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

مدیران شهری بهتر شدن هوا را به خودشان نسبت میدهند

عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای شهر تهران گفت :اصال
درســت نیست زمانی که هوا به واسطه نزوالت آسمانی و تغییرات
جوی ،آالیندگی کمتری دارد ،بهتر شدن هوا را به خودمان منتسب
کنیم .حجت نظری در گفتگو با ایلنا گفت :متولی امر آلودگی هوا
تنها مدیریت شــهری نیست و دستگاههای متعددی در این حوزه
مســئولیت دارند .در شــهر تهران نیز در کنار مدیریت شــهری،
ســازمانها و نهادهای دیگری هم باید مورد ســوال و خطاب قرار
گیرند ،اما متاسفانه ما در مدیریت شهری تهران به گونهای در مورد

این موضوع صحبت کردیم که جامعه تصور میکند،
تمام مسائل این حوزه را باید از مدیریت شهری انتظار
داشــته باشد .وی ادامه داد :اصلیترین وجه نمایش و
بروز این پیام به جامعه و ایجاد انتظار سال گذشته بود
که مکررا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
در رسانهها و فضاهای مختلف مطرح میکرد ،علت اینکه امسال هوا
بهتر است ،اجرای طرح ترافیک ما است .نظری با بیان اینکه این شیوه
سخن گفتن مسئوالن در شهروندان انتظاراتی را به وجود میآورد،

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

تصریح کرد :بیان مطالب بدین طریق این انتظار را در
شهروندان به وجود آورد که تمام مسئله آلودگی هوای
شهر تهران را از مدیریت شهری انتظار داشته باشند،
اما اصال درست نیست زمانی که هوا به واسطه نزوالت
آســمانی و تغییرات جوی آالیندگــی کمتری دارد،
بهترشدن هوا را به خودمان منتسب کنیم و زمانی که بارشها کاهش
مییابد و باد نیز کمتر میوزد و هوا آلودهتر میشود از خودمان سلب
مسئولیت کنیم و بگوییم دستگاههای دیگری نیز مسئول هستند.

گزارش تحلیلی آفتاب یزد در رابطه با نگاه سطحی جامعه
و صدا و سیما نسبت به زلمه

فراموشیماجرای
کودکزبالهگرد

روزانه هزاران کودک مثل زلمه زیر پوست شهر تا کمر در سطلهای زباله خم
شدهاند و در حال زباله گردی هستند ،برای حمایت از آنها نیاز نیست یک نفر از
این کودکان را به برنامه صدا و سیما ببریم ،فقط کافی است چشمهایمان را روی
آنها نبندیم و نسبت به آنها بی تفاوت نباشیم
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :هفته پیش یک ویدئو
با تصاویری تلخ و دلخراش در فضای مجازی منتشر
شد که طی آن فرد جوانی ،یک کودک زباله گرد را
به داخل سطل زباله انداخت و دوستش از این اقدام
فیلم گرفت .این تصاویــر دلخراش با واکنشهای
بســیاری همراه بود و ساعتی بعد هم خبرهایی از
دستگیری عامالن انتشــار این ویدئو منتشر شد.
پــس از آن همه به دنبال پیدا کــردن و دلجویی
از آن کــودک زباله گرد بودند و بعد از پیدا شــدن
این کودک که نامش «زلمه» است فضای مجازی
پرشد از ابراز همدردی با او و بعد هم برنامه فرمول
یک صدا و سیما او را دعوت کرد .ماجرای کودکان
زباله گــرد به همین راحتــی در ازدحام تبلیغات
و خودنماییهای مختلف به حاشــیه رانده شــد
بدون اینکه کسی بپرسد چرا کودکان ،زبالهگردی
میکنند؟ بدون اینکه انگشتان اتهام به سوی مافیای
زباله گردی نشانه برود و بدون اینکه توجهی به سایر
کودکان کار شود ،صرفا به زلمه و ماجرای او پرداخته
شد و با حمایتهای نیمبند و نگاه سطحی به این
ماجرا ،صورت مسئله به کلی پاک شد.
>جوانانی که فراموش شدند

