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 ۱۰میلیون ایرانی درگیر 
معضل اعتیاد هستند 

معاون اطالعــات و عملیات پلیــس مبارزه با 
موادمخدر ناجــا با بیان اینکه حــدود ۲میلیون و 
۸۰۰هزار نفر از جمعیت کشور معتاد هستند، گفت: 
اگر به طور میانگین هر خانواده ایرانی ۴ عضو داشته 
باشد، متوجه می شویم که بیش از ۱۰میلیون ایرانی 
با معضل اعتیاد به موادمخدر درگیر هســتند. به 
گزارش ایسنا، سرهنگ کریمی بیان کرد: استعمال 
دخانیات دروازه ای برای درگیری با اعتیاد اســت، 
فقدان شناخت و آگاهی الزم در مورد اعتیاد اولین 
عامل سوءمصرف موادمخدر اســت. او با اشاره به 
این که امــروزه حوزه اعتیاد تمام اقشــار جامعه را 
دربرگرفته است، عنوان کرد: انسان های فاقد اعتماد 
به نفس بیشــتر در معرض اعتیاد قرار می گیرند. 
معاون اطالعات و عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر 
ناجا اضافه کرد: بســیاری از افراد به دلیل احساس 
تنهایی در زندگی فردی به موادمخدر گرایش پیدا 
می کنند، درحالی که برخی افــراد به دلیل درمان 
مقطعی دردهای جســمی خود بــه مصرف مواد 
روی می آورند. او اعالم کــرد: در حال حاضر برخی 
از سالن های زیبایی بانوان داروهای مخدر و محرک 
را تحت عنوان داروی الغری به فروش می رسانند و 
از این طریق افراد را به سمت اعتیاد سوق می دهند. 
به گفته ســرهنگ کریمی، بخش عمده ای از مواد 
مصرفی در باشگاه های بدنسازی تحت عنوان مواد 
نیروافزا در دسته مواد روان گردان قرار می گیرند. او 
در خاتمه با اشاره به این که برخی از بانوان به دلیل 
ژست اجتماعی به مصرف دخانیات روی می آورند، 
خاطرنشان کرد: حدود ۹۵درصد از مصرف کنندگان 

موادمخدر و محرک در ایران آقایان هستند.
    

ارجاع پرونده تنبیه بدنی 
دانش آموز کارونی به دادگستری 

رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان کارون 
گفت: پرونــده تنبیه بدنی یکــی از دانش آموزان 
مدرسه ابتدایی شهید آیت شماره ۲شهر کوت عبداله 

از توابع شهرستان کارون به دادگستری ارجاع شد.
به گزارش ایرنا، کاظم باقالئی اظهارکرد: معلمی 
که گفته می شود در روز یکشــنبه ۱۲ آبان ماه این 
دانش آموز را مورد تنبیه بدنی قرار داده به دادگستری 
معرفی شده است. او بیان کرد: معلم بعد از این اتفاق 
بــه اداره آموزش وپرورش احضار شــد ولی انجام 
چنین اقدامی یعنی تنبیه بدنی دانش آموز را منکر 
شد. رئیس اداره آموزش وپرورش کارون ادامه داد: 
تحقیقات الزم با جدیت و برای رســیدگی هرچه 
سریعتر به این پرونده از روز اول آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. باقالئی پیش از این در اطالعیه ای اعالم 
کرد: این اداره به محض اطــالع از موضوع، پرونده 
معلم متخلف را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری ارجاع داده و خارج از نوبت در حال رسیدگی 
اســت. تصاویری از کبودی بدن یک دانش آموز از 
شهرستان کارون در فضای مجازی منتشر شده که 
دلیل آن تنبیه بدنی معلم عنوان شده است. انتشار 
این تصاویر واکنش مردم و کاربران فضای مجازی را 

در پی داشته است.
    

