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خیابان

مرگ يك دانشجو
در محوطه دانشگاه آزاد ورامين

رييس انجمن پزشكان عمومي ايران اعالم كرد

پرداخت 70درصد
هزينههاي درماني از جيب بيماران

شرق:رييس انجمن پزشكان عمومي ايران با انتقاد از
پرداخت 70درصدي هزينههاي درماني از جيب بيماران
خاطرنش��ان كرد :اين هزينهها برخ��ي از مردم را پس از
يك دوره بيماري به زير خط فقر ميكشاند .حسن هويدا
گفت :اين ميزان فشار هزينهها ميتواند جايگاه طبقاتي
بيماران را پس از گذش��ت يك دوره بيماري تغيير داده
و آنان را به زير خط فقر بكش��اند .مع��اون امور رفاهي و
اجتماعي سازمان نظام پزشكي ادامه داد :اينگونه گردش
مالي در نظام س�لامت نه تنها با اهداف نظام همخواني
ندارد بلك��ه با اس��تراتژي دولت عدالتمح��ور و حامي
محرومان نيز همس��و نيس��ت و ضروري است نسبت به
ل آيد تا مردم از
اصالح وضعيت موجود اقدام عاجل به عم 
هر گروه و طبقهاي كه هستند با طيبخاطر و تني سالم
به كار و زندگي خود ادامه دهند .رييس انجمن پزشكان
عمومي افزود :متاسفانه پزشكان عمومي كمترين بهره را
از گردش اقتصادي نظام سالمت به دست آورده و بدترين
شرايط را تحمل ميكنند.

دماي هواي تهران
تا جمعه زير صفر است

ايسنا :مديركل هواشناسي استان تهران از بارش
پراكنده باران و برف از اواخر چهارش��نبه در پايتخت
خبر داد و گفت :اين موج ضعيف از اواخر چهارشنبه
نيمه شمالي استان تهران را در بر ميگيرد كه بر اين
اس��اس براي پنجشنبه و نهايتا جمعه بارش متناوب،
پراكنده و جزي��ي برف و باران پيشبيني ميش��ود.
محس��ن جباري با اشاره به اينكه حجم بارش سامانه
جديد بسيار كم است ،تصريح كرد :پيشبيني ميشود
م��وج جديد بارشه��ا حداكثر تا صب��ح جمعه ادامه
داشته باش��د .وي با تاكيد بر اينكه حداقل دماي هوا
طي روزه��اي آتي بين صفرتا دو درجه س��انتيگراد
نوسان خواهد داشت ،گفت :بر اين اساس پيشبيني
ميشود بارشها به صورت برف و باران و پراكنده باشد.
مديركل هواشناسي استان تهران با اشاره به نقشههاي
پيشيابي هواشناس��ي گفت :فعال ب��راي هفته آينده
بارش��ي در كار نخواهد بود و سامانهاي روي نقشهها
مشاهده نميشود اما در اين خصوص بايد هفته آينده
اظهارنظر قطعي كرد.

كتابهاي دوم ابتدايي
سال آينده تغيير ميكند

مهر :معاون پژوهش��ي و برنامهريزي درسي وزارت
آموزشوپ��رورش گفت :كتاب پايه دوم ابتدايي س��ال
آينده تغيير ميكند .حجتاالس�لام محيالدينبهرام
محمديان افزود :همچنين اين پتانس��يل در س��ازمان
پژوهش وجود دارد كه كتابهاي دوره شش��م ابتدايي
را نيز به مرحله توليد برس��انيم .معاون پژوهشي وزير
آموزشوپرورش با بيان اينكه تا شش سال آينده تمامي
كتابهاي آموزشي اصالح و تغيير خواهد كرد ،افزود :در
سال آينده و همزمان با استقرار نظام  3-3-6كتابهاي
جدي��د دوم ابتدايي را توليد ميكنيم .حجتاالس�لام
محمدي��ان اظه��ار ك��رد :كتابه��اي علومتجرب��ي
تقويتكنن��ده رويكرد علومانس��اني ،آموزههاي ديني،
توحيدي ،علوم فني ،ادبيات ،فرهنگ ملي خواهد بود.

