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از هر  2ایرانی یک نفر سواد سالمت ندارد

ری وابسته یا ری مستقل؛

کدام یک به نفع مردم شهر ری است؟

یگل هشترودی« :ری مستقل»
آفتاب یزد -م 
وعدهای بود که محمود احمدینژاد در آخرین سفر
خود به شهرری در سال  ۹۱به مردم داد ،از آن زمان
تا کنون هر از گاهی صحبتهای ضد و نقیضی در
رابطه با جدایی ری از تهران مطرح میشود ،تیرماه
ســال  ۹۱اســتاندار تهران این موضوع را بار دیگر
مطرح کرد ونخســتین واکنش بــه این موضوع از
سوی شورای شهر تهران رخ داد؛ مهدی چمران در
یکی از جلسههای شورای شهر گفت« :با اجرای این
طرح ،تجزیهطلبی استانی اوایل انقالب دوباره از سر
گرفته میشود ».این طرح مدتی مسکوت ماند اما به
تازگی سید فرید موسوی نماینده تهران در مجلس
در توییتی اعالم کرد که «جدایی شهر ری از تهران
که مطالبه دیرین مردم این شهر بوده است به امضای
بخشی از نمایندگان رسیده است ».هر چند مجلس
موافق جدایی تهران از شهر ری است اما این ایده در
شورای شهر مخالفانی جدی دارد.
>مجلسیهاچهمیگویند؟

ســهیال جلودارزاده نماینــده مردم تهــران ،ری،
شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس در رابطه با این
موضوع با ارزیابی مثبت از جداســازی ری از تهران
که تعدادی از اعضای شــورای شهر تهران از آن به
عنوان عامل بهم زدن یکپارچگی شهرداری و شهر
و ظلم به مردم یاد کردهاند ،گفت« :شــهرری برغم
اینکه توریستی و زیارتی بوده ،اما فاقد هتلی است که
گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از آن استفاده
کنند و چون این منطقه ضمیمه تهران شده در حق
آن اجحاف شده اســت .افرادی که معتقد هستند
جدایــی ری از تهران به ضرر مردم اســت فقط به
این فکر میکنند که از رای آنها در انتخابات بیبهره
میشوند ،و این در حالی است که چنانچه شهرری
دارای نماینده مجلس و شهردار مستقل باشد مردم
این منطقه میتوانند از طریق آنها مشکالتشــان را
پیگیــری کنند ،چرا که در شــرایط کنونی تنها با
نزدیک شــدن به زمان انتخابات مسئوالن به این
منطقه سرکشی میکنند .جدا شدن ری از تهران
برای مردم این منطقه و توابع آن مفید اســت ،چرا
که در شرایط کنونی عوارض شهرکهای صنعتی و
کارخانجات برای پایتخت هزینه میشود ،اما چنانچه
شهرری دارای شهرداری و نماینده مجلس مستقل
باشد از منابعی که در اختیار دارد برای آبادانی این
منطقه استفاده میکند».
پروانه مافی عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی
مجلس شورای اســامی نیز با اعالم توافق مجمع
نمایندگان تهران برای جدایی شهرری از تهران گفت:
«این مساله از چهار سال پیش در مجلس مطرح بوده
و اصال کاری سیاسی نیست ».او درخصوص امضای
جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال الیحه
طرح جدایی شــهرری از تهران که به گفته یکی از
اعضای شورای شهر جنبه سیاسی و انتخاباتی دارد،
اظهار داشت«:مســئله جدایی شهر ری از تهران از
چهار سال پیش در مجلس مطرح بوده و پرداختن به
آن اصال سیاسی نیست .این مساله از گذشته مطرح
بوده است ،اما به صورت طرح درنیامده بود ،تا اینکه
سال گذشته مجمع نمایندگان تهران به این نتیجه
رسید ،این کار را عملی کند .در آخرین سال کاری
مجلس دهم هر کاری که بخواهیم انجام دهیم را به
انتخابات نسبت میدهند ،اینکه گفته میشود؛ انجام
هرکاری در سال آخر مجلس به دلیل فعالیتهای
انتخاباتی است ،چه معنایی دارد ،یعنی در یک سال
هیچکس هیچ کاری انجــام ندهد و کارها معطل
بماند ،چون از آن تعبیر انتخاباتی میشود؟! جدایی
ری از تهران تقاضای مردم شهر ری است ،در سال
 ۸۳ری و شمیرانات داعیه جدایی از تهران را داشتند
و فرماندار شهرری و نمایندگان تهران در آن دوره به
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :خبر کوتاه بود اما
با حواشی بســیاری همراه شد« ،حذف زندان از
مهریه» موضوعی که ســبب شــد تا خیلی زود
هیاهــو در رابطه با مهریه بار دیگــر باال بگیرد.
پیش از این نیز به دلیل افزایش زندانیان مربوط
به مهریه هیاهوهای زیــادی در خصوص حذف
مهریه و برداشته شدن ضمانت اجرایی از آن و یا
حتی محاسبه مهریه بر اساس سال عقد ،بهوجود
آمده بود اما کارشناسان بر این باورند که هیچ یک
از طرحهای مطرح شده نمیتواند راه حل درستی
برای مشکل مهریه و زندانیان مربوط به آن باشند
چرا که امروز مهریه نقش اهرم فشــاری را برای
زنــان بازی میکند که آنهــا را به همه حقوق
نابرابرشان با مردان در خصوص ازدواج میرساند.
با این وجود روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون
قضایی مجلس شــورای اسالمی خبر داد که در
قانونی جدید قرار است زندان از مهریه حذف شود
و بند «اکراه» به قانــون مربوط به مهریه اضافه
شود تا مشکالت مربوط به این موضوع پایان یابد،
البته این خبر خیلی زود توســط عضو دیگری از
کمیسیون قضایی مجلس حذف شد اما موضوع
حائز اهمیت این است که آیا واقعا با اضافه شدن
بنــد «اکراه» به ماده قانونــی مربوط به طالق و
حذف زندان از محکومین مهریه مشکالت موجود
حل خواهد شد؟
>ممنوعیت زندان برای مهریه

