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سرایمحالتاعالمآمادگیکردهاند
 همکاری جهت اجرای برنامه 
به نفع آسیب دیدگان سیل 

ســتاد راهبری مشــارکت های اجتماعی در 
محالت شــهر تهران )مدیریت محله( با انتشــار 
اطالعیه ای آمادگی خود را برای همکاری با نهاد های 
مدنی، هنرمندان و گروه هایــی که قصد برگزاری 
برنامه هایی به نفع آسیب دیدگان سیل اخیر را دارند، 
اعالم کرد. در این اطالعیه آمده است: »ستاد راهبری 
مشارکت های اجتماعی در محله های شهر تهران 
ضمن ابراز همدردی با همه آســیب دیدگان این 
سانحه تلخ، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با 
نهاد های مردمی و دستگاه های مسؤول در راستای 
کمک رسانی و کاهش آالم مردم منطقه سیل زده به 

خصوص در زمینه های زیر اعالم می دارد:
1. اماکن، فضاها و امکانات ســراهای محله در 
کلیه نقاط تهران جهت برگزاری جلســات، انجام 

هماهنگی ها، راه اندازی بازارچه های خیریه و ... 
2. آمفی تئاترها و سایر فضاهای فرهنگی سراهای 
محله در چارچــوب ضوابط قانونی بــه رایگان در 
اختیــار هنرمندانی قرار خواهــد گرفت که قصد 
اجرای برنامه های هنری برای حمایت از هم وطنان 

آسیب دیده را دارند. 
افراد، سازمان ها و نهادهای مدنی برای پیگیری 
این امور می توانند با شماره تلفن های 96021820 
و 96021829 روابــط عمومــی ســتاد راهبری 

مشارکت های اجتماعی تماس بگیرند.
    

جوان فریبی در مدیریت شهری

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران از باقی ماندن شــعارهای جوان گرایی 
در حد حرف گالیه کــرد و آن را بــه جوان فریبی 

تشبیه کرد.
حجت نظری ظهر دیروز در حاشــیه جلســه 
علنی شورای شــهر تهران با اشــاره به روز جوان، 
گفت: متاسفانه در کشور بحث جوان گرایی مطرح 
است اما در عمل به جوانان پرداخته نمی شود. وی 
با بیان این که چند ماه قبل قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان به نفع جوانان در مجلس شــورای 
اسالمی مطرح شد، گفت: به نظر می رسد این قانون 
هدفی جز مدیریت شهری نداشــت چرا که بعد از 
رفتن شهردار تهران اجرای این قانون نیز به فراموشی 
سپرده شد. این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تهران با بیان این که متاسفانه نه تنها این 
قانون به خوبی اجرا نشد بلکه ظرف مدت کوتاهی 
اصالحیه آن به مجلس شــورای اسالمی برده شد 
که اتفاق خوبی هم نبود، اظهارکرد: ســال گذشته 
در روز جوان طرح کاهش سن مدیران در شهرداری 
را به تصویب رساندیم و قرار شد سه ماه بعد معاونت 
منابع انسانی الیحه ای را در خصوص کاهش سن 
مدیران به شورای شــهر بدهد، اما هنوز این مهم 

محقق نشده است.
    

سرانجام مصوبه »خاص« مجلس 
برای پزشکان

طرح نصب کارت خوان در مطب پزشــکان در 
سال گذشته، با اما و اگرهای بســیاری روبرو شد و 
درنهایت هم با تصویب مجلســی ها، قانونی شد و 
حاال بحث »پلمب مطب های فاقد کارت خوان« و 
قانونی بودن یا نبــودن آن به محل بحث ذی نفعان 
و صاحب نظران آن تبدیل شــده است.  کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی در اواخر سال 1۳9۷ و 
در حین بررسی الیحه بودجه سال 1۳98، مصوبه ای 
را با هدف ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و به نوعی 
جلوگیری از فرار مالیاتی پردرآمدها تصویب کرد و 
براساس آن پزشکان ملزم به استفاده از پایانه های 
فروشــگاهی در مطب های شان شــدند. تصویب 
مصوبه الزام پزشــکان به نصــب کارت خوان در 
مطب های شان درحالی بود که سازمان نظام پزشکی 
کشورمعتقد است عدم استفاده از کارت خوان، عامل 
فرارمالیاتی نیست و از طرفی اصرار دارد که اگر بنابر 
شفافیت در درآمدهاست این اقدام باید برای همه 

اقشار جامعه انجام شود.

