
ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r
سه شــنبه 14 آبان  1398 |  ســال هفتم |  شماره 1829

واکنش ها به آگهی تبلیغاتی یک موسسه خصوصی 
ادامه دارد

ترویج پرسروصدای چندهمسری

شــهروند| واکنش ها به یک آگهی تبلیغاتی 
بــا موضوع آموزش هــای مهارت هــای ارتباطی 
چندهمســری ادامه دارد. ماجرا از سه روز پیش 
و با انتشــار پوســتر تبلیغاتی موسسه خصوصی 
»وطن توحیدی حیات حســنی« برای آموزش 
مهارت های چندهمسری شروع شد و واکنش ها 

به آن یکی پس از دیگری از راه رسیدند. 
این موسسه قرار است کارگاه هایی با موضوعات 
ضرورت احیای فرهنگ چندهمســری، الزامات 
تشکیل خانواده های چندهمسری، احکام فقهی 
خانواده های چندهمسری و مهارت های ارتباطی 
چندهمسری برگزار کرده و از متقاضیان شرکت 
در این کارگاه ها به صورت رایــگان ثبت نام کند. 
محمد عسگری، مســئول واحد مشاوره موسسه 
وطن توحیــدی حیات حســنی دراین باره گفته 
اســت که برگزاری چنین کارگاه های آموزشی با 
هدف اطالع رســانی و تبلیغ مهارت های ارتباطی 
خانواده های چندهمســری به صــورت رایگان 
برگزار می شود: »در این کارگاه ها بیشتر پیرامون 
مسائل شــرعی و احکام فقهی که تاکنون به آن 
پرداخته نشده اســت، بحث می شود، البته خیلی 
از افراد جامعه با این موضوع مخالف هستند و گارد 
می گیرند، اما ما در جهت آشنایی و حل برخی از 
مشکالت خانواده های چندهمسری وظیفه داریم 
از بعد شرعی و انســانی، این موضوع را برای این 
گروه از افراد در چنین کارگاه هایی بیان کنیم، تا 
افراد دارای تعدد زوجات به حقوق یکدیگر آشــنا 

شوند.« 
 اما مخالفان چندهمســری در روزهای گذشته

 به شــدت با برگــزاری این کارگاه هــا مخالفت 
کرده اند؛ نمونــه اش محمدمهــدی تندگویان، 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اســت 
که دیروز با بیــان این که درحــال حاضر اولویت 
کشور ازدواج جوانان است، به »ایسنا« گفت: »از 
کســانی که می خواهند درخصوص ترویج ازدواج 
دوم فرهنگ ســازی یــا کمک کننــد، خواهش 
می کنم این هزینه را بــه خیرین ازدواج بدهند تا 
جوانان کشور که دچار موانع اساسی در امر ازدواج 
هستند، مشکالت شان حل شــود. از سوی دیگر 
کشور ما، کشــوری نیســت که از لحاظ ساختار 
جنسیتی دچار مشکل باشــد و نیاز داشته باشیم 
موضوع ازدواج دختران یا زنان دچار تجرد قطعی 
را مطرح کنیم.« حجت نظری، عضو کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شورای شــهر تهــران دیروز 
در توییتــی با انتقاد از بعضــی اقدامات در ترویج 
چندهمســری نوشــت: »ترویج  چندهمسری 
برداشتی نادرست از قوانین اســالمی و در تضاد 
بــا فرهنگ ایرانی ما اســت کــه پرداختن به آن 
نتیجه ای جز ایجاد احســاس ناامنــی برای زنان 
در خانــواده و ترس از ازدواج و تشــکیل خانواده 
ندارد. همه به خصوص  زنان به آرامش نیاز دارند و 

امیدوارم همه این مسأله را درک کنند.«
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلــس هــم ترویــج چندهمســری را باعث 
سست شدن بنیان خانواده ها دانسته و گفته است: 
»به جای ترویج چندهمســری مشکالت اشتغال 
جوانان را حل کنید، تا آنها بتوانند ازدواج کنند.« 

