوم اینکه آیا بــا در نظر گرفتن مجازات
حبس برای متکدیان ،زندانها پر از متکدی نخواهد
شد؟ و مورد دیگر این است که آیا تکدیگری واقعا
جرم محسوب میشود که برای آن مجازات حبس
در نظر گرفته اند؟ خیلی از کارشناسان بر این باورند
که طرحهای ارائه شده کامال غیر کارشناسی هستند
و طرح مذکور نیز از این دایره مستثنی نیست.
>روتوش چهره شهر

>دور باطل جمع آوری کودکان کار!

طرح جمع آوری کــودکان کار در مرداد  ۹۶در
چارچوب طرح جمــع آوری متکدیان به جریان
افتاد اما در مهر همان ســال و پس از اعتراضها
متوقف شــد .آن زمــان نیز تشــکلها و فعاالن
حوزه کودک در کنار اعضای شورای شهر تهران
خواستار توقف طرح شــده بودند .حاال و پس از
حدود دو ســال ،طرح باز به جریان افتاده است
و ایــن موضوع واکنشهای بســیاری را از جانب
فعالین حقوق کودکان به دنبال داشت.
بعــد از واکنــش فعــاالن اجتماعی کــه عنوان
میکردنــد این طرح تا کنون  30بار اجرا شــده
و در تمام موارد هم با شکســت روبه رو شــده؛
برانگیختگــی اذهان عمومی نســبت به رفتاری
که امــکان دارد به کودکان بی پناه کار و خیابان
انجام شود؛ این طرح در مجلس شورای اسالمی
بررسی شد .همان زمانهاشم زائی ،عضو مجمع
نمایندگان استان تهران ،طرح جمعآوری کودکان
کار را غیرکارشناســی دانســت وگفت«:اقدامات
ضربتــی بدون انجام کار کارشناســی نه تنها در
رابطه با ایــن موضوع بلکه در هیچ حوزه دیگری
نیــز تاکنون جواب نداده اســت .هماکنون نباید
جمعآوری این کودکان از سطح شهر تنها به این
مرحله محدود شود ،بلکه الزم است مسئوالن امر
برای ســاماندهی آنها تدابیری بیندیشند ،به این
صورت که اصال کودک کاری وجود نداشته باشد،
که مافیایی هم در جهت بهرهبرداری از آنها ایجاد
شود».
هر چند بارها مســئوالن وزارت کار ،کارشناسان
ســازمان بهزیســتی ،اعضای شــورای شــهر و
NGOهــای فعــال در حوزه کــودک از اجرای
این طــرح ابراز نگرانی کرده تاکید داشــتند که
جمــعآوری کــودکان باید مطابق بــا آییننامه
ساماندهی کودکان خیابانی مصوب  ۱۳۸۴هیئت
دولت انجام گیرد ،نــه اینکه جمعآوری کودکان
همــراه با طرح جمعآوری متکدیــان و معتادان
اجرایی شــود؛ اما فرمانداری و شهرداری تهران
همچنان بدون در نظر گرفتن این مصوبه اقدام به
اجرای این طرح میکنند .با همه این اوصاف این
طرح از نظر خیلی از کارشناسان شکست خورده
محسوب میشود اما همچنان در حال اجراست.
>طرح پر هزینهای با  95درصد شکست

ســاماندهی معتــادان متجاهــر یکــی دیگر از
طرحهایی است که هر ساله اجرا میشود ،در این
طرح که هزینههای باالیی هم در پی دارد هر بار
معتادان زیادی دستگیر میشوند و به اجبار ترک
میکنند اما گویا  80درصد آنها دوباره به چرخه
اعتیاد باز میگردند چرا که به گفته رئیس انجمن

