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دغدغه

نخبگان و بروکراسی دولتی

زنــدگــی
فردا

محمدمراد بیات
جامعهشناس

توس��عه بهمعنای واقعی آن یعنی توسعه پایدار،
یکی از اساسیترین خواستهای مدیریت جامعه
اس��ت .برای توسعه نیازمند اس��تفاده صحیح از
توان نخبگان هس��تیم ولی ما بهنحو شایستهای
نتوانس��تهایم از توان نخبگان اس��تفاده کنیم و
ثمره آن را ،کش��ورهای توس��عهیافته که آنها را
جذب میکنند ،بردهاند .اگر بنا بر راهبرد اقتصاد
مقاومتی باش��د ،بای��د از توان داخل��ی ،حداکثر
اس��تفاده را بکنی��م .قطعا جذب نخب��گان باید

۴

سرلوحه عمل ما باشد .اگر بگویم که دستگاههای
دولتی فالن طور عمل کنند ،ممکن اس��ت باز با
چالشهایی که در ده ه گذشته با آن مواجه بودیم،
برخورد کنیم .اتفاق خوبی باید رخ دهد و آن هم
این است که توانمندان و نخبگان در کشور بدون
اینکه درگیر چالشهای دستگاههای دولتی شوند
بوکارهای
بوکار بپردازند .توسعه کس 
به کس�� 
بخش خصوصی ،بستری است که آنها را میتواند
از چالشه��ای بروکراتیک ج��ذب نجات دهد.
آنها در بس��تر آماده بخش خصوص��ی ،از رنجها
ف��رار میکنند .باید بنگاهه��ای اقتصادی زمینه
بوکار را فراهم کنند تا آنها بتوانند مستقال
کس�� 
و مطابق با چارچوبهای کشور کار کنند .در این
بوکارهای جدی در حوزه
مورد میتوان به کس 

فناوری جدید ،محیطزیس��ت ،مدیریت شهری
و ...اشاره کرد .واقعیت این است که نخبگان نباید
وارد چرخ��ه جذب دولتی ش��وند و بهجای آنکه
نخب��های مدیر بخش دولتی و حاکمیتی ش��ود،
میتواند فعالیتش را در بخ��ش خصوصی ادامه
دهد .من معتقدم باوجودکمبودها ،بس��ترهای
مناسبی در بخش خصوصی وجود دارد.
جه��ان ام��روز به س��متی م��یرود ک��ه زمینه
ب��رای ایج��اد فعالیته��ای اس��تارتاپی فراهم
بوکارهایی دارند.
میشود .نخبگان معموال کس 
اس��تارتاپها امروز در کشور زمینههای فعالیت
دارند .مس��یر اگر بهس��متی برودکه خودش��ان
بوکاری را ش��روع کنند بس��یار مثمرثمر
کس 
خواهند بود.
من معتقدم؛ اگر کس��ی میتواند خدماتی ارائه
دهد ،در بخش خصوصی فعال ش��ود و ضرورتی
ندارد حتما مدیر دولتی باشد.

البته در مس��ئله ج��ذب در دانش��گاهها بحث و
چالشهایی جدی وجود دارد و باید موانع جذب
نخبگان حل ش��ود اما بس��یاری از این نخبگان
بوکارهایی در بخش
توان آن را دارند که کس�� 
خصوص��ی راه بیندازند .همین اف��راد نخبه که
ممکن اس��ت در بخش خصوصی با حسادتها
و کمبودها مواجه شوند و حتی ناامید شوند ،در
بوکار
بخش خصوصی موفق خواهند شد و کس 
مطلوب خود را خواهند داشت.
من ضم��ن تائی��د فرمایش اف��رادی مثل دکتر
مدنی که معتقد هس��تند ،بس��ترها برای ورود
نخب��گان فراهم نیس��ت ،نقدی ج��دی به خود
نخبگان دارم :چرا ش��ما درخص��وص توانی که
دارید جذب س��رمایهگذار نمیکنید؟ چرا فقط
باید دولت بس��تر را آماده کند؟ باید خود آنها در
مقابل بخ��ش خصوصی در این حوزه ورود کنند
بوکار
تا س��رمایهگذار بتواند امکان ایجاد کس�� 

را فراهم کن��د .اگر دلمان بهح��ال مملکتمان
میسوزد ،باید سرمایهگذار وارد کنیم .قطعا در
این عرصه نخبگان از اینکه معاون وزیر یا مدیرکل
نمیشوند و در گی رودار محدودیتهای دولتی و
حاکمیتی به دام نمیافتند ،راضیتر خواهند بود.
واقعیت این است که نخبه دانشگاهی برای این به
سمت تحصیل و نخبگی رفته که بتواند به توسعه
پایدار کشور کمک کند .اگر غیر از این باشد باید
پرسید برای چه دانشگاه داشته باشیم؟ چرا باید
افراد در فالن رشته تربیت ش��وند؟ پاسخ ساده
بوکارها و انتهای آن
اس��ت؛ برای توسعه کس�� 
هم باید دودوتا چهارت��ای اقتصادی پیش بیاید
و هم باید نخبگان ایدهه��ای خود را ارائه دهند،
چراکه امروزه س��رمایهگذارها بهدنبال ایدههای
نو هس��تند و تبدی��ل ایدههای نو ب��ه یک پروژه
اقتصادی بزرگ ،نهایت همه فعالیتهای علمی
در جهان امروز است.

نوار زرد

متالشی شدن باند
جعل ویزا توسط اطالعات

وزارت اطالعات در اطالعیهای از متالشی
کردن شبکه بزرگ جعل ویزا در شهرهای
اصفهان ،نجفآب��اد و قم خبر داد .وزارت
اطالعات ،ش��بکه بزرگ جعل ویزا را در
اصفهان و قم متالش��ی کرد .به گزارش
پای��گاه اطالعرس��انی وزارت اطالعات،
در بخش��ی از این اطالعیه آمده اس��ت:
«سربازان گمنام امام زمان (عج) با رصد
گس��ترده اطالعاتی و اقدامات عملیاتی
هش��ت نفر از اعضا و سرش��بکه این باند
را در ش��هرهای اصفهان ،نجفآباد و قم
شناسایی و دس��تگیر کردند ».براساس
این اطالعی��ه از این باند دس��تگاههای
چاپ پیشرفته و  150هزار ویزای جعلی
آماده توزیع کش��ف و ضبط شده است.
وزارت اطالعات پیش از این و در روزهای
گذشته یک شبکه تولید و توزیع ویزای
جعلی را متالشی کرده بود .این موضوع
درحالیاس��ت که رئیس س��تاد مبارزه
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز گفت ک��ه با تالش
وزارت اطالعات چند شبکه جعل روادید
اربعین حس��ینی در کش��ور شناسایی
و متالش��ی ش��د .حبیباهلل حقیقی در
حاشیه بازدید از مرز شلمچه بدون اشاره
به تعداد شبکههای جعل روادید و اعضای
دستگیرشده ،اظهار کرد« :در این ارتباط
 250هزار برگ س��ند جعلی کش��ف و
جمعآوری شد ».به گفته حقیقی ،در مرز
شلمچه برای تردد آس��ان زائران اربعین
حس��ینی ،تمام حوزهها به صورت روان
تسهیالت الزم را ارائه میدهند.
از دیگر س��و ،رئیس پلی��س مهاجرت و
گذرنامه ناجا گفت« :بهصورت میانگین
روزانه  ۳۶هزار گذرنامه صادر میشود».
سرهنگ علیرضا صمدی با اشاره به اینکه
برای اتباع مقیم ایران که اس��ناد الزم را
ندارند ،سندی را تهیه میکنیم که بتوانند
به مراسم اربعین مشرف شوند ،اظهار کرد:
«اتباع بیگانه میتوانن��د از طریق دفاتر
کفالت اقدام کنند و س��ندی را دریافت
کنند که بتوانند با اس��تفاده از آن ویزای
اربعین بگیرند ».او با تأکید بر اینکه تمام
فرایند کار اتباع بیگانه توسط دفاتر کفالت
انجام میش��ود ،افزود« :از  ۱۵روز قبل،
روزانه  ۳۶تا  ۳۸هزار جلد پاسپورت صادر
کردهایم و ارسال شده است».
رئیس پلیس مهاج��رت و گذرنامه ناجا
با بیان اینکه این روند در بعضی اوقات با
سرعت بیشتری انجام شده؛ اما به صورت
میانگین روزان��ه  ۳۶هزار گذرنامه صادر
میشود ،تصریح کرد« :اکثر گذرنامهها
برای اولین بار است که صادر میشوند و
موارد تمدید گذرنامه کمتر است».

خبر

معاون شهرسازی و
معماری شهرداری تهران:

ب��ا تأکید ش��هردار ته��ران بهطور ج��دی با
متخلف��ان در بح��ث ساختوس��از برخورد
میکنیم و دیگر اجازه تراکمفروشی در شهر
را نخواهیم داد.

رئیس مرکز حراست
وزارت آموزش و پرورش:

 8میلی��ون ک��ودک و نوجوان ایران��ی روزانه
 ۶ساعت در فضای مجازی سیر میکنند.

رئیس اداره
گذرنامه و روادید خبر داد:

 2میلیون روادید برای زائران اربعین صادر شد.

شهردار تهران:
نابراب��ری اجتماعی مهمتری��ن چالش پیش
روی تهران است.

قصههای يوميه

گرمخانه خاوران تهران

عکس :احمد معینی جم/
ایرنا

دوباره سرما ،دوباره بیخانمانی

با نزدیکشدن
به فصل سرما
موضوع
بیخانمانها
مورد توجه
مسئوالن
قرار میگیرد.
در سالهای
گذشته
تعدادی
گرمخانه
در تهران و
شهرهای دیگر
ساخته شد

 35درصد کارتنخوابهای تهران
معتاد نیستند

جامعه فردا :سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر
گفته ۶هزار نفر از افرادی ک��ه بیخانمانند به هیچ
عنوان معتاد نیس��تند و ش��امل کودک کار ،زنان،
کارگران فصلی ک��ه برای کار به ته��ران میآیند و
بیماران مزمن روانی میشوند .براساس آمار رسمی
۱۵هزار بیخانمان در ته��ران زندگی میکنند که
حاال براس��اس آمار سخنگوی س��تاد مبارزه با مواد
مخدر حداقل یکسوم آنها اعتیاد ندارند.
ب��ه اعتقاد پرویز افش��ار ،جمعآوری و س��اماندهی
بیخانمانان فقط یک مسکن است «تا آسیبهای
اجتماع��ی را در کف خیابان نبینی��م» ،اما این کار
نسخه شفابخش و معجزهآسایی برای بهبود و شفای
آسیبهای اجتماعی نیست.
گفتههای س��خنگوی س��تاد مبارزه با مواد مخدر
در حالیاس��ت که جمعآوری اف��راد بیخانمان یا
کودکان کار از س��طح خیابان روش غالب در نظام

تصمیمگیری کشور است ،روشی که تالش دارد از
دیدهشدن این افراد در سطح جامعه جلوگیری کند
و برای حل مش��کل هیچ برنامهای ندارد .حتی گاه
روشهای عجیب و غیرانس��انی مانند عقیمسازی
بیخانمانها هم مطرح شده است.
به گفته او شفای آسیبهای اجتماعی نیازمند یک
برنامه مدون و همهجانبهای است که بخشی از آن به
قبل از ورود آسیب و بخشی دیگر در حین بروز آسیب
و بخشی بعد از درمان مربوط است .این برنامهها باید
به گونهای باشد که افراد به دام آسیبهای اجتماعی
گرفتار نشوند .ایجاد زمینه امید ،نشاط و برنامههای
مفرح و ش��ادیآور در م��ردم ،ایجاد همبس��تگی
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،اش��تغال افراد ،امنیت
اجتماعی ،آموزش اجتماعی و ...از موضوعاتی است
که باید دست به دس��ت هم دهند تا از بروز و ظهور
آسیبها جلوگیری شود.

رفاه

وعده پرداخت  ۱۱۰۰میلیارد تومان
از بدهی بیمه سالمت

جامعه فردا :بهدلیل انباش��ت بدهی بیمهها به مراکز خصوصی
برخی بخشها در آس��تانه تعطیلی قرار گرفتهاند .رادیولوژیها،
آزمایش��گاهها و داروخانهه��ای خصوصی بهدلی��ل این که هنوز
پرداختیهایشان از س��وی بیمه سالمت تأمین نشده است ،در
آس��تانه ورشکس��تگی قرار گرفتهاند .در همین رابطه مدیرکل
توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت از تسویه یک هزار و
 ۱۰۱میلیارد تومان از مطالبات بخش دولتی از سوی این سازمان
بیمهگر طی هفته آینده خبر داد و گفت« :به این ترتیب رقم بدهیهای این س��ازمان به یکهزار و
 ۹۰۰میلیارد تومان کاهش مییابد ».غالمرضا عباس پاش��ا درباره آخرین وضعیت منابع مالی و
بدهیهای سازمان بیمه سالمت ایران به مراکز طرف قرارداد ،اظهار کرد«:در سال  ۷۰ ،۹۵درصد
هزینهها مربوط به بخش دولتی و  ۳۰درصد برای بخش خصوصی بود؛ در بخش خصوصی ضریب
اهمیت داروخانه بیشتر از سایر بخشها بود .به این ترتیب  ۷۰درصد هزینههای سال  ۹۵در بخش
دولتی و خصوصی پرداخت ش��د و  ۳۰درصد آن باقی ماند .ای��ن  ۳۰درصد حدودا معادل ۳۶۰۰
میلیارد تومان است که سه هزار میلیارد آن متعلق به بخشهای دولتی و دانشگاهی است و ۶۰۰
میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی بدهکار هستیم ».او با اشاره به پرداخت مطالبات داروخانههای
خصوصی تا اردیبهشت ماه  ،۹۶اعالم کرد« :دولت  ۷۰۰میلیارد تومان از طریق اوراق خزانه و ۴۰۰
میلی��ارد تومان هم به صورت نقدی تخصیص داد و این اقدام منجر به آن ش��د که  ۱۱۰۰میلیارد
تومان به بخش دولتی پرداخت کنیم .با پرداخت این اوراق ،بدهی به بخش دولتی در سال  ۹۵به
 ۱۹۰۰میلیارد تومان کاهش مییابد».مدیرکل توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت ایران
همچنین اضافه کرد« :سازمان بیمه سالمت امروز به دنبال گسترش فناوری و اطالعات است تا بانک
اطالعاتی بیمهها ،بیمهگذاران ،مؤسس��ات طرف قرارداد و کاربران آن را ایجاد کند .اگر این اتفاق
بهصورت جامع و فراگیر انجام شود ،میتوان دفترچههای بیمه را حذف و شناسنامه الکترونیک را
برای هر بیمهگذار و کاربران آن ایجاد کرد ».عباس پاشا تأکید کرد« :نمیتوان قول داد که در سال
 ۹۶دفترچههای بیمه حذف میشود ،اما این بسترسازی در حال رخ دادن است .این اقدام به دولت،
مردم و سازمان بیمه کمک میکند که نظارتهای کافی درخصوص حفاظت مالی از بیمهشدهها،
سالمت محوری و عدالت صورت گیرد ».از دیگرسو ،معضل دیگری که وجود دارد این است که در
حال حاضر بیمه س�لامت با افزایش بیمه شدگان مبالغ بسیاری را به مراکز درمانی بدهکار است.
بارها اعالم شده اس��ت در حدود 40درصد داروخانههای خصوصی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
از سوی دیگر ،خطر تعطیلی آزمایشگاههای پزشکی بهدلیل انباشت بدهی بیمهها به وجود آمده
است .بارها اعالم شده است بدهی بیمهها بر دوش نظام سالمت سنگینی میکند؛ اما هنوز راهحل
کارگشایی برای این موضوع اعالم نشده است .با توجه به یادآوری نقش  ۸۰درصدی دارو در حوزه
سالمت و درمان ،داروخانههای خصوصی اولین ضرر را از این بدهی بیمه سالمت دیدهاند.