خبرها حاکی از این است که براساس قوانین تازه
مصوب مجلس ،زندان برای مهریه ممنوع میشود
و همچنین با اضافه شــدن بند اکراه به بندهایی
که حق طالق را به زنان میداد ،راه طالق گرفتن
زنان ســهلتر خواهد شــد .روز گذشته حسن
نوروزی نماینده مجلس با اشــاره به این موضوع
گفت«:در قوانین مصوب خود پشتوانه کیفری را
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دنبال این موضوع بودند».
او افزود« :مســئله جدایی شــهرری از شمیرانات
ســابقهای دیرینه دارد و حداقل  ۳۰سال است که
این مطرح است ،اما هیچوقت چنین اجماعی در بین
مجمع نمایندگان تهران بهوجود نیامده بود ،حاال این
اجماع وجود دارد و خواهان جدایی هستند .شهرری
اکنون سرریز پساب و پسماندهای شهر تهران شده
و بیانصافی است،جایی که در تاریخ ُگل شهر تهران
بوده را به محلی که تنها پساب و پسماند تهران را
تحمل میکند ،تبدیل کنیم .اکنون درآمدهایی که
در این منطقه ایجاد میشود نیز در اختیار شهرری
قرار نمیگیرد ،این ظلم آشکاری است که در حق
شهر ری میشــود .با این اقدام حداقل درآمدها از
طریق شهرداری در منطقه هزینه و خرج مشکالت
میشود ،زیرا تهران عمال نشان دادهاست که تاکنون
نتوانسته مشکالت شهر ری را حل کند.
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده دیگر مجلس شورای
اسالمی هم با اشــاره به طرح جدایی ری از تهران
و برخی مخالفتها با آن گفت«:موضوع جدایی ری
از تهران پیش از این هم مطرح بوده و مکاتباتی هم
با وزیر کشــور صورت گرفته است؛ با این مضمون
که نام شــهر ری به شورای شهر تهران اضافه شود
و یا وضعیت شــورای شهر ری تعیین تکلیف شود
و ری شورای شهر جداگانه داشته باشد .قانون فعلی
وضعیت ری را با ابهــام مراجعه کرده ،جدایی ری
از تهران مطالبه مردم این منطقه اســت ،در حال
حاضر شــهر ری جزء منطقه  ۲۰به حساب میآید
و شهرداری و شورای شهر جداگانه ندارد در حالی
که مسئولین محلی معتقدند تفکیک ری از تهران
به حل معضالت آن از جمله آلودگی هوا ،پسماند،
مشکالت کارخانهها ،مسائل ترافیکی ،راه و بهداشت
کمک میکند».
او با اشــاره به جمعیت یک میلیون نفری شهرری
اضافه کرد«:در حــال حاضر نه تنها به اندازه کافی
به مشــکالت ری توجه نمیشــود بلکه مشکالت
تهران هم به شهر ری سرازیر میشود؛ عالوه بر این
عوارضی که مردم ری پرداخت میکنند به سرجمع
عوارض تهران اضافه میشود در حالی که قاعدتا باید
به ری برگردد.ذوالقدر با تاکید بر ضرورت تشکیل
کمیته مشترک بین شورای شهر تهران و نمایندگان