پس از انتشار خبر بازداشت جوانان منتشر کننده
ویدئو زلمه ،این دو جوان در برنامهای مستند ابراز
ندامت و پشیمانی کردند و گفتند که نمیخواستیم
احساسات مردم را جریحه دار کنیم .بعد از آن دیگر
هیچ بررسی کارشناسی صورت نگرفت که چرا این
جوانان برای سرگرم کردن خودشان چنین رفتاری
را انجام دادهاند .حتی ریشههای روانی این عمل نیز
مورد بررسی قرار نگرفت .این در حالی است که این
روزها در فضای مجازی میبینیم که شوخیهایی
که زمینه ساز آسیب و اذیت دیگران است در حال
افزایش است و همه جامعه نیز با بیان این موضوع
که «شوخی» است از کنار آن میگذرند! حتی صدا
و ســیما هم برنامهای ترتیب نــداد که طی آن به
ریشههای روانشناسی این نوع شوخیها بپردازد و
این موضوع مسکوت باقی ماند و به فراموشی سپرده
شد.
>زلمه در برنامه فرمول یک

فرمول یک ،یکی از برنامههای صدا و ســیما است
که در اکثر مواقع روی موج احساســی و رفتارهای

هیجانی جامعه ســوار میشــود و با همین عنوان
هم شــناخته شــده اســت ،هنوز هــم اظهارات
دســتاندرکاران این برنامه در رابطه با افشین ولی
خانی ،پــدری که به خاطر باال رفتــن نرخ دالر از
گرانی داروی ســرطانی پسرش گله میکرد و علی
ضیا در برنامه فرمول یک او و پســرش را که ادعا
میشد سرطان دارد دعوت کرد و برنامهای احساسی
را روی آنتن برد ،اما بعد از این برنامه موسسه محک
ادعا کرد پســر افشین ولی خانی مدتهاست درمان
شــده اســت را به یاد داریم .این بار هم دیدیم که
این برنامه بعد از ماجرای زلمه ،این پسر زباله گرد
را دعوت کرد و برنامه تقریبا احساســی را برای او
تــدارک دید .زلمه در این برنامه گفت« :جوانی که
من را آزار داد میبخشــم ».این بخش از برنامه هم
لحظه به لحظه در فضای مجازی منتشر شد .الناز
باقــری از فعاالن حوزه کــودکان کار هم که زلمه
را پیدا کــرده بود در این برنامه گفتــه بود«:برای
پیداکردن زلمه وجببهوجب شهر را گشتیم تا او را
پیدا و از او عذرخواهی کنیم.تمام گاراژها را گشتیم
و از طریــق بچههای زباله گرد او را پیدا کردیم.می
خواهیم این بچهها سراغ ســطلهای زباله نروند،
چون به دنبالش آسیبهای روانی میبینند و تحقیر
میشوند .برای تهیه مدارک هویت و سامان دادن به
اوضاع این بچهها به کمک اداره اتباع وزارت کشور
احتیاج داریم و »...به طور کلی این برنامه حول محور
کودکان زباله گرد و زلمه بود اما هیچ کس نپرسید
این کودکان چرا زباله گرد شدند؟ چرا هیچ مسئولی
به دستهای پشت پرده زباله گردی توجه نمیکند؟
و چرا تا این اندازه سطحی به ماجرا نگاه میشود؟
پیــش از این هم هر وقــت پای کــودکان کار و
خیابان یا زباله گرد در میان بوده شــاهد بودیم که
مسئولین به حمایتهای نیم بند خود اکتفا کردهاند
و برخوردهای ســطحی با موضــوع صورت گرفته
اســت و بعد از چند روز هم صورت مسئله با همه
ابعادش به فراموشی سپرده شده است .نمونه بارزش
را میتوان کودکان گل فروشی عنوان کرد که چند
وقت پیش توســط یکی از ارگانهای شــهرداری
مجبور به خوردن گلهایشان شدند و ویدئوی آن در
فضای مجازی با واکنشهای بسیاری همراه بود اما
باز هماتفاقی که افتاد این بود که از آن کودکان کار
دلجویی شد و مدیر خاطی هم متنبه شد و باز هم
کودکان برای کارشان به همان چهار راهها بازگشتند

و زندگی به روال عادی خودش برگشــت .در رابطه
با زلمه هم ماجرا به همین منوال اتفاق افتاد و بعد
از اســتفادههای تبلیغاتی ،این کودک دوباره به سر
کار زباله گردیاش باز گشــت و چند روز بعد هم
به فراموشی سپرده میشود! چرا مسئولین به عمق
ماجــرا نمیپردازند و تا این حد ســطحی با ماجرا
برخورد میکنند و چــرا جامعه تا این حد پذیرای
حمایتهای نیم بند و موجهای تبلیغاتی است؟ این
موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
>کودکان کار؛ دست آویزی
برای بیشتر دیده شدن