امیر محمود حریرچی :مهمترین کار در رابطه با آسیبهای اجتماعی پیشگیری است و
این دقیقا مسئلهای است که هیچگاه درباره آن صحبت نمیشود در صورتی که عمده
فعالیتهای اجتماعی باید بر مسئله پیشــگیری تاکید داشته باشد .در سازمانهای
مربوطه به هیچ وجه کار کارشناســی صورت نمیگیرد .من بارها گفته ام که مسئوالن
کارشان را در این خصوص بلد نیستند و تنها لکه گیری میکنند تا قربانیان آسیبهای
اجتماعی را از جلوی چشمها دور کنند .با طرحهای ارائه شده تنها اتفاقی که میافتد این
است که قربانیان آسیبهای اجتماعی را در محلهایی خاص دپو میکنند و این افراد در
شرایط خاص مجبور به ادامه زندگی هستند و چندی بعد هم این افراد آزاد میشوند!فقط
برای اینکه مسئوالن بگویند ما یک کاری انجام دادهایم و معتادان و یا قربانیان دیگر برای
چند روزی از نظرها پنهان میشوند تا جلوه شهر کمی به اصطالح روتوش شود
مددکاران اجتماعی ایــران در خوشبینانهترین
حالت حــدود  ۲۰درصد از معتادان پس از ترک
اعتیاد دیگر بازگشــت به مصرف مــواد ندارند و
۸۰درصد دیگــر دوباره مواد مصــرف میکنند،
بنابراین درمان قطعی اعتیاد بسیار دشوار است.
حســن موســوی چلک ،میگوید«:بــا توجه به
اینکه اعتیاد بیماری ســخت و پیچیدهای است
بایــد حمایت خانواده و نهادهای اجتماعی از این
افراد بیشتر شود زیرا اعتیاد بر افزایش آسیبهای
اجتماعــی از جملــه فقر و ایدز نیــز تاثیر گذار
اســت .چندی پیش موســوی چلک با تاکید بر
اصالح ســاختار اجتماعی کشور در نحوه برخورد
با معتادان گفته بود« :هم اکنون معتادان کشــور
الگوی مصرف مشــخصی ندارند و از هر دو ماده
مخدر ســنتی و صنعتی اســتفاده میکنند که
عوارض و پیامدهای بســیاری بــه همراه دارد بر
همین اساس با اصالح ساختار و توزیع مواد مخدر
دولتی میتوان تا اندازهای از اســتفاده معتادان از
مواد مخدر صنعتی جلوگیری کرد».
دکتر پرویز افشــار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد
مخــدر نیز در ایــن باره میگوید« :اثر بخشــی
درمانهای مبتنی بر اجبار نســبت به اثربخشی
درمانهای داوطلبانه بســیار بسیار پایین است.
ارزیابی ما از کارهایی که در مراکز ماده  ۱۶انجام
شده حکایت از آن دارد که میزان مانایی در پاکی
بعد از خروج از مراکز ماده  ۱۶زیاد باال نیســت و
متاســفانه بسیاری از این افراد بار دیگر به اعتیاد
روی میآورنــد .این افراد که بــه اجبار به مراکز
درمانی میروند به عنوان افراد آخر اعتیاد ،عمق و
شدت اعتیادشان از افرادی که داوطلبانه به مراکز
ماده  ۱۵میروند ،بیشــتر و شدت تخریب روانی،
ذهنی ،جســمی و شاکله شخصیت اجتماعی در
آنها به مراتب افزون تر است ».بنابر این پر واضح
اســت که این طرح نیز تاثیــری بر موضوع ترک
معتادان نداشته است اما با وجود هزینه بر بودن
این طرح همچنان در حال اجرا است.

>یک سال حبس ،مجازات متکدیان!

چند روز پیش خبری منتشــر شد که از مجازات
حبس برای متکدیان حکایت داشت .در این خبر
آمده بود مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری
گفته است«:قانون گذار مجازات تکدی گری را 3ماه
تا یک سال حبس و استرداد کلیه اموال جمعآوری
شــده از این راه ،پیش بینی کــرده اما امیدواریم
رویکردهای جدید نظیــر مجازاتهای جایگزین
حبس بتواند ما را وارد اقدام اثربخشی در مقابله با
این پدیده کند .هرگاه پدیدههایی از این دست در
جامعه افزایش مییابد باید بدانیم اقتصاد پر رونقی
در آن وجود دارد لــذا افزایش کودکان خیابانی و
متکدیان بزرگســال ما را باید نسبت به سوداگران
این پدیده هوشیار سازد».
فرزانه مروستی گفته بود«:در کشور قوانین خوبی
در این حــوزه وجود دارد هرچند که گاهی ضعف
اجرا مانع دستیابی به هدف میشود غیر از این الزم
اســت گاهی قوانین موجود هم بر اساس شرایط
جامعه به روز گردند؛ موضوعات اجتماعی ســیال
هستند به گونهای که شکل و نوع آن هر روز با روز
قبل متفاوت است لذا آیین نامهها هم میباید مدام
اصالح و متناسب با وضعیت جامعه باشد .مبارزه با
تکدی گری یک کار گروهی است که اگر بخشهای
دولتی ،غیردولتی با هم همکاری و همفکری نمایند
قطعا محقق شده و هرکدام از بخشها عقب نشینی
کنند این معضل حل نخواهد شد .در حل معضل
تکدیگری از شــهرداری و نیــروی انتظامی که
جمعآوری را به عهده دارد تا دســتگاه قضایی که
حکم میدهد و تا سازمان مردم نهاد و رسانهها که
فرهنگ سازی مینمایند تا مردم برخورد مناسب در
مقابله با این پدیده داشته باشند هریک حلقههایی
هستند که هرکدام نباشند کار به سرانجام نمیرسد.
آنچه مد نظر است تحت عنوان ساماندهی متکدیان
از جمعآوری تا نگهداری و توانمندسازی یک فرایند
است که نقش مردم به عنوان حلقه اصلی غیرقابل
انکار است».