معاون استاندار تهران:  

 ماده ۱۱ قانون هوای پاک 
مانع توسعه صنایع است

شــهروند | در حالی که قانون هوای پاک برای 
کاهش آلودگی هوا وضع شده است، بعضی منتقدان 
از مانع شــدن این عامل برای توسعه صنعت گالیه 
می کنند. محمد امامی امین، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری تهران یکی از این افراد است که 
به »ایســنا« گفته:   »امروز بسیاری از مراجعاتی که 
از ســوی صاحبان صنایع به ما می شود، در ارتباط با 
افزایش ظرفیت و توسعه است.  ماده ۱۱ قانون هوای 
پاک یکی از موانع جدی توســعه صنایع در تهران 
است، بنابراین درخواست ها مبنی بر بازنگری در این 
قانون است.« به اعتقاد او درحالی که محیط زیست 
در اســتان تهران با وجود همکاری در جهت توسعه 
صنایع، قانون هوای پاک را اجرا می کند، اما نیاز جدی 
وجود دارد که مــاده ۱۱ قانون هوای پاک با توجه به 
شرایط فعلی به روزرسانی شود، تا مشکالت صاحبان 
صنایع در حوزه توسعه و افزایش ظرفیت حل وفصل 

شود.
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جنوب ایران و سابقه برخورد آنها به سواحل کشور صورت گرفته است.« به گزارش »ایرنا«، به گفته حیدری مزیت حضور ایران در کمیته طوفان کشورهای 
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کاهـش دهد. درصـد 

مهســا محمدی| اســفند 98 پایان خط خودروهایی است 
که اســتاندارد آالیندگی یورو4 دارند و قرار اســت باالخره قانون 
هوای پاک به کمک کم کردن آلودگی هــوا بیاید؛ با خارج کردن 

خودروهای غیراستاندارد از چرخه آلودگی. 
بر اســاس قانون هوای پــاک باید از ابتدای  ســال آینده، همه 
خودروهای داخلی بنزینی به اســتاندارد یورو5 ارتقا پیدا کنند. 
عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست  دو روز پیش نامه ای 
به رضا رحمانی وزیر صنعت نوشــت و در آن آورد: »شرکت های 
خودروســاز باید حداکثر تا پایان  ســال جاری با ارایــه مدارک و 
مســتندات کافی و الزامی، تاییدیه انطباق با استاندارد آالیندگی 
یورو5 را برای تمامی محصوالت خود از ســازمان محیط زیست 
دریافت کنند. در صورت ارایه نشــدن مدارک، سازمان از ابتدای  
ســال آینده از تولید و شماره گذاری محصوالت یورو4 جلوگیری 
به عمل خواهد آورد. دستور فرمایید برنامه ریزی ارتقای استاندارد 
آالیندگی محصوالت خودروسازان به استاندارد آالیندگی یورو5 به 

سازمان محیط زیست ارسال شود.«  
اصالح استاندارد خودرویی؛ یک قول قدیمی 

اصالح استاندارد خودروهای بنزینی ماجرای جدیدی نیست. 
در  ســال 1389 محمدجواد محمدی زاده، رئیس وقت سازمان 

محیط زیست زمانی که جلسه هیأت دولت را ترک می کرد، از تهیه 
طرح جامع برای کاهش آلودگی هوا خبر داد که قرار بود در قالب آن 
استاندارد کیفیت تولید خودروها به یورو5 ارتقا یابد، اما وعده ارتقای 
اســتانداردها در آن دوره محقق نشد. در  سال 96 معصومه ابتکار، 
رئیس پیشین سازمان محیط زیست گفت که درحال حاضر حدود 
6 میلیون و 8۰۰ هزار خودرو و موتورســیکلت در خیابان ها تردد 
می کنند که اگر از استاندارد الزم برخوردار نباشند، سهم عمده ای 
در آالیندگی شهرها خواهند داشــت و خبر داد که از  سال 1398 