امیرمحمود حریرچی جامعه شناس و آسیب شناس
اجتماعی در رابطه با این مسئله به آفتاب یزد گفت:
«نکته اصلی این است که حقوق شهروندی و رابطه
دولت و ملت زمینه ساز یک احساس تکلیف برای
مسئولین است .حقوق مردم باید به آنها پرداخته
شــود و آن هم نه به شــکل صدقهای ،وقتی مردم
از حقوقشــان جا میمانند به صــورت ناخوداگاه
زمینه تکلیف هــم در رابطه با آنها از بین میرود.
میخواهــم بگویم کودکان کار و خیابان از قشــر
فقیر جامعه هســتند و این افراد از حقوقشــان جا
ماندهاند به همین دلیل هم مسئولین خودشان را
مکلف نمیدانند که حقوق این کودکان را به آنها
بپردازند و یا برای بهبود شــرایط زندگیشان تالش
کنند .کودکان کار زیــادی داریم و این افراد طبق
قوانین ما واجب التعلیم هســتند اما روز به روز به
تعداد باز ماندگان از تحصیل افزوده میشود .خیلی از
این کودکان حتی اوراق هویتی هم ندارند چه برسد
به اینکه بخواهند به مدرسه بروند یا درس بخوانند.
مسئولین به این کودکان توجهی ندارند و مردم هم با
رفتارهای هیجانی با آنها برخورد میکنند ،در تمام
روزهای ســال هنگام گذر از کوچه و خیابان وقتی
این کودکان را در حال زباله گردی میبینیم از آنها
چشــم میبندیم و بدون هیچ اهمیتی از کنارشان
میگذریم امــا وقتی چنین اتفاقــی رخ میدهد
وجدانهای همیشــه خفته مان را ایــن طور آرام
میکنیم که یا فیلمشان را در شبکههای اجتماعی
به انتشار بگذاریم یا ابراز هم دردی کنیم! ما حتی
یاد نگرفتیم چطور به این کودکان محبت کنیم .این
ویدئویی که منتشر شد بعد کوچکی از ابعاد خشونتی
است که به این کودکان اعمال میشود اما هیچ کس

نیست که آن خشونتها را ببیند و صدای کودکان
باشــد .اخالقیات در ما نزول کرده است و ما همه
مسئولیتها را وظیفه دولتها میدانیم در حالی که
خودمان هم یک سری وظایف داریم که باید انجام
دهیم .ما باید در خصوص جلوگیری از کودکان کار و
خیابان مطالبهگر باشیم اما همه مطالبه گریهایمان
هم روی موج است و چند روز بعد فروکش میکند و
همه چیز به فراموشی سپرده میشود .از طرف دیگر
مسئولین ،این کودکان آسیب پذیر را رها کردهاند و
توجهی به آنها نمیشود».
او در ادامــه تاکید کرد« :رســانههایی مثل صدا و
سیما با این عملکرد و بزرگ نمایی در خصوص ابراز
هم دردی با این بچه و از این دســت سیاستهایی
که به کار میگیرند رسما از مسئولین ذیربط رفع
مسئولیت میکنند و این یکی از بزرگترین مشکالت
محسوب میشود .ما هیچ وقت مستندی در رابطه
با کودکان کار و خیابان یا کودکان زباله گرد در صدا
و سیما ندیدیم ،اما به اینجا که میرسد آن پسرک
افغانــی را به برنامه دعــوت میکنند از او دلجویی
میکنند! این نمیشــود که رسانه ملی صرفا موارد
شــیک و لوکس را پوشش دهد و به این معضالت
زیر پوست جامعه نپردازد! توسعه یافتگی در نهایت
به توسعه اخالقی ختم میشود و ما چون در توسعه
اقتصادی و سیاســی در جا زدهایم هنوز به توسعه
یافتگی در حیطه اجتماعی هم نرســیدهایم! این
کودکان این روزها به دســت آویزی برای نمایش
بیشتر دیگران تبدیل شدهاند و این موضوع بسیار
غم انگیز اســت .ریشهای باید به دالیل این مسئله
پرداخته شــود و مســئولین باید در رابطه با اقشار
آسیب پذیر جامعه مســئولیتها و تکالیفشان را
انجام دهند ،در آن صورت اســت که نگاهها از نگاه
سطحی به این موارد خارج شده و مردم میتوانند
نقش ترمیمی از خود بروز دهند .این نوع برخورد با
کودکان کار کوچک نشان دادن ماجرا است و با این
رویکردها نمیتوان عمق مسئله را نادیده گرفت یا
صورت مسئله را پاک کرد» .
روزانه هزاران کودک مثل زلمه زیر پوســت شهر
تا کمر در ســطلهای زباله خم شدهاند و در حال
زبالهگردی هستند ،برای حمایت از آنها نیاز نیست
یــک نفر از این کودکان را به برنامه صدا و ســیما
ببریم ،فقط کافی است چشمهایمان را روی آنها
نبندیم و نسبت به آنها بی تفاوت نباشیم.