گفتوگو با آفتاب یزد
امیر محمود حریرچــی در 
درباره این مسئله میگوید«:اگر بخواهیم در فکر رفع
یک مسئله باشیم در ابتدا باید شناخت کافی درباره
آن داشته باشیم .متاسفانه مدیران ما در سازمانها
و ارگانهای مربوط به آســیبهای اجتماعی هیچ
شناختی از آسیبهای اجتماعی ندارند .مهمترین
کار در رابطه با آسیبهای اجتماعی پیشگیری است
و این دقیقا مسئلهای است که هیچگاه درباره آن
صحبت نمیشود در صورتی که عمده فعالیتهای
اجتماعی باید بر مســئله پیشگیری تاکید داشته
باشــد .در ســازمانهای مربوطه به هیچ وجه کار
کارشناسی صورت نمیگیرد .من بارها گفته ام که
مســئوالن کارشان را در این خصوص بلد نیستند
و تنها لکه گیری میکنند تا قربانیان آســیبهای
اجتماعی را از جلوی چشمها دور کنند .با طرحهای
ارائه شــده تنها اتفاقی که میافتد این اســت که
قربانیان آســیبهای اجتماعــی را در محلهایی
خاص دپو میکنند و این افراد در شــرایط خاص
مجبور به ادامه زندگی هستند و چندی بعد هم این
افراد آزاد میشوند!فقط برای اینکه مسئوالن بگویند
ما یک کاری انجام دادهایم و معتادان و یا قربانیان
دیگر برای چند روزی از نظرها پنهان میشوند تا
جلوه شهر کمی به اصطالح روتوش شود».
او در ادامــه افزود«:جالــب اینجاســت که هیچ
مسئولی اشــتباه خود را به گردن نمیگیرد و هر
کس مســئولیت را بر دوش دیگری میاندازد .در
این بیــن قربانیانی مثل کــودکان کار و معتادان
متجاهر هم از یک سازمان و ارگان به سازمان ارگان
دیگر پاسکاری میشوند .چون هیچ ارگانی نیست
که مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد .مسئوالن ما
مشکالت را نمیبینند ،اگر هم ببینند نمیخواهند
آن را مدیریت کنند و اگر هم بخواهند در این کار
ناتوانند .برای خیلی از کارها ثابت کردهاند که اگر
بخواهند ،توانایی انجام کار را دارند .مسئوالن قبال
صورت مســئلهها را پاک میکردند اما این روزها
میبینیم که خودشان طرح مسئله میکنند! جالب
اســت چون طرح مســئله اصال کار آنها نیست.
فقط برای اینکــه بگویند ما کاری انجام میدهیم
از این شیوهها اســتفاده میکنند!برای هر طرحی
که ارائه میشــود باید مداخله صورت بگیرد و باید
ارزیابی شود که مداخله صورت گرفته ثمر بخش
بوده یا خیر ،این یک مسئله کامال علمی است اما
مسئوالن ما توان این کار را هم ندارند یا اگر دارند
نمیخواهند که این کار را انجام دهند چرا که اگر
این اتفاق صورت میگرفت طرحهای پر هزینه بی
ثمر این همه سال اجرا نمیشد».آیا واقعا با روتوش
شهر و پنهان کردن قربانیان آسیبهای اجتماعی
میتوان چهره فقر را از ســطح شــهر پاک کرد؟
این ســوالی است که مسئوالن باید در رابطه با آن
پاسخگو باشند.