هوای پایتخت تا پایان هفته 
»آلوده« است

معاون پایش و نظارت محیط زیســت استان 
تهران از ادامه روزهای آلوده پایتخت تا پایان هفته 
جاری خبر داد. به گزارش فارس، محمد رستگاری، 
با بیان اینکه متوسط غلظت آالینده ها در ۲۴ساعت 
گذشته تا پایان ساعت ۱۱صبح روز گذشته بر روی 
عدد ۱۲۲متوقف شده است، اضافه کرد: ایستگاه 
شاخص آلوده در این مدت ایستگاه علم و صنعت 
بوده است که عدد ۱۵۸را نشان می داد. رستگاری 
با بیان اینکه از ساعات پیش از ظهر دیروز به میزان 
آلودگی افزوده شده است، اظهار کرد: وارونگی هوا 
دلیل این تداوم آلودگی است. معاون محیط زیست 
استان تهران خاطر نشان کرد: این وارونگی تا پایان 
هفته ادامه دارد، در نتیجه تــا پایان هفته هوای 
پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه های حساس 

باقی خواهد ماند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

جدایی شهرری از تهران، داستان 
جدیــد و تازه ای نیســت. قصه کهنه 
و زیرخاکــی تــرک ری از تهران در 
دهه های۸۰ و۹۰بیشتر مطرح شده و 
همواره موافقان و مخالفان بسیاری از 
هر دو جناح سیاسی کشور داشته است 
و عالوه بر دالیل دو طرف؛ مخالفان، 
طرح این مسئله را استفاده ابزاری از 
موضوع در آستانه انتخابات و موافقان، 
حق قانونی و مسلم مردم و شهرستان 

ری می دانند.
فعاالن حوزه شــهری که موافق 
جدایی ری از تهران هســتند، به یک 
قانون مهم اســتناد می کنند و آن هم 
قانون اساسی اســت. آنها می گویند 
طبق قانون اساســی، باید در هر شهر 
و روستا، یک شــورای  محلی تشکیل 
شود. شهرری و شــمیرانات هر یک 
شهرســتان مجزا و تفکیک  شده ای 
اســت که فرمانداری دارد و یک شهر 
شــمرده می شــود. پس تبصره ذیل 
ماده ۱۲قانون شــوراها که تشــکیل 
یک شــورای شــهر در تهران، ری و 
شــمیرانات را حکم کــرده، مخالف 
قانون اساسی و در نتیجه غیرقانونی 
اســت و باید شورای شــهرری مجزا 
شود. آنها می گویند با جدا شدن ری از 
تهران، سرریز آسیب ها، آلودگی های 
محیط زیســتی و ترافیــک به ری، 
کاهش خواهد یافت چون شــورای 
آینده ری می تواند بــرای دفن زباله 
تهرانی ها در آرادکوه، عوارض سنگین 
وضع کند، برای جاری شدن فاضالب 
تهــران در ری، عــوارض بگیرد و در 
نهایت، ری دیگر سرریز آلودگی های 
تهران را به زور تحمــل نخواهد کرد. 
استداللی که به نظر می رسد چندان 
سیاسی هم نباشــد. ولی در کنار این 
اســتدالل محکم، برخــی مدافعان 
جداشــدن ری، گفته اند جدایی ری 
از تهران، اصال سیاســی و انتخاباتی 
نیست و مجمع نمایندگان تهران به 
این مسئله از دیدگاه غیرسیاسی ورود 
کرده است. مسئله ای که باور آن کار 

ساده ای نیست چون واضح است که در 
طول سالیان گذشته، تعداد زیادی از 
مدافعان جدایی ری از تهران، نگاهی 
کامال سیاسی و انتخاباتی به موضوع 
داشــته و دارند، نمونــه آن عملکرد 
دولت احمدی نژاد در تصویب جدایی 
ری از تهــران اســت، ماجرایــی که 
از ۱۰ســال پیش به صــورت جدی 