آفتاب یزد گزارش میدهد

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :طبق آخرین گزارش
وزارت بهداشــت ،طی یک هفته گذشته۳ ،هزار
و  ۷۲۲مــورد مبتال به بیماری حاد تنفســی در
بیمارستانهای سراسر کشور بستری شدهاند که از
این تعداد ،بالغ بر  ۳۴۲مورد قطعی آنفلوآنزا بوده
است .البته آمار چند روز قبل فوتیها هم  ۱۹نفر
رسمی جدیدی از سوی این
بوده که تاکنون آمار
ِ
وزارتخانه اعالم نشــده است .پیش از این علیرضا
رئیسی معاون وزارت بهداشت گفته بود« :از آغاز
شیوع موج آنفلوآنزا در کشور تاکنون  ۵۶نفر جان
خود را از دست دادهاند ».شیوع گسترده آنفلوآنزا
در کشور در هفتههای اخیر باعث شده تا تعدادی
از مدارس کشور تعطیل شوند .حجم باالی ابتال به
این بیماری در کهگیلویه و بویراحمد موجب شد تا
مدارس دبســتانی و پیش دبستانی این استان در
روز چهارشنبه  ۱۳آذرماه به تعطیلی کشیده شود.
البته مدارس  ۵شهرستان استان خراسان رضوی،
شهرستانهای بانه و ســقز در استان کردستان،

|

ادعای یک روزنامه

وزارت بهداشت آنفلوآنزا را مهار کرد؟

شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان،
شهرستان تکاب دراستان آذربایجان غربی هم به
دلیل شیوع آنفلوآنزا تعطیل شدند.
>موجآنفلوآنزا
تا  ۱۰روز دیگر فروکش میکند

چندی پیش وزیر بهداشــت گفته بود« :شــیوع
آنفلوآنزا در کشور قابل کنترل است و پیک بیماری
تا حدود  ۸تا  ۱۰روز دیگر فروکش خواهد کرد».
سعید نمکی در خصوص شیوع بیماری آنفلوآنزا
در کشور نیز عنوان کرد« :بیماری آنفلوآنزا شیوع
باالیی در ســال  ۹۴با ویروس H1N1داشت که
نسبت به ویروسهای دیگر نوع کشندهتری است؛
در ســال  ۹۶ ،۹۵و  ۹۷نوع  H3N2را داشــتیم
که تهاجم کمتری داشــت ،امسال دو هفته زودتر
از پیشبینیمان درگیر ویروس  H1N1شدهایم،
البته از بین بیماران تنفسی که بیش از  ۴هزار نفر
در بیمارستانهای ما بستری شدند ،تعدادی نمونه

مثبت داشتند .در حال حاضر بیماری قابل کنترل
اســت و پیک بیماری تا حدود  ۸تا  ۱۰روز دیگر
فروکش خواهد کرد .با رعایت اصول بهداشتی مانند
شستشوی دستها ،استفاده از ماسک و جلوگیری
از روبوسی نگرانی عمدهای نخواهیم داشت .تزریق
واکسن بر اســاس نتایج علمی بیش از  ۲۸تا ۳۰
درصد نمیتواند پیشگیری از بیماری را سبب شود،
واکسن را ما برای افراد پر ریسک که نقص ایمنی
دارند مانند افراد باالتر از  ۶۵سال توصیه میکنیم
که در وزارت بهداشــت و مراکز بهداشت و درمان
آن را در اختیار مردم گذاشتهایم .قیمت واقعی این
واکسن زیر  ۴۰هزار تومان است ،پیگیری کردهایم
تا از این هفته مجددا وارد بازار شود و قیمت باالی
آن هم به دلیل بازار سیاه است».
این در حالی اســت که روز به روز به شــمار جان
باختــگان بیمــاری آنفلوآنزا افزوده میشــود و
حتی روزنامه جام جم مدعی شــده اســت که با
۲۰بیمارستان دولتی و خصوصی تماس گرفتهاند

روزنامه هفت صبح روز پنچ شــنبه در گزارشی مدعی شده است که وزارت بهداشت انحصار تولید داروی آنفلوآنزا را به یک شرکت دارویی
داخلی خاص واگذار کرده اســت .این وزارتخانه هم متعهد شده تا در قبال تولید داخلی این دارو به قیمت ارزان تر ،از واردات نمونه خارجی
جلوگیری کند .در این گزارش آمده است «:بررسیهای میدانی نشان میدهد که واکسن آنفلوآنزا در سطح داروخانههای کشور کمیاب شده و
همین امر موجب شکل گرفتن بازار سیاه برای خرید و فروش چند برابری واکسن این بیماری شده است .در حال حاضر قیمت واکسن آنفلوآنزا
در بازار سیاه بین  ۱۲۰تا  ۱۵۰هزار تومان و داروی اسلتامیویر بین  ۲۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان به فروش میرسد .این درحالی است که مدیرکل امور
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ۱۰ ،آذر ماه از تهیه و توزیع یک میلیون قرص اسلتامیویر بین دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشــور خبر داده بود .اما حاال در کمتر از  ۷۲ســاعت این قرص در کشور نایاب شده است .وزیر بهداشت در مورد شکل گرفتن بازار سیاه و
باالرفتن قیمت واکسن و داروی آنفلوآنزا گفته است که «پیگیری کردهایم تا از این هفته واکسن آنفلوآنزا مجددا وارد بازار شود و قیمت باالی
آن هم به دلیل بازار ســیاه است .گرچه مسئوالن وزارت بهداشت گفتهاند که تاکنون حدود  ۲میلیون عدد واکسن و یک میلیون عدد قرص
اسلتامیویر وارد کشور شده است ،اما انگار نایاب شدن داروی آنفلوآنزا ماجرای دیگری دارد .وزارت بهداشت انحصار تولید این دارو را به یک
شرکت دارویی داخلی خاص واگذار کرده است .این وزارتخانه متعهد شده تا در قبال تولید داخلی این دارو به قیمت ارزان تر ،از واردات نمونه
خارجی جلوگیری کند .اما پس از مدتی این شرکت به بهانه بدهی مالیاتی ،تولید این دارو را متوقف کرده است و با شیوع گسترده آنفلوآنزا
مسئوالن وزارت بهداشت نیز نتوانستهاند این شرکت را مجاب به تولید این دارو در شرایط حساس کشور کنند .به همین دلیل دارو در بازار
نایاب و وزارت بهداشت مجبور شد تعدادی کپسول درمانی آنفلوآنزا را به سرعت وارد کشور کند .آن شرکت داخلی نیز پس از ورود داروهای
خارجی به کشور ،به سازمان بازرسی شــکایت کرد که وزارت بهداشت برخالف تعهد خود عمل کرده و چند روزی هم جلوی توزیع داروی
خارجی را هم گرفت».