آفتاب یزد گزارش میدهد

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :چند روز پیش
انتظارهــا بهپایان رســید و اپل از نســل جدید
گوشیهای هوشمند خود پرده برداشت و اینطور
که معلوم اســت آیفــون  11پــرو و آیفون 11
پرومکس پرچمداران راستین اپل تا سپتامبر سال
 ۲۰۲۰خواهند بود .اما شنیدهها حاکی از آن است
که گوشی آیفون  11فعال به بازار عرضه نخواهد
شــد .این در حالی اســت که با یک جستجوی
کوچک در فضای مجازی و در اپلیکیشــن بازار
متوجه خواهید شــد که افراد زیادی آیفن  11را
برای فروش قرار داده اند! به طور قطع این موضوع
یک کالهبرداری آشــکار است چرا که این تلفن
همراه هنوز در هیچ کجــای دنیا به بازار عرضه
نشده اســت! این در حالی است که قیمتهایی
که در این اپلیکیشن روی آیفون 11گذاشته شده
بین  20تا  50میلیون اســت اما به گفته خیلی
از کارشناسان این تلفن همراه زمانی که به بازار
میآید قیمتش خیلی کمتر از اینها خواهد بود.
در یکی از آگهیها نوشته شده«:من این گوشی
رو پیش خرید کردم با حافظه  256گیگ و رنگ
میدنایت گرین ،روز  2مهر با ریجستر به دستتون
میرسه اگه کسی خواست میتونم یک یا دو روز
زودتر هم بیارم
قیمتش هم با ریجستر هست که واقعا معقول و

آیفون 11به بازار عرضه نشده به دیوار آمد!

منصفانه است .اگر کسی
گوشی دیگهای از سری
جدیــد آیفون هــم نیاز
داشته باشه میتونم براش
بیارم با قیمت عالی».
در آگهی دیگری نوشته
شــده اســت« :گوشی
پرومکــس۲۵۶ ۱۱-
تحویــل یــک هفتــه
 ۳۰میلیــون تومــان
دوهفته۲۸میلیون تومان.
به علت کثــرت پیامها
اینجــا به همــه جواب
میدهم:کسانی که تماس
میگیرند و اعالم میکنند
کــه قیمت گوشــی در
سایت اپل آمریکا ارزانتر
است:چند نکته را مدنظر
قــرار دهنــد؛ اول اینکه
قیمت ســایت اپل برای
فروشگاههای امریکا است و در فروشگاههای اپل
در کشــورهای اروپایی ،ژاپن و سایر کشورها با
اینکه نمایندگی اصلی هستند اما قیمت متفاوت
است .من خودم آلمان خریدم ۱۳۹۰یورو(سایت

راچک کنید) با گارانتی
 ۲ســاله هم ۲۰۰یورو
اضافــه میشــه .نکته
دوم اینکــه شــما اگر
تعدادبیشتر از ۲گوشی
قانونی بخواهید بیاورید
بایــد ۴۰درصد گمرک
بدهید .نکته سوم اینکه
برای شــما صرف نداره
ویزا بگیرید بلیط بگیرید
حداقل یک هفته اقامت
کنید و گوشی با قیمت
مناســب بخرید .نکته
چهارم هم اینکه فروش
از  ۱۲ســپتامبر در اپل
اســتورها شــروع شده.
و نکته آخــر هم اینکه
قیمــت آیفــون ایکس
مکس  ۲۵۶درایران ۱۵
تومن هســتش ولی در
اپل استور شده600دالر ولی این قیمت در بازار
ایــران ۱۵تومنه چرا اعتراض نمیکنید؟ هرکس
اختیار خرید یا فروش مال خود را دارد».
در آگهی دیگری هم نوشــته شده است«:رنگ