به اعتقاد افش��ار پرداختن به موض��وع جمعآوری
معت��ادان و اعزام آنها به مراکز مورد نظر در حقیقت
بخش کوچکی از نظام مبارزه با آسیبهای اجتماعی
و ساماندهی آس��یبهای اجتماعی است و به هیچ
عن��وان چرخه کاملی نیس��ت .افراد آس��یب دیده
حداکثر سه تا  6ماه در مراکز نگهداری حضور دارند
و دوباره به همان محیط قبل��ی بازمیگردند و این
چرخه همچنان تکرار میشود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته در مراکز
غربالگری زمانی که مشخص میشود این ۳۵درصد
معتاد نیستند ،دوباره رها ش��ده و به همان زندگی
قبلی بازمیگردند.
افشار با بیان اینکه باید برای ساماندهی افرادی غیر
از معتادان متجاهر نیز س��ازوکاری اندیشیده شود،
اضافه کرد ،در ح��ال حاضر در مراکز س��اماندهی
ظرفیت برای معت��ادان افزایش پیدا کرده ،اما برای

سایر آسیبدیدگان اجتماعی ظرفیتی وجود ندارد
و همین امر باعث میش��ود این افراد دوباره به کف
خیابان بازگشته و عاملی برای ساماندهی این افراد
وجود ندارد؛ در حالی که باید این افراد در گرمخانهها
ی��ا در مراک��ز نگه��داری از بیماران روان��ی مزمن
ساماندهی و یا اتباع بیگانه به کشورشان بازگردانده
شوند که هر کدام از این امور متولی مربوط به خود
را دارند و متأسفانه عزم جدی برای ساماندهی این
افراد وجود ندارد.
گفتههای س��خنگوی س��تاد مبارزه با مواد مخدر
درب��اره معتاد نب��ودن 35درص��د بیخانمانها با
تبلیغاتی که اغلب مسئوالن به آن متوسل میشوند،
منافات دارد؛ درحالی که اغلب کارشناسان اقتصادی
و اجتماعی معتقدند فقر و مهاجرت و حاشیهنشینی
از عمدهترین دالیل کارتنخوابی در شهرهای بزرگ
است مسئوالن تالش میکنند علت بیخانمانی را به
مسئولیت شخصی افراد و اعتیاد آنها منسوب کنند.
همچنین روشهای قهری در برخورد با آسیبهای
اجتماعی برای بسیاری از موارد استفاده شده است.
همین یک ماه پی��ش فرمانداری تهران با همکاری
شهرداری و سازمان بهزیستی به دستگیری کودکان
کار پرداخت ،کاری که به نظر فعاالن حقوق کودک
باعث صدمهه��ای روح��ی و روانی به ک��ودکان و
پنهانشدن کار کودکان از دیدها میشد.
بس��یاری از مددکاران اجتماعی معتقدند ،مسئله
بیخانمانی ،موضوعی فردی نیس��ت و باید با توجه
به ریشههای اجتماعی مسئله ،بررسی شود؛ اما در
غالب رویکردهای موجود ،بیخانمانی مس��ئلهای
فرد تلقی میش��ود و به جای اصالح س��اختارهای
اجتماعی و اقتصادی این بیخانمانها هستند که
تنبیه و جریمه میشوند.
همچنین در نظام تصمیمگیری اغلب این موضوع
فرامش شده که افراد بیخانمان به صورت ناگهانی
وارد این وضعیت نشدهاند و فرایندی را طی کردهاند
که اغلب با طرد از طرف جامعه ش��روع میش��ود.
این فرایند در بیش��تر موارد با از دست دادن شغل،
مهاجرت به ش��هر ،نب��ود امکان تحصی��ل یا ترک
تحصیل ،دچار شدن به س��وءمصرف مواد مخدر و
نبود حمایتهای اجتماعی ش��روع میش��ود و در
نهایت به خوابیدن در خیابان ختم میشود.
کمبود ظرفیت گرمخانهها

با اینحال و با نزدیکش��دن به فصل سرما موضوع
بیخانمانها مورد توجه مس��ئوالن قرار میگیرد.
در س��الهای گذش��ته تعدادی گرمخانه در تهران
و ش��هرهای دیگر س��اخته ش��ده؛ اما ظرفیت این
گرمخانهها ب��رای تعداد زی��اد بیخانمانها کافی
نیست.
سال گذشته مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران گفته بود ،ظرفیت  ۱۶مددسرای
شهرداری بالغ بر ۲هزار تخت است .زمستان پارسال
حداق 9نفر در کشور به دلیل سرما و کارتنخوابی
جان خود را از دس��ت دادند و امس��ال هم سازمان
هواشناسی اعالم کرده زمس��تان سختی در پیش

محيطزيست

شهادت محیطبان یزدی
در درگیری با قاچاقچیان
معاونسازمانمحیطزیستجزئیاتشهادتمحیطبانقنبریطی
درگیری با اشرار و قاچاقچیان را در یزد اعالم کرد.
سرپرست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست
گفت :محیطبان قنبری که ریاست واحد محیطزیست شهرستان
بهاباد در اس��تان یزد را بر عهده داشت ،صبح دیروز همراه با نیروی
انتظامی جهت پیگیری موضوعی که احتماالً مرتبط با قاچاق بود،
به مأموریت اعزام شد و در حین مأموریت طی درگیری با اشرار ،به
درجه رفیع شهادت نائل شد.حمید ظهرابی به مهر گفت :اشراری که در این درگیری دخیل بودند،
دستگیر شده و تعدادی به هالکت رسیدند.وی ادامه داد :این اتفاق یکی دیگر از جنبههای فعالیت
محیطبانان را نشان میدهد .من سالهاست که در حوزه محیط طبیعی کار میکنم ،بیش از دهها بار
درگیری محیطبانان و اشرار و قاچاقچیان اتفاق افتاده و این سومین یا چهارمین محیطبانی است که
اطالع دارم ،طی درگیری با اشرار به شهادت رسیده است.
بهداشت

ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی
برداشته شد

جامعه فردا :نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان ،ممنوعیت تمامی عملهای
جراحی جهت پیشگیری از بارداری را برداشتند .در جلسه علنی روز گذشته ،ایرادات شورای
نگهبان برای دومین بار در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در
مجلس مورد بررس��ی قرار گرفت که نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان ،مواد  3و
یک را حذف و یک تبصره به ماده  2اضافه کردند.
در م��اده  1آمده بود؛ کلیه اعمال جراحی که بهمنظور پیش��گیری دائمی از بارداری انجام
میش��ود بهاس��تثنای موارد مرتبط با تهدید س�لامت جس��می ،ممنوع است .همچنین
نمایندگان ی��ک تبصره به ماده  2الحاق کردند که بهموجب آن چنانچه مرتکب از امکانات
دولتی و عمومی ب��رای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده بهجز م��وارد مصرح در تبصره یک
اس��تفاده نمایند ،مش��مول جزای نقدی درجه  6ماده  19قانون مجازات اسالمی مصوب
 1/2/1392میشود.
نمایندگان مجلس در خانه ملت با مجازات  ۲تا  ۸میلیون تومانی برای استفادهکنندگان از
امکانات دولتی جهت تبلیغ پیشگیری از بارداری موافقت کردند.

است .سال گذشته ش��هرداری تهران عالوه بر ۱۱
گرمخانه دائمی تهران ،پنج گرمخانه اضطراری هم
راهاندازی کرده بود؛ با این حال رئیس مرکز توسعه،
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفته
اگر مراکز بهزیستی ،ش��هرداری و وزارت بهداشت
کفاف نگهداری از افراد معتاد را نمیدهد ،الزم است
مراکز بیشتری مثل مس��اجد به این امر اختصاص
پیدا کند.
به هرصورت ظرفی��ت گرمخانههای تهران از تعداد
بیخانمانهای این شهر کمتر است .در برخی موارد
هم بیخانمانهایی که اعتی��اد دارند ،عالقهای در
رفتن به گرمخانهها ندارن��د؛ چرا که نمیتوانند در
گرمخانهها مواد مصرف کنند و همین موضوع باعث
میش��ود در خیابانها بخوابند .پارسال شهرداری
از ش��هروندان خواس��ته بود به علت تمایلنداشتن
معتادان به حضور در گرمخانهها ،در صورت مشاهده
این افراد با سامانه  ۱۳۷تماس بگیرند.
ادعای حل معضل با پنهانکردن مشکل

ش��هرداری در دوره مدیریت قبلی تالش داش��ت،
نشان دهد که مشکل بیخانمانها را برای همیشه
حل کرده اس��ت؛ به نحوی که حس��ین قربانزاده،
س��ردبیر س��ابق همش��هری و مش��اور محمدباقر
قالیباف در دفاع از عملک��رد محمدباقر قالیباف در
این زمینه مدعی شده بود که شهردار سابق تهران
معضل کارتنخوابی را برای همیشه در تهران حل
کرده است.
این ادعاها ام��ا در واقعیت راه ب��ه جایی نمیبرند؛
چرا که همین امروز هم مسئوالن شهرداری نگران
سردشدن هوا و حفظ جان بیخانمانهایند.
اشاره مش��اور قالیباف به طرح جمعآوری معتادان
کارتنخ��واب در محل��ه هرن��دی ب��ود؛ جایی که
ش��هرداری آن را یک��ی از موفقیته��ای خ��ود
میدانس��ت؛ اما حت��ی این طرح هم ب��ا انتقادهای
فراوانی مواجه اس��ت .کیومرث ایراندوست ،عضو
هیأت علمی دانشگاه کردستان در انتقاد از طرحهای
اینچنین��ی و م��دل برخ��ورد قهری با مش��کالت
اجتماعی میگوید در ای��ران تغییر گفتمانی ایجاد
ش��ده که «به جای مبارزه با فقر ،به مبارزه با فقیر»
میپردازد و تعدادی از مس��ئوالن بر این نظرند که
تهران آنقدر گران شود که این افراد نتوانند در آن
زندگی کنند« .میخواهند یک الیه حاشیهنشین
جدید تعریف کنند تا این افراد وارد ش��هری چون
تهران نش��وند و چهره ش��هر را عوض نکنند .بحث
غیررس��میبودن شغل ،نکته دیگر اس��ت .از زمان
اس��تیالی کاالییش��دن؛ تعریف کار هم متفاوت
شده».
در چنی��ن ش��رایطی باید به انتظار نشس��ت و دید
رفتار مسئوالن جدید ش��هر تهران با بیخانمانها
چگونه خواهد بود .آیا مدیران جدید شهر تهران هم
همچنان به آنها به چشم معضلی که باید از چشمها
پنهان ش��ود نگاه میکنند یا تالش خواهند کرد با
استفاده از نظر کارشناس��ان و محققان و استفاده
از الگوهای موفق جهانی این مشکل را حل کنند؟
شهر

زلزله قریب الوقوع و نبود امکانات

جامعه ف�ردا :هر بار که صحب��ت از زلزله تهران میش��ود ،از
شهروندان گرفته تا مسئوالن شهری و کشوری بر خود میلرزند.
در آخری��ن اظهار نظر حس��ین کتاب��دار ،مدیرعامل جمعیت
هاللاحمر استان تهران ،نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد
و به ایسنا گفت :جمعیت هاللاحمر استان تهران آمادگی الزم
برای استفاده از امکانات موجود برای زلزله احتمالی را دارد ،ولی
این امکانات برای زلزله احتمالی تهران کافی نیست.
کارشناسان میگویند در خوش��بینانه ترین حالت ،زلزله تهران یک میلیون آواره و  250هزار
نفر زیر آوار خواهد داش��ت .اما به گفته کتابدار برابر استانداردها در این شرایط باید  144قالده
س��گ در اختیار باشد ،ولی در حال حاضر تهران زیر  10قالده سگ دارد .این در حالی است که
این کمبودها در مورد آمبوالنسها ،ست نجات و بالگردها نیز صادق است.
در کنار این کمبودها یکی دیگر از مشکالت تهران ،تغییر کاربری سولههایی است که برای مواقع
بحرانی در تهران تعبیه شده است .دیروز عضو مجمع نمایندگان استان تهران با هشدار نسبت
به اینکه امکانات مدیریت بحران تهران جوابگوی مقابله با بحرانهای گسترده و وسیع نیست،
نیز گفت :سولههای مدیریت بحران باید به کاربری اصلی خود بازگردند.
علیرضا رحیمی به خانه ملت گفت :هر گونه حرکت انحرافی ،سلیقهای و تغییر کاربری در ماهیت
سولههای مدیریت بحران در مدیریت سابق شهری باید بازگردانده شود.
گزارشها حاکی از این است که سولههای مدیریت بحران به صورت سلیقهای از سوی شهرداری
سابق تهران به سایر مجموعهها واگذار ش��ده که این موضوع نشان میدهد خطر زلزله تهران
برای خیلی از ارگانهای کشور هنوز جدی نیست.
دادهها نش��ان میدهد که در منطقه تهران حدود هر  ۱۵۸سال یک زمین لرزه اتفاق میافتد.
این در حالی اس��ت که آخرین زمینلرزه برجسته در تهران مربوط به سال  ۱۸۳۰میالدی و به
بزرگی  7/2ریشتر بود.
محمودرضا دالوری ،مدیر کار گروه سیستمهای اطالعات مکانی پردیس فنی دانشگاه تهران
پیشتر گفته بود« :وقوع زلزله در تهران حتمی اس��ت و طبق تحقیقات ،زلزله دارای یک دوره
بازگشت است که طبق برآوردها هر  ۱۵۰س��ال یک بار یک زلزله بزرگ رخ میدهد و با توجه
به اینکه بزرگترین زلزله در تهران در  ۱۷۰س��ال گذشته رخ دادهاست باید خود را برای وقوع
زلزله بزرگ در کالنشهرها آماده کنیم ».نوربخش غالمی ،استاد دانشگاه تهران و زمینشناس،
در س��ال  ۱۳۸۹پیشبینی کرده که طی چند سال آینده زلزلهای با مقیاس  ۷ریشتر در تهران
اتفاق بیفتد که نتیجه آن فاجعهای مخربتر از بم خواهد بود و بحرانی ایجاد میشود که شاید
در هیچ کجای دنیا مشابه آن اتفاق نیفتاده باشد.
با این حال در چند دهه اخیر کیفیت ساخت و ساز ،نوع کاربری و محدودیت بلندمرتبهسازی
در هیچ فرآیند قانونی مورد نظر قرار نگرفته و عمال شهرس��ازی و توسعه شهری در حریم پهنه
گسلهای فعال شهر تهران به صورت شتابان به ویژه در  50سال اخیر دنبال شده است.

