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خبر
کشکان ،خروشانترین رودخانه
لرستان خشکید

عزل  ۱۲مدیر متخلف
مدارس غیردولتی
مدی��ر کل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران ،از
برکناری و لغو اب�لاغ ۱۲مدیر مدارس غیردولتی
متخلفشهرتهرانخبرداد.
اسفندیار چهاربند گفت :مدیران این مدارس
به دلیل عدم تمکین از مقررات و تکرار تخلفات از
سمت خود عزل و ابالغ آنها لغو شده است.
او ثبتنام پیش از موعد مقرر ،دریافت شهریه
اضاف��ی و ارایه خدمات فوق برنام��ه قبل از تأیید
آموزش و پرورش را از مهمترین تخلفات مدیران
اینمدارسعنوانکرد.
مدیر کل آموزش و پرورش ش��هر تهران گفت:
همچنی��ن مدیران ۲۲مدرس��ه نی��ز موظف به
بازگرداندن شهریه اضافی در  ۱۵روز آینده شدند
و مدیران  ۶۳مدرس��ه متخلف نی��ز تذکر کتبی
دریافتکردند.
چهاربندتأکیدکرد :براساسبخشنامهایکهبه
همه مدارس ابالغ کردهایم مدیران مدارس حق
استفاده از دستگاه کارتخوان در مدرسه را ندارند و
اولیایگرامیبایدپرداختهرگونهوجهراازطریق
بانک و شماره حساب مدرسه و دستگاه خودپرداز
انجامدهند.

بیکاری،فقرواعتیاد؛دالیلاصلیطردشدگیدرایران

هزینه آموزش در دهک دهم شهری حدود  45برابر نسبتبه دهک اول شهری است مرز میان شهروندی و طردشدگی بسیار باریک است
شهروند|حاالچندسالیمیشودکهجامعهشناسان
به آنها لقب «طردش��دگان» داده اس��ت؛ تهیدستان،
معتادان ،کودکان کار و زنان خیابانی .در9سال گذشته،
توجه بیش��تری به وضع این افراد نش��ان داده ش��ده و
نشستهایی هم برای بررسی مش��کالتی که این افراد
در ایران و بهویژه در ش��هرهای ب��زرگ با آنها درگیرند،
برگزار شده اس��ت .دوشنبه گذش��ته هم در دانشکده
عل��وم اجتماعی دانش��گاه تهراننشس��تی ب��ا عنوان
«طردشدگان» و با شرکت س��ه جامعهشناس برگزار
شد« .سارا شریعتی» ،جامعهش��ناس و استاد دانشگاه
تهران« ،یاسر باقری» ،پژوهشگر حوزه سیاستگذاری
اجتماعی و «صح��را اکرام��ی» ،دانش��جوی دکتری
جامعهشناسی دانشگاه تهران و کنشگر فعال در حوزه
طردشدگان اجتماعی سخنرانان این نشست بودند که
از مجموعه نشس��تهای «مش��ق ایده» و جلسات ماه
عدل بود و به همت پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
وانجمنعلمیدانشجوییانسانشناسیدانشگاهتهران
درتاالرشریعتیدانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهتهران
برگزارشد.
«س��ارا ش��ریعتی» ،جامعهش��ناس در ابتدای این
نشست با بیان اینکه علوم اجتماعی از سیاست رهایی
ندارد ،گفت« :هرچه اجتماع را کاوش میکنیم ،باز هم
به سیاست میرس��یم و با توجه به اینکه در چن د سال
اخیر تعداد طردش��دگان رو به افزایش اس��ت ،به نظر
میرسد یک سیاس��ت طردش��دگی وجود دارد و باید
دید چه کسانی از طردشدگی سود میبرند و درنتیجه
به بق��ای این ش��رایط کمک میکنند».ش��ریعتی در
پاسخ به این پرسش که در شرایطی که هنوز مطالبات
ش��هروندی باقی مانده است آیا به س��راغ طردشدگان
رفتن مش��روعیت دارد و پرداختن به امر طردش��دگی
امری لوکس محس��وب نمیش��ود؟ گفت« :حتی در
بحرانیترین شرایط سیاسی معیشت مهمترین مسأله
اس��ت ،زیرا مرز میان ش��هروندی و طردشدگی بسیار
باریک است و همه ما در معرض طردشدگی هستیم».
او با تأیید اینکه نباید به فقرا کم��ک کرد ،بلکه باید با
فقر مبارزه کرد گفت« :گفته شده ثروتمندان به خاطر
سخاوتش��ان و فقیران به خاطر صبرش��ان به بهشت
میرون��د ،اما اگ��ر مداخله اجتماعی ب��ا تحلیل همراه
باشد ،کمک کردن به طردشدگان به ضدارزش تبدیل
نمیشود و توجه به محرومان اجتماعی و طردشدگان
به تثبیت رفع موجود کمک نمیکن��د ».عضو هیأت
علمی گروه جامعهشناس��ی دانش��گاه تهران بهعنوان
انتخابی «ماه عدل» توسط برگزارکنندگان کنفرانس
واکنش نشان داد« :از حساسیتهای من این است که
از آدمهایی که دوستش��ان دارم و از آرمانهایی که به
آنهاتعلقدارممناسبتزداییمیکنم،زیرادوستندارم
آرمانها را به یک زمان مشخص محدود کنم .بنابراین
اختصاص تنها یک ماه در سال را به عدالت ،آن هم به این
خاطرکهبهدلیلروزهگرفتنواحساسگرسنگیبهیاد
گرسنگان میافتیم ،صحیح نمیدانم ».شریعتی گفت:
«در تاریخ سیاسی ما از مش��روطه تا امروز آرمان ملت
عدالتخواهی بوده است و همیش��ه در جستوجوی
عدالت بودهایم ،بنابراین عدالت مفهومی جدید نیست و
وقتی از آن سخن میگوییم به معنی بازگشت طبقات
اجتماعیبهعلومانسانینیست،بلکهمیخواهیمدوباره
صورتبندی کنیم و مقصودمان تأکید بر مفهوم عدالت
بهعنوان مفهوم پایه هم در تش��یع و ه��م در فرهنگ
مذهبی اس��ت و تالش میکنیم این ام��ر اجتماعی را
همچون مسائل سیاسی و دینی برجسته کنیم ».این
اس��تاد گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی با
بیان اینکه همه فقرا ،محرومان و مستضعفان طردشده
نامیده نمیشوند ،گفت« :طردش��دگی مفهوم و گونه
خاص و جدیدی است و شاید بتوان آن را در برابر مفهوم
شهروندی قرار داد ،یعنی در برابر یک شهروند که خانه و
خانواده دارد ،تحصیل و شغل دارد و از حق رای برخوردار
است ،طردشده هیچ یک از اینها را ندارد و از جامعه رانده
شده است ».او با اشاره به گونههای مختلف طردشدگی
ادامه داد« :اشکال گوناگون دینی ،سیاسی و اقتصادی
طردش��دگی از طرف نظام آموزش��ی و ...وجود دارد اما
چیزی که مدنظر ماست طردشدگی اجتماعی است که
مفهومی نوظهور در علوم اجتماعی به حساب میآید و
مربوط به سالهای 70و 80میالدی است».
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شهروند| رودخانه کش��کان یکی از  ۳رودخانه
ب��زرگ لرس��تان و س��یلخیزترین رودخان��ه این
استان ،بهدلیل خشکسالی و استفاده غیراصولی از
آب این رود ،در بخش��ی از مسیر خود خشک شده
و از حرکت باز ایستاده اس��ت و هزاران آبزی به کام
مرگ فرورفتند .به گزارش دیدهبان محیطزیست و
حیاتوحش ایران ،مدیرکل حفاظت محیطزیست
لرستان با اعالم اینکه رودخانه کشکان در محدوده
پلدختر خشک شده است ،گفت :خشک شدن این
رودخانه یک فاجعه زیس��تمحیطی است .فتحی
بیرانوند ادامه داد :آب این رودخانه از ش��هر پلدختر
تا منطقه چممهر و هلوش خشک شده است و تمام
آبزیان این مس��یر یا ازبین رفتهاند یا درحال مرگ
هس��تند .او با بحرانی دانس��تن این وضع خواستار
تشکیل جلسه ستاد بحران در مرکز استان لرستان
ش��د و گفت :وضع رودخانه کشکان اسفبار است و
باید در اسرع وقت چارهاندیشی شود .فتحی بیرانوند
گفت :قرار است در جلس��ه با مدیرکل دادگستری
لرستان که با حضور مس��ئوالن جهاد کشاورزی و
آب منطقهای تشکیل خواهد ش��د ،درباره برخورد
ب تصمیمگیری
با تلمبههای غیرمجاز برداش��ت آ 
میش��ود .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
با اشاره به کشت محصوالت آبدوست در منطقه،
گفت :سیاستهای کشت در منطقه باید تغییر کند
و جهاد کش��اورزی باید اجازه کشت این محصول را
ندهد .چرا در رومشکان هنوز باید طالبی کشت شود
ویاویسیانهماکنونکشتبرنجداشتهباشد؟
کشتهاسبزاستنمیتوانیماقدام
بهجمعآوریدستگاههایپمپاژکنیم
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای لرس��تان هم
دراینباره گفت :در سطح اس��تان  ۱,۳۸۳دستگاه
پمپاژ آب غیرمجاز وجود دارد که با بخش��ی از آنها
برخورد شده است .علی امید سیفی بیان کرد :برای
مقابله با برداشتهای بیرویه۶۲پلیس آب در سطح
استانکارگشتوبازرسیراانجام میدهندوافرادی
که چاه غیرمجاز دارند شناسایی و با تشکیل پرونده
قضاییبرایآنهاتحویلقوهقضائیهدادهمیشوند.
او با بی��ان اینکه این افراد جریمه ش��ده و به آنها
تذکرات داده میش��ود ،افزود :متاس��فانه زمانی که
کشتها سبز است ما نمیتوانیم اقدام به جمعآوری
دس��تگاههای پمپاژ کنیم و مجوز این کار را نداریم.
س��یفی با اش��اره به وضع رودخانه کش��کان اظهار
کرد :روز گذش��ته هیأتی به منطقه فرستاده شد و
از خرمآباد تا چممهر را مورد بررس��ی قرار دادند و از
منطقه فیلم و عکس گرفته ش��د که به وزارتخانه
برایاقداماتبعدیارسالشود.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��های لرس��تان
خاطرنشان کرد :از مسیر رودخانه هرسال برداشت
آب صورت میگیرد ولی امس��ال به علت کم شدن
بارشها شرایط حاد شده است .ما نمیتوانیم تمام
رودخانهبا ۲۰۰کیلومترطولرابهطورکاملپوشش
دهیم و از برداش��ت غیرمجاز و بیرویه از سطح آن
جلوگیریکنیم.
او یادآور شد :در این مورد جهاد کشاورزی نیز باید
ورود پیدا کند و اجازه کشاورزی در این مناطق داده
نشود.
تجمعاعتراضآمیزمردم
بهخشکشدنرودخانهکشکان
به دنبال خشک ش��دن رودخانه کش��کان ،روز
سهش��نبه گروهی از دوس��تداران محیطزیست و
کشاورزان پلدختر با راهپیمایی در خیابان اصلی این
شهر در اعتراض به خشک شدن رودخانه کشکان و
برداشتهایبیرویهاعتراضکردند.
معترضان با تجم��ع در مقابل فرمانداری پلدختر
خواستار توضیح مسئوالن دراینباره شدند که پس
از چند دقیقه فرماندار پلدختر و امام جمعه این شهر
با حضور در جمع معترضان به مطالبات آنها پاس��خ
دادند .حجتاالس�لام محمد س��وری امام جمعه
پلدختر عمده دلیل خشکشدن رودخانه کشکان را
خشکسالیهای متوالی عنوان کرد و افزود :جا دارد،
کش��اورزان منطقه از کاشت محصوالت آبدوست
خودداری کنند تا ما ش��اهد این اتفاق نباش��یم .در
ادامهفرماندارپلدختربادعوتازمعترضانبهآرامش
گفت :بحث خشک شدن رودخانه کشکان فراتر از
تصمیمگیریمسئوالنشهرستانیاستودراینباره
عزمدیگرمسئوالناستانیوکشوریرامیطلبد.