از گوشه و کنار

آذرفخری

وقتی داریم درباره »نسل هزاره« 
حرف می زنیم، منظورمان متولدان 
دهه 80 یا 90 نیســت، چرا که اینان 
هنــوز به طــور کامــل وارد چرخه 
اجتماع نشده اند، هر چند شاید کمی 
برای مان عجیب باشد اگر بدانیم که 
متولدان دهه 80 برای خدمت مقدس 
ســربازی فراخوانده شده اند؛ بله چه 
زود، چه تلخ و چه ناخوشایند گذشت 
روزگار بر مایی که حتی گاه به عنوان 
والدین متوجه بزرگ شدن فرزندان 

دو دهه اخیر نشدیم. 
»نسل هزاره« شاید خود ما باشیم؛ 
آدم بزرگ هایی متعلق به دهه 60 و 
۷0؛ افرادی که با حضورمان در عرصه 
هستی، فن آوری شکل دیگری به خود 
گرفت؛ کامپیوتر و به تبع آن اینترنت و 
سپس اسمارت فون ها ظهور و خود را 
بر سبک زندگی مان تحمیل کردند. 
اما نکتــه جالب در مورد این نســل 
وجود یک شــکاف دوطرفه اســت؛ 
این نســل هم با والدین خود فاصله 
دارد و هم با فرزندانش. نســل هزاره، 
با این که روزگارش بدون گوشــی و 
اینترنت نمی گذرد، اما بــا توجه به 
سرعت پیشرفت ها در این زمینه برای 
نصب یک اَپ، به فرزندان خود وابسته 
است! و در همان حال والدینی دارد که 
اصال استفاده از چنین دستگاه هایی 
را بلد نیســتند. اینان نســلی تنها 

مانده و رها شده اند؛ نســلی که نه با 
والدین خود و نه با فرزندان شان، هیچ 
حرف و فصل مشترکی ندارند. کافی 
است نیم نگاهی به متولدان دهه 60 
بیندازیم تا متوجه عمق این شکاف 

دوسویه و تنهایی این نسل بشویم.
هزارهایهاکیستند

وچگونهاند؟
جهان از ســال 2000 بــا پدیده 
»نســل هزاره« مواجه شــده است، 
فرزندان»نسل هزاره« به خاطر حضور 
فعال در فضای مجــازی ادبیات و در 
نتیجه تفکر خاصــی دارند که باعث 
شکاف بین نسلی شده است، ادبیاتی 
که والدین این نسل باید سعی کند آن 
 را بیاموزد وگرنــه از قافله هم فکری، 
همدلی و هم ســهمی از عصر جدید 

عقب و جا خواهد ماند. 
براساس تحقیقات و پژوهش های 
انجام گرفته دربــاره فضای مجازی، 
در سراســر دنیا فرزندانی که از سال 
2هزار و در ایران افرادی که در دهه ۷0 
متولد شده اند،»نسل هزاره« هستند. 
اینان سرعت تایپ سریع تری نسبت 
به نسل گذشته خود دارند، مواجهه 
حضوری خیلی کمی بــا یکدیگر و 
خانواده خود دارند و به همین دلیل 
توان درک احساسات از روی حالت 
چهره و لحن حــرف زدن را ندارند، 
آن ها احساســات و هیجانــات را با 
ایموجی ها منتقل و دریافت می کنند. 
این ها احتماال همان نسلی هستند 
که برای محافظت فرزندان شــان بر 
روی شــبکه های ماهــواره ای قفل 