قربانيان بخاريها  2برابر شد

مهر :مهرماه امس��ال  40نفر بر اثر گازگرفتگي جان
خود را از دس��ت دادند ،درحاليكه سال گذشته  23نفر
در مه��ر ماه به همين علت جان باخته بودند .مقايس��ه
آمار گازگرفتگي در س��ال  89و امسال نشان ميدهد كه
قربانيان منوكسيدكربن افزايش 74درصدي داشته است.
هرچند هنوز آمارهاي گازگرفتگي در هشتمين ماه سال
به طور كامل جمعآوري نشده اما آمارهاي اوليه آبان ماه
كه توسط ادارات كل پزشكي قانوني برخي استانها اعالم
ش��ده ،حكايت از افزايش گازگرفتگ��ي در آبان ماه دارد.
براساس اعالم سازمان پزش��كي قانوني كشور از ابتداي
امس��ال تا پايان مهر ماه  314نفر به علت مسموميت با
گاز منوكسيدكربن جان باختند كه از اين تعداد  220نفر
مرد و  94نفر زن بودند .اين آمار نيز در مقايس��ه با مدت
زمان مشابه س��ال قبل كه  203مورد گازگرفتگي ثبت
شده بود54/7 ،درصد رشد را نشان ميدهد .فروردين ماه
امسال با  85مورد گازگرفتگي همچنان بيشترين آمار را
داراست و كمترين آمار گازگرفتگي امسال هم با  12نفر
در ش��هريورماه ثبت شد .طي سال گذشته  782نفر كه
 566نفر آنها مرد و  216نفر زن بودند به علت مسموميت
با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند.

پنجره

يك متخصص نقوش صخرهاي در گفتوگو با «شرق»:

كهنترين نقاشی جهان در لرستان است
صدرا محقق:قديميترين اثر هنري س��اخت دس��ت بش��ر با
40هزار س��ال قدمت در ايران كش��ف شده اس��ت؛ در استان
لرس��تان و در 25كيلومتري جنوبغربي خرمآباد در يك غار
آهكي به نام «يافته» .اين اثر هنري س��نگنگارههايي رنگين
اس��ت كندهش��ده بر ديواره اين غار .اين را محمد ناصريفرد
متخصص نقوش صخرهاي و نويسنده كتاب سنگ نگارههاي
اي��ران اعالم ميكند .سالهاس��ت بس��ياري بر اي��ن باورند
قديميترين آثار هنري س��اخت دست بشر در غار آلتاميرا در
اسپانيا ،يا غارهاي ش��ووه ،كركس و والسكو در فرانسه است.
در ديوارهها و سقف غارهاي آلتاميرا و والسكو تصاوير حيوانات
نقاشي شده كه تاكنون به عنوان قديميترين آثار هنري ساخته
دست بشر در جهان شناخته ميشدند .با اين همه اما كهنترين
قدمتي ك��ه تاكنون به آثار اين غارها نس��بت داده ميش��د
مربوط به 32هزار س��ال پيش اس��ت .سنگنگارههاي رنگين
( )Pictographكشفش��ده ب��ا قدم��ت 40هزار س��اله در
غار «يافت��ه» اما همه اين مع��ادالت را بر هم ميزند .محمد
ناصريفرد متخصص نقوش صخرهاي و نويس��نده كتابهای
«س��نگنگارههاي اي��ران» و «موزههاي صخ��رهاي هنرهاي
س��نگي» در گفتوگويي با شرق ميگويد« :سنگنگارههاي
رنگين كشفش��ده در غار«يافت��ه» در  25كيلومتري جنوب
خرمآباد در اس��تان لرستان دستكم متعلق به 40هزار سال
پيش است .پروفسور مارس��ل اُت (،)Perfessor Marcel Ot
اس��تاد پيش از تاريخ دانش��گاه ليژ در بلژيك در بازديدي كه
از اي��ن غار داش��ت و روي اين آثار آزمايش كربنس��نجي و
سنس��نجي را انجام داد نيز با قاطعيت س��ن دقيق آنها را به
40هزار سال پيش مربوط دانسته است».
اين پژوهشگر ميافزايد« :با توجه به همين آثار پروفسور
مارس��ل اُت حتي معتقد است خاستگاه اوليه بشر نه مربوط
ب��ه آفريقا بلكه به منطقه آس��يا و به احتمال زي��اد به ايران
ليدا اياز :ش��هرداري امس��ال با درآمده��اي ناپايدارش آنقدر
پولدار و فربه ش��ده كه اعضاي ش��ورا ناگزير از تصميمگيري
براي كنترل اين فوران درآمدند .درآمدي كه بيش��تر از قبال
فروش تراكم ،پروانه ساختمان و تغيير كاربريهاي مسكوني
به تجاري نصيب شهرداري شده بهگونهاي كه يكي از اعضاي
شورا معتقد است« :با اين روند حياط خلوت خانههاي مردم
درحال تبديل ش��دن به واحدهاي تجاري اس��ت .مردم ما را
به خاطر اينگونه عملكرد نميبخش��ند».بر اس��اس همين
درآمدهاي ميليادري اس��ت كه حسن بيادي يكي از اعضاي
شورا معتقد است تهران چاه نفتي است كه در آن دست به هر
ش ميلياردي
كاري بزنيم درآمد هنگفتي به دست ميآيد .گزار 
ناشي از درآمد صدور پروانه و تغيير كاربري شهرداري در حالي
در جلسه تصميم براي تصويب متمم بودجه سال  90شوراي
ش��هر تهران مطرح ش��د كه اعضا را به اين واكنش واداشت
ك��ه اعالم كنند درآمده��ا دارد خارج از برنامه طرح تفصيلي
تهران به دست ميآيد و اين نگرانكننده است .از جمله اين
واكنشها مربوط به حس��ن بيادي بود« :اسم اين معاونت از
معاونت برنامه و بودج��ه به بودجه و درآمد تغيير كند ،بهتر
است ،آوردن اسم برنامه ظلم است».عضو كميسيون برنامه و
بودجه ش��ورا هم در اين ميان گفت كه با اجرايي شدن طرح
تفصيلي ش��هر تهران ،ش��هرداري از لحاظ تامين درآمدها با
مشكالتي روبهرو ميشود« :اگر درآمدها براي زمانهاي مورد
ي
نياز ذخيره نشود ،مطمئنا در نگهداري شهر با مشكالت جد 
روبهرو ميشويم».به گفته محمدعلي نجفي بيشتر درآمدهاي
ش��هرداري از منابع غيرپايدار اس��ت630« :ميليارد تومان از
درآمدها حاصل از عوارض تغيير كاربري660 ،ميليارد تومان
عوارض پروانه س��اختمان و 400ميلي��ارد تومان نيز عوارض
مازاد تراكم است كه تمامي اين درآمدها ناپايدار است ».حمزه
ش��كيب هم پيش از بررس��ي متمم بودجه اصرار داشت كه
اليحه متمم بودجه در يك جلسه غيرعلني مطرح شود ،چرا
كه به اعتقاد او مطرح كردن برخي از مسايل در صحن عمومي
به صالح نيست« :اميدوارم دوستان شهرداري تحمل شنيدن
نظرات ما را داشته باشند».او در ميانه اين جلسه انتقاداتش را
نسبت به پولدار ش��دن شهرداري از سهم درآمدهاي ناپايدار
بيشتر هم كرد« :نبايد هزينههاي حاصل از پروژههاي خوبي
چون صدر  -نيايش و آزادس��ازي زمينها براي احداث اتوبان
امام علي(ع) را با تغيير و تحوالت شهرس��ازي تامين كرد .با
توجه به اعداد و ارقام در بخش عوارض س��اختمان و تبديل