جامعهشناسان دالیل طردشدگی اجتماعی در ایران را بررسی کردند

شریعتی با اشاره به ظهور پدیده طردشدگی در اروپا
گفت« :در دهه 70میالدی ،یعنی دوره بحران اقتصادی
اروپا ،به شکل جدیدی از فقر توجه شد .در جامعهای که
بهنظرفقردرحالکاهشبود،ناگهانعدهایازافرادبیکار
شدند و تیپ اجتماعی کس��انی که تازه بیکار شدهاند،
ایجاد شد ،همچنین طردش��دگان تکنولوژی کسانی
بودند که مهارتهای تکنولوژی مورد نیاز را نداش��تند،
بنابراینبیکاریهایجدیدبهوجودآمدندوافرادیپیدا
شدند که در خیابانها ساکن و کارتنخواب شدند و در
فرانسهاینها«بدونداشتنمکاناقامتیفیکس»نامیده
شدند ».او ادامه داد« :طردشدگی اجتماعی اول نتیجه
بیکاری بود و ب��هزودی چهرههای دیگ��ری هم یافت،
ازجمله مهاج��ران که چهره جدیدی از طردش��دگان
اجتماعی اروپا هستند که الزاما فقیر و بیپول نیستند
اما هویت ،کار و خانه ندارند و طرد ش��دهاند ».شریعتی
با بیان اینک��ه در ایران هم برای طردش��دگی روندی
کمابیش مشابه اروپا وجود داشت ،گفت« :البته دالیل
خاصتری هم موجود بود ،ایران یک جامعه پساانقالبی
بود که تجربه انقالب داشت و آرمانهایی که به سویش
رفته و برایش تالش ک��رده بود ،تحقق نیافته ،بنابراین
ناامید ش��ده بودند و همچنین از سیاس��تهای بسیار
هزینهبربانتایجضعیفزدهشدهبودندونیزخانوادههایی
که مهمترین سرمایههایشان ،یعنی فرزندانشان را از
دست داده بودند ،احساس کردند نتایج و حاصل کار با
این هزینه برابر نیست ،با این تفاوت که اگر در اروپا برای
شهروند سندیکا و نش��ریه وجود داشت و بلندگوهایی
که بتوانند خواستها و سخنان خود را منعکس کنند،
در ایران ش��هروندان از این ابزارها هم محروم بودند ،در
نتیجه به مطالبات شهروندی خود نیز نمیرسیدند».
این استاد گروه جامعهشناسی دانش��گاه تهران درباره
دیگر تفاوت طردش��دگی در ایران و اروپا ادامه داد« :در
اروپاطردشدگییکحادثهمحصولبیکاریومهاجرت
بود ،ام��ا در ای��ران چهرههای طردش��دگی جدید هم
داشتیم و به نظر میرس��ید طردشدگی در اغلب موارد
یک سرنوشت محتوم است ،فرزندان خانوادههای فقیر،
فقیربهدنیامیآمدندودرفقرمیمردندوفقرماننددامی
بود که نمیتوان از آن فرار کرد ».شریعتی در ادامه درباره
دالیل کارتنخوابی در ایران گفت« :براساس تحقیقات
دکتر سعید مدنی ،فقر سرنوش��تی در مثلث بیکاری،
فقر و اعتیاد است ،همچنین فقر در شکل حادثهای در
مثلث دیگر مهاجرت ،بیماری و خودکشی وجود دارد.
بس��یاری از خانوادههایی که فقر برایشان یک حادثه
بوده ،خانوادههای مهاجر از شهرستانها ،کسانی که از
ش��هرهای مختلف برای زندگی بهتر به تهران میآیند
و معموال امیدش��ان از بی��ن میرود ،کس��انی که بر اثر
بیماری خود یا فرزندش��ان به ناچار همه سرمایه خود
را هزینه میکنند و همچنین کسانی که در خانواده بر
اث��ر پدیدههای روحی و روانی ،خودکش��ی میکند ،به
کارتنخوابی منجر میش��ود ».او ادامه داد« :مثل همه
اجتماعات دیگر اجتماع طردش��دگان نیز فرادستان و
فرودستانراشاملمیشود،فرادستانمردانبیخانمان
معتاد و فرودستان زنان ،کودکان و مهاجران هستند و
حتی در بدترین اجتماعات فقر س��یاه ،تحقیر نژادی و
قومی و ملی هست و آنها فرودستان اجتماعی طردشده

هس��تند ».این عضو هیأت علمی گروه جامعهشناسی
دانشگاه تهران با اش��اره به کارهای خیر توسط خیرین
گفت«:خیرینسنتییاافرادمعروفیمثلهنرپیشهها،
ورزش��کاران سیاس��تمداران که نگران چهره خود در
جامعه هس��تند و بدین منظور کارهای خیر میکنند،
سایه همه آنها بر سر جامعه ما باش��د ،اما از نشانههای
روش��نی که وجود دارد ،این اس��ت که در جامعهای که
بسیاریازجامعهشناسانشازفروپاشیاخالقیورکودو
رخوتصحبتمیکردند،جوانانیهستندکهظاهرشان
گویای چیزی نیس��ت اما فعالیته��ای خیرخواهانه
میکنند ،خالف جوامع اروپایی که افراد سالمند بیشتر
کارخیرانجاممیدهند».
وجودنداشتنعدالتآموزشی،دلیلمهمیبرای
طردشدگیاجتماعیدرایران

در ادامه این نشست« ،یاسر باقری» ،پژوهشگر حوزه
سیاستگذاری اجتماعی به سخنرانی پرداخت .او ابتدا
نگرانی خود را انس��داد تحرک عمودی اعالم کرد« :در
موضوع تهیدستان و فرودستان و درواقع طردشدگان
بحثهای زیادی میت��وان مطرح کرد ،البته مهمترین
مجرای تحرک اجتماعی ،آموزش اس��ت و استفاده از
پتانس��یل آموزش نیاز به فرصت برابر دارد .ما به سمت
انس��داد در تحرک عمودی پیش میرویم .این نگرانی
وجود دارد که تحرک اجتماعی که مهمترین مولفهاش
آموزشبود،دیگرنتواندمانندقبل وجودداشتهباشد».
باقری با اشاره به لزوم فرصت برابر برای آموزش گفت:
«درگذشتهپدرومادرتهیدستبهفرزندانشانتوصیه
میکردند درس بخوانند تا پیش��رفت کرده و شرایطی
بهتر از خودش��ان داش��ته باش��ند و این امر با تحصیل
امکانپذیر بود .شواهد زیادی وجود دارد از مواردی که
توانستند با تحصیالت از فقر نجات پیدا کنند اما برابری
فرصتهادرواقعیتتحققنیافتهاست».اوبابیاناینکه
سیاستهای پیشگرفته توسط دولتها روزنه برابری
آموزشی را دچار خدشه کرده اس��ت ،ادامه داد« :حتی
حداقل برابری فرصت نیازمند این بود که دانشآموزان
تالش قابل توجهی کنند تا وارد دانشگاه شوند و با وجود
شرایط بسیار بد آموزشی ،کیفیت بد مدارس و معلمان،
فاصله زیاد بین منزل تا مدرس��ه چه از لحاظ متریک و
چه حواشی و ناامنی ،آموزش در ایران برای طبقه پایین
جامعه امی��دی بود تا راه بهتری از پدرانش��ان را پیش
بگیرند .اگر بخواهی��م افزایش هزینهه��ا از دهک اول
ش��هری به دهک دهم را بررسی کنیم با افزایش 4هزار
و277درصدیمواجهخواهیمشد،یعنیهزینهآموزش
در دهک دهم شهری چیزی حدود  45برابر نسبت به
دهک اول شهری است و در آمار روستا هم از دهک اول
تا دهک دهم با افزایش 7694درصدی هزینهها روبه رو
میشویم،یعنیچیزیحدود 78برابر».
اینجامعهشناسباتصویرکردنافرادبهجایخانوارها
در هزینهها گفت« :اگر خانوارها را فرد تصور کنیم ،مثل
این است که هزینه یک نفر در دهک دهم شهری برابر دو
کالسبیستنفرهدردهکیکمشهریباشدواگردهک
دهم روس��تایی را با دهک اول روستایی مقایسه کنیم،
مثل این است که هزینه یک نفر در دهک دهم روستایی
چیزی معادل هش��ت کالس اول تا پنجم با کالسهای
پانزده نفره در دهک اول روستایی است .حاال اگر ابتدا و

انتهای دهکها ،یعنی دهک یک روستایی را با دهک10
شهری مقایسه کنیم ،تفاوت حدود 194برابر میشود و
درچنینشرایطیبرابریفرصت،معناییندارد».
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی با اشاره
به پژوهشهای مختلف که نشاندهنده اثرات ناشی از
تحمل استرس کوتاهمدت بر مغز است که تا آخر عمر با
فرد میماند ،ادامه داد« :بنابراین افرادیکه مدام استرس
را تحمل میکنند فعالیت مغزشان مخدوش شده است،
همچنین آزمایشهای دکتر واعظ مهدوی ،آثار پیری
زودرس ب��ر اثر نابرابری در آزمایش رفت��اری موشها را
نشان میدهد ،به این صورت که موشهایی که استرس
راتحملمیکردنددراولینمکانساکتوتاریکسرپناه
گرفتهوتکاننمیخوردندوتأثیرایننابرابریهادرانسان
با حس قوی خود که میتواند آنها را درک کند ،بس��یار
بیشتراست».
او با بی��ان اینکه تحصیالت دیگر اعتبار گذش��ته را
ندارد ،گف��ت« :با وجود اینکه 6.5درص��د از دهک اول
دارای مدرک تحصیالت دانشگاهی هستند اما از طرفی
افراد تحصیلکرده با بیکاری جدی مواجه هستند و آمار
س��ال  92نش��ان میدهد حدود 3/9درصد کسانی که
دارای مدرک کارشناسی هستند و 8درصد کسانی که
کارشناسی ارش��د دارند ،بیکارند».باقری با بیان اینکه
فردی که به هر دلیل در طبقه پایین جامعه قرار گرفته
امیدی به کسب درآمد حاصل از تحصیالت ندارد ،ادامه
داد« :در چنین شرایطی انسداد تحرک عمودی رخ داده
و از طرفی باعث درماندگی آموختگی فرد شده که هیچ
راهی برای بیرون رفتن از این شرایط برایش وجود ندارد
و از طرف دیگر فرد با وضعیتی روبهرو میش��ود که تقال
میکنداماچارهاینمییابد».
جامعهایران،جامعهایطردکننده
«صحرا اکرامی» ،مس��ئول پژوهش انجمن «طلوع
بینام و نشانها» ،دانش��جوی دکتری جامعهشناسی
دانش��گاه تهران و کنش��گر فعال در حوزه طردشدگان
اجتماعی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود .او در
ابتدای سخنانش گفت« :ما جامعه طردکنندهای داریم،
جامعه ما افغانها را طرد میکند ،کس��انی را که یک بار
س��یگاری دس��ت بگیرند بهعنوان معتاد طرد میکند،
کارتنخوابها را طرد میکند و در ادامه این سیس��تم
طرد آکادمی ،یعنی همین دانش��کده علوم اجتماعی،
هم همین کار را بازتولید میکند و به طردشدگان توجه
نمیکند ».اکرامی گفت موضوع کارتنخوابی درسال
 1382که شماری از این افراد به دلیل سرما جان باختند،
دیده شد اما از آنجاکهبه این موضوع توجه چندانینشد
چندس��ال بعد مرگ ن��وزاد  25روزه کارتنخواب با نام
«معین»رخداد.
اکرامیبانقدکتابیدربارهجامعهشناسیکارتنخوابی
ادامه داد« :این کتاب از این جهت که اولین متن درباره
پدیده کارتنخوابی است قابل تقدیر است ،اما شناخت
حداقل��ی از پدی��ده کارتنخوابی نش��ان میدهد که با
پیمایش و طرح پرسشنامه نمیتوان با این مسأله روبهرو
شد ».مسئول پژوهش جمعیت «طلوع بینشانها» ،با
بیان اینکه اگر از پدیدهای پیش��گیری ش��ود ،میتوان
جل��وی اپیدمی ش��دن آن را گرفت ،گف��ت« :در علوم
اجتماعی ،تا وقتی یک مسأله حالت مرضی پیدا نکند،
ما به دنبال درمانش نمیرویم ،در صورتی که اگر به جای
راههای درمانی پیشگیری میکردیم ،یعنی اگر10سال
قبل به سراغ همین پدیده کارتنخوابی میرفتیم ،این
تعداد زن کارتنخواب وجود نداشت که حتی روزنامهها
وجودش��ان را انکار کنند ».اکرامی با اش��اره به اینکه
اعضایآکادمیکارتباطمستقیمیبامصداقهایعینی
ندارن��د ،ادامه داد« :بین فضای آکادمی و طردش��دگان
فاصله وجود دارد و م��ا اهالی آکادمیک ب��دون ارتباط
جدی با طردشدگان به مسائل آکادمیک بسنده کردیم،
امر واقع را نمیشناس��یم و درب��ارهاش حرف میزنیم،
درحالیکه اگر میخواهیم نظریهپردازی کنیم و دردی
رادرمانکنیم،بایدازامرواقعبگذریم.
میان دانشگاه ،سازمانهای مردمنهاد و طردشدگان
شکافهای زیادی وجود دارد .متاسفانه امروز دانشگاهها
توهم آشنایی با اجتماع را دارند و نظریهپردازی میکنند
ب��دون آنکه ام��ر واق��ع را بشناس��ند؛ درحالیکه اگر
میخواهیم نظریهپردازی کنیم و دردی را درمان کنیم،
بایدازامرواقعبگذریم».

همزمان با شبهای قدر

آیین کوچهگردان عاشق در استانهای ایران برگزار شد

شهروند| یک بار دیگر شبهای قدر ،یک بار دیگر
برگزاری آیین کوچهگردان عاشق؛ آیینی که 16سال
است از سوی جمعیت دانشجویی امام علی(ع) برای
توجه دادن اجتماع به گرسنگی و فقر برگزار میشود.
این آیی��ن ت�لاش دارد رفع این بح��ران اجتماعی را
به دغدغ��ه عموم مردم تبدیل کند و امس��ال هم این
طرح در اغلب استانهای کش��ور برگزار شده و ادامه
هم دارد .امسال هم این آیین در شبهای قدر ،مانند
شب بیس��تو یکم ماه رمضان یعنی سهشنبه شب
گذشته برگزار شد .اجرای این آیین مطابق سالهای
گذش��ته از نیمه دوم ماه رمضان و با تمرک��ز ویژه بر
ش��بهای قدر برگزار میش��ود .آنطور که «مرتضی
کیمنش» ،مس��ئول روابط عموم��ی جمعیت امام
علی(ع) به «شهروند» میگوید ،امس��ال اجرای این
آیین تا عید فطر در ش��هرهای مختلف ادامه خواهد
داشت .مراسم کوچهگردان عاشق که در قالب توزیع
اقالم اهدایی خیرین از س��وی جمعیت دانش��جویی
مردمی امام علی(ع) به محرومان ازس��ال  78برگزار
میش��ود ،حاال به یکی از پرمخاطبترین برنامههای
جمعیت امام علی(ع) تبدیل شده است .قرار است تا

آخر ماه رمضان امسال7،هزار کیسه اقالم غذایی میان
نیازمندان اهدا شود .امسال تنها در شب بیستویکم
ماه رمض��ان در تهران 1600 ،کیس��ه اقالم غذایی به
محرومان مناطق مختلف اهدا ش��د .این کیس��هها
در ش��هرهای دیگری مانند اصفهان و اس��تان البرز
در ش��بهای هجدهم و نوزدهم توزیع شد .به گفته
«مرتضی کیمنش» ،مسئول روابط عمومی جمعیت
امام علی(ع) ،تأکید آیین کوچهگردان عاشق درسال
جاری ،بر استان سیستان و بلوچستان است بهطوری
که در این استان قرار اس��ت 2هزار کیسه توزیع شود
این درحالی است کهسال گذشته تنها یکصد کیسه
در این اس��تان توزیع ش��ده بود .به گفته او در اجرای
این آیین2 ،هزار نف��ر از اعضای جمعیت امام علی(ع)
برای توزیع این کیسهها مشارکت داشتهاند .این آیین
در شکل اجرایی ،با توزیع اقالم کیسههای مایحتاج و
شناس��ایی خانوادههای محروم و کمکهای مردمی
برگزار میشود؛ نخستین طرح جمعیت امام علی(ع)
است که از سال  1378توسط جمعیت امام علی(ع)
ن سال اجرا،
طراحی شده است و پس از گذشت چندی 
دیگر به یک آیین ملی در ش��بهای قدر ماه رمضان

تبدیل شده است .در این طرح کیسههای مواد غذایی
مورد نیاز یک ماه��ه خانوادههای مح��روم و فقیر در
شبهای قدر توسط دانش��جویان و مردم با استعانت
به روش حضرت علی(ع) ،به در خانههای این عزیزان
برده میشود .جامعه هدف این طرح را نیازمندترین
خانوادهها که بهدلیل فقر ،قادر به تأمین نیازهای اولیه
زندگی خود ازجمله غذا نیستند ،تشکیل میدهند؛
خانوادههایی که بهدلیل ش��دت گرس��نگی ،برخی
شبها به جای غذا ،به بچههایشان آب قند میدهند.
تامین نیازه��ای اولیه خانوادهه��ای نیازمند ،معرفی
خانوادههاینیازمندبهخیرینوایجادارتباطمستقیم
میان نیک��وکاران و خانوادههای س��اکن در محالت
محروم،گسترشفرهنگنوعدوستیدرسطحجامعه،
ایجاد امید در خانوادههای نیازمند برای ادامه زندگی
و نزدیک شدن به خانوادهها برای شناسایی مشکالت
فرهنگی و اجتماعی کودکان آنها ازجمله اهداف این
آیین اس��ت .این طرح دارای کمیتههای شناسایی،
کمیته تهیه مایحتاج و کمیته اجرای مراس��م است.
در این کمیتهها به ترتیب شناسایی محالت محروم و
خانوادههایفقیرانجام وفقرآناندرجهبندیمیشود.

خانوادههاییکهکودکانشانبه دلیلنداشتن توانایی
در تهیه مایحتاج غذایی دچار س��وءتغذیه هس��تند،
جزو فهرس��ت خانوادههای درجه یک دس��تهبندی
شده و تحت پوشش کمکهای غذایی جمعیت قرار
میگیرند و بعد با صالحدید متخصصان تغذیه اقالم
مفید و ضروری سبد تغذیه خانوار از طریق کمکهای
مردمی تهیه و انبار میشود .اقالم موجود در کیسهها
شامل برنج ،روغن ،گوشت ،عدس ،قند ،شکر ،خرما،
مرغ،پنیر،ماکارونی،چایوتنماهیاست.ماننددیگر
برنامهها و فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) ،هزینه
اجرای این طرح هم که شامل تهیه و توزیع کیسههای
مایحتاج اس��ت؛ توسط اقش��ار مختلف مردم تامین
میش��ود .کس��انیکه قصد همکاری در این حرکت
خیرخواهانه و مردمی را دارند ،برای اطالعات بیشتر
میتوانند به س��ایت کوچهگردان عاش��ق ،به آدرس
 kuchegardan.sosapoverty.orgمراجع��ه
کنند .به گفته کیمن��ش ،اجرای کامل این طرح نیاز
به حمایتهای مردمی دارد .این در حالی اس��ت که
مردم میتوانند در شهرهایشان ،در توزیع اقالم غذایی
مشارکتداشتهباشند.
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روي خط خبر
تهران هر سال  ۳۶سانتیمتر
پایین میرود
خبرآنالی�ن| سالهاس��ت که به دلیل رش��د
فزاینده جمعيت و به تب�� ع آن تقاضا از منابع آب،
از سطح زمین گذشته و به زیرزمین رسوخ کرده
است .بهره کش��یدنهای بیش از حد از آبهای
زیرزمینی در سالهای گذش��ته عمر منابع آبی
ایران را رو به پایان برده اس��ت؛ خشکی فقط روی
زمین را در بر نگرفت��ه و زیرزمین نیز روز به روز به
مناطق خشک میپیوندد .طی سالهای ۱۳۷۳
تا  ۱۳۸۴بیش از ه��زار چاه غیرمجاز موجود بوده
که تعداد آن با گذشت س��الها روند صعودی نیز
به خود گرفته اس��ت .همچنین بهرهب��رداری از
مخازن آب زیرزمینی کشور از حدود  0.1میلیارد
متر مکعب در دهه  ۴۰به بی��ش از ۱۱۰میلیارد
مترمکعب تاسال ۱۳۹۳رسیدهاستبهطوریکه
برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی در بسیاری از
مناطقبهافتکیفیتاینمنابعمنجرشدهاست.
بر اس��اس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
مناب��ع آب زیرزمینی در تأمی��ن آب بخشهای
مختلف کش��اورزی ،صنعت و شرب کشور سهم
موث��ر و عم��دهای دارد و حیاتبخش وس��یعی
از کش��ور به آن وابس��ته اس��ت .در وضع کنونی
س��هم منابع آب زیرزمینی در تأمی��ن آب ایران
(کش��اورزی ،ش��رب و صنعت) بالغ بر ۵۵درصد
نسبت به کل منابع آب است .نکته اینجاست که
با وجود سهم مهم منابع آب زیرزمینی در تأمین
نیازه��ای مختلف کش��ور ،تاکن��ون تقریبا تمام
اعتباراتهزینهشدهدرفصلمنابعآب،درآبهای
سطحی هزینه شده است .همچنین ۶۳درصد از
آب ش��رب نیز از طریق آبهای زیرزمینی تأمین
شده و آبهای سطحی س��هم ۳۷درصدی را به
خوداختصاصمیدهد .پدیدهمخربفرونشست
زمین در بس��یاری از دش��تهای ای��ران ،مرگ
آبخوانها و خطرات و خسارات جبرانناپذیری را
به زیرساختهای کشور وارد کرده است .درحال
حاضرنرخمتوسطفرونشستدردشتتهرانبین
 ۳۰تا ۳۶س��انتیمتر در سال ،در مناطق مختلف
استکهبسیاربیشترازسایرنقاطجهاناست.
از جمل��ه صدمات��ی ک��ه ب��ر اثر فرونش��ینی
تدریجی زمین بروز میکند صدماتی اس��ت که
به س��اختمانها و راهها و پله��ا و خطوط لوله و
خطوط انتقال نیرو وارد میآید .برداش��ت بیش
اندازهازآبهایزیرزمینیمنجربهبروزفرونشینی
زمین میش��ود .تغییرات کیف��ی آب زیرزمینی
در اث��ر کاهش حجم مخزن ،ایج��اد فروچالهها و
ش��کافهای بزرگ در دش��تها و تهدید حیات
شهرها و روس��تاها در اثر تخلیه آبخوانها از دیگر
نتایجکمبودآبهایزیرزمینیاست.
افزایش برداشت از مخازن و آبهای زیرزمینی
ط��ی س��الهای ،۱۳۶۱ ،۱۳۸۴ ،۱۳۸۹ ،ُ ۱۳۹۲
 ۱۳۴۷ب��ه ترتیب ح��دود ،2.2 ،65.2 ،۹۷ ،۱۰۹
0.1میلیارد متر مکعب اس��ت که بحرانی جدی
به ذخایر آب زیرزمینی وارد کرده است .با وجود
افزایش تعداد چاهها از س��ال  ۱۳۸۸به بعد روند
افزایشتخلیهچاههاازافزایشتعدادچاههاتبعیت
نداش��ته و قدرت آبدهی چاهها به دلیل افت زیاد
س��طح آب و کاهش ظرفیت آبهای زیرزمینی
کاهش داشته است .مرکز پژوهشهای مجلس
معتقداسترایگانکردنآبزیرزمینیونداشتن
برنامه مشخص برای ارزش اقتصادی آب ،دلیلی
است تا بهرهبرداران برای آب ارزشی قایل نشده و
برای بهینهسازی مصرف آب نیز انگیزهای نداشته
باشند .تعداد كل دشتهاي كشور 609عدد است
كه از آنها  321عدد آزاد هستند .افزايش برداشت
بيرويه آب ،باعث تغيير دشتها از آزاد به ممنوعه
شده است .روند افزايش تعداد دشتهاي ممنوعه
از تعداد  199درس��ال  80به  291دشت در سال
 ،90نشاندهنده وضعيت نامناس��ب منابع آبی
دشتهاست.
رئیس سازمان انتقال خون اعالم کرد:

به گروههای خونی + ABو –AB
و  –Oنیاز داریم
ش�هروند| رئیس س��ازمان انتق��ال خون از
–O
دارندگان گروههای خون��ی –AB ،+ABو 
خواس��ت برای اهدای خون به یکی از مراکز این
س��ازمان مراجعه کنند .علیاکبر پورفتحاهلل ،این
موض��وع را درحالی اعالم کرد ک��ه در ماه رمضان
به خاطر مراجعه کمتر مردم ب��رای اهدای خون،
ذخایر خونی با کمبود مواجه میش��وند ،گرمای
امسال هم این وضع را تش��دید کرده است .حاال
همینمسئولدرسازمانانتقالخون،ازدارندگان
گروههای خونی خاصی میخواه��د تا برای رفع
نیاز کشور ،برای اهدای خون اقدام کنند .او با بیان
اینکه 90درصد مردم کشور گروه خونی مثبت و
10درصد گروه خونی منفی دارند ،گفت« :از میان
گروههای خونی مثبت تنها 7درصد گروه خونی
 +ABو از میان گروههای منفی خون کمتر از یک
درصد گروه خونی  –ABدارند و این گروه خونی
نایابترینگروهخونیدرکشوراست».
رئیس سازمان انتقال خون تأکید کرد« :درحال
حاضر به این گروههای خونی نیاز فراوانی داریم».
براساس اعالم پورفتحاهلل ،س��ازمان انتقال خون
تمامنیازخونوفرآوردههایخونیکشورراتأمین
میکند بهطوری که این س��ازمان تنها در تهران،
برایحدود 160بیمارستانو مرکزدرمانیخونو
فرآوردههایخونیتأمینمیکند،دراستانتهران
هم روزانه بهطور متوس��ط ،ح��دود 1200واحد
گلبول قرمز فش��رده ش��ده ،حدود  1200واحد
پالکت و حدود  800واحد پالس��ما از س��ازمان
درخواستمیشود.