می گذاشتند، اما امروز فرزندان شان 
برای در گوشــی آن ها فیلترشــکن 

نصب می کنند!
طبیعی اســت که هنوز تحقیق 
و بررســی چندانی در مورد نســل 
هزاره ای در کشــور خودمان انجام 
نشده است-اصال با این همه مشکالت 
و بحران های زمینی و آسمانی کسی 
حواسش به این چیزها نیست!- پس 
براســاس تحقیقات »آنتونیا هال«، 
روانشناس و کارشــناس روابط، این 
نسل افراد صلح طلب و اهل معامله ای 
هستند که در لحظه زندگی می کنند 
و به آینده هم اهمیتــی نمی دهند. 
به ندرت تــن بــه ازدواج می دهند 
و اگــر ازدواج کنند-از هــر پنج نفر، 
دونفر- ترجیح می دهند خیلی دیر 
بچه دار شوند و یا هرگز بچه دار نشوند. 
اینان بهتر و بیشتر از والدین خود اهل 
حساب و کتاب های اقتصادی هستند 

و به درآمــد و پول بیشــتر اهمیت 
می دهند، در ضمن این که برای شان 
چندان مهم نیست در محیط کاری 
که قرار دارند مدیر شــوند؛ در واقع 
عالقه ای بــه ارتقای شــغلی از نظر 
سازمانی ندارند اما برای شان بسیار 

مهم است توان و استعدادشان دیده 
شده و به کار گرفته شــود و مدیران 
کم ســواد اما استراتژیست را ترجیح 
می دهنــد. آنتونیا هــال نمونه بارز 
چنین افرادی را استیو جابز می داند 
که البته اغلب ما او را می شناســیم. 
ترجیح شان این است که وارد مشاغل 
آزاد شوند و نه دولتی یا حتی شرکتی. 
برای همین می توانیم ســراغ اغلب 
آن ها را در اســتارتاپ ها و نت وورک 

مارکتینگ ها بگیریم. 
Millennium ها که به نســل 
»Y« هــم مشــهورند، همزمان با 
توســعه فن آوری هــای  ارتباطی 
عالقه مند به ارتباط با همســاالن و 
دوستان خود هستند. تالش می کنند 
به آخرین تکنولوژی های روز مسلط 
شــوند.آن ها در دنیای مجــازی با 
افراد زیــادی درارتباط هســتند و 
 Y از اتفاقات جهان باخبرند. نســل
سعی می کند زندگی راحت و بدون 
دردسری داشته باشد و به این ترتیب 
آرمان گرایــی خاصی نــدارد و مثل 
والدینش در پی تغییــرات بنیادی 
سیاسی و اقتصادی نیست. این نسل بر 
اساس تحقیقات آنتونیا هال، دوست 
دارد هر کاری را به سرعت انجام دهد 
و حوصله کارهای زمان بــر را ندارد. 
هرچند ممکن اســت نسب هزاره از 
نــگاه والدین و اطرافیــان متعلق به 
نسل قبل از خود، Y نسبت به جامعه 
اطراف بی تفاوت دیده شــوند، اما در 
واقــع این طورنیســت؛ آن ها درپی 
بهبود شــرایط اجتماع هستند اما با 

جهان بینی خودشان!
نسلYوگریزاز
ازدواجوفرزندآوری

هــال می گویــد هزاره ای هــا و 
پدرومادرشــدن را قربانی می کنند. 
زیــرا هــم هزینه بر اســت و صرفه 
اقتصــادی نــدارد و هــم زحمت و 
مسئولیت بسیاری دارد که با سبک 
زندگی آنان نمی خوانــد. البته باید 
رکــود اقتصادی جوامــع و بیکاری 
یا کــم درآمدبودن این افــراد را هم 
درانتخاب چنین سبک زندگی دخیل 
دانســت. هال معتقد است:»دراین 
وضعیت اقتصادی،  عواملی که زمانی 
دالیل اصلی برخورداری از یک دوران 
بزرگسالی با ثبات و حتی خوشبختی 
به حساب می آمدند، امروز به چیزهای 
تجمالتی تبدیل شــده اند. اگرچه 

برخی از آن هــا از قصد خــود برای 
ازدواج سخن می گویند، ولی معموال 
صحبت های شــان بــه این جا ختم 
می شود که ازدواج چه قدر پرهزینه 
شده اســت.  با توجه به هزینه های 
کمرشــکن تحصیالت دانشگاهی، 
اجاره های هنگفــت و هزینه زندگی 
که جمع آن ها از دستمزدهای پایین 
بســیار فراتر می رود، آن ها ترجیح 
می دهند تنها زندگی کنند و بخشی 
از درآمد خود را-اگر درآمدی داشته 
باشــند و از آن چیــزی باقی بماند- 

پس انداز کنند.
 آنتونیا هال معتقد اســت برای 
نســل Y روش عهــد و پیمان های 
الزام آور ازدواج که تاییدکننده رابطه 
دو نفر بود دیگــر موضوعیت ندارند. 
بســیاری از جوانان نســل هزاره با 
نرخ های فزاینده طــالق مواجه اند 
و به همین دلیــل ترجیح می دهند 
دیرتــر ازدواج کنند و قبل از تصمیم 
گیری درباره گام نهایی – اگر اصوال 
ازدواج کننــد-  به امنیــت مالی و 
مسیر شغلی و مالکیت خانه اولویت 
می دهنــد. میانگین  ســن ازدواج 
اکنون به 2۷ ســال برای زنان و 29 
سال برای مردان رسیده، هرچند به 
نظر هال این اعداد واقعی نیســتند 
و باید بیشــتر از این ها باشند. شاهد 
مثالش هم افزایش تعداد زنانی است 
که هنگام اولین زایمان خود بیشتر 
از ۳5 سال دارند، مســئله ای که به 
روشنی بازتاب دهنده پیشرفت های 
پزشکی و افزایش این امکان برای زنان 
است که دیرتر به ازدواج و فرزندآوری 
فکر کنند. پدر و مادرشدن در سنین 
باال یا صرفنظر کردن از بچه دار شدن 
ارتباط مســتقیمی بــا نگرانی های 
اقتصادی نســل هزاره دارد؛ بزرگ 
کردن بچه کار پرهزینه ای اســت و 
در بسیاری مناطق نرخ های مراقبت 
از کودک بســیار گران است. نتیجه 
این که هزاره ای ها احســاس تیره و 
تارتری نســبت به دورنمای بچه دار 
شدن دارند، زیرا در شرایط فرهنگی 
خشن و برمبنای اقتصادی »کار کن تا 
زنده بمانی« زندگی می کنند که البته 
شــامل اکثریت مردم می شود، حال 
فجایع آب وهوایی و تغییرات اقلیمی 

پیش رو به جای خود. 

هزارهایهاپیشازهمهبهآخرخطرسیدهاند؛

نسلی پنهان در معضالت اجتماعی 

یادداشت

آسیهویسی

پالســتیک و مــواد ســاخته شــده از آن، در تمام 
زوایای زندگی ما دیده می شــود. دراغلب وســایلی که 
اســتفاده می کنیــم، پالســتیک نقش فعــال و حضور 
پررنگــی دارد؛ در رخــت و لباس مــان، در ملحفه ها و 
رخت خواب مان، در وسایل آشپزخانه مان، در خوردنی ها 

و نوشیدنی های مان...
تمام این ها در حالی اســت که باالخره همه ما به این 
باور رسیده ایم که پالستیک، به آسانی تجزیه نمی شود و 
یا خیلی طول می کشد به چرخه طبیعت بازگردد؛ آن قدر 

طول می کشد که کفاف عمر ما و دو ســه نسل بعد از ما را 
هم نمی دهد. 

با این همه و با تمام پویش های #نه_به_پالســتیک، 
اغلب وسایلی که استفاده می کنیم سهمی از پالستیک در 
خود دارد، از لوازم التحریر و اســباب بازی بگیرید تا وسایل 
الکترونیکی خانه و آشپزخانه. حتی اگر با یک کیسه پارچه ای 
به خرید برویم و از فروشنده بخواهیم خریدهای مان را در آن 
کیسه پارچه ای بریزد، اما پالستیک، به راه خودش می رود 
و اقیانوس ها را از خود چنان انباشته می کند که امروز قاره 

هفتمی برای خودش دست و پا کرده است.
نکته جالب این جاســت که حتی وقتی داریم از ظرف 

یک بار مصرفی که خیال می کنیم پالستیک نیست و قابل 
بازیافت است استفاده می کنیم، باز در باتالق پالستیک فرو 
می رویم؛ چسب و مواد دیگری که برای انسجام این ظرف 
یک بار مصرف ظاهرا گیاهی اســتفاده شده است پلیمری 
و پالستیکی است و بازگشــت ظرف گیاهی به طبیعت را 

مشکل تر می کند. 
اما به قول آن هایی که کمپین #نه_به_پالســتیک راه 
انداخته اند و درتالشند طبیعت را از زباله های به خصوص 
پالستیکی پاک کنند و پالستیک های جمع آوری شده را به 
چرخه بازتولید برگردانند، یک نفر هم یک نفر است. و همین 
یک نفر اگر بتواند سهم خودش را به درستی ایفا کند، احتماال 
چیزی از بار آلودگی زمین کم می شــود یا حداقل خودش 
به عنوان انسان، احساس می کند به طبیعت پیرامونش کمتر 

آسیب زده است و طبعا حال بهتری پیدا می کند.
پالســتیک نقش فعال خود را در حادثه دردناک سیل 

اخیر هم ایفا کرد؛ کمک های مردمی در قالب غذا و خوراکی 
در ظرف های یک بار مصرف به دست آسیب دیدگان رسید 
و تلی از این ظرف ها  را این روزها می توان در گوشه و کنار و 
کوچه پس کوچه ها و طبیعت مناطق آسیب دیده، مشاهده 
کرد؛ معضلی که روی تمام معضالت دیگر انباشــته شده 

است. 
هر چند گویــا چاره ای جــز این نبود و ســرعت عمل 
در امدادرســانی گاهی ما را ناچار می کنــد از روش هایی 
اســتفاده کنیم که آســیب های جانبی جــدی دارند و 
بعدها گریبان مــان را خواهند گرفت. اما اگر یک ســتاد 
بحران درســت و درمــان با کارشناســان زبده داشــته 
باشــیم تمام این مســائل از قبل پیش بینی می شــود، 
هم چنان کــه در ینگه دنیــا پیش بینی شــده و حداقل 
 فکری برای جمــع آوری زباله هــای بازگشــت ناپذیر از 

محیط زیست می شود.

کاشیکستادبحرانهمبرای»مصرفپالستیک«تشکیلمیشد

گم شده در قاره هفتم!

GENERATION Yیا»نسلهزاره«نسلیاستکهدرعصرفنآوریبهدنیاآمدهوفنآوریدرژنآنهاتنیدهو
رمزنگاریشدهاست.نسلهزارهبهشدتبهاینترنتوابستهاستو۲۴ساعتشبانهروز،۷روزهفتهو۳۶۵روزسالباید
بهاینترنتوصلباشدواگربهاینترنتدسترسینداشتهباشد،گوییچیزیگمکردهاست.نسلهزارهویژگیهایمثبت

ومنفیخاصخودرادارد؛همتنبلوبیتفاوتاست،وهممترقیوبهپیشرفتجامعهاهمیتمیدهد.اماهرچهتعداد
آنهابیشترشودواکثریتنیرویکارراتشکیلدهند،فهمیدناینمسئلهکهآنهاچهطورجامعهماراشکلمیدهند،
اهمیتبسیاریپیدامیکند.بهترینراهبرایدرککردنشانایناستکهباآنانحرفبزنیموازخودآنهابپرسیمچه

دغدغههاییدارند.اماالبتهسخنگفتنباآنانگاهناممکناست!
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