مجلس شورای اســامی برای بررسی جدایی ری
از تهران اضافه کرد :ما میتوانیم بررســی کنیم که
چه موانعی بر سر راه این طرح وجود دارد و چطور
میتوان آن را محقــق کرد ،چرا که در حال حاضر
شــهرداری تهران آنچنان که مطلوب مردم است،
فرصت رسیدگی به ری را پیدا نمیکند».
>شورای شهریها چه میگویند؟

زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران در رابطه با
جدایی ری از تهران گفته است« :حدود 30نماینده
در مجلس که اکثرا ً از لیســت امید هستند امضاء
جمع کرده و نظرشــان جداسازی شورای شهر ری
از تهران اســت .ولی اعضای شورای شهر معتقدند
که این یکپارچگی نباید ایجاد شــود چرا که منافع
دوشهر مشترک بوده و فرقی بین شهروند منطقه 15
و  20نیست .هر چند که شهرری دارای بافتهای
فرسوده بسیاری است ولی تمرکز بیشتری از سوی
شهردار در ستاد بازآفرینی در این زمینه شده است.
تفکیک مدیریت شهر ری و تهران درست نیست،
بنده مخالف این موضوع هســتم و به نظرم نزدیک
بودن به فضای انتخابات در طرح چنین مسئلهای
بیتأثیر نبوده است».
این در حالی اســت که مهندس محسنهاشــمی
رئیس شــورای شهر تهران درباره طرح جدایی ری
از تهران اعالم کرد که اســتقالل شــهرری و سایر
مناطق حومــهای موجب اختــال در فعالیتهای
مدیریت شــهری میشــود .او میگوید«:اکثریت
اعضای شورای شــهر تهران با جدا شــدن ری از
کالنشــهر تهران موافق نیســتند ،چراکه اعضای
شــورا این اقدام یعنی جدایی ری از تهران را دارای
پیامدهای منفی در حوزه شهرســازی و زیرساخت
میدانند .بر اساس بررسیهای کمیسیون شهرسازی
شورای شهر تهران ،جداشدن مناطق حومهای نظیر
شهرری از تهران ،موجب ایجاد اختالل در حریمهای
شــهری ،ساخت وسازهای بی رویه و خارج از طرح
جامع میشــود .در حوزه زیرســاخت نیز به دلیل
یکپارچه بودن زیرســاختهای حمل و نقلی نظیر
مترو ،اتوبوسرانی و ...سایر زیرساختهای عمرانی و
نرمافزاری ،استقالل شهرری و سایر مناطق حومهای
موجب اختــال در فعالیتهای مدیریت شــهری