استاندارد یورو 5 برای تمامی خودروها اجباری خواهد شد.
اما وعده ارتقای استانداردها در  سال 98 هم محقق نشد. با این که 
براساس آیین نامه فنی »ماده 2« قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای 
 سال 98 خودروهای داخلی با اســتاندارد یورو5 تولید و روانه بازار 
شوند، اما اواخر بهمن  سال گذشته بنا به خواسته خودروسازان و 
با وجود مخالفت سازمان محیط زیســت، در دولت تصویب شد 
اجرای این قانون تا ابتدای  ســال 99 به تعویق بیفتد. حاال زمان 
زیادی به پایان مهلت خودروســازان برای ارتقای استانداردهای 
محصوالت خودرویی از استاندارد یورو4 به یورو5 نمانده است. آیا 
خودروسازان گامی اساسی برای اجرای این بخش از قانون هوای 

پاک برداشته اند؟ 

در پاسخ به این پرسش مسعود تجریشی، معاون محیط زیست 
انسانی سازمان محیط زیست در گفت وگو با »شهروند« می گوید 
تاکنون از بین خودروهایی که استاندارد یورو4 دارند، تنها برای یک 
مدل خودروی داخلی )سایپا 151(، برای ارتقای استاندارد یورو4 به 
یورو5 اقدام و مدارک الزم برای سازمان محیط زیست ارسال شده 
است: »متاسفانه از ارتقای باقی محصوالت هیچ خبری نیست و 

اقدامی برای ارتقای استانداردها صورت نگرفته است.« 
48 مدل خودروی مشکل دار

در حــال حاضر صد مدل خــودروی تولید داخل از ســازمان 
محیط زیســت تاییدیه محیط زیســتی برای تولید دارند. از این 
تعداد 48 مدل یورو4 هســتند و بقیه یورو5 و 6. براســاس اعالم 
وزارت صمت از این 48 مدل، پنج مدل خودرو شامل پراید 111، 
131 و 132 و پژو GLX 4۰5 قرار اســت در برنامه زمانبندی تا 
خرداد  سال 99 از خط تولید خارج و اصطالحا Phase out شوند 
و 43 مدل دیگر باید تا پایان امسال، مدارک مربوطه را برای ارتقای 
استاندارد به سازمان محیط زیست ارایه دهند تا سازمان با بررسی 

مدارک آنها، برای تولید سال 99 به آنها مجوز دهد. 
تجریشــی، معاون محیط  زیســت انسانی ســازمان محیط 
 زیســت، می گوید  که با توجه به اطالعات موجود از وضع صنعت 

خودرو مشخص است که برخی خودروهای تولید داخل توانایی 
برآورده کردن شرایط استاندارد یورو5 را ندارند: »قطعا حدود مجاز 
استاندارد یورو5 از یورو4 سختگیرانه تر است اما نکته حایز اهمیت 
که بیشــتر خودروهای داخلی را از انطباق با سطح یورو5 ناتوان 
کرده، »سیستم عیب یابی خودرو )OBD(« است که در استاندارد 
یورو5 پیشرفته تر و پیچیده تر است. وظیفه این سیستم آن است 
که اگر در سیستم های مرتبط با آالیندگی خودرو ایرادی به  وجود 
بیاید این سیستم ایراد را متوجه بشود و به راننده اعالم بکند. قطعا 
ارتقای این سیستم از ســطح یورو4 به یورو5 کار سختی است و 
نیاز به زیرساخت مناسب فنی برای خودرو دارد و طبیعتا برخی از 

خودروهای داخلی اساسا قابلیت این ارتقا را ندارند.« 
هیچ بهانه ای برای تعویق قانون هوای پاک وجود ندارد 

با توجه به تعویق یک ساله در اجرای قانون »ارتقای استاندارد 
خودروهــای بنزینی« آیا ممکن اســت خودروســازان مجددا 
درخواســت تعویق قانون ارتقای اســتاندارد خودروهای داخلی 
را داشته باشند؟ تجریشی در پاســخ به این پرسش می گوید: »با 
توجه به این که این بخش از قانون هوای پاک یک بار هم به تعویق 
افتاده، بعید است که باز هم به ســمت تعویق قانون پیش بروند. 
ضمن این که یک فرصت جدید هم به خودروســازان داده شــده 
و قرار است توقف تولید خودروهای فاقد استاندارد یورو5 در یک 
برنامه زمانبندی انجام شود. بنابراین همه فرصت های قبلی برای 
این داده شد که خودروسازان داخلی بتوانند در این مدت تمهیدات 
الزم را بیندیشند. ضمن اینکه برای  سال جدید هیچ بهانه ای جهت 
تعویق مجدد قانون وجود ندارد و انتظار نمی رود که دولت اجرای 

یک قانون را دوبار به تعویق بیندازد.« 
تحریم؛ مانع ارتقای استاندارد خودرویی؟

معاون محیط  زیست انسانی ســازمان محیط  زیست در پاسخ 
به این ابهام که ممکن است خودروســازان داخلی، اجرای قانون 
استاندارد یورو5 را به دلیل تحریم به عقب بیندازند، می گوید اگر 
خودروسازان قصد تعویق مجدد قانون هوای پاک را داشته باشند، 
سازمان محیط  زیست قطعا مخالفت خواهد کرد: »موضوع تحریم 
را  سال پیش مطرح کردند و با همین دستاویز توانستند قانون را یک  
سال به تعویق بیندازند. ضمن اینکه تحریم دیگر اثرات خودش را 
همان ابتدا روی صنعت خودرو گذاشت، در پروسه شروع تحریم 
تاکنون خودروسازان راه کنترل تحریم ها را پیدا کردند و در حال 
حاضر تأثیرپذیری از تحریم در تأمین قطعات، خدمات مهندسی 

و... به کمترین مقدار رسیده است.« 
ارتقای اســتانداردهای خودروهای بنزین سوز از سطح یورو4 
به یــورو5 در کاهش میزان مجــاز انتشــار آالینده ها، تقویت 
سیستم های عیب یابی و کنترل آالیندگی، بهبود سیستم های 
مرتبط با احتراق و باالتر رفتن کیفیت احتراق و بهبود سیستم 
سوخت رسانی تأثیرگذارخواهد بود. حاال تنها حدود چهار ماه به 
پایان مهلت خودروســازان برای ارتقای استانداردها باقی مانده 
است؛ باید منتظر ماند و دید که پاسخ وزیر صنعت در پاسخ به نامه 
رئیس سازمان محیط  زیست مبنی بر ضرورت ارتقای استانداردها 

چه خواهد بود. 
با افزایش آلودگی هوا در کالنشــهرها و محرزشدن نقش این 
عامل در بروز مرگ ومیر و بیماری های قلبی و تنفسی، نیاز به وجود 
یک قانون به شدت احساس می شد. برای همین بود که سازمان 
حفاظت محیط زیست در چارچوب وظایفش درخصوص قانون 
هوای پاک، پیش نویس و الیحه هــوای پاک را تهیه و تدوین کرد 
و پس از رفت و برگشت های بسیار در 34 ماده و تبصره به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رســید و باالخره در 23مرداد  سال 96 از 
سوی ریاست جمهوری به دولت ابالغ شد. قانون هوای پاک شامل 
 34ماده اســت و  13آیین نامه دارد که1۰  مــورد از آن مربوط به 
سازمان محیط زیست، دو آیین نامه مربوط به وزارت کشور و یک 
آیین نامه مربوط به ســازمان انرژی اتمی است که شهریور  سال 
گذشته تصویب شــدند. همه این تصمیمات برای جلوگیری از 
افزایش غلظت آالینده ها و به حداقل رساندن میزان مواجهه مردم 
با آنها و با هدف پیشگیری از آثار زیانبار آلودگی برسالمت انسان و 

محیط زیست پیگیری شد و به سرانجام رسید.

خروج 48 مدل خودرو، براساس اولتیماتوم سازمان محیط زیست 

پراید و پژو  از چرخه تولید خارج می شوند
  سال گذشته اعتراض خودروسازان به قانون هوای پاک، اجرای این قانون را به تعویق انداخت

   معاون محیطزیست انسانی سازمان محیط زیست هوا در گفت وگو با »شهروند«: موضوعی که بیشتر خودروهای داخلی را از 
انطباق با سطح یورو۵ ناتوان کرده »سیستم عیب یابی خودرو« است که در استاندارد یورو۵ پیشرفته تر و پیچیده تر است

 

شهروند|  ماجرای ایجاد محدودیت برای حضور معلمان 
مرد در مدارس دخترانه  سال گذشــته جدی تر از قبل شد. 
پیش از این هم چندین بــار واکنش هایی به حضور معلمان 
مرد در مدارس دخترانه شــده بود و برای همیــن هم اداره 
کل آموزش و پرورش شــهر تهران 21 دی ماه  ســال 92 در 
بخشنامه ای، اجرانشدن ابالغ پیشــین خود درباره فعالیت 
نیروهای مرد در تدریس کالس های کنکور دبیرستان های 
دخترانه اعم از دولتی و غیردولتــی را یادآوری کرد. بعد از آن 
هم هر سال صحبت از این موضوع شد تا  سال گذشته. زمانی 
که سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش وقت، استفاده 
از دبیر مرد در مدارس دخترانه را بدون توجیه دانســت:   »در 
سال هایی در مورد تأمین دبیر خانم در مدارس دخترانه واقعا با 
مشکل مواجه بودیم؛ یعنی نیروی متخصص در بین زنان وجود 
نداشــت یا خیلی کم بود اما امروز باید عرض کنم که نه تنها 
دبیر خانم کمتر از آقایان نداریم بلکه در بعضی از رشــته ها، 
دبیر خانم به مراتب بیش از آقایان وجود دارد.« او همچنین 
گفته بود استفاده از معلمان مرد در مدارس دخترانه ممنوع 
است و خیلی بعید است که در منطقه ای معلم متخصص زن 
نداشته باشیم اما اگر چنین موردی نیز وجود داشته باشد، باید 

از استان مجوز بگیرند. 

افزایش محدودیت ها در یک سال گذشته اما واکنش بسیاری 
از مدارس خاص را به دنبال داشــت و روز گذشته هم فرحناز 
مینایی پور، مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش 
درباره اعمال محدودیت برای حضور معلمــان مرد در حوزه 
المپیاد و تدریس دروس مربوطه در مدارس دخترانه انتقاد کرد: 
»یکی از مشکالت آموزش و پرورش، ممنوعیت و محدودیت 
حضور مردان به عنوان مدرس المپیــاد در مدارس دخترانه 
است که هر ســال تکرار می شــود اما بنابر مصلحت سنجی 
برخی مسئوالن فقط کم و زیاد می شــود. این درحالی است 
که دختران مقطع پیش دانشــگاهی  سال بعدش وارد فضای 

دانشگاهی می شوند که استادان آنها مردان هم هستند.« 
به گفته مینایی پور، این شرایط دو ویژگی مثبت و منفی به 
همراه دارد؛ نخست اینکه فرصت برای معلمان زن بازتر می شود 
که این قضیه نمود مثبت دارد اما از سوی دیگر حتی اگر معلمان 
زن بتوانند به نحواحســن تدریس کنند، در برخی دختران 
دانش آموز احســاس تبعیض به وجود می آید، چراکه با این 
ممنوعیت آنها احساس می کنند فرصت های بسیار بیشتری 
برای پسران وجود دارد و درعین حال این دختران همواره نیز 
نگران این موضوعند:   »از خانم ابتکار درخواست کردیم تا این 
موضوع در جلسه هیأت دولت و با وزیر آموزش و پرورش مطرح 