گلد -حجم  -۲۵۶تحویل قطعی  ۹مهر -رجیستر
شده -دستگاه داخل مغازه آکبند و پلمپ تحویل
داده میشــه و در حضور شــما رجیستری انجام
میشه -قیمت قطعی و نهایی میباشد و در صورت
نوســان ارز و باال پایین شدن دالر قیمت تغییر
نمیکنه -در صورت تمایل برای اطالعات بیشتر
تماس بگیرید».
از این دســت آگهیها با زرق و برقهای بیشتر
نیز در همین اپلیکیشن موجود است که عاشقان
تکنولــوژی را به ســمت خرید گوشــی مدل
جدید آیفون ترغیب میکند؛ شاید در نظر اول
فکر کنید آگهی فروش بــرای این تلفن همراه
هم مثل آگهی فروش بــرای ناو آمریکایی تنها
یک شوخی اســت اما با دیدن آگهیها متوجه
خواهید شــد که هیچ شوخی در میان نیست و
این آگهیهای فروش کامال جدی اســت .نکته
حائز اهمیت این اســت که چرا هیچ نظارتی بر
این موضوع صورت نمیگیرد و چرا هیچ سازمان
و ارگانی از آگهی دهندگان نمیپرسد که چطور
گوشی و تلفن همراهی که هنوز در بازار جهان
عرضه نشده است را به فروش میرسانند؟ به نظر
میرســد فروش این تلفن همراه شیوه جدیدی
از کالهبرداری در فضای مجازی اســت که این
روزها رونق گرفته است.
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ورود زنان به استادیوم گزینشی نیست
سخنگوی دولت درباره موافقت دولت با حضور زنان در استادیوم ،گفت :دولت با حضور زنان
در استادیومها موافق است و مجدد تاکید میکنم که آقای سلطانی فر تمهیدی اندیشیدهاند
که زنان در بازی ایران با کامبوج حضور داشته باشند و این حضور به صورت پلکانی افزایش
خواهد یافت.به گزارش ایسنا ،ربیعی افزود :بلیت فروشی هم انجام خواهد شد و اینطور نیست
که زنان گزینشی وارد استادیوم شوند.

نقل قول

ارائه مجدد طرح «کودک همسری»
پس از رفع نواقص
نابــب رئیــس کمیســون
اجتماعی مجلــس گفت:
طرح «کودک همســری»
پس از پایــان زمان قانونی
و رفع نواقــص مجددا ارائه
خواهد شد .به گزارش برنا ،با
توقف طرح «کودک همسری» ،ازدواج دختران
زیر  ۱۳ســال در ایــران همچنان ممنوعیت
قانونی نــدارد و الیحه افزایش این ســن در
۱۶سال به بنبست خورده است .در تازهترین
یادآوری ایــن طرح در دوم اردیبهشــت ماه
سال جاری ،نماینده اردبیل و عضو کمیسیون
برنامــه و بودجه در نطق میان دســتور ،ثبت
۴۳هــزار ازدواج در ســن  ۱۰الی  ۱۵ســال
را افت شــاخصهای انســانی و نشانه فقر در
آموزش همگانی و تنزل در رفاه عمومی خواند.
برهمین اساس کودک همسری به عنوان یک
آسیب اجتماعی و فقر فرهنگی در عصر حاضر
شناخته میشود که از مهمترین آسیبهای آن
میتوان به زنانه شدن فقر ،گسترش خشونت،
خیانت ،طالق ،افســردگی ،تــرک تحصیل،
انزوای اجتماعی و فرار از خانه و غیره اشــاره
کرد .بعالوه جدایی ناگهانی از دنیای معصومانه
کودکی ،مشــکالت زایمان زودهنگام ،ناتوانی
در اداره زندگی و نگهداری فرزند و پیامدهای
روانی و جسمی نیز از دیگر معضالت این شکل
از ازدواج است .سهیال جلودارزاده ،با بیان اینکه
مطرح کردن این طرح در مجلس مســتلزم
بررسی زمان قانونی است ،گفت :برای بررسی
مجدد این طرح باید ابتدا مشکالت موجود در
طرح گذشته را بررسی کرد و در زمان درست
به مجلس ارائه داد.
خیابان پارکینگ شخصی نیست

معاون حمل و نقل ترافیک
شــهرداری تهران در مورد
تمایــل برخــی ارگانها و
ســازمانها برای بســتن
خیابان و استفاده اختصاصی
به عنــوان پارکینگ گفت:
فضــای خیابانها نه برای کســبه و نه برای
دســتگاههای مختلف است و هیچ کس حق
نــدارد جلوی ســاختمانش را محــل پارک
شخصی در نظر بگیرد.به گزارش ایسنا محسن
پورســید آقایی در پاســخ به ســوالی مبنی
بر این کــه چرا با وجــود رونمایی اما پلیس
دوچرخهسواری در شهر دیده نمیشود گفت:
قرار بود پلیس دوچرخه ســوار در مسیرهای
ویژه دوچرخه راهاندازی شــود تا اگر مشکلی
ایجاد شد و یا سد معبری ایجاد کردند به این
مسائل رسیدگی کنند اما درست است هنوز
راهاندازی نشده است.

ستون سبز

خودروسازان به دنبال
دورزدن قانون هوای پاک!؟

در ســال  ۹۳بر اساس مصوبه هیئت دولت،
نصب «فیلتر جاذب دوده» به منظور کاهش
آلودگی هوا الزامی شــد و خودروســازان با
وجــود مخالفتهای گســترده ،مجبور به
اجرای این مصوبه محیط زیســتی شــدند
اما اخیرا یکی از شــرکتهای خودروسازی
درخواســت کرده که تا زمان رفع تحریمها،
اجــرای مصوبه نصب فیلتــر دوده متوقف
شود ولی ســازمان حفاظت محیط زیست
به عنوان متولــی اصلی کاهش آلودگی هوا
با این خواسته مخالفت کرده است .مسعود
تجریشی با بیان اینکه نمیدانم تا چه زمانی
قرار اســت از خودروسازانی که هیچ سودی
برای مردم نداشتهاند ،حمایت صد در صدی
کنیم ،میگوید :خودروسازان قبل از تحریمها
هــم زیر بار اجرای نصب فیلتــر دوده روی
خودروهای دیزلی نمیرفتند و به دنبال فرار
از این مصوبه بودند .حاال هم تحریم را بهانه
میکنند.وی با تأکید بر اینکه خودروسازان
باید ادلههای خود را برای درخواست حذف
مصوبه فیلتر دوده ،مطرح و سازمان محیط
حفاظت زیســت را قانع کننــد ،میگوید:
خودروســازان باید برای مردم روشن کنند
که دقیقا تحریم چه تاثیری روی فیلتر دوده
دارد؟ آنها سعی میکنند به بهانه تحریمها
قوانیــن را زیر پا بگذارند و راحتترین راه را
برای خود انتخاب کنند .به گزارش ایســنا،
تجریشی با اشاره به اینکه خسارت آلودگی
هوا در ایران حدود  ۷میلیارد دالر در ســال
است ،تأکید میکند :اگر قیمت فیلتر دوده
افزایــش پیدا کرده اســت و بــرای همین
خودروســازان به دنبال حــذف این مصوبه
هســتند آیا هزینه درمان سرطان در کشور
افزایش نیافته است؟ آیا هزینه حفظ سالمت
شهروندان افزایش نیافته است؟ ضمن اینکه
خودروسازان داخلی باید به این پرسش پاسخ
بدهند که چرا تاکنون به شرکتهای داخلی
برای تولید فیلتر دوده فراخوان ندادهاند؟ چرا
ســعی ندارند که خود را از اتکا به خارج رها
کنند و از شرکتهای داخلی کمک بگیرند؟

گزارش
یک استادیار دانشگاه:

افراد مهاجر در بیشتر اوقات
به اهداف خود نمیرسند

مهاجــرت از جمله پدیدههایی اســت که از
گذشــته تا به امروز در تمامی جوامع وجود
داشــته و نمیتوان اثرگــذاری آن را نیز در
جامعه و گروههای مختلف مردم نادیده گرفت.
مهاجرتهای رایج در سرتاسر دنیا مهاجرت از
روستا به شهر ،مهاجرت از شهرهای کوچک به
شهرهای بزرگ که مرکزیت دارند و در نهایت
مهاجرت از کشوری به کشور دیگر است .طی
دهههای اخیر شاهد مهاجرت افرادی بودهایم
که برای امرار معاش و کسب درآمدی بیشتر یا
پیدا کردن کاری مناسبتر رهسپار شهرهای
بزرگتر شدهاند اما موضوعی که در چند سال
اخیر بیشــتر توجه را جلب میکند ،آمارهای
غیررســمی از پدیده مهاجــرات در خصوص
افراد و اشخاصی است که از کشور خارج شده
و باز نمیگردند .در گذشته مهاجرتهای به
خارج از کشور را بیشتر افراد تحصیلکرده انجام
میدانند اما امروزه شــاهد هستیم موجی از
افراد و اشخاصی که شاید تحصیالت عالیهای
نیز ندارند به ســمت کشــورهای دیگر روانه
شدهاند .ســیامک زند رضوی ،جامعهشناس
و استادیار دانشــگاه ،در خصوص مهاجرت و
علل بهوجود آمدن آن به برنا گفت :مهاجرت
پدیدهای تازه نیســت و تاریخ بشر همواره با
مهاجرت همراه و همگام بوده اما در شــرایط
حال حاضر و بــا توجه به مرزهای جغرافیای
سیاسی این امر را نسبت به گذشته پیچیدهتر
و دشوارتر کرده است .زندرضوی ادامه داد :اما
در رابطــه با این موضوع که افراد به چه دلیل
تصمیم میگیرند از مکانــی به مکانی دیگر
بروند دالیل فراوانی را شــامل میشود؛ برای
مثال بخشــی از این مهاجرتها برای زندگی
بهتر و پیدا کردن وضع اقتصادی مناســبتر
است .بخشــی دیگر مربوط به این است که
در برخی از کشورهای دنیا فشارهای سیاسی
بیش از حد بوده یا جنگی به وقوع پیوسته و
افراد ترجیح میدهند برای به دســت آوردن
امنیت بیشــتر مهاجرت کنند .همچنین از
دیگر دالیل مهاجرت تغییراتی اســت که در
خصوص اقلیم روی میدهــد مانند بهوجود
آمدن خشکســالی که ســبب از بین رفتن
امکان سکونت و امرار معاش در مکانی خواهد
بود و افراد ناچار میشــوند به شهر یا کشور
دیگر برای ادامه حیات مهاجرت کنند؛مانند
مناطق جنوبی اســتان کرمان که بسیاری از
افراد ســاکن این مناطق به ناچار و به دلیل
خشکسالی به حاشیه شهرها روی میآورند و
در آنجا ساکن میشوند .این جامعهشناس در
ادامه به مهاجرت ایرانیان تحصیلکرده پرداخت
و بیــان کرد :مطالعاتی در ایــن رابطه وجود
دارد که نشــان میدهد پدیده مهاجرت قبل
از پیروزی انقالب وجود داشته و طی سالهای
پس از پیروزی انقالب اسالمی میتوان گفت
این روند بنا به دالیلی گســترش یافته است.
از جمله دالیلی که در اینباره میتوان مطرح
کرد مبحث اشتغال پایدار همراه با آیندهنگری
افراد تحصیلکرده درون کشور است که آنها
را برای رسیدن به این هدف ترغیب میکند
تا قــدم در راه مهاجرت بگذارند .زندرضوی با
پاســخ به این سوال که «آیا مهاجرت همواره
همراه با موفقیت خواهد بود یا خیر؟» عنوان
کــرد :افراد مهاجرت کننــده لزوما به تمامی
اهداف مورد نظر خود نمیرســند و نمیتوان
اذعان کرد تمامی مهاجرتها همراه با موفقیت
بوده اما نکتهای که باید مورد واکاوی قرار گیرد
این است که چه بستری برای افراد فراهم شده
کــه آنها تن به مهاجــرت دادهاند و تصمیم
گرفتهاند از کشــور خود خارج شوند ،هرچند
هســتند برخی از افرادی که پس از مهاجرت
توانستهاند به بسیاری از اهداف موردنظر خود
برســند و به آنها جامه عمل بپوشانند .این
کارشناس در پایان نیز با پاسخ به این سوال که
آیا با شرایط بهوجود آمده در رابطه با نوسانات
اقتصادی و مشکالتی که گریبانگیر مردم شده
میتوان انتظار داشت موج مهاجرتها افزایش
یابد؟ گفت :مهاجرت بهلحــاظ اقتصادی در
بسیاری از مواقع موقت است و اگر به پیشینه
این موضوع نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم
شد که در دوره مشــروطه افرادی بودند که
به باکو و جمهوری آذربایجان فعلی مهاجرت
میکردند و پس از مدتی تصمیم به بازگشتن
به محل زندگی خــود میگرفتند یا در دهه
 70شمســی افراد برای کار به کشــور ژاپن
رفتند و پس از مدتی به کشور بازگشتند .باید
دانســت امواج اشتغال و مهاجرت در راستای
آن همواره بوده اما در بیشــتر اوقات به صور
دائمی صورت نگرفته اســت .نکته مهم ایجاد
بسترهای مناســب برای زیستن در سرزمین
مادری است/.برنا