دنبال شد. 
 هدف جدایی ری ایجاد

 منطقه آزاد است؟
حاال به تازگی، برخی نمایندگان 
مجلس، همصدا بــا مدافعان جدایی 
ری از تهران گفته انــد باید موانع این 
جدایی بررسی و از ســر راه برداشته 
شود. البته آنها حرف جدیدی درباره 
جدایی ری نزده اند ولی مسئله ای که 
بارها در رسانه ها مطرح شده، احتمال 
حضور مافیــای زمیــن و گروه های 
قدرتمنــد اقتصادی در ری، پشــت 
ســخنان مربوط به جدایی طلبی ری 
است. در خالل سال های گذشته که 
مســئله جدایی ری از تهران بر ســر 
زبان ها افتاده بود، یک موضوع دیگر 
هم بدون ســروصدا پیگیری می شد: 
ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی 
در جنوب تهران و در جــوار فرودگاه 
امام خمینــی، یعنــی در زمین های 

متعلق به شهرستان ری!
تشــکیل منطقــه ویــژه و آزاد 
اقتصادی در جنوب تهران، مسئله ای 
اســت کــه چنــدان در رســانه ها 
برجسته ســازی نمی شــود. منطقه 
ویژه و آزاد اقتصادی و تجاری دارای 
مزایای زیــادی از جملــه واردات و 
صــادرات بــدون پرداخــت تعرفه 
معمول گمرک با شرایط خاص خود، 
امکان ایجاد بازارهــای بین المللی و 
شرکت های چندملیتی، معافیت های 
کالن مالیاتی، معافیت از قوانین کار 
و تامین اجتماعــی بــرای به خدمت 
گرفتن کارگر و مزایای پرشمار دیگر 
اقتصادی است. محمدرئوف قادری، 
مدیرعامل نمایشــگاه »شهرآفتاب« 
واقع در شهرستان ری، درباره آخرین 
کارهای انجام شده برای تشکیل این 
منطقه در اراضی شهرســتان ری به 
خبرآنالین گفته بود: در ۲۰فروردین 

مــاه امســال، مــن بــه نمایندگی 
از شــهرداری تهران در کمیســیون 
مربوطه دولت حضور یافتم و به اتفاق 
مصوب شد بحث منطقه آزاد اقتصادی 
و تجاری بــا نظر موافق کمیســیون 
در دســتورکار قرار گرفت. متعاقب 
آن، وزارت صمت و شــهرداری وارد 
یک گفت وگو شــدند. چندین جلسه 
متعدد در سطح کارشناسی و معاونان 
وزارتخانه صمت و شــهرداری تهران 
برگزار شد. با نظر مســاعد دوستان 
در شــهرداری و وزارت صمــت، در 
حال مذاکره هستیم تا مشاور صاحب 
صالحیت تعییــن و طــرح و الیحه 
پیشــنهادی منطقــه آزاد تجاری به 
کمیســیون مربوطه در هیئت دولت 
تقدیم شــود. هر چند او ارتباط بین 
تالش برای انتزاع ری از تهران را کامال 
بی ارتباط با موضوع تشــکیل منطقه 
ویژه و آزاد اقتصادی و تجاری در ری 
می داند، اما بیان کرده بود: قبال هم از 
این تهمت ها به معاونین من زده بودند 
که در ری زمیــن دارند و می خواهند 
زمین ها را گران کنند، ولی واقعیت این 
است که موضوع تشکیل این منطقه، 
مربوط به امسال و پارسال نیست و آغاز 
این تالش مربوط به سالیان قبل است. 
همچنیــن این که شــما در فرودگاه 
پایتخت های بزرگ جهان یا شهرهای 
صنعتی و تجاری مانند شانگهای چین 
که به زمین می نشــینید، تا کیلومتر 
منطقــه آزاد تجــاری و اقتصــادی 
می بینید که شرکت های بزرگ جهان 
در آن نمایشــگاه دارنــد و به عرضه 
اجناس و کاالهای خود مشــغولند، 
متاسفانه در تهران، همجوار فرودگاه 
بین المللی امام خمینــی، ما چنین 
منطقه ای نