عوارض آالیندگی در انتظار یک تصمیم بزرگ
شینا انصاری

مدیرکل دفتر پایش سازمان
حفاظت محیطزیست

این روزها که آلودگی هوا نفس شــهرهای بزرگ
و صنعتی کشــور را بریده است ،موضوع اصالحیه
مالیات بر ارزش افزوده و از جمله تبصره یک ماده 38
این قانون در دســتور کار مجلس قرار دارد .مطابق
این قانون که از ســال  1387اجرایی شــده است
«واحدهای آالینده محیطزیست طبق تشخیص
و اعالم ســازمان حفاظت محیطزیست مشمول
پرداخــت یک درصد از فروش بــه عنوان عوارض

آالیندگی هستند ».ضمن تأکید بر اینکه مالیات بر
انتشار آالیندهها بهعنوان یکی از ابزارهای کارآمد
کنترل آلودگی میتواند برای جبران خسارتهای
زیســتمحیطی و دنبال کردن اهــداف مدیریت
محیطزیســت اثرگذار باشــد ،نکته اساسی نحوه
بهرهگیری از عوارض وصولی در جهت رفع آلودگی
صنایــع آالینــده و متعاقب آن ارتقــای وضعیت
محیطزیست شــهرها و روستاهای محل استقرار
آن صنعت است .موضوعی که متاسفانه طی همه
سالهای اجرای قانون موصوف مغفول مانده است.
مطابق آنچه که در قانــون مالیات بر ارزش افزوده
تصریح شده ،عوارض آالیندگی حسب محل استقرار
واحد تولیدی در داخل یا خارج حریم شــهرها به

حساب شــهرداریها و دهیاریها واریز میشود
و سازمان حفاظت محیطزیســت با اندازهگیری،
سنجش و پایش آالیندهها و اعالم فهرست ساالنه
صنایــع آالینده ،تنها در مرحله شــناخت و احراز
آالیندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و در مرحله
مهم و کلیدی هزینهکرد عوارض ،جایگاه نظارتی
سازمان حفاظت محیطزیست فراموش شده است.
قانونگــذار در تبصــره يك مــاده  38به عوارض
آاليندگي اشــاره كرده و حذف واحدهای تولیدی
را منوط به رفع آالیندگــی در طول دوره مالیاتی
به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیطزیست
دانسته است .با وجود آن ،آنچه که در عمل مشاهده
میشود این اســت که به دلیل فقدان منابع مالی

پایدار برای شهرداریها ،عوارض آالیندگی به صرف
«عوارض بودن» به منبعی برای تزریق منابع مالی به
این نهاد عمومی غیردولتی بدل شده است و هدف
واقعی از عوارض آالیندگی که حفظ محیطزیست و
رفع آلودگی در صنایع آالینده کشور بوده به درستی
محقق نشده است.
واقعیت آن اســت که اگر عوارض آالیندگی واصله
از سوی شهرداریها با توجه به ارقام کالن سالیانه،
طی ده ســال گذشته واقعا در جهت محیطزیست
شهری از جمله مدیریت پسماند و فاضالب ،بهبود
کیفیت هوا ،افزایش ســرانه فضای ســبز و سایر
شاخصهای محیطزیســت شهری صرف میشد
میتوانســت تحول چشــمگیری را در این عرصه
بر جایگذارد .در حــال حاضر بيش از  50درصد
صنايع آالينده كشور كه مشمول يكدرصد عوارض
آاليندگي هستند در هشــت كالنشهر بارگذاري