اما یک تخت خالی هم نداشــتند یا پاسخ سرباال
دادند .این روزنامه در گزارشــی عنوان کرده است:
«شاهد ما  ۲۰بیمارستان دولتی و خصوصی است،
اغلب بیمارستانهای بزرگ و مشهور تهران و البته
چند بیمارستان درچند شهر درگیر با آنفلوآنزا که
به صورت تصادفی انتخاب شان کردیم تا ببینیم
اگــر یک بیمار آلوده به ویــروس همین االن نیاز
به بستری داشته باشد پاســخ آنها چیست ».با
این حال وزیر بهداشت همچنان معتقد است که
میتــوان بیماری آنفلوآنزا را مهار کرد اما در عمل
این اتفاق رخ نداده است و تا کنون تعطیلی مدارس
تنها راهکار برای مهار این بیماری بوده است.
وزیر بهداشــت روز پنجشــنبه نیز بــا حضور در
شهرســتان قرچک و در جمــع خبرنگاران گفته
اســت« :بیمــاری آنفلوآنزا در کشــور یک پیک
جدیدی در پاییز پیدا کرده اســت که ما هرساله
تقریباً شاهد پیک پاییزه آنفلوآنزا بودیم ،فرق پیکی
که امسال با خیزی که آنفلوآنزا در سالهای قبل
داشته است ،این است که ما در سال  ۱۳۹۴شیوع
ویروس ســرکش و مهاجم  H1N1را داشتیم که
بههرحال تعدادی مرگومیر داشته است که یکی
از نشانههای آن ابتالی سخت به عفونت تنفسی
اســت .در ســالهای  ۹۵تا  ۹۷آنفلوآنزا از پیک
 H3N2بوده است که کمتر مهاجم بوده اما امسال
کل منطقه شرق مدیترانه ،ایران ،کویت ،عمان و
بحرین را درگیر کرده و تقریباً این پیکی که حتی
اروپا را هم گرفتار میکند در ایران دو هفته زودتر
اتفاق افتاده است .خوشبختانه این پیک در حال
مهار شدن است ،علیرغم اینکه ویروس H1N1
از سال  ۹۴هم مهاجمتر و هم کشندگی باالتری
دارد ولی خوشبختانه میزان مرگومیر ما نسبت به
سال  ۹۴کمتر بوده است که گزارش آن در پایان
هر هفته به استحضار مردم میرسد ».با این حال
روز به روز به شمار جان باختگان این بیماری افزوده
میشود و سوالی که مطرح است ،این است که چرا
وزارت بهداشت علی رغم ادعای نمکی توانایی مهار
این بیماری را ندارد؟
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کروکیهای دستی پلیس حذف میشود
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از اجرای پایلوت طرح کروکی الکترونیک تصادفات
در پایتخت خبر داد .سردار سید کمالهادیان فر در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که در حال
حاضر کروکیها به شکل دستی ثبت میشود ،اظهار کرد :از مدتی قبل برنامهای را در پلیس
راهور اجرا کردیم که براساس آن بتوانیم کروکیها را به شکل الکترونیکی ثبت کنیم.
این طرح در حال حاضر در مرحله آزمایشی و اجرای پایلوت است.

نقل قول
صندلیاتوبوسهایتهران
فروشی میشود

مدیرعاملسازماناتوبوسرانی
شهر تهران از فروش ساعتی
صندلی اتوبوسهای پایتخت
و راهاندازی سامانهای ویژه در
این زمینــه خبر داد .پیمان
سنندجی در گفتگو با فارس،
درباره تأثیر گرانی بنزین بر تعداد مســافران
اتوبوس اظهار داشت :در حال حاضر آمار دقیقی
در این زمینه مشخص نشده و در حال بررسی
این موضوع هســتیم ،ولی با توجه به شرایط
موجود راهکارهای زیادی پیشبینی شده است.
وی افزود :یکی از ایــن راهکارها امکان خرید
صندلی برای مســیرهای خاص توسط مسافر
است که این سیستم  DRTنام دارد .سنندجی
ادامه داد :به طور مثال مســیر میدان ونک به
آزادی در ساعات پیک ترافیک مسافران زیادی
دارد ولی در ساعات غیرپیک تعداد مسافران به
شدت کاهش مییابد .بر همین اساس میتوانیم
برای دو ســاعتی که اوج ترافیک است ،فروش
ساعتی صندلیهای اتوبوس را انجام دهیم .به
طور مثال مســافرین میتوانند از ساعات  7تا
 7:10را یک صندلی برای خود خریداری کنند.
وی تاکید کرد :خرید صندلی و رزرو آن سبب
میشــود تا متوجه شویم میزان تقاضا در یک
مسیر چه تعداد است و بر همان اساس اتوبوس
به تعداد مناســب در زمان خاص پیشبینی
کنیم .همچنین این موضوع سبب میشود که
س مجبور نباشــند با سرفاصله
رانندگان اتوبو 
کوتاه یا مسافران اندک تردد کنند.

ستون سبز
محمد رستگاری خبرداد

افزایشزبالهسوزی
در سطح استان تهران

معــاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت
محیط زیســت اســتان تهــران از افزایش
پسماندسوزی و ضایعاتســوزی در سطح
استان تهران ،به خصوص حاشیه بزرگراهها
و اتوبانها و مسیرهای مواصالتی بین تهران
و استانهای مجاور خبر داد.به گزارش ایلنا
محمد رســتگاری در ایــن خصوص گفت:
زبالهســوزی طبق قانون هوای پاک و قانون
مدیریت پســماند ،جرم تلقی میشــود و
مجرمان این تخلف به پرداخت جزای نقدی
محکوم میشوند.وی جرائم متخلفان حقیقی
و حقوقی را متفاوت و منوط به تشــخیص
مقام قضایی دانست و افزود :توقیف خودروی
حامل زباله فرد یا مجموعهای که زبالهسوزی
میکنــد یکی از مجازاتهای تعیین شــده
است.وی عامالن اصلی آتشزدن سیم ،کابل
و الســتیک را عمدتا معتادان ،اتباع بیگانه و
سودجویان معرفی کرد و اظهار داشت :انگیزه
آنها اســتحصال فلز و مس موجــود در این
ضایعات و فروش آن اســت.معاون نظارت و
پایش اداره محیط زیست استان تهران افزود:
واحدهای صنعتی و پیمانکاران نیز برای فرار
از پرداخت نکردن عوارض پسماند ،زبالههای
واحدصنعتی خودرا آتش میزنند.

