دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷در میان بگذارید.

زلزله،محتملترینخطرتهدیدکنندهتهراناست

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت :اقدامات
خوبی برای بافتهای فرســوده در حال انجام است اما این اقدامات
کافی نیست .به گزارش ایلنا ،محمد کرمی محمدی با بیان اینکه
زلزله محتملترین خطر تهدید کننده تهران است ،گفت :در نتیجه
ســامانه تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله شهر تهران در حال
آماده سازی است .این سامانه به واسطه سنسورهای نصب شده در
بخشهای مختلف شهر تهران میتواند به سرعت میزان خسارت و
تلفات را تخمین بزند .وی افزود ۱۳۰ :دکل مخابراتی بزرگ ارتباطی

در سطح شهر تهران قرار است نصب شود که ارتباط
پایدار را بعد از وقوع زلزله تامین میکند ،این سیستم
در مراحل طراحــی اولیه قرار دارد و از ســال آینده
اجرایی خواهد شــد .کرمی محمدی ادامه داد :تهران
۱۳رود درهبزرگ دارد که پتانسیل وقوع سیالب دارند،
در نتیجه یک سیســتم دیگر با عنوان سامانه پیش بینی و هشدار
ســیالب شهر تهران در دست طراحی است.کرمی محمدی گفت:
یکی دیگر از مشکالت شهر تهران موضوع فروریزش و فرونشست

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

است که در تهران فروریزی اهمیت بیشتری دارد زیرا
یکباره رخ میدهد و به تاسیسات شهری آسیبهای
زیادی وارد میکند .وی به کمپین شهر آماده نیز اشاره
کرد و افزود :این کمپین بخشهای مختلفی از جمله
خانههای دوام دارد و همچنین قرار است به داوطلبان
آموزشهای دوره بحران داده شود .کرمی محمدی خاطرنشان کرد:
در تهران  ۴.۵میلیون نفر در مناطقی زندگی میکنند که اگر زلزلهای
با قدرت  ۶تا  ۷ریشتر به وقوع بپیوندد این افراد زیر آوار خواهند ماند.

چرا لبنانیها اینگونه به سوءمدیریت مسئوالن خود واکنش نشان میدهند؟

اعتراض همراه با شادی

آفتاب یزد -میگل هشترودی :طی سالیان اخیر
بــا اعتراضات مردمی زیادی در کشــورهای بزرگ
و کوچــک دنیا رو به رو بودیم که نکته مشــترک
همه این اعتراضات خشــونت بود .خشــونتی که
گاه از ســوی مردم به حکومتیها اعمال میشد و
گاهی هم از ســوی حکومت به مردم ،هر چه بود
نشان میداد که در تمام کشورها حتی کشورهای
پیشرفته ،اعتراضات مردمی با خشونت و خون گره
خورده اســت .حتی وقتی کار به خشونت مردم در
فرانسه کشید باز هم شاهد خشونت و مصدومیت
بودیم و این نشــان دادکه فــرق نمیکند کجای
کره خاکی زندگی کنیم ،هر جا اعتراضی شــکل
بگیرد بدون شک بعد از آن خشونت از دل جامعه
بیــرون خواهد آمد .با این حــال در چند روز اخیر
شاهد اعتراضات مردمی در لبنان بودیم که مسلما
جنس آن با همه اعتراضات در سراسر دنیا متفاوت
بود .اعتراضاتی که با سرخوشی و مطالبات مردمی
همراه بود اما کمترین رنگ و بو را از خشونت داشت.
باورش سخت است اگر بشنویم که در گوشهای از
دنیا حین تظاهــرات و تجمعات مردمی ،عدهای از
جوانان در خیابانهای پر از دود و اعتراض ،فوتبال
بازی میکنند ،عده ی دیگری قلیان میکشــند و
برخی هم جشن عروسیشان را به کوچه و خیابان
آورده اند ،همه مردم خوشحال هستند و با شادی به
اعتراضشان ادامه میدهند تا به هدفشان برسند و
در این بین حتی کنسرتهای خیابانی هم برگزار
میشود! چه فرقی بین مردم لبنان با سایر کشورها
وجود دارد که تا این اندازه اعتراضاتشــان متمایز و
خاص خودشان است؟
>لبنانیهارابیشتربشناسید

شاید بد نباشــد برای اینکه راحت تر بتوانید رفتار
لبنانیهــا در اعتراضاتشــان را درک کنید برخی
از خصوصیات و شــرایط زندگی آنهــا را بدانید.
لبنان کشــوری هزار فرقه اســت یعنی همه نوع
فرهنگهای شــرق و غرب را در خود جای داده و
اقوام و طوایف مختلف همه با آزادی به هر شــکلی
میخواهند میتوانند زندگی کنند .بنابر این طبیعی
است که وقتی در خیابان راه میروید میتوانید یک
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :امید باز هم آمد،
او بعد از  ۱۲ســال هنوز هم تسلیم نشده است،
هر سال نزدیک آبان که میشود همه دوستداران
محیط زیســت چشــم انتظار تک درنای سفید
سیبری هستند و او هر سال این انتظار را به پایان
میرساند .هر سالی که میگذرد ترسها از اینکه
«اگر نیاید؟» افزایش مییابد اما او هر سال این راه
فراز و نشیب را طی میکند تا خودش را به تاالب
فریدونکنار برساند ،چند روزی آن جا بماند و بعد
باز هم راهــش را ادامه دهد .بارها و بارها فعالین
محیط زیست از آمدنش نا امید شدهاند و نسل او
را منقرض شده دانستهاند اما او هر سال میآید.
همیشــه میآید و با خودش امید برای آیندهای
بهتر را به ارمغان میآورد.
>بازگشت امید به فریدونکنار

روز گذشــته رئیس اداره حیات وحش مازندران
گفت :آخریــن بازمانده جمعیــت غربی درنای
سیبری وارد تاالب فریدونکنار شد .ربیعی ،با بیان
این موضوع گفت :تک درنای ســیبری  ۴ماه از
ســال مهمان مازندران و حدود  ۳ماه در مســیر
بازگشت است .زمان دقیق آمدن درنا به مازندران
اواخر مهر تا هفته اول آبان است ،درنای سیبری
به علت خشکسالی ســه تا چهار سال گذشته با
تاخیر میآمد .این دوازدهمین سال متوالی است
کــه این درنا مهاجرت خود را به تنهایی به ایران
انجام میدهد.
>امیدی که هر سال میآید

اولین بار ســال  ۱۳۵۳بود که درناهای ســپید
ســیبری در تاالب ازباران و ســرخرود مازندران
دیده شــدند و از آنپس ،این خانواده هر ســاله
بهجز یک سال در  ۱۳۸۸برای زمستان گذرانی به
تاالبهای استان مازندران آمدهاند .درنای سیبری

خانم کامال محجبه چادری را در کنار یک خانم با
پوشش خاص ببینید که دوستان بسیار صمیمی با
هم هســتند و یا حتی ممکن است هر دو خواهر
باشند که یکی با این طرز تفکر میخواهد زندگی
کند و دیگری با آن طرز تفکر .لبنان کشوری است
که در آن در یک خانه یک برادر طرفدار یک حزب
و یا گروه سیاسی است و برادر دیگری طرفدار حزب
و گروه سیاســی دیگر و شــب سر یک سفره شام
میخورنــد و صبح میروند در دو جبهه مخالف هم
قرار میگیرند .این کشور هفده سال جنگ داخلی
داشته ولی عموما در شبهای شنبه جنگ تعطیل
بوده و همانهایی که روز قبل با هم میجنگیدند در
یک رستوران با هم جمع میشدند وشام میخورند،
چون از بچگی با هم دوست بودند.
فارغ از مســائل سیاســی ،موضوع حائز اهمیت و
شگفت انگیز این است که مردم لبنان چون آب و
برق و گاز و تلفن و ...ندارند و یا اینکه مثال بانکها
تحویل ارز را ســخت کردهاند و یا مشکل سوخت
دارند و دیگر مسائل این چنینی به خیابانها نیامدند،
حتــی مردم چــون روی کاالی مختلف عوارض و
مالیات سنگین میدهند به خیابانها نیامدند بلکه
برای اینکه دولت روی تماسهای واتســاپ مالیات
وضع کرد به خیابانها آمدند چون احساس کردهاند
بخشــی از حقوق آنها توســط دولتشان تضییع
میشــود و این کار فعالیتهای آنها در شبکههای
اجتماعی را محدود میکند .در این بین چیزی که
شاهد آن هستیم این اســت که نیروهای ارتش و
نیروهای مســلح لبنانی هم برگهها و پالکاردهایی
روی ســینه خود میزنند که روی آن نوشــته «ما
هم با شما هستیم و از شما حمایت میکنیم ولی
دستمان بسته است» مردم هم در خیابانها همراه
با شادی و نشاط اعتراض میکنند ،شعار میدهند
و بازی میکنند ،خوشحالند و مطالبه میکنند ،آواز
میخوانند و دستور استعفا میدهندو در همه این
موارد شادی جزو انکار ناپذیر اعتراضات مردم لبنان
اســت .از طرف دیگر مقامات سیاسی ضرباالجل
۷۲ساعته برای خودشان صادر میکنند تا مشکالت
را بــر طرف کننــد و بعد هم پشــت دوربینهای
تلویزیون ظاهر میشوند و میگویند که مردم حق

دارند و آنها نیز با مردم همســو هستند! به همین
صورت هم تظاهرات مردمی لبنان به ثمر مینشیند.
نحــوه اعتراضات لبنانیها در نوبه خودش بســیار
جالب و حائز اهمیت اســت .حتــی نحوه برخورد
مقامات مسئول با این اعتراض بسیار تامل بر انگیز
است .اما چرا اعتراضات مردم لبنان کمتر شباهتی با
اعتراضات مردمی در سایر کشورها دارد؟
>اعتراضات لبنان یک اعتراض خودجوش
بدون جهت گیری سیاسی بود

امیر محمود حریرچی ،جامعه شناس اجتماعی در
این باره به آفتاب یزد گفت«:موضوع حائز اهمیت
در اعتراضات لبنان این اســت کــه این اعتراضات
یک اعتراض خودجــوش و حقطلبانه بود ،یعنی
هیچ جریان سیاسی پشت قضیه وجود نداشت که
بخواهد مردم را تحریک کند و آنها را به خیابانها
بکشــاند و در نهایت هم مــردم ندانند که به چه
دلیل در خیابانها حضور پیدا کردهاند .مردمانی که
در اعتراضــات لبنان به خیابــان آمده بودند دقیقا
میدانســتند که چه میخواهند ،خواستههایشان
را مطرح کردند و دولت هم دقیقاً متوجه شــد که
مردم چه خواستهای دارند و در نهایت خواسته مردم
اجابت شد .در عین حال باید گفت که لبنانیها مردم
با نشاطی هستند بنابراین در حین اعتراضاتشان هم
نشــاط و شادی خودشــان را بروز میدادند؛ شیوه
زندگی لبنانیها به صورتی است که اصوالً این نشاط
بخشــی از زندگی آنها به شمار میآید و حاال ما
میبینیم که در قالب همین نشاط حق خودشان را
هم به درستی مطالبه میکنند .در اعتراضات مردمی
در کشورهای دیگر میبینیم که جناح گیریهای
سیاسی باعث جهتگیریهای ایدئولوژیک میشود
و همین موضوع سبب میشود تا مردم دقیقاً ندانند
که چه چیزی میخواهند؛ همین میشــود که در
نهایت مردم به نتیجهای که میخواهند نمیرسند
اما لبنانیها چنان با رشد فکری همراه بودهاند که
حق خودشــان را میشناســند چرا که آگاهی در
جامعه آنها بسیار باالست بنابراین با کشورهای دیگر
ارتباط خوبی برقرار میکنند و در تاریخ نشان دادهاند
که انسانهای بسیار مبارزی هستند ،در عین حال به

تک درنای سفید سیبری باز هم تنها آمد

امیدی در نا امیدی...

هر ساله از اوایل آبان جهت زمستانگذرانی وارد
منطقه تاالبی فریدونکنار میشود و حدود  ۴ماه از
سال را تا اوایل اسفند در دامگاههای فریدونکنار،
ازباران و سرخرود سپری مینماید.
درنــای مهاجر بــه منطقه فریدونکنــار آخرین
بازمانده از گله غربی درنای سیبری است که هر
ســاله طی یک تقویم نانوشته و منظم هفته اول
آبان مهاجرت خود را از ســرزمین جوجه آوری
حد جنوبی
واقع در غرب سیبری به سوی آخرین ّ
مهاجرتش که تاالبهای حاشــیه جنوبی دریای
خزر که شامل اراضی غرقآبی و تاالبهای فصلی
منطقه فریدونکنار میباشند ،آغاز و تا اوایل اسفند
در این منطقه به سر میبرند.
درناهــا دارای  ۱۵گونــه مختلف هســتند که
سهگونه از آنها یعنی درنای فریادکش ،درنای تاج
قرمز و درنای سفید سیبری به عنوان گونههای
در معــرض خطر طبقه بندی شــدهاند .درنای
ســیبری دارای رقص و آواز با شــکوهی بوده و
نماد طول عمر و وفاداری به شمار میرود .طول
عمر درنای سیبری تا هفتاد سال هم میرسد و
جفتها همواره با هم به سر میبرند و با از دست
رفتن یکی از جفتها دیگری تا پایان عمر جفتی
اختیار نمیکند.

مختلف کاهش یافتند و حاال چند سالی است که
شــاهدیم یک تک درنا هر سال به ایران میآید.
جالب است بدانید که این درنا علی رغم این که به
گوشه جنوب شرق دریای خزر میآید اما مسیر
مهاجــرت او از بخش غربی دریای خزر میگذرد
یعنی از گیالن و مازندران عبور میکند و بعد هم
به بخش شرقی دریای خزر میآید در فریدونکنار
و آبگیرهای اطراف آن زمستان گذرانی میکند و
بر میگردد .این پرندگان قرنهاســت که به این
طریق مســافرت میکنند و بعد هم بر میگردند
اما چیزی که هســت این است که حاال تنها یک
عدد از این گونه نر باقی مانده است که ما اسم او
را امید گذاشــتهایم اما امیدی هم به این نداریم
که تکثیر شود یا زنده بماند .چند بار وقتی تعداد
آنها  ۳تا بود چند تا جوجه نا بالغ را کنار مسیر
گذاشتند اما آنها زنده نماندند .واقعیت این است
کــه فقط این پرندگان نیســتند در همان خطه
مازندران صدها هزار پرنده هستند که غیر مجاز
صید و شــکار میشوند و هیچ کس هم صحبتی
در این باره نمیکند ،تا زمانی که اوضاع این گونه
اســت نه تنها درنای سیبری بلکه هیچ پرندهای
در معرض محافظت نیست بلکه در تهدید کامل
بهسر میبرند».

>گونهای که قرنهاست مهاجرت میکنند

>قتل عام هزاران گونه پرنده
در کنار درنای سیبری

علیرضاهاشمی ،کارشناس رسمی بخش اتحادیه
جهانی حفاظت از طبیعت(  )IUCNچندیپیش
در رابطــه با تاریــخ مهاجرت درنای ســفید به
ایران گفته بود«:حدود  ۲۰ســال پیش جمعیت
درناهای سیبری که به ایران مهاجرت میکردند
 ۱۵یــا  ۱۶عدد بود ،آنها کم کم طی ســالیان

او در رابطه با شــرایط محافظت از امید در ایران
گفته بود« :در کشــور ما علی رغم این که شاید
صدها میلیون تومان برای محافظت از درنا خرج
شده است اما محافظتی از آن صورت نمیگیرد!
بلکه به بهانه حفاظت از این گونه تنها اتفاقی که

دنبال آشوب نیستند و حق خودشان را میگیرند».
>نبود شکاف طبقاتی
دلیل اصلی وجود نشاط در کشور

او در ادامــه افزود«:نکته دیگر این اســت که این
تظاهرات نشان داد ملت سازی در لبنان به خوبی
صورت گرفته و رابطه دولت و ملت شــکل خوبی
به خود گرفته اســت؛ چرا که رابطه دولت و ملت
تفاوت زیادی با رابطه اربــاب  -رعیت دارد .رابطه
ارباب -رعیتی چیزی است که لبنانیها هیچ وقت
اجازه ندادهاند اتفاق بیفتد و مســئوالن دولتی آنها
خودشان را به واقع در خدمت مردم میبینند .وقتی
هم فســاد در این کشور ایجاد شد مردم نسبت به
آن اعتراض کردند بدون اینکه هیچ جریان سیاسی
پشتیبان آنها باشد .نکته حائز اهمیت این است که
همه مسئولین حق را به مردم میدهند و اعتراض
مــردم را به جا میدانند .موضوع دیگر این اســت
در عین اینکه ممکن اســت فقر در کشوری وجود
داشته باشد ،میتواند شادی هم در کنار آن وجود
داشته باشد به شرط اینکه فاصله طبقاتی به حداقل
رسیده باشد و این نکته اساسی است ما در جامعهای
شادی و نشاط را نمیبینیم که فاصله طبقاتی وجود
دارد .بنابراین جامعهای با شکاف طبقاتی حتی در
تظاهرات هم در غم و اندوه غوطه ور میشود و حتی
هیجان هم در آن وجود ندارد .چراکه مردم معترض
در این کشورها معموالً تحقیر شده هستند .اما در
رابطه با لبنان با چنین شرایطی روبرو نبودیم و این
نشان میدهد که شکاف طبقاتی در این کشور به
حداقل رسیده است .مردم خودجوش برای اعتراض
به خیابانها میآیند و اعتراض شان را هم نمیتوان
به هیچ جناح و تفکر سیاسی مرتبط دانست ،همین
هم ســبب شدتا مردم با پرشوری حق خودشان را
مطالبه کنند .جامعهای که آگاه باشــد در نهایت
همبستگی حق خودش را مطالبه میکند و مسلما
هم به حقوقاش خواهد رسید».
به نظر میرسد نبود و یا کمبود شکاف طبقاتی یکی
از مهم ترین دالیلی است که سبب میشود حتی
اعتراضات مردمی هم با نشاط انجام شود .چیزی که
امروز در کمتر کشوری میتوان آن را مشاهده کرد.
افتاده این است که صدها هزار اردک و غاز کشته
میشــوند! حفاظت از گونه تعریف خاصی دارد،
این طور نیست که ما یک نفر از یک گونه را نگه
داریم و رفت و آمــد آن را گزارش دهیم اما هزار
گونه دیگر را اجازه شکار دهیم .ما اگر میخواهیم
یک گونه حفظ شود باید حفاظت از یک زیستگاه
و همه زیستمندان آن زیستگاه را داشته باشیم.
همانطور که وقتی میخواهیم یوز پلنگ را حفظ
کنیم میگوییم باید زیستگاه او به طور کامل حفظ
شــود و شکار چی در آن نباشد در مورد حیوانات
دیگر از جمله پرندگان نیز به همین شکل است.
اگر درنای ســیبری را میخواهیم حفاظت کنیم
باید یک مجموعهای را حفاظت کنیم نه این که
بگوییم صیــادان آزادند هر چقدر که میخواهند
پرنده بکشــند در کنار درنای سیبری ،فقط درنا
را نکشند! این در حالی است که سالهای قبل ما
آمار تلفات درنا نیز داشتهایم که آخرین درناهای ما
گاها به دست شکارچیها کشته شده بودند پس در
نتیجه این که این گونه اگر تاکنون زنده است یک
مقدار شانس و اقبال همراهش بوده و برنامههای
کشــور ما حداقل آنچنان که باید و شاید تاثیری
روی آن نداشته است .زیستگاههای اصلی این گونه
در حال حاضر دامگاههای غیر مجازی هستند که
یک تاالب آبی را ایجاد کردهاند .یعنی در کشور ما
به واســطه ایجاد یک تعداد دامگاه غیرمجاز ،یک
پرنده حفظ میشود ،در واقع حفظ هم نمیشود
فقط کشته نمیشود چون هیچ برنامه حفاظتی ما
برای آن نداریم و فقط هر ســال دعا میکنیم که
امسال هم بیاید .این متاسفانه خیلی موفقیت آمیز
نیست و تنها در حد شعار است».
امید این بار هم وارد کشور ما شد اما معلوم نیست
که ســال دیگر هم این اتفاق بیفتد! آیا زمان آن
نرسیده که برای حفظ و نگهداری گونههای نایاب
و در حال انقراض اقدامی صورت بگیرد؟!

۳

سه شنبه  ۳۰مهر۱۳۹۸

شماره۵۵۸۲

شکایت از دولت برای عدم افزایش حقوق سربازان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از شکایت اعضای فراکسیون زنان از سازمان
برنامه و بودجه به دلیل عدم افزایش حقوق سربازان وظیفه مطابق با قانون خبر داد .به گزارش
ایسنا ،پروانه مافی گفت :طبق ماده  ۳۸قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی،
حقوق سربازان وظیفه باید حداقل  ۶۰و حداکثر  ۹۰درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای
مسلح باشد؛ که سازمان برنامه و بودجه با نقض قانون از اجرای آن استنکاف ورزیده است.

گزارش
محمدرضا دشتی اردکانی مطرح کرد

افزایش صدور  ۲۲هزار سند
خودرو در ۶ماهه سال جاری

رئيــس كانون ســردفتران و دفترياران روز
دوشــنبه از افزایش صدور  ۲۲هزار ســند
خــودرو در ۶ماهه نخســت ســال جاري
خبــر داد.به گزارش روابــط عمومي كانون
ســردفتران و دفترياران ،محمدرضا دشتی
اردکانی در نشســت خبری گفت :در  ۶ماه
امسال  ۷میلیون و  ۳۶۹هزار ۸۲۶ ،سند در
دفاتر اسناد رسمی ثبت شده که این آمار در
مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۱۳۲هزار
سندی داشته اســت.وی افزود :در سازمان
ثبت اســناد تحوالت زیادی شکل گرفته و
در رابطه با ارتقاء ســند رسمی بررسیهای
الزم در حال حاضر در کمیســیون قضایی
مجلــس در حال انجام اســت چرا که طرح
ارتقای اســناد رسمی از سوی سازمان ثبت
اسناد به مجلس ارسال شــده است.رئیس
کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد بروز
تخلفات در دفاتر اســناد رســمی گفت :در
 ۶ماهه امســال  ۶۸۴بازرسی داشتهایم که
بیشــتر تخلفات شکلی و مربوط به استعالم
نگرفتن دفاتر بوده است .دفاتر اسناد رسمي
از چهارمرجع رســمی ســازمان بازرســی،
سازمان ثبت اسناد ،سازمان امور مالیاتی و
کانون سردفتران و دفترياران تحت نظارت
قــرار میگیرنــد و تخلفــات در این حوزه
بســیار پایین است.دشتي اردکانی گفت :به
همین دلیل اعزام تیمهای بازرسی از سوی
این مراجع برای نظارت بیشــتر به عملکرد
دفاتر اســناد رســمی انجام میشود.وی در
مــورد افزایش تعرفه دفترخانهها گفت :طی
 ۴سال گذشته علیرغم افزایش تورم تعرفه
دفاتر تغییر نکرده و این در حالی اســت که
ما پیشنهاد افزایش تعرفه را دادهایم که پس
از تائید رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.
البته ما چون بخشــی از جامعه هستیم به
گونهای میتوانیم ایــن تعرفهها را افزایش
دهیم که فشار روی مردم نیاید البته درصد
افزایش تعرفه هنوز مشخص نیست .رئیس
کانون سردفتران و دفتر یاران گفت:از میان
 ۷هزار و  ۳۰۰دفتر اســناد رسمی  ۵هزار
و  ۹۰۰دفتر به معنــی واقعی زیر خط فقر
هستند .اکنون چندین ماه از زمان افزایش
قانونی تعرفه گذشــته و بایــد تعرفه به روز
شود.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با
تاکید بر اینکه تعرفه دفاتر باید هر  ۴ســال
یک بار مــورد بازنگری قــرار گیرد ،گفت:
اقدامات کارشناسی آن از سوی کانون انجام
شــده و منتظریم تا ابالغ شود .وي در مورد
صدور ســند خودرو نیز گفت :در گذشــته
اختالفی بیــن پلیــس و دفترخانهها برای
صدور ســند خودرو وجود داشت که با ماده
 ۲۹قانون تخلفــات رانندگی این اختالفات
پایــان یافت .به طوری که اکنون پلیس کار
تعویض پالک را انجام میدهد و دفاتر اسناد
رسمی ســند خودرو صادر میکنند.دشتي
اردكانــي از افزایش صدور  ۲۲هزار ســند
خودرو در۶ماهه امســال خبــر داد و گفت:
در شــش ماه ابتدايي سال گذشته()۱۳۹۷
يك ميليون و  ۳۱۲هزار و  ۲۱۲سند خودرو
صادر شــده بود كه اين رقم در مدت مشابه
ســال جاري به يك ميليون و  ۳۳۴هزار و
 ۲۴۵ســند رسيده است و اين نشان دهنده
اقبال بيشــتر مردم به ثبت سند خودرو در
دفاتر اســناد رسمي است.دشــتي اردکانی
در مورد اسکن اسناد دفترخانهها گفت :در
این موضوع بحثهای مفصلی انجام شــده
و آئیننامه آن به تصویب رســیده اســت.
تائید نهایی شــده و قرار اســت ظرف یکی
دو هفته آینده به امضا و تائید برســد و به
این ترتیب اسناد در دفاتر با اسکن شدن در
برابر تخریب مقاوم میشــوند.وی همچنین
از صدور گواهی تســویه حساب مالیاتی در
دفاتــر خبر داد و گفت :تــا به امروز گواهی
مالیاتی باعث این میشــد که مردم چندین
سفر درون شهری داشــته باشند .بنابراین
تصمیم گرفتهایم که در  ۸۰۰دفتر در تهران
به صورت پایلوت و سپس در ۱۷۰۰دفتر در
اســتان تهران گواهی مالیاتی طی یک روز
صــادر کنیم و امیدواریم ســازمان مالیاتی
امکانات خود را بســیج کند تــا بتوانیم در
سراسر کشــور این اقدام را انجام دهیم.وی
همچنین در مورد صدور سند تک برگ در
دفاتر اســناد رسمی گفت :کارگروههایی در
رابطــه با این موضوع ایجاد شــده اما هنوز
نهایی نشده و ما مشــکالت قانونی در این
زمینــه داریم و بــا توجه بــه ظرفیتهای
قانونی باید اصالحاتی در آن انجام گیرد که
در آینده نزدیک آن را اعالم خواهیم کرد.

نقل قول
خط و نشان پلیس برای
عرضهکنندگانلباسهاینامتعارف

فرمانــده انتظامــی تهران
بزرگ درباره اقدامات پلیس
برای برخورد با فروشندگان
و عرضهکنندگان لباسهای
نامتعــارف در بــازار ،گفت:
اقداماتی که نیروی انتظامی
انجــام میدهد ،موضوعی همه جانبه اســت.
بــه گــزارش میزان ،ســردار رحیمــی افزود:
همانطور که با فروشندگان موادمخدر ،معتادان
متجاهر ،مفســدان اقتصادی ،سارقان و جرایم
جنایی برخورد میکنیم؛ با عرضه کنندگان و
تولیدکنندگان لباسهای نامتعارف در ســطح
پایتخت نیز در حال برخورد هســتیم .سردار
رحیمی تصریح کــرد :برنامه پلیس در بخش
برخوردباتهیهکنندگانوفروشندگانلباسهای
نامتعارف جزء اولویتها است و حتما این اتفاق
خواهد افتاد و کسانی هم که به بد حجابی تجاهر
میکنند نیز مورد هدف پلیس هستند.

نگاه
یکجمعیتشناس:

ازدواجها
تبدیلبهمعاملهشدهاست

شهال کاظمیپور ،جمعیت شناس با بیان این
که در روند ازدواج شــاهد تغییراتی بودهایم،
گفت :یکــی از متفکران به نــام اینگلهارت
موضوع تغییرات ارزشــی را در این خصوص
مطرح کرده است .بر اساس این نظریه کم یابی
به معنای این اســت که افراد بیشترین ارزش
را برای چیزهایی قائل میشــوند که کمیاب
اســت و این مســئله یکی از دالیل تغییرات
ارزشــی در حوزه ازدواج است .به این ترتیب
که جوانان در خصوص برنامههای زندگیشان
اولویتبندی میکنند .مطالعات نشان میدهد
کــه اولویت زندگی جوانان بــه ویژه در مورد
دختران تحصیلکرده است چرا که آنها نگران
هستند همزمان با ازدواج،همسرشان با ادامه
تحصیل آنها موافقت نکند .همچنین اولویت
بعدی آنها در خصوص شــغل اســت .همان
طور که میدانید هــر دوی این موضوعات از
جمله مسائل کمیاب در زندگی ما هستند .این
جمعیت شناس گفت :در شرایط حال حاضر
در کشورمان ،ارزشها به سمت مادی گرایی
رفته است به عبارت دیگر ازدواج برای ما صرفا
تبدیــل به یک معامله و دچــار مادی گرایی
مفرط شده است به همین دلیل هم هست که
همزمان با خواستگاری فردی از فرد دیگر ابتدا
از داراییها و موضوعات مالی پرسش میشود.
>چرا جوانان فضای مجازی را
انتخاب میکنند؟

کاظمی پور اظهار کرد :در واقع نحوه استفاده از
فضایمجازییکمعلولاجتماعیاست.جوانان
به این دلیل استفاده از فضای مجازی را انتخاب
میکنند کــه در آن از محدودیتهای دنیای
واقعی خبری نیست و گزینههای متعددی را به
آنها عرضه میکند .این استاد دانشگاه با اشاره به
مسئله تاخر فرهنگی در جوامع در حال توسعه
نیز گفت :این موضوع به آن معنا است که در این
جوامع تکنولوژی یک باره با شدت مورد استفاده
قرار میگیرد در حالی که فرهنگ اســتفاده از
آن هنوز وجود ندارد .بــرای مثال در ده ه ۷۰
استفاده از تلفن همراه و گرفتن آن در دست در
خیابان یک پرستیژ بود در حالی که امروز این
کار از مد افتاده است .همچنین شکاف نسلی نیز
یکی دیگر از موضوعات موثر بر رغبت جوانان بر
ازدواج است که مطالعات جدید نشان میدهد
هر چه جامعه بیشــتر رشــد کند فاصله بین
نسلها کوتاهتر میشود برای مثال در گذشته
فاصله نسلی را  ۲۵سال در نظر میگرفتند اما
االن بین یک جوان  ۱۵ساله و  ۲۰ساله تفاوت
فرهنگی بسیار است .کاظمی پور با انتقاد از این
که وقتی تکنولوژی وارد جامعه ما میشود ابتدا
چشم بسته آن را محدود میکنیم ،افزود :سپس
بعد از این که استفاده از فضای مجازی وارد فاز
زیر زمینی شد ،فریاد وامصیبتا سر مینهیم و به
دنبال حل مشکل هستیم.
>تاخیر در ازدواج چه زمانی مطلوب است؟

وی بــا بیان ایــن که اگر تاخیــر در ازدواج
منجر به توانمند ســازی فرد شــود مطلوب
است ،افزود :به عبارت دیگر اگر فرد به شکل
خود خواســته ازدواجش را به تاخیر بیندازد
این موضوع معضل نیســت اما اگر تاخیر در
ازدواج ناشی از محدودیتها باشد این موضوع
تبدیل به یک معضل میشود .مطالعات نشان
میدهد که در ایران بیشتر تاخیر در ازدواجها
خود خواسته اســت .این جمعیت شناس با
تاکید بر این که ما اجازه نداریم در خصوص
ازدواج و طــاق با اســتفاده از آمارهای خام
صحبت کنیم ،ادامه داد :آمارهای خام نشان
میدهد ازدواج در ایران کاهش یافته و طالق
بیشتر شده است اما نباید فراموش کنیم که
تعداد افراد در ســن ازدواج به دنبال کاهش
موانع دهه  ۷۰کاهش یافته است؛ در صورتی
که اگــر تعداد ازدواجهــا را به کل جمعیت
محاسبه کنیم این کاهش بازتاب دهنده ،آمار
درستی از کاهش ازدواج در کشور نیست.