آفتاب یزد گزارش میدهد

جنجال برای طرح حذف زندان از مهریه

از طالق برداشتهایم یعنی زندان به خاطر مهریه
ممنوع اســت ».او با اشــاره به تغییرات دیگری
در زمینه طالق گفــت« :خانم میخواهد طالق
بگیرد ،اگر مرد مال دارد ،خانم بر اســاس قانون
مصوب  92به اداره ثبت میرود و جلوی اموال او
را میگیرد یا به دادگاه حقوقی مراجعه میکند نه
کیفری .از آن طرف آقایان نه مهریه میدهند نه
طالق میدهند ،ما به بندهای ماده  1130قانون
مدنی درمورد شــرایط طالق ،حالت «اکراه» را
اضافه کردهایم یعنی اگر طرفین از هم اکراه دارند،
با تشخیص دادگاه حکم طالق صادر میشود .به
بیان دیگر حق طالق زنان را آزاد کردیم».
>تکذیب خبر حذف زندان برای مهریه

این در شــرایطی است که عضو دیگر کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی خبر
حذف زندان برای مهریه را تکذیب کرده اســت.
محمــد کاظمــی در واکنش به ایــن موضوع
گفت«:این چنین نیست .طرحی در کمیسیون
در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان
میکند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی
پرداخت کننده باشــد و مهریه به صورت ریالی
محاسبه شود .یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد
سکه به ریال محاسبه شــود و متناسب با توان
ریالی فرد پرداخت کننده دریافت شود .این ریال
براساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده میشود.
فرض کنید اگر ســکه  ۴میلیون تومان است و
توان فرد یک میلیون تومان باشــد در واقع یک
چهارم سکه محاسبه میشود .این طرح صرفا به
عنوان طرح اصالح قانون اجرایی محکومیتهای

مالی در حال کارشناسی است ».وی همچنین در
واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط
طــاق ماده  ۱۱۳۰قانون مدنی بیان کرد« :خیر
چنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام
نشده است».
>مهریه اهرم فشار زنان است

این در حالی اســت که فعالین حقوق زنان بارها
بــر این موضوع تاکید داشــتهاند کــه در حال
حاضر مهریه و ضمانــت اجرایی که برای آن در
نظر گرفته شــده است ،حکم اهرم فشار را برای
زنان در جامعه دارد .پیش از این شــیما قوشه،
وکیل پایه یک دادگســتری و فعال حقوق زنان
در این رابطه به آفتاب یــزد گفته بود« :زنان از
مهریه میتوانند به عنوان اهرم فشــار اســتفاده
کننــد .در خیلی از طالقهــا معموال وقتی مرد
راضی به طالق نمیشــود ،زن با توجه به قیمت
مهریهاش که ممکن اســت در طول زمان عدد
قابل توجهی باشد آن را بذل میکند و در ازایش
مشــخصا آزادی خودش از آن قیــد زوجیت را
میخرد! اگر بخواهیم بنیادی درباره حقوق زنان
صحبت کنیم من خودم یکی از مخالفان مهریه
هستم اما به شــرطی که بقیه حقوق برای زنان
مهیا باشــد .زمانی که این امکان فراهم باشــد
که شــروط ضمن عقد کــه در واقع جزو حقوق
اساســی مرد اســت به زن داده شود ،زن هم در
ازای آن مهریهای طلب نمیکند؛ و به این طریق
به برابری نسبی میرســند ،در این زمان مهریه
یک موضوع زائد است که با دنیای مدرن هم در
تعارض اســت اما وقتی ما زیر بنا را برای حقوق
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میشــود؛ به نظر ما این اقدام به صالح شهروندان
شهرری نیز نبوده و موجب کاهش بودجهها و منابع
مدیریت شهری وامکانات آنها خواهد شد .اگر این
موضوع در دستور کار نشست مشترک نمایندگان
شورای شــهر و مجلس تهران قرار گیرد ،دالیل و
نظرات خود را ارائه خواهیم کرد».
ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران ،ری و
تجریش نیز در این زمینه اظهار داشت« :شهرستان
ری میتواند با ظرفیت ملــی و منطقهای خود به
دور از مدیریت شــهری تهران به صورت مستقل
برای کاهش محرومیتــی که در کنار ظرفیتهای
ثروتآفرینی شــهرری دوگانگی ایجاد کرده است
تالش کنــد .در حال حاضر شــهرری در موضوع
خدمات شهری به تهران وابسته است و در موضوعات
سیاسی و حاکمیتی به دلیل داشتن فرمانداری ویژه
به صورت جدا از تهران عمل میکند ».وی با اشاره به
ظرفیتهای ری در زمینههای گردشگری ،تاریخی و
فرهنگی افزود« :در صورتی که ری مستقل شود و
خود را از زیر سایه تهران بیرون بکشد قطعاً میتواند
مسیر توســعه و بهبود وضعیت مدیریت شهری و
معیشــتی را به دنبال داشته باشد .شهرستان ری
دارای فرمانداری مستقل است اما مدیریت شهری
آن وابســته به تهران است که این تعارضها باعث
خمودگی و درخودماندگی شهرستان ری شده که
در این راســتا استقالل شهرستان ری قطعاً به نفع
این شهرستان و مردم آن خواهد بود».
حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر هم که ساکن
شهر ری است از جدایی تهران و ری حمایت کرده
و در توئیتی نوشــته اســت«:نام کسانی که طرح
تفکیک شهر ری دادهاند در حافظه تاریخی مردم
شهر ری ماندگار میشــود ».به این ترتیب طرح
جدایی تهران از شهر ری در ابتدای کار باعث ایجاد
دو طیف در مجلس و شورای شهر تهران شده است
اما آیا این موضوع به نفع مردم شهر ری است یا به
ضرر آنها؟
>ری واقعا جزوی از تهران است