نمودهاند و اين موضوع ضرورت توجه اساســي به
عمل پیشگفته را بیشتر
رفع خألهای قانون مالک ِ
از هر زمان آشــکار میسازد .جلوگیری از استمرار
آالیندگــی صنایع بــا پیشبینی ســازوکارهای
الزامآور و اعطای تسهیالت مالی بهمنظور استقرار
سیستمهای کنترل بار آلودگی و هزینهکرد عوارض
آالیندگی صرفا در امور زیســتمحیطی شهرها با
نظارت دستگاههای ناظر یک مطالبه بحق و اساسی
اســت که امید میرود با رویکرد مثبت نمایندگان
محتــرم در اصالحیه قانون یادشــده مطمح نظر
قرار گیرد .بیشــک هدایت صحیح مسیر عوارض
آالیندگی میتواند ضمــن ترغیب حرکت صنایع
آالینده بهعنوان منابع ثابت آلودگی هوا به سمت
صنایع سبز و دوستدار محیطزیست ،موجب ارتقای
کیفیت محیط زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی
کشور شود.
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ناصرکرمی :مرجع اعالم خشکترین پاییز در  67سال گذشته ،سازمان هواشناسی است
روزنامهنگار

زلزلههای شبانهروزی سراســر ایران به خصوص
تهران و البرز اگرچه توانســته موجی از نگرانی در
میان مردم بهوجود بیاورد اما واقعیت این اســت
آنچه بیش از زلزله نگران کننده اســت ،تشــدید
تنشهای اقلیمی در ایران و کاهش بارشهای جوی
و مرگ سرزمینی است .تنشهایی که نشانههایی
از آن را میتــوان در پاییز بیباران امســال و البته
روند از بین رفتن منابــع آبی و احتماال تنشهای
اجتماعی مبتنی بر مســائل آب و خشکسالی و...
جستوجو کرد.
سال آبی یا بارش ساالنه که از میانه آبان یا به قول
کشاورزان و روستانشینان از چله پاییز آغار میشود،
امســال چنگی به دل نزد .آمارها از کاهش شدید
بارش پاییز نســبت به میانگین بلند مدت حکایت
دارد .وزیر نیرو نیز بارش باران در پاییز امسال را 20
درصد کمتر از سال گذشته اعالم و پیش بینی کرد
تا پایان زمســتان میزان بارشها در کشور کمتر از
سالهای نرمال خواهد بود.
نقشــههای هواشناســی از ضعیــف عمل کردن
جریانهای پرفشــار و کمفشــار هــوا در گذر از
مسیرهای دریایی از دریای سرخ تا اقیانوس هند و
نداشتن توان بارش در ایران حکایت دارد.
کاهش چشــمگیر میانگین بارش در پاییز امسال
نسبت به چند دهه گذشته یا آنطور که گفته شده
نسبت به بارش «بلندمدت» ،خبری بود که در یکی
دو روز گذشته و بعد از انتشار آمارها و نمودارهای
مرکز پایش خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی کشور ،سبب نگرانی بیش از پیش شد.
ناصر کرمی استاد دانشگاه در نروژ و متخصص اقلیم
شناسی با انتشار نموداری از مقایسه آماری میانگین
بلند مدت بارش به مبدا آمارها از سوی مرکز پایش
خشکسالی ســازمان هواشناسی اشاره کرد و خبر
کمبارشترین پاییز  67ســال گذشته کشور مورد
توجه قرار گرفت.
کرمی طی سالهای اخیر از ورود اقلیمی ایران به
مرحله تازهای از خشــکیدگی هشدار میدهد .او
بعد از انتشــار آمارهای میانگین بلند مدت بارش
پاییزه در توییتر نوشــت« :آنچه از سر گذراندهایم
خشــکترین پاییز ایران در  67سال گذشته بود.
سازمان هواشناسی میگوید چند ماه از فصل بارش
گذشته و بر نیمی از ایران هنوز هیچ نباریده است.
چند سال اســت که میگویم این سرنوشتی تازه
است ».منظور از سرنوشت تازه همان مرحله پست
نرمال اقلیمی ایران است.
 55میلیمتر کاهش بارش برای  50سال

آنطور کــه آمارهای هواشناســی و مرکز پایش
خشکسالی کشور روایت می کنند ،ما متأثر از روند
گرمایش جهانی هستیم که دنیا با آن درگیر است.
اما واقعیت این است که در  50سال اخیر ایران هم
با کاهش بارشهــا مواجه بوده و هم با افزایش دما.
آمارها با ما حرف میزنند .در  48سال اخیر ،ایران
 2درجه گرمتر شده است .برای هر دهه ما با  4دهم
سلیسیوس افزایش دما و یا 4صدم سلیسیوس برای
هر سال مواجه هستیم.
در بارشهای ســاالنه در ایران حــدود یک و یک
دهم میلیمتر روند کاهشی داریم که برای هر دهه

۵
شهری

کاهش  55میلیمتری بارش در  50سال
جواد حیدریان

پنجشنبه  7دی 1396

حدود  11میلیمتر و برای  50سال میتوان گفت
 55میلمتر کاهش میانگین بارش داریم.
اینکه چرا امسال روند کاهش بارش خیلی تشدید
ی کوتاه
شده اســت ،نیاز به تحلیلهای هواشناس 
مدت دارد.
سیستمهای مهاجر کمکار شدهاند

مدیرکل پیشــین پیشبینی سازمان هواشناسی
در گفتوگو با «جامعه فردا» به این بخش مســاله
پاسخ می دهد و میگوید :جریانهای هوای مهاجر
یا جریانهای هوایی که از غرب میآیند و از کشور
عبور میکردند و جریانهای گرم و مرطوب را از روی
اقیانوس هند و دریای ســرخ به آسمان ایران عبور
میدادند ،ضعیف بودهاند و امسال به هر دلیلی ،اینها
ضعیف تر از حد معمول بودهاند و بارشهای بسیار
کمتر از سالهای قبل را باعث شدهاند.
احد وظیفه با بیان اینکه کشــورهای دیگری هم
مثل ایران این مشــکالت را دارند ،اضافه میکند
چرخندههایی که از روی عرضهای میانی از روی
مدیریترانه عبور میکنند و در شرق مدیترانه تقویب
میشوند و در حین گذر از شرق مدیتراینه به سمت
کشور ما میآیند ،جریانهای جنوبی را با خود همراه
میکنند و در فرآیندی که از دریاها رطوبت کافی
جذب میکنند ،باعث بارش میشــوند .این اتفاق
امسال خیلی ضعیف شده است .باید این جریانهای
هوا در شرق مدیریتراینه تقویت شوند و یکی دو روز
ماندگاری داشته باشند و از سطح دریا رطوبت خوبی
جذب کنند و باعث شوند که جریانهای جنوبی از
روی اقیانوس هند و دریای سرخ عبور کنند ،رطوبت
کافی را جذب کنند و با خود به ایران منتقل کنند
اما این توانمندی در آنها امســال کمتر بوده و این
دلیل کاهش بارش در مناطــق مختلف ایران در
پاییز امسال است.
او البته تأکید میکند جریان خیلی خوبی را امسال
شــاهد بودیم که میتوانســت وضعیت بهتری را
برای ایران به دنبال داشته باشد؛ ولی متاسفانه بر
نوار غربی شبه قاره هند و بر روی جریان کم فشار
نسبی شکل گرفت و باعث شد انتقال رطوبت از روی
اقیانوس هند بهخوبــی عمل نکند .به هر حال این
دالیل سبب شده پاییز امسال و جریانهای بارش زا
چنگی به دل نزنند و باران به سرزمین ما وارد نشود.
وظیفه تأکید کرده اســت :در غالب مناطق کشور
کمبود بارش داریــم؛ اما جنوب بوشــهر و غرب
هرمزگان و شــمال آذربایجــان بارشهای بیش
از نرمــال دریافت کردهاند که البته در مقایســه با
مساحت کل کشور خیلی ناچیز است .مناطق تهران
و البرز که یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای
داده ،بارشی کمتر از  50درصد دریافت کرده است
و کمبودهای زیادی دارند .تقریبا پاییز امسال برای
تهران و البرز حدود  20تا 30میلیمتر بارش داشتیم
که بسیار ناچیز است.
خشکترین پاییز طی  67سال اخیر از کجا
آمده است؟

واقعیت این اســت که پدیدههایی که با آن مواجه
هستیم ،نشان میدهد  ،ایران با مسئله کمبارشی در
طول تاریخ مواجه بوده است .بنا به نظر کارشناسان
هواشناســی میتوان بــه دعای کــوروش کبیر
توجه کرد کــه در دوران امپراتوری عظیم و قوی
هخامنشی ،حفاظت ایران از خشکسالی را در کنار
جنگ و دروغ طلب کرده بود.

عکس :خبرگزاری
روستا

در  31سال اخیر در تمام دنیا روند گرمایش سرعت
گرفته است و کشورهایی مثل ما در روند تغییر اقلیم
قرار دارند و مطالعه نمودارهای چندین و چند ساله
در جهان نشــان میدهد ،روند تغییر اقلیم وجود
داشته است و تغییر اقلیم و گرمایش در حال شدیدتر
شدن است .در کنار این ،ایران در منطقه خشک و
نیمهخشک کره زمین واقع است و با خشکسالی و
کمبارشی به صورت ذاتی مواجه بوده است.
آنچه ما درباره کم بارشــیهای اخیر با آن مواجه
هستیم چیز تازهای نیست ،این کم بارشی در پاییز
موضوع استثنایی در ایران محسوب نمیشود .در
خیلی از مناطق کشور مسئله کم بارشی وجود دارد.
بنا به اظهارات مقامات هواشناســی و مرکز پایش
خشکســالی ،این حرف که پاییز امســال در زمزه
پاییزهای خشکی است شــکی نیست و این پاییز
را باید در کنار پاییزهای خشــک دیگر قرار بدهیم
اما اینطور القا شــده است که این پاییز با مسئلهای
استثنایی مواجه هستیم.
به نقل از ســازمان هواشناسی اعالم شده که پاییز
امسال در  67ســال اخیر خشکترین پاییز است.
سؤال اینجاســت که این آمار  67سال اخیر از کجا
وارد تحلیل شده اســت .بنا به اظهار نظر مقامات
هواشناســی تمام آمارهایی که به آن استناد و بر
روی آن تحلیل ارائه وگزارش منتشــر شده است،
حداکثر  50ســال اســت .دوره آماری بارشها در
ایران نیز حدود  30ســال است .در تمام دنیا روش
استاندارد پایه آماری مشخصی را تعریف میکنند.
در ایران هم بر همین پایه عمل شده است .بر اساس
اعالم هواشناسی ایســتگاه بوشهر  100سال آمار
دارد و مهرآباد  70ســال ولی نمیتوانیم با مناطق
دیگر که شاید  10ســال آمار دارند کار مقایسه و
بعد میانگین بلندمدت را بهدست بیاوریم .به نظر
میرســد در ایران  67ســال آمار مقایســه برای
بارشهای کشور نداریم .مجموعه کشور باید در فاز
پهنهبندی و یکسانسازی برود و باید دوره آماری
یکسان تعریف شود و برای این مسئله در تمام دنیا
نیز دوره پایه اقلیمی تعریف میکنند که دوره سی
ساله را بهعنوان پایه اقلیمی میگیرند و همهچیز را
با آن پایه اقلیمی میسنجند.

در مورد آینده ایران احتماال روند کاهشی بارشها
تداوم دارد؛ اما مســئلهای که میتواند باعث نگرانی
بیشتر شــود ،فقط بارش نیســت؛ بلکه یک مقدار
هم مدیریت منابع آب هم هست .حقآبه تاالبهای
خشک شده کشور اگر با مدیریت صحیح داده شود ما
با مسائل گرد و غبار و تبعات بیشتر مواجه نمیشویم.
بهرهبرداری بیرویه از اقلیم و منابع آبی باید متوقف
شود و ما باید هوشمندانه تر عمل کنیم .این میتواند
در برابر روند کم بارشی و تغییرات ما را نجات دهد.
مرجع سازمان هواشناسی است

از سوی دیگر ناصر کرمی استاد دانشگاه و متخصص
اقلیم شناســی به «جامعه فردا» میگوید :مرجع
عدد  67ســال ،سازمان هواشناســی کشور است
که میگوید از ســال  1330به این طرف ما چنین
سال خشکی نداشــتهایم .مرکز پایش خشکسالی
یک مرکز تحلیل اقلیمی است و البته مثل سازمان
هواشناســی یک مرکز دولتی اســت .قاعدتا این
مرکز آمارها را از یک صافــی و بعد از مدت زمانی
دریافت میکند .در اینکه ما پاییز خشکی داشتهایم
تردیدی وجود ندارد؛ حاال یکی دو سال این طرف
و آن طرفتر فرقی نمیکنــد .اختالف آماری در
ماهیت مسئله تغییری ایجاد نمیکند و این موضوع
نگرانکننده است.
کرمی میافزاید :خوب اســت سازمان مرکز پایش
خشکسالی مشخص کند که در سال  1330آماری
ندارند و یا اینکه اگر آمار  67ساله اشکال دارد ثابت
کنند در این  67ســال پاییز خشکتری نیز بوده
اســت .باید در این مورد که چه سالی از این سال
خشــکتر بوده اظهار نظر دقیــق کنند و بگویند
مثال در  37سال گذشــته فالن پاییز کمبارش تر
بوده است.
ناصر کرمی با اشــاره به اینکه وقتی از فصل بارش
حرف میزنیم ،داریم از نیمه آبان تا نیمه اردیبهشت
ســخن میگوییم ،اضافه میکند :روســتاییان از
چهل و پنجمین پاییز یا نیمه آبان میگویند باران
حالل است و قبل از آن را اصال دوست ندارند ،چون
میگویندبارشبهکشاورزی آسیب میرساند .اینکه
در پاییز باران نبارد ،لزوما به معنی این نیســت که

سال آبی بدی داریم؛ چون ممکن است در زمستان
یا بهار بارش جبران شــود .اگرچــه طبیعتا وقتی
میگوییم بارش نرمال ،یعنی بارش به طور طبیعی
در پاییز ،زمســتان و بهار رخ دهد .وقتی بارش در
پاییز کم میشود ،باید نگران باشیم ،چون میتواند
خطر خشکسالی را تشدید و تقویت کند .میتوانیم
نگران باشیم ،ولی لزوما بهمعنای این نیست که سال
بدی است؛ چرا که ممکن است بارش در فصلهای
بعد جبران شود.
اگر روندها تکرار شد ،یعنی تغییر اقلیم
رخ داده است

این اقلیم شناس تأکید میکند ،اینکه گفته میشود
در این میزان سال بارش کمتر شده است لزوما به
معنای تغییر اقلیم نیست .چون به هر حال همیشه
آمارهای اقلیمی اینطور اســت .ممکن است یک
زمستانی در  50سال گذشته سردترین بوده است
و یک زمســتان در  50ســال اخیر گرمترین بوده
باشد .ممکن است ســال آینده یک زمستانی رخ
بدهد که ســردترین در  50ســال قبل بوده باشد.
بنابراین اینکه این پاییز کم بــارش ترین پاییز به
طور مثال  50ســال گذشته است ،لزوما به معنای
این نیست که ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم .این
روندها تکرار میشوند.
این اقلیمشناس درباره اینکه تغییر اقلیم چیست،
میگوید :اینکه روندها تکرار شده باشند باید دنبال
بحث تغییر اقلیم باشیم .نشانههای متعددی درباره
تغییر اقلیم وجود دارد .مثال تغییر متوسط بارش،
تغییر متوســط دما و افزایش تعــداد ایونتهای
ماکســیمم و مینیمم اســت .اینکــه میگوییم
میانگین بــارش تهران  200میلیمتر اســت این
خود  200میلیمتر به ندرت رخ میدهد و یکسال
ممکن است  200باشد ،سال بعدی  300میلیمتر
باشد و ما اگر این  300یا 200ها زیاد شود و تکرار
شوند ،یعنی تغییر اقلیم رخ داده است .یکی دیگر از
نشانهها رخدادهای اقلیمی مثل بروز توفان اقلیمی
یا خشکسالی شدید و ..مجموع اینها میشود تغییر
اقلیم ...اما اینکه به تنهایی پاییز امســال کمبارش
بوده نمیتواند نشانه تغییر اقلیم باشد.

در  48سال
اخیر ایران
 2درجه گرمتر
شده است.
برای هر دهه
ما با  4دهم
سلیسیوس
افزایش دما
و یا  4صدم
سلیسیوس
برای هر سال
مواجه هستیم

شهروند

نهادهای انتظامی و قضایی درباره بدحجابان بسته جدیدی ارائه کردند

ناقضان شئونات اسالمی آموزش میبینند؟
جامعه فردا :روز گذشــته رئیس پلیس پایتخت گفت« :بنا بر تدبیر
فرمانده ناجا کسانی که غفلتا شــئونات اسالمی را رعایت نمیکنند
دیگر به بازداشــتگاهها نمیروند و پرونده برایشان تشکیل نمیشود،
بلکه در کالسهای آموزشی شرکت کرده و آموزش الزم را میبینند».
اگرچه سردار حسین رحیمی ،به طور مشخص از واژه بدحجابها نام
نبرده است ،اما شاید این گفته اشاره به گشتهای ارشاد داشته باشد و
برای کسانی که شئونات اسالمی در رابطه با عفاف و حجاب را رعایت
نمیکنند دیگر نیاز نباشد پرونده قضایی و انتظامی تشکیل شود .به
گفته رحیمی « ،در  9ماهه امسال بیش از  282هزار نفر از خانوادهها،
دانشآموزان ،دانشــجویان ،کارکنان دولت و کسبه در این کالسها
شرکت کرده و توســط همکارانمان برای اصالح رفتارشان آموزش
دیدهاند ».او با اشــاره به تغییر رویکرد پلیس در برخورد با کسانی که
شئونات اسالمی را رعایت نمیکنند ،گفت« :بنا به تدابیر فرمانده ناجا
کسانی که شئونات اسالمی را رعایت نمیکنند و غفلتهایی در این
حوزه داشتهاند دیگر به بازداشتگاهها نمیروند ،پرونده برایشان تشکیل
نمیشود و آنها را به دادگاه نمیفرستیم ،بلکه جلسات آموزشی برای
اصالح رفتارشان برگزار میشود و امسال  121جلسه آموزشی در این
حوزه برگزار شده اســت و بیش از  7هزار و  900نفر در این کالسها
آموزش دیدهاند».

درباره بدحجابی نهاد فرهنگی پاسخ دهد

همچنین روز گذشته دادستان تهران درباره مفهوم عفاف و حجاب نظراتی
را بیان کرد و درباره مواجهه قضایی با این پدیده گفت« :در حوزه حجاب
نخست باید از عملکرد دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور سؤال کرد».
از دیگرسو ،دومین ابزار مورد نظر جعفریدولتآبادی ،دادستان تهران در
مبارزه با آســیبهای اجتماعی ،مصوبات نهادهای سیاستگذار به ویژه
شــورای عالی انقالب فرهنگی بود که در تبیین چگونگی اثرگذاری این
ابزار اظهار کرد« :مصوبات این شــورا تا حد زیادی زمین مانده و اجرایی
نشده اســت که از جمله میتوان به مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی
انقالب فرهنگی اشاره كرد که به موجب آن بیست و دو دستگاه دولتی از
جمله وزارتخانههای فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،ورزش و جوانان ،آموزش
و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و صنعت ،معدن و تجارت؛ ســازمانهای تبلیغات اسالمی ،صدا و سیما و
گمرک و همچنین نیروی انتظامی را مکلف كرده است ».او با انتقاد از این
نظر که امروزه تمامی کارها در حوزه عفاف و حجاب به پلیس و قوه قضائیه
ختم میشــود افزود«:مجلس شورای اســامی در مقام بررسی عملکرد
دستگاهها ،نخست از اقدامات پلیس و قوه قضائیه پرسش میکند؛ این در
حالی است که نخست باید از عملکرد دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور
که اجراکننده سیاستهای شورای انقالب فرهنگی هستند ،سؤال کرد».