خبر

نگرانیجدید
بازنشستگانکشوری

بازنشستگان کشوری که قرارداد بیمه تکمیلی
آنها اول دی ماه منقضی میشود ،نگران قرارداد
جدید بیمه تکمیلی هستند .به گزارش ایلنا،
بازنشســتگان که معتقدند ســقف تعهدات و
پوشــش خدمات بیمه تکمیلی هیچگاه کافی
نبوده اســت ،نگران قرارداد جدید هســتند و
میگویند امیدواریم صندوق بیمهگذار را ملزم
کند که هم ســقف تعهــدات و هم خدمات
درمانی را پوشــش بدهد .این درحالیست که
بازنشستگان معتقدند؛ بایستی بیم ه پایه ،همه
نیازهای درمانی بازنشســتگان را پوشش دهد
و نیازی به بیمه تکمیلی نباشد اما در شرایط
ی است
فعلی که خدمات درمانی بیمه پایه ناکاف 
و بازنشســتگان از فرط اجبار مجبور هستند
هزینه مازاد برای بیمه تکمیلی بپردازند ،الاقل
تمهیداتی بیندیشند که خدمات بیمه تکمیلی
برای بازنشسته و خانوادهاش رضایتبخش باشد.

آموزش

۲میلیون و ۶۰۰هزار بی سواد
در کشور هست

رئیس ســازمان نهضت ســواد آموزی گفت:
براساس آمار سال  ۹۵در سطح کشور دومیلیون
و ۶۰۰هزار بی سواد وجود دارد .به گزارش ایسنا،
شاپور محمد زاده عنوان کرد :از این آمار۴۰۰هزار
تا از آنها اتباع خارجی هستند که البته این آمار
خود اظهاری اســت بنابرایــن درصد کمتری
از آن چیزی بیســواد داریم که در سرشماری
آمده اســت.محمد زاده اظهارکرد :از این تعداد
 ۲میلیون و  ۲۰۰هزار نفر ایرانی بیسواد آنهایی
هســتند که اول انقالب  ۹تا ۱۰ساله بودند و
نتوانستند سر کالس حاضر باشند.