گیتی اعتماد ،کارشناس امور شهری در این خصوص
به آفتاب یزد گفت«:من موافق تکه پاره شدن شهرها
نیســتم و فکر نمیکنم جدایی ری از تهران فرق
آنچنانی به حال مردم ری داشته باشد .به نظر من
شهر ری چیزی شبیه به شمیرانات است و اگر قرار
باشد از تهران جدا شود باید این را مد نظر قرار داد
که بعد از آن شمیرانات هم احتمال قریب به یقین
میخواهد از تهران جدا شود .در هر صورت به نظر من
بهتر این است که شهر ری هم عضوی از تهران باشد
تا مدیریت یک پارچهای بر آن اعمال شود .این طور
نیست که بگوییم یک شهر به دلیل دوری از مرکز
مغفول واقع شود .در مدیریت شهری بودجه خاصی
برای هر قســمت از شهر تهران مثل ورامین ،شهر
ری ،پاکدشت و قیامدشت در نظر گرفته میشود که
این بودجه صرفا خرج آن قسمت از کالنشهر تهران
میشــود .به نظر من اگر شهر ری جزوی از تهران
باشد با توجه به سیستم حمل و نقل شهری و مترو
و سایر موارد که روز به روز از سمت مرکز تهران به
سوی اطراف کشیده میشود ،قطعا منافع بیشتری
خواهد داشــت تا اینکه به صورت یک شهر جدا در
بیاید .البته اقتصاد دانها هم باید در این زمینه اظهار
نظر کنند اما من به طور کلی با تکهپارهشدن شهرها
موافق نیستم و به نظر من مجموعه شهری تهران
باید دارای یک مدیریت یکپارچه باشد ری که دیگر
واقعا جزوی از تهران است».
با همه این اوصاف به نظر میرسد که باید کارگروهی
از کارشناســان مجرب تشکیل شود تا این موضوع
مورد بررسی قرار بگیرد که جدایی از ری آیا به نفع
مردم شهر ری است یا به ضرر آنها!
زنان مهیا نکردیم تنها راه همین مهریه اســت،
مهریه زمانی زائد است که زن از تمام حقوق برابر
برخوردار باشد و از طرفی زندگی مشترکی را هم
از لحاظ اقتصادی پذیرفته باشــد یعنی نفقه هم
طلب نکند ،حقوقی مثل حق طالق ،حق مسکن
و حــق حضانت فرزند را که مرد دارا اســت ،زن
هم دارا باشد ،در آن زمان مهریه موضوع زائدی
اســت .اما وقتی این حقوق اولیه و بنیادین برای
زن به عنوان یک فرد بشری وجود ندارد ،مهریه
تنها مستمسک یک زن برای این است که برای
رسیدن به خواستهاش از آن استفاده کند».
او همچنیــن گفته بود«:بهتریــن اتفاقی که در
حال حاضر در حال رخ دادن اســت این اســت
که افرادی که برای مهریه زندانی هســتند هم
این امکان را دارند که تقاضای اعســار بدهند یا
وقتی که این تقاضا را دادهاند و اقساط مهریه به
عنوان قیمت روز برای آنها قابل پرداخت نیست
میتوانند تقاضــای تعدیل کنند .یعنی به فرض
اگر مردی قبال محکوم شده به این که ماهی یک
ســکه پرداخت کند وقتی که سکه یک میلیون
تومان بوده است ،االن که سکه  4میلیون تومان
است میتواند تقاضای تعدیل کند .این شاید به
ضرر زن باشــد چون باید ماهی یک سکه بگیرد
اما  4ماه یک سکه  4میلیونی عمال برابر است با
همان ماهی یک سکه  1میلیونی .این گونه هم
به حقوق زنان آسیبی وارد نمیشود و هم مردان
به این منوال از زندان رهایی مییابند».
با همه این اوصاف به نظر میرسد قانون گذاران
برای رفع این مشــکل راه فرعی را جایگزین راه
اصلی کردهاند و به جای اینکه برابری قوانین در
خصوص زوجین برای ازدواج را مطرح کنند ،در
فکر حذف زندان برای مهریه و اضافه شــدن بند
اکراه به بندهایی که حق طالق برای زنان است،
هستند!