...عفت ورزیدن بخشی از مبارزه است

همچنین جعفریدولتآبادی به موضوع عفاف و حجاب پرداخت و با
انتقاد از این نظر که مشکل جامعه چند تار مو نیست پس باید رها شود،
اظهار کرد« :حوزه عفاف و حجاب مصادیق متعدد دارد و فراتر از موضوع
پوشش ،شامل حوزههایی چون سینما ،مطبوعات ،سبک زندگی و نحوه
رفتار در جامعه میشــود ».او با اشاره به اینکه جامعه دینی باید واجد
ارزشهای دینی و حامی آن باشد ،درمورد رویکرد اسالم به عفاف اظهار
کرد« :در اسالم عفت ورزیدن بخشی از مبارزه است و لذا قرآن کریم در
موضوع ازدواج به عفاف ورزیدن توصیه میکند .این چنین است که ما
نیز در بحث عفاف و حجاب باید به تمام مصادیق آن بپردازیم و برگزاری
این جلسات با هدف پرسش از عملکرد دستگاهها در حوزه آسیبهای
اجتماعی است».
مبارزه در تهران الگوی شهرستانها

جعفریدولتآبادی از مسئوالن حاضر در جلسه خواست در بحث عفاف
ی و اقدامات قویتر وارد شــوند و افزود:
بــا عزم جدیتر ،با برنامه راهبرد 
«قصدم این نیســت که بگویم کاری نشده است ،بلکه معتقدم باید تحول
در اقدامات باشد و اگر تهران در مبارزه موفق شود ،الگوی خوبی برای سایر
استانها خواهد بود».

شیوههای مبارزه با آسیبهای اجتماعی

دادستان تهران شیوههای مبارزه با آسیبهای اجتماعی را در پنج
عنوان شامل پیشگیری ،اقدامات ایجابی -فرهنگی ،اقدامات سلبی،
ورود علمی به مســئله و اســتفاده از ظرفیتهای مردمی را مورد
توجه قرار داد و در مورد پیشــگیری از وقوع آســیبها ،میگوید«:
دســتگاههای اجرایی باید به گونهای عمــل کنند که اصوالً جرمی
رخ ندهد و آسیبی ایجاد نشــود تا هزینههای گزاف بر دوش دولت
بارنگردد ».او همچنین با اشــاره به فعالیت مراکز ماساژ مختلط در
تهران افزود« :نظام ما دینی اســت و اجازه نخواهیم داد ارزشهای
اسالمی با چنین اقداماتی به سخره گرفته شود .لذا پلیس و دادستانی
تهران با پدیده قبیح ماســاژدرمانی که امروزه عدهای با ایجاد دفتر
و انجام تبلیغات در فضای مجازی مرتکب میشوند ،مقابله خواهند
کرد ».جعفری دولتآبادی همچنین از پلیس خواســت در توقیف
اتومبیلهایی که بــرای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد میکنند یا با
دور دور کردن و حرکات غیرمتعارف نظم عمومی را مختل كرده یا
رانندگان مست و خودروهای حامل زنان کشف حجاب کرده ،تردید
نکنند و اظهار کرد« :تذکر از سوی پلیس برای بار اول اقدام مناسبی
است ،اما صرف تذکر کافی نیست و در صورت تکرار ،خودرو توقیف
و متخلف به مرجع قضایی معرفی شود».