یکی از رنگیننگارههای کشف شده در غار «یافته» ،عكس :شرق

ايسنا :كميته بررس��ي علل وقوع سانحه تصادف در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين و برخورد با متخلفان
به دستور رييس دانش��گاه آزاد اسالمي تشكيل شد .در
پي سانحه تصادف يك دستگاه اتوبوس متعلق به ناوگان
بخ��ش خصوصي با يكي از دانش��جويان دانش��گاه آزاد
اسالمي واحد ورامين كه منجر به فوت اين دانشجو شد،
رييس دانش��گاه آزاد اس�لامي ،كميتهاي را با مسووليت
دبير منطقه هشت ،رييس واحد ورامين و حوزه معاونت
هماهنگي و دانشجويي دانش��گاه براي بررسي موضوع،
پيگي��ري حقوقي و برخورد با مقصران حادثه تش��كيل
داد .براساس گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد ،اتوبوس
مذكور متعلق به بخش خصوصي بوده و جزو ناوگان اياب
و ذهاب در اختيار دانشگاه آزاد اسالمي محسوب نميشود
و راننده متخلف به نيروي انتظامي تحويل داده شده است.
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بر ميگردد .عالوه بر اين در رابطه با ديگر آثار تاريخي كه گفته
ميشود قدمتي بيشتر از س��نگنگارههاي غار «يافته» دارند
همه مبتني بر گمانهزني و نظريههاي تاييد نش��ده است ،اما
با توجه به اينكه رنگيننگارههاي غار «يافته» همچنان موجود
هستند شرايط براي گروههاي دانشگاهي از هر جاي دنيا فراهم
است كه روي آنها آزمايش سنسنجي انجام دهند».بر اساس
گفتهه��اي اين محقق ،غار «يافت��ه» و ديگر غارهاي تاريخي
در لرس��تان مانند غار ميرمالس سنگ نگارههايي مربوط به
12هزار س��ال پيش را در خود دارند .نخستين كاوش علمي
در غار «يافته» در سال  ۱۹۶۵توسط باستانشناس آمريكايي

فرانك هول انجام گرفت .البته قبل از اين هم عدهاي وارد اين
غارها شده بودند اما هدف آنها تحقيق روي اين سنگنگارهها
نبود بلكه آنها به دنبال دفينههاي ارزشمند وارد اين غار شده
بودند ».ناصريفرد ميگويد« :من اولين بار در سال  1384به
غار «يافته» رفتم كه متاسفانه آثار و سنگنگارههاي ارزشمند
و بينظي��ر آن از طريق اس��پري رنگ و آس��يبهاي ديگر و
همچنين عوامل طبيعي مانند نفوذ آب در حال از بين رفتن
كامل بود ».به گفته اين پژوهش��گر در آزمايشها مش��خص
ش��د اين رنگيننگارهها داراي تركيبهايي از جنس گل اخرا،
خ��ون حيوانات و عصاره برخي از گياهان اس��ت .كاوشهاي

شوراي شهر تهران متمم بودجه سال  90شهرداري را تصويب كرد

فربه شدن شهرداري با درآمدهاي ناپايدار
كاربريها نميتوان به اجرايي ش��دن طرح تفصيلي اميدوار
جوابي نداريم به مردم بدهيم
بود .مطمئن باش��يد م��ردم ما را بهخاط��ر اينگونه عملكرد
در ادامه حس��ن بيادي ،نايب رييس شوراي شهر و از
نميبخشند .بيشتر درآمدهاي تهران بايد از درآمدهاي پايدار
جمله اعضايي كه به تصويب متمم بودجه س��ال  90رأي
باش��د نه اينكه حياط خانه را نيز ب��ه واحدي تجاري تبديل
منفي داد با انتقاد از بيتوجهي شهرداري نسبت به برنامه
كني��م ».چمران نگرانيهاي ش��كيب را تاييد ك��رد« :نبايد
طرح تفصيلي تهران گفت :پايتخت با مديريت كيس��هاي
برخالف روابط شهرس��ازي كاري انجام ش��ود و دغدغه آقاي
اداره ميشود .در بررسي متمم بودجه سال  ،90شهرداري
ش��كيب دغدغه درست و بجایي اس��ت ».رسول خادم هم با
تهران با بيان اينكه برنامهريزي در اداره شهر نقشي ندارد
اش��اره به تحقق 110درصدي درآمدهاي نقدي شهرداري تا
اعالم کرد ما در اين ش��هر فقط درآم��د و هزينه داريم و
پايان سال  90گفت« :در بخش درآمدهاي غيرنقدي  180تا
چش��ماندازي كه مشخص شود آينده تهران به كجا ختم
190درصد تحقق درآمد داشتهايم».
ميش��ود ،وجود ن��دارد .او از بيبرنامگي در ش��هر تهران
400ميليارد تومان فقط درآمد يك ايستگاه مترو
انتق��ادات تندتري ه��م كرد تا جايي ك��ه بيبرنامگي در
حسين پورزرندي معاون مالي اداري شهرداري تهران نيز با
مديريت ترافيك را هم ناشي از نبود هيچ برنامهاي دانست:
تاكيد بر اينكه افزايش پروانههاي ساخت بهدلیل اجرايي شدن
«ترافي��ك دارد م��ردم را ناب��ود ميكند و م��ا هيچ كاري
پروژهه��اي مش��اركتي و مجتمعهاي
نميتواني��م بكنيم ،وقتي م��ردم از
ايستگاهي مترو است ،گفت « :تنها از در فراز سطح شهر و برخي هياتهاي ما ميپرس��ند چقدر پل ساختهايد،
محل صدور پروانه س��اخت براي يك عزاداري عاشورايي ،پرچمهاي سفيد چق��در خيابان س��اختهايد ما هيچ
مجتمع ايستگاهي 400ميليارد تومان
جوابي نداريم ،ميپرس��ند با اجراي
بهجاي پردهها و پرچمهاي مشكي
درآمد حاصل ش��د كه اين درآمدها در
ف�لان پروژه ترافيك بهتر ميش��ود
باال رفته است و همين نكته يكي
توس��عه ش��بكه مترو هزينه ميشود.
باز هم هيچ جواب��ي نداريم بدهيم.
از انتقادات احمد مسجد جامعي در
همچنين افزاي��ش تغيير كاربريها به
پلي��س هم هي��چ كاري نميكند و
جلسه روز گذشته شوراي شهر بود.
دلي��ل مميزي س��اختمانهاي تهران
به اعتقاد او پرچمهاي عاشورايي
عمال هر كاري دلش خواست انجام
شناسنامه دارند و تعويض رنگها به
است كه پس از آن متوجه دو ميليون
ميدهد ،حتي س��ربازهايي هم كه
سادگي امكانپذير نيست
مترمكعب فضا ش��ديم ك��ه برخالف
س��ر چهارراهها هس��تند به دستور
كاربريهاي موجود مش��غول فعاليت
باالدستيهايش��ان گوش نميدهند
بودند».مناف هاشمي نيز با بيان اينكه نميتوانيم به دليل سقف
و هر كاري كه دلش��ان خواست انجام ميدهند .عمال در
درآمدها از ارايه پروانه ساخت به مردم خودداري كنيم گفت:
خيابان هركي به هركي ش��ده و ما هم هيچ جوابي نداريم
«نميتوان مردم را محدود كرد و امسال رونق خوبي در صدور
به مردم بدهيم ».او ب��ا تاكيد بر اينكه ميتوان به راحتي
پروانه س��اخت داش��تيم».او ادامه داد30« :درصد درآمدهاي
در شهر نتيجه اين تغيير كاربريها را احساس كرد ،گفت:
ش��هرداري جزو درآمدهاي پايدار اس��ت .ش��هرداري درباره
«وقتي حياط خانه هم واگذار و به قهوهخانه تبديل ميشود
درآمدهاي پايدار با دو مشكل عدم تخصيص سهم شهرداري از
نبايد از وضعيت ترافيك شهر گاليه كرد».بيادي با انتقاد از
طرح هدفمندي يارانهها و ارايه سهم شهرداري از قانون جديد
نحوه صدور پروانه ساخت گفت« :طرح تفصيلي به الشهاي
راهنمايي و رانندگي مواجه است».معاون شهردار تهران افزود:
تبديل شده است كه پس از ابالغ ،امكان اجرايي شدن دارد
«از صدميليارد تومان بنزين توزيع شده به شهرداريها هنوز
و بايد دوبارهميلياردها تومان صرف تدوين برنامه جامع و
30ميليارد سهم شهرداري تهران پرداخت نشده است».
تفصيليشود».

باستانشناسي كه در سال  1384در غار «يافته» لرستان آغاز
شد ،با همكاري دانشگاه لي ژ بلژيك و سازمان ميراث فرهنگي
و گردشگري كش��ور و به منظور شناسايي بقاياي انسانهاي
فرهنگ اوريناس��ي در ايران بود .فرهنگ اوريناسي مربوط به
ش��كارچيان اوليه اس��ت كه در دوران پارينهسنگي جديد از
40هزار تا 18هزار سال پيش ميزيستند .اين انسانها اولين
انس��انهايي هستند كه ابزارسازي پيش��رفته و تيغهسازي را
شروع ميكنند .تاكنون در مناطق خاورميانه ،افغانستان و اروپا
شواهدي از سكونت اين انسانها به دست آمده است .بر اساس
آزمايشات سنسنجي دانشگاه ييل آمريكا ،ابزارهاي به دست
آمده از اين غار ،متعلق به حدود ۴۰هزار تا ۲۸هزار سال پيش
است .غار «يافته» بيش از دو متر رسوبات باستانشناختي اواخر
عصر يخ (دوره پارينهسنگي جديد) را در خود دارد .مارسل ات،
سرپرست گروه ديرينهشناسان بلژيكي غار «يافته» در رابطه با
اين غار گفته بود« :در مطالعات انجامشده شباهتهاي فراواني
ميان مصنوعات سنگي و فرهنگ اوريناسي اروپا وجود دارد .تا
پيش از اين كاوشها ،برخي از متخصصان فرهنگ اوريناسي،
پارينهسنگي جديد را مختص اروپا و حاشيه شرقي مديترانه
ميدانستند .در كاوشهاي اين غار ،عالوه بر مصنوعات سنگي،
تع��دادي آويز و مهرههاي تزيين��ي از جمله دو صدف دريايي
س��وراخ شده ،دو قطعه دندان گوزن و يك قطعه هماتيت كه
به ش��كل آويز درآمده ،يافت شده است .اين اشيا از نشانههاي
بارز فرهنگ اوريناس��ي مقارن با حضور نخستين انسانهاي
پارينه س��نگي جديد در اروپا و خاور نزديك است».به اعتقاد
ديرينهشناسان ،لرستان به دليل داشتن شرايط مساعد آب و
هوايي ،محيط مناسبي براي استقرار بشر در زمانهاي پيش از
تاريخ بوده است .اين استان به دليل كوهستاني بودن غارهاي
مسكوني فراواني داشته كه در اين ميان تاكنون غارهاي يافته،
گرارجنه ،كنجي ،قمري و پاسنگر مورد كاوش قرار گرفته است.
كارتنخوابهايي كه با باتوم ضرب و شتم ميشوند
يكي از انتقادات خارج از دس��تور جلسه چهارصد و بيست
و س��ومين ش��وراي ش��هر تهران مربوط به اعتراضات پروين
احمدينژاد بود كه از استفاده ضابطان شهرداري از كابل و باتوم
براي جمع كردن كارتنخوابها از خيابانها خبر ميداد .عضو
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت كه در چند
هفته اخير شاهد صحنههاي زشتي در اين رابطه بودیم .ضابطان
ش��هرداري با كابل و باتوم اين اف��راد را از پاركها و پيادهروها
جم��عآوري ميكنند تا به گرمخانه منتقل كنند .احمدينژاد
تاكيد داشت كه رسيدگي به جرايم آنها بر عهده دستگاه قضايي
است« :مس��ووالن شهري بايد نس��بت به نحوه برخورد خود
پاسخگو باش��ند و وقوع چنين صحنههايي در فضاي عمومي
بسيار ناراحتكننده است ».اما تقوي ،نماينده شهرداري تهران
براي اين انتقاد جوابي داش��ت« :ش��هرداري خ��ارج از وظايف
خود به اين موضوع رس��يدگي ميكند و نبايد بهخاطر چنين
برخوردهايي كل موضوع را زير سوال ببريم».پروين احمدينژاد
در پاسخ به او اعالم كرد« :انتظار داشتيم شهرداري به خاطر اين
كار عذرخواهي كند كه بيشتر فرافكني ميكند».
اگر به فكر نشاطيم فكر شكمهاي گرسنه باشيم
در فراز سطح شهر و برخي هياتهاي عزاداري عاشورايي،
پرچمهاي سفيد بهجاي پردهها و پرچمهاي مشكي باال رفته
است و همين نكته يكي از انتقادات احمد مسجد جامعي در
جلسه روز گذشته شوراي ش��هر بود .به اعتقاد او پرچمهاي
عاش��ورايي شناس��نامه دارند و تعويض رنگها به س��ادگي
امكانپذير نيست .او در حاشيه اين جلسه ميگويد« :اگر نياز
به نوآوري و نش��اط داريم بايد در چارچوب اين شناسنامه و
س��ابقه تاريخي اين كار را انجام دهيم .اگر به قصد باال بردن
نشاط و شادي اين كار انجام شده به برنامههاي اوقات فراغت
بيش��تر اهميت بدهند و به وضع معيشتي مردم برسند .اگر
همين مراسمهاي عاشورا درست اجرا شود خودش نشاطآور
است».مس��جدجامعي اعتقاد دارد اين شناس��نامه مراس��م
عاشوراست و از قديم هم نماد عزاداري براي سيدالشهدا رنگ
س��ياه بوده و اين موضوع در ش��اهنامه هم ثابت شده است.
لحظهاي كه رستم ،س��هراب را ميكشد مادرش رنگ سياه
ميپوشد.او ميگويد« :در بيرون از همين ساختمان آمدهاند
سالم عاشورا را در يك پرده سفيد نوشتهاند .به نظرميرسد،
فضاي عزاداري سيدالشهدا تحت تاثير اين رنگها قرار بگيرد.
اينها در مقولههاي آييني معنادار است».

مصطفي معين در رونمايي نخستين گزارش مستند «وضعيت اجتماعي ايران» اعالم کرد

ايران ،الگوی توسعه نامتوازن

پژمان موس�وي:امضاي دكت��ر مصطفي معين پاي
دعوتنامهاي كه ق��رار بود در آن نخس��تين «گزارش
وضعيت اجتماعي ايران» رونمايي ش��ود ،كافي بود تا
اين مراس��م به نشستي تخصصي با حضور چهرههاي
برجسته و صاحبنظران اقتصادي  ،اجتماعي و سياسي
ايران تبديل ش��ود؛ نشستي كه ضمن رونمايي از اين
كتاب ،به محلي تبديل ش��د جهت طرح دغدغههاي
اين صاحبنظ��ران براي فرداي اي��ران .در ابتداي اين
نشس��ت مصطفي معين ،رييس هيات امناي موسسه
رحمان (نهاد غيردولتي تهيهكننده اين گزارش) با اشاره
به مشاركت ش��اخصترين چهرههاي جامعهشناسي،
روانشناسي ،اقتصاد و توسعه در انتشار گزارش وضعيت
اجتماعي اي��ران 80-88گفت :اين گزارش كه تدارك
آن دو سال به طول انجاميده است ،گزارشي توصيفي
و تحليلي از وضعيت و مشكالت اجتماعي ايران است
كه ميتواند اطالعات��ي دقيق را در حوزههاي مختلف
اجتماعي در اختيار تصميمسازان و صاحبنظران قرار
دهد .وي با اش��اره به اينكه در قرن حاضر ،انسان خود
منجر به باال رفتن آمار بالياي طبيعي شده است ،افزود:
در ابتداي قرن بيس��تم ،جهان تنها  10سانحه بزرگ