شود تا حداقل فتیله بازرسی را پایین بکشند و تصمیم گیری در 
مورد این موضوع را به عهده روسای مناطق بگذارند.«

این درحالی است که مسعود ثقفی، رئیس روابط عمومی 
آموزش و پرورش اســتان تهران به »شهروند« می گوید این 
موضوع قدیمی اســت و هربار صرفا خبرش تکرار می شود. 
»برخی از مدارس چاره ای جز داشــتن معلم مرد نداشتند و 
ندارند و همین هم عاملی شد تا قواعدی برای آن داشته باشیم 
و این قواعد در شــوراهای مختلف آموزش و پرورش به بحث 
و تبادل نظر گذاشته شــد تا مدارسی که مجبورند از معلمان 
مرد استفاده کنند، با استفاده از این قواعد بتوانند از شوراهای 
مشــخص مجوز کســب کنند.« او می گوید ازجمله قواعد 
موجود این است که باید مردان معلم باالی 35 سال و متأهل 
باشند: »همه مدارس به معلم های مرد نیاز ندارند و معلم های 

تیزهوشان و فرزانگان هم باید از قواعد موجود پیروی کنند.« 
پیش از این هم فاطمــه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش 
استعداد های درخشــان از تدریجی طی شدن این روند صحبت 
کرده که نمی توان به سرعت این اتفاق را عملی کرد: »در شرایط 
فعلی تقریبا تمام مدارس استعداد های درخشان از معلمان مرد 
استفاده می کنند و این بخشنامه تغییر بسیاری را در روند علمی 
مدارس دخترانه ما ایجاد خواهد کــرد، بنابراین به دنبال تغییر 

و تحول تدریجی در این زمینه هســتیم. بــا توجه به اینکه این 
بخشنامه از سوی وزیر آموزش و پرورش ابالغ شده است، مطیع 
آن هســتیم اما معتقدیم اجرای آن نباید به طور ناگهانی پیش 

رود.« 
تجربه معلم ها، حرفی خالف بخشــنامه وزیــر آموزش و 
پرورش ســابق دارد. نمونه اش تجربه محمدرضا نیک نژاد، 
معلمی که سابقه 24 سال تدریس دارد، 6 سال هم به صورت 
رسمی در مدارس دخترانه لرســتان تدریس کرده و حاال به 
»شهروند« می گوید حساسیت نشان دادن به مواردی از این 
دست چشم پوشی از بخش تخصصی و کارشناسانه کار است: 
»این جداســازی آسیب آموزشــی دارد. وقتی بخشنامه ای 
را به این شکل صادر و به طور سفت و سخت پیگیری کنیم، 
دخالت بی جا در روندی تخصصی داشــته ایم و این می تواند 
آسیب های فراوانی داشته باشد.« به گفته او، این اتفاق می تواند 
دانش آموزان را هــم از معلمان خوب و باتجربه محروم کند و 
هم حقوق آنها نادیده گرفته می شود: »این درحالی است که 
همچنان مدارسی که نفوذ بیشتر دارند، می توانند با استفاده 
از نفوذشان از معلمان مرد استفاده کنند و آنها که این نفوذ را 
ندارند، از این اتفاق محرومند. در نتیجه حق مدارسی که دارای 

نفوذ کمتری اند هم، ضایع می شود.«

رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان تهران:

برخی از مدارس چاره ای جز داشتن معلم مرد نداشتند و ندارند
   بخشنامه ممنوعیت تدریس معلمان مرد در دبیرستان های دخترانه موجب انتقاداتی شده است

 محمدرضا نیک نژاد در گفت وگو با »شهروند«: حساسیت نشان دادن به مواردی از این دست چشم پوشی از بخش تخصصی و کارشناسانه کار است
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