جامعهفردا:رئیس کمیته میراث فرهنگی
شورای شــهر بار دیگر نام مصدق را بر سر
زبانها انداخته یا الاقل قصد انجام چنین
کاری را داشــته اســت .او به ایسنا گفته
است که پیشنهاد شورا این است که تونل
آرش -اسفندیار به محض آماده شدن ،به
نام مصدق نامگذاری شود.
ایــن اظهارنظر عجیب شــورا را میتوان
در ســپهر تحوالت سیاسی چند ماه اخیر
مورد ارزیابی مجدد قرار داد 10 .روز پیش
رئیس تازه وارد اداره میراث فرهنگی استان
البرز از تالش خود برای ثبت خانه مصدق
در احمدآباد مستوفی به عنوان موزه خبر
داد و بر این اساس برای اولین بار قرار شد
شصت و دومین نخستوزیر ایران صاحب
موزهای شود آن هم بعد از گذشت  51سال
از درگذشتش.
اکنون اما اظهــارات رئیس کمیته میراث
فرهنگی شــورای شــهر تهــران درباره
نامگــذاری تونل آرش اســفندیار به نام
مصدق از آن جهت عجیب به نظر میرسد
که در طول سالهای اخیر ،مطالبه مردمی
از این کمیته ،نامگذاری خیابانی مهم در
دل تهران به نام مصدق بوده است نه تونلی
که هنوز حتی ســاخت آن نیــز به اتمام
نرسیده است.
مغز کالم حســن خلیلآبادی این است
که «درخواســت مردمی و درخواســت
حجتاالسالم دعایی مدیرمسئول روزنامه
اطالعات مبنی بر نامگــذاری خیابانی به
نام مصدق که در مراسم نامگذاری اتوبان
نیایش به نام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
بیان شــد» ،این کمیته را بر آن داشته که
برای نامگذاری «خیابانی به نام مصدق »
در شورای شهر پنجم دست به کار شوند.
آنها چند خیابان را هم پیشنهاد دادهاند اما
به نظر میرســد که حتی حضور فهرست
امید در شــورا هم نمیتواند به روند این
نامگذاری کمکی کند و آنها در نهایت این
تونل را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود
معرفی کردهاند.
اکنون اما نامگذاری تونل آرش اسفندیار
به نام مصــدق در کمیتــه نامگذاری به
تصویب رســیده ،اما حتــی همین هم به
معنای پایان کار نیست .حاال صحن علنی
شورای شــهر است که باید تصمیم بگیرد
تونل را به نام مصدق نامگذاری کنند یا نه.
سبب خیر شدن اعضای شورای
شاید اما
ِ
شــهر برای نامگذاری تونل مورد نظر ،از
زاویه دیگری هم قابل بررسی باشد.
تونــل آرش اســفندیار ،هفتمین طرح
تونلی شــهر تهران ،اســت کــه اتفاقا به
محض بهرهبرداری یکی از پرتراکم ترین
مسیرهای دسترسی پایتخت خواهد شد؛
چرا که بخش عمدهای از ترافیک مناطق
پهنه شمالی پایتخت (منطقه  )۳از طریق
آن ،قابلیت تحرک شرقی -غربی خواهند
یافت.
این تونل که از خیابان آرش شــرقی آغاز
شده و با عبور از زیر بزرگراه مدرس ،خیابان
آرش غربی ،بلوار آفریقا ،بلوار اسفندیار و
خیابان حضرت ولیعصر(عج) به وســیله
یک رمپ خروجــی به ابتــدای بزرگراه
نیایش میرسد ،شامل حدود  ۱۴۰۰متر
معبر تونلی و بیش از  ۱۱۰۰متر مســیر
دسترسی است .بهرهبرداری از این پروژه،
تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر
شرقی -غربی منطقه توسط بزرگراه شهید
مدرس و خیابان حضرت ولیعصر(عج) را
به حداقل خواهد رساند و با توجه به آنکه
 95درصد از کار اجرایی آن به پایان رسیده
است ،بعید نیست هدیه نوروزی شهرداری
تهران به پایتخت نشینان باشد ،اما اگر آن
را در  29اســفند همین سال که مصادف
با روز ملی شــدن صنعت نفت اســت به
بهرهبرداری برسانند ،اهمیت نام مصدق
بر باالی آن دوچندان خواهد شد.