گزارش
گزارشی از پژوهشی درباره
ازدواج کودکان در  ۱۷استان کشور

به نام فقر ،به کام تعصب

خبرآنالین :زود شوهرشان میدهند تا «روی
دستشان باد نکنند»؛ دخترانی که یک شبه از
دنیای بازیهای بچهگانه به دنیای بزرگترها
پرت میشــوند و طولی نمیکشد که مادران
کوچکی میشوند که باید بار یک خانواده را بر
دوش بکشند .آنها دیگر درس نمیخوانند،
بازی نمیکنند و بیشترشــان تازه رسیده به
ســن جوانی طالق میگیرند.سالهاست که
هزاران کودک که بیشترشــان دختر هستند
هنوز حتی پا به سن ۱۳ســالگی نگذاشته،
ازدواج میکنند و سالهاست که فعاالن حوزه
کودک از آسیبهای این ازدواجها میگویند.
ازدواجهایی که قدرت ،سنت ،فقر ،هنجارهای
اجتماعی و کمسوادی در آن دخیلند و چرخه
خشــونت را علیه دخترانی کــه زود ازدواج
کردهاند بیشتر تشدید میکند .با اینکه هرچند
وقت یک بار عکس یــا خبری درباره ازدواج
کودکان به ویژه دختربچهها منتشر میشود
اما نه طرح کودک همسری در مجلس برای
ممنوع کردن ازدواج دختران زیر  ۱۳ســال
به جایی رسیده نه خبری از الیحهای که در
این باره در معاونت زنان ریاســتجمهوری
تدوین شــده ،به گوش میرســد.طبق آمار
معاونت پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی
سازمان بهزیستی کشــور ۱۷ ،درصد ازدواج
دختران در ایران پیش از رســیدن به ســن
۱۸ســالگی اســت و بیش از  ۵درصد زنانی
که در ایــن مــدت ازدواج کردهاند کمتر از
 ۱۵ســال سن داشتهاند .طبق آمارهای ثبت
احوال۹۵ ،هزار طالق زیر ۱۹ســال در سال
 ۱۳۹۵ثبت شده است .چند ماه پیش بود که
یک فوریت اصالح ماده  ۱۰۴۱قانون مدنی یا
همان طرح کودکهمســری در مجلس رای
آورد اما بعد به کمیســیون قضایی رفت و در
آنجا رای نیاورد .طرحی که از ســوی اعضای
فراکسیون زنان مجلس و برای ممنوع کردن
کامل ازدواج کودکان زیر  ۱۳سال تدوینشده
و البته مخالفان زیــادی در درون و خارج از
مجلس دارد.
بعد از آن که این طرح در کمیسیون قضایی
مجلس رای نیــاورد ،گزارش رد این طرح به
صحن علنی مجلس آمد و به پیشــنهاد علی
الریجانی رئیس مجلس و به رای نمایندگان
قرار شــد که این طرح دوباره در کمیسیون
قضایی مجلس مورد بررســی قــرار بگیرد
و از آن روز تــا به حال خبــری از این طرح
نیست .طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان
مجلس و از مدافعان طرح کودکهمســری
میگویــد که چند روز پیــش او و چند نفر
دیگر از اعضای کمیسیون زنان مجلس با علی
الریجانی دیدار کرده و مواردی را که مربوط
به حوزه زنان و کودکان میشود –که  ۶مورد
است -کتبا به او ارائه داده و از او خواستهاند تا
دستور تعجیلی برای تعیین تکلیف این موارد،
بدهد .او با بیان اینکه مــا از آقای الریجانی
خواســتیم تــا طرحهای مربوط بــه زنان و
کودکان زودتر در دستور کار کمیسیونهای
مربوطه و صحن علنی قرار بگیرد ،میگوید:
«تعداد طرحها و لوایحی که به کمیســیون
قضایی ارســال میشــود خیلی زیاد است
و همین موضوع دلیل بــه عقب افتادن این
طرح اســت .در هرحال این طرح مدتهاست
که در دست بررسی این کمیسیون قرار دارد
و هنوز نوبت به بررسی آن نرسیده است ».او
ادامه میدهد« :ایــن اصالحیه به دنبال این
اســت که ازدواج زیر  ۱۳سال برای دختران
و زیر ۱۵ســال را برای پســران ممنوع کند.
قانونگذاری در این باره قطعا باید اصالح شود
ولی بحث دیگری که وجود دارد این اســت
که نســبت ازدواج این کودکان با فقر ارتباط
مســتقیمی دارد .یعنی هرچه قدر که حوزه
فقرگسترش پیدا میکند به تعداد دخترکانی
که مجبورند خیلی زود ازدواج کنند ،افزوده
میشود .بحث فقر در واقع یک بار اضافی بر
درست نبودن قانونگذاری در این حوزه ،آداب
و رسوم غلطی اســت که در بعضی روستاها
و شهرها و طوایف وجود دارد ».سال ۱۳۹۵
بود که همزمان با مطرح شدن بیشتر موضوع
کودک همســری ،جمعیت امــام علی (ع)،
پژوهشــی را در ۱۷استان کشور انجام داد با
عنوان ازدواج کودک در سکونتگاههای فقیر
ایــران .بیش از  ۱۰۰نفر بر روی این پژوهش
کار میکردند و  ۶۰۰مــورد از کودکانی که
ازدواج کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
جامعه هــدف این پژوهش زنان و مردان زیر
 ۳۵سال بودند که قبل از  ۱۸سالگی ازدواج
کــرده بودند .نتایج ایــن پژوهش در تمامی
شهرها درباره علل کودک همسری شباهت
بســیاری به یکدیگر داشت و شامل مواردی
همچون مسائل مالی خانواده ،اعتیاد خانواده،
جلوگیــری از تحصیل دختران و پســران و
آداب و سنن میشــد.عدهای از دخترانی که
به سواالت این پژوهش پاسخ دادند گفتهاند
که برای فرار از خانواده تن به ازدواج دادهاند و
عده دیگری گفتند به خاطر نگاه فرهنگیای
که وجود دارد که دختر باید زود ازدواج کند،
ازدواج کردهاند.