سرپرست دفتر سالمت وزارت بهداشت گفت :در سال  93سنجشی را در دفتر سالمت با
همکاری جهاد دانشگاهی انجام دادیم که نشان میداد از هر  2ایرانی یک نفر سواد سالمت
محدودی دارد.به گزارش برنا ،شهرام رفیعیفرد ،با بیان اینکه سواد سالمت به معنی قدرت
درک ،جذب ،تحلیل و به کاربستن اطالعات سالمت است ،گفت :بر همین اساس برنامهریزی
در جهت بهبود این وضعیت انجام دادیم.

نقل قول
ضرورت برخورد جدی
با باندهای قاچاق کودکان کار

نایــب رئیس فراکســیون
پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی مجلس شــورای
اسالمی با اشاره به معضل
کودکان زباله گرد گفت :با
توجه به ساز و کارهایی که
پیمانکارهای شهرداری ایجاد کردهاند ،باید
نهادی روی آنها نظارت داشته باشد و کیفر
بازدارندهای برای باندهای مرتبط با کودکان
زباله گرد ایجاد شــود تا این معضل کاهش
پیدا کند .طیبه سیاوشــی شــاهعنایتی در
گفتوگو با خانه ملت گفت :به لحاظ قانونی
و بر اســاس قانون کار ،کودک زیر 15سال
حق کار کردن در ایران را ندارد و افراد فقط
زمانی شامل قانون کار میشوند که باالی 15
سال ،سن داشته باشند .وی با اشاره بهوجود
باندهای مختلف در این قضیه خاطرنشــان
کرد :اگر کیفــر بازدارنده در این موضوع که
به نوعی قاچاق این بچهها به ایران برای بهره
کشــی اقتصادی اســت وجود داشته باشد،
قطعا موثــر خواهد بود و این جریان کاهش
پیدا میکند ،در غیر اینصورت این موضوع
همچنان ادامه مییابد.

ستون سبز

تولید پسماند در تهران
۲برابرمیانگینجهانیست
ِ

یک عضو شورای اســامی شهر تهران با
تأکیــد بر لزوم کاهش تولید پســماند در
شــهر تهران گفت :در حال حاضر تهران
دو برابر میانگین جهانی تولید زباله دارد.
به گزارش ایســنا ،حجت نظــری گفت:
بــرای این رویداد بینالمللــی که یکی از
رویدادهای بینالمللی زیست محیطی در
شهر است مقرر شده درباره کاهش تولید
پسماند بررسیها و گفتوگوهایی صورت
بگیرد .قرار اســت این رویداد با حضور و
ایدهپردازی کارشناســان و متخصصان به
راهکارهایی برای کاهش تولید پســماند
بینجامــد.وی با اشــاره به اینکــه روزانه
در تهران هشــت هزار تن پسماند تولید
میشــود ،افزود :تولید پسماند در تهران
دو برابــر نرم جهانی اســت .بــه عبارتی
هر تهرانی  ۹۰۰گــرم در روز زباله تولید
میکند در حالی که میانگین جهانی بین
 ۴۰۰تا  ۴۵۰گرم است.

خبر

پارگی پرده گوش
دانشآموز یزدی
بر اثر تنبیه معاون مدرسه

در پی انتشار خبری مبنی بر پاره شدن پرده
گوش دانشآموز یزدی در یکی از مدارس یزد
که به دلیل تنبیه بدنی معاون مدرسه انجام
شده است،محسن گلستانی فر ،مدیر روابط
عمومی اداره کل آموزش و پرورش اســتان،
ضمن تأیید این خبر ،اظهار کرد :تنبیه بدنی
دانش آموزان خط قرمــز اداره کل و وزارت
آموزش و پرورش است و حتما با فرد خاطی
در این خصــوص برخورد جدی میشــود.
به گزارش ایســنا ،وی افزود :در حال حاضر
کارشناسان واحد ارزیابی علمکرد و بازرسی
اداره کل آمــوزش و پرورش با حضور در این
واحد آموزشی در حال بررسی دقیق موضوع
بــوده و بعد از نتیجه گیــری نهایی با صدور
رأی قطعی بــا خاطی یا خاطیــان برخورد
قانونی خواهد شــد.گفتنی اســت؛ در اخبار
منتشر شــده آمده فرد مضروب دانش آموز
پایه هفتم یکی از مدارس آموزش و پرورش
ناحیه یک یزد بوده که بعد از تحمل ســیلی
معاون مدرسه پرده گوشش پاره شده است.

آسیب

طرح تشدید مجازات
اسیدپاشیتاییدشد

سخنگوی شــورای نگهبان اعالم کرد :طرح
تشــدید مجازات اسیدپاشــی و حمایت از
بزهدیدگان ناشــی از آن در جلسه این شورا
تائید شد .به گزارش مهر ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت:
طرح تشــدید مجازات اسیدپاشی و حمایت
از بزهدیدگان ناشی از آن که در دستور کار
شورای نگهبان قرار گرفته بود ،پس از بحث
و بررســی عدم مغایرت آن با شرع مقدس و
قانون اساسی به مجلس اعالم شد.

گزارش
یک روانشناس:

مطالعهصرفا
خواندنکتابنیست

موسســه مطالعاتــی اقتصــاد و صلــح در
تازهتریــن گزارش خود با عنوان شــاخص
جهانــی صلــح ،آمــاری را در خصــوص
کشــورهای مهربان و قهرآمیز دنیا منتشر
کرده اســت .در این آمارهای منتشــر شده
کشــورهای ایســلند ،دانمارک و اتریش به
عنوان مهربانترین کشــورها جایگاه اول تا
ســوم را به خود اختصاص دادند .در مقابل
نیز کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان نیز
عنــوان قهرآمیزترین کشــورهای دنیا را به
خود اختصاص دادند .فارغ از مباحث جنگ
و شــرایط ناآرام اقتصادی در کشــورهای
قهرآمیز که موجب بروز خشــونت شــده،
مبحثی دیگر بــه نام عدم آگاهــی و نبود
مطالعــه عامل اثرگذار دیگری اســت برای
بروز پدیده خشــونت در بین یک اجتماع.
اگر نگاهی به ســرانه مطالعه در کشورهای
مختلــف بیندازیــم شــاهد خواهیــم بود
که کشــورهایی که در رتبه یکــم تا دهم
مهربانترین کشورهای دنیا هستند همسو
با آن دارای بیشترین میزان مطالعهاند .پس
در واقع یعنی ارتباطــی مابین عدم آگاهی
و نبود مطالعه با بروز خشــونت درون یک
اجتمــاع وجود دارد .در این راســتا مهرداد
فالطونی ،روانشــناس بالینی و پژوهشگر
حوزه آســیبهای اجتماعی ،به برنا گفت:
اساســا اگر بخواهیــم ارتبــاط مابین بروز
خشــونت و عدم مطالعه در یک اجتماع را
مورد بحث و بررســی قرار دهیم ،باید حول
محور بحث آگاهی پژوهشهای خود انجام
دهیم .مقصود از آگاهــی درون جامعه این
اســت که از زوایای متفاوت یک موضوع را
بررســی بکنیم تا در خصــوص آن کنترلی
را داشته باشــیم که نهایتا منجر به آگاهی
میشــود .فالطونی ادامه داد :برای دانستن
و آگاهی از موضوعات مختلف اولین مطلب
مهم ،داشتن یک تئوری قوی است و پساز
آن تبییــن برنامهریــزی دقیــق و درعین
حال اســتعداد مورد نیاز برای انجام کاری
اســت ،همچنیــن شــناخت از موضوعات
مختلــف نیز به عنوان دیگــر عامل اثرگذار
بر افزایش آگاهی میتواند مثمرثمر باشــد.
این روانشــناس با بیان اینکــه با توجه به
رشد علم و تکنولوژی و استفاده از ابزارهای
آن مردم به ســمت نوعی از مطالعه حرکت
کردهاند ،اظهار کرد :در جوامعی که ســرانه
مطالعه به میزان قابل توجهی پایین اســت،
میتوان گفت مردم آن جامعه دچار یکنوع
مطالعه غیرسیســتماتیک شــدهاند ،یعنی
به صــورت روزانه در ســایتهای اینترنتی
غیرمعتبــر میروند ،شــبکههای اجتماعی
را کندوکاو میکنند و ســر تیتــر اخبار را
فقط میخوانند اما نمیدانند که این شکل
از مطالعــه هیــچ دردی را از دردهای یک
اجتماع درمان نمیکند .این پژوهشــگر در
خصوص میزان بروز خشونت در کشورهای
پیشــرفته که لقب مهربانترین کشورهای
دنیا را گرفتهاند ،بیان کرد :در آن کشــورها
نیز جــرم و جنایت و از همــه مهمتر بروز
خشونت وجود دارد و نمیتوان منکر آن بود
اما این پدیدهها فقط در بین قشــر خاصی
کــه فقط و فقط بزهکارنــد رخ میدهد،اما
در کشــورهای در حال توســعه و یا جهان
سومی خشــونت و بروز آن فقط شامل یک
طیف خاص نمیشــود و تمامی افراد با آن
درگیرند ،مصداق بارز این موضوع نیز کشور
خودمان است که افراد با کوچکترین اتفاقی
درون اجتماع و خیابان نسبت به آن واکنش
نشــان میدهند ماننــد دعواهــای پساز
تصادف در درون خیابان.فالطونی افزود :در
واقع یعنی پدیده خشــونت عمومیت دارد و
نهادینه شده ،دلیل آن هم چیزی نیست به
جز نبود آگاهی در خصوص اجتماع و مردم.
زمانی این آگاهی به دست میآید که تمامی
مولفههای آن رعایت شــود و پس از آن نیز
تغییراتی را در نوع نگرشهای موجود و قالب
در اجتماع مشــاهده کنیم در واقع یعنی به
دنبال از بین بردن ریشههای پرخاشگری و
عصبانیت باشیم .هرگاه چنین چیزی وجود
نداشــت آگاهی را نیز نمیتوان یافت .البته
در کنار نبود مولفههای آگاهی موارد دیگر و
اثرگذار نظیر مشکالت و معضالت اقتصادی
و وضعیت معیشت نباید به دست فراموشی
سپرده شود.
این روانشــناس در پایان عنوان کرد :بروز
خشــونت ارتباطــی کامل بــا مبحث عدم
مطالعه و آگاهی دارد .باید دانســت مطالعه
صرفــا خواندن کتاب نیســت بلکه مبحثی
اســت که باید به صورت دقیق و صحیح از
طریق گرفتن تمامــی دادهها انجام پذیرد،
این دادهها ممکن اســت مشــاهدات باشد
یا هــر چیزی دیگری که قابل فهم اســت،
در واقــع یعنی بــه صورت سیســتماتیک
و هدفمنــد ایــن دادهها در کنــار یکدیگر
جای گیرنــد .هرگاه این موضــوع نهادینه
شود قطعا میتوان به کاهش خشونت درون
جامعه رسید.