ي كه
مانند س��يل و زلزله را به خود دي��ده بود در حال 
اين آمار در پايان اين قرن به بيش از  350مورد رسيد.
معين عملكرد جامعه انساني در تخريب محيطزيست
و توليد ان��واع آلودگيهاي هوا و دري��ا را يكي از علل
اصل��ي باالرفتن آمار بالياي طبيعي دانس��ت و افزود:
ايران هم به نوبه خود ،س��هم بزرگ��ي را از اين حيث
يعني تخريب محيطزيس��ت و به وج��ود آوردن انواع
آلودگيها در دنيا به خود اختصاص داده است .رييس
هيات امناي موسسه رحمان در ادامه با اشاره به نسبت
مستقيم بيعدالتي و تبعيض با بيماريها و مشكالت
اجتماعي ،گفت :ايران گلچيني از آس��يبپذيريهاي
اجتماعي اس��ت و در واقع ميتوان گفت كه گلچيني
از آس��يبپذيريها در جامع��ه ايراني وج��ود دارد و از
اين جهت بايد اعالم كرد كه متاس��فانه ايران ،الگويي
از توس��عه نامتوازن را به دنيا صادر كرده اس��ت .دكتر
معين در ادامه سخنانش با اشاره به فعاليتهاي موسسه
رحمان با شعار رشد دانش و آگاهي جامعه و حمايت
از آس��يبديدگان ،نگاه انديش��مندانه به آسيبهاي
اجتماع��ي را از ويژگيهاي اين موسس��ه برش��مرد و
افزود :نقشه راه ما كاهش آسيبها و سالمسازي محيط

اجتماعي با نگاه كارشناس��انه است و كتاب و پژوهش
ارزنده «گزارش وضعيت اجتماعي ايران» نيز در همين
چارچوب و با هدف مطالعه و به تصوير آوردن مسايل
اجتماعي ايران تدوين شده است .در ادامه اين مراسم
سعيد مدني ،جامعهشناس و مسوول تدوين اين پروژه،
ضرورت انتشار اين گزارش را شناخت وضعيت موجود
براي برنامهريزي به منظور مداخالت موثر دانس��ت و
اف��زود :تا به حال در اين خصوص گزارش مس��تندي
كه بتوان به آن تكيه كرد ،موجود نبوده است و همين
فقدان گزارشهاي مستند علت اصلي تدوين و انتشار
اي��ن گزارش بوده اس��ت .مدن��ي در ادامه با اش��اره به
رويك��رد توصيفي و تحليلي اين گزارش ،آن را توضيح
نظامدار وضعيت موجود دانس��ت و مولفههاي رويكرد
گزارش را شرايط زندگي روزمره ،امور فرهنگي ،مسايل
حقوقبشري و امور مربوط به ذهن و جان آدمي برشمرد.
اين فعال اجتماعي در ادامه با اشاره به اينكه در تدوين
و تهيه اين گزارش 40 ،نفر از استادان و متخصصان امر
مشاركت داشتهاند« ،گزارش وضعيت اجتماعي ايران»را
محصول كار جمعي دانست و درباره سرفصلهاي اين
كتاب هم گفت :سرفصلهاي اين كتاب را سياستهاي
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اجتماع��ي ،جمعيت و نيروي انس��اني ،درآمد -هزينه
خانوار ،آموزش ،مس��كن ،اش��تغال و بيكاري ،سالمت
روان ،سالمت جس��مي ،كيفيت زندگي ،نظام بيمه و
تامين اجتماعي ،شهروندي ،هويت ملي ،جرم و مجازات،
جراي��م ،اعتياد ،خش��ونت خانوادگي ،خش��ونتهاي
اجتماعي و قتل ،خودكشي ،تنفروشي ،فقر و نابرابري،
مهاجرت ،گرسنگي و سوءتغذيه تشكيل ميدهند .مدني
در ادامه با اشاره به كميته ناظر اين پروژه ،سيدحسين
سراجزاده ،مصطفي معين و حمیدرضا جالييپور را از
اعضاي اين كميته برشمرد و درباره كميته داوران اين
پروژه بزرگ هم گفت :كميته داوران «گزارش وضعيت
اجتماعي ايران» را سركار خانم ژاله شاديطلب وآقایان
محمد قانعيراد ،سيدحسين سراجزاده ،حسن رفيعي،
ملك افضلي ،سعيد معيدفر ،پرويز پيران ،محمد تقوي
و محمد فرجيها تشكيل ميدادند .در پايان اين مراسم
هم مصطفي معين در سخنان كوتاهي ،اين گزارش را
تصويري واقعي از وضعيت اجتماعي ايران دانس��ت و با
اين بيت شعر كه مورد استقبال حاضران در نشست هم
قرار گرفت ،به اين نشست تخصصي خاتمه داد :به پايان
آمد اين دفتر/حكايت همچنان باقي است

سازمان ملل هشدار داد:

هجوم باندهاي ايراني موادمخدر
به بازار آسياي جنوب شرقي

رويترز :سازمان ملل متحد در تازهترين گزارش خود
از وضعي��ت قاچاق موادمخ��در از ورود روزافزون باندهاي
بينالمللي قاچاق موادمخدر از ايران و آفريقا به بازار پررونق
مادهمخدر متامفتامين در آسياي جنوب شرقي خبر داده
اس��ت .به گزارش خبرگزاري رويترز ،گزارش تازه سازمان
ملل كه روز سهش��نبه منتشر ش��د همچنين از افزايش
خيرهكننده و گسترش استفاده از اين نوع مادهمخدر در
اين بخش از قاره آسيا حكايت دارد ،روندي كه كارشناسان
و متخصصان ايراني نيز به وجود آن در داخل كشور اذعان
كردهاند .محركهاي نوع آمفتامين يا ايتياس كه شامل
آمفتامين و متامفتامين ميشوند از دهه  ۱۹۹۰تاكنون از
موادمخدر گياهي همچون ترياك و هروئين پيشي گرفته
و در بسياري از نقاط جنوبشرقي آسيا به موادمخدر اول
تبديل ش��دهاند .در گزارش اداره موادمخدر سازمان ملل،
بانده��اي ايراني قاچ��اق موادمخدر بهعن��وان «تهديدي
چش��مگير» در منطقه آسياي جنوبش��رقي برشمرده
شدهاند .اما اين گزارش تنها ادامهاي است بر اخبار دو سال
اخير كه از دستگيري تعدادي فزاينده از شهروندان ايران
در اين بخش از آسيا از جمله مالزي حكايت داشته است.
در همين زمينه مقامات مالزي از دستگيري  ۲۲۸ايراني
به اتهام قاچاق متامفتامين در فاصله سالهاي  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۰در فرودگاههاي اين كشور خبر داده و مقامات ژاپن
نيز در همين دوره زماني  ۱۳۵ايراني را دستگير كردهاند.
فروردين ماه س��الجاري نيز خبرگزاري فرانسه خبر داد
كه پليس مالزي  ۹ايراني را به اتهام قاچاق موادمخدر به
ارزش معادل دوميليون و ۳۰۰هزار دالر بازداش��ت كرده
است .از ميان ديگر كشورهاي جنوبشرقي آسيا ،تايلند در
سال  ۲۰۱۰طبق آمار  ۷۵ايراني را به جرم قاچاق دستگير
كرده و اندونزي در همين سال  ۲۷ايراني را به بازداشتگاه
فرستاده اس��ت .آمار تايلند در اين زمينه در سال ۲۰۰۹
تنها  ۱۲نفر بوده اس��ت .پيشتر حميدرضا حسينآبادي،
رييسپليس سابق موادمخدر در ايران گفته بود كه ايران
نه تنها به توليدكننده شيشه بلكه به صادركننده اين ماده
به جنوبشرقي آسيا نيز تبديل شده است .اداره موادمخدر
س��ازمان ملل در گ��زارش خود همچنين به ش��واهدي
اشاره كرده اس��ت دال بر اينكه باندهاي ايراني قاچاق در
مالزي و تايلند تالش كردهاند آزمايشگاه يا البراتوآر توليد
متامفتامين به راه بيندازند .در همين زمينه اداره موادمخدر
و جنايت س��ازمان ملل در گزارش خود توضيح ميدهد
كه محركهاي نوع آمفتامين را «بهآس��اني» ميتوان در
هر جايي با اس��تفاده از مواد شيميايي در دسترس توليد
كرد و با س��رمايهگذاري اندك به سود كالن رسيد .طبق
همين گزارش ،بهرغم كشف و پلمپ  ۴۴۲البراتوآر توليد
آمفتامين و ضبط حدود ۱۳۶ميليون «قرص اسپيد» توليد
غيرقانوني اين موادمخدر روبه افزايش است.

قاچاقچيانموادمخدرجهان
روزانه 200ميليارد تومان درآمد دارند

مهر :وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر
در ديدار با رييسجمهوري افغانس��تان گفت :براس��اس
گزارشها ،قاچاقچي��ان روزانه 200ميليارد تومان درآمد
دارند .مصطف��ي محمدنجار در دي��دار با رييسجمهور
افغانستان ضمن بررسي راههاي مقابله با توليد و قاچاق
موادمخدر گفت :براس��اس گزارشها ،قاچاقچيان ساالنه
60ميليارد دالر از قاچاق موادمخدر سود ميبرند (روزانه
200ميليارد تومان) و بدنامي آن براي افغانستان است.

معافيت سه برادري
تا پايان سال قابل اجراست

ایس�نا:رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا گفت:
اجراي معافيت سه برادري تا پايان امسال قابل اجراست،
بر اين اساس براي نزديك به 460هزار نفر از مشموالن،
كارت معافيت از سوي سازمان وظيفه عمومي صادر شد.
براساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح حداقل تا  10سال
آينده ،قانون معافيت دو ب��رادري قابل اجرا نخواهد بود.
س��ردار حميد صدرالسادات گفت :در حال حاضر ،ميزان
افرادي كه به س��ن مشموليت ميرسند در حال كاهش
است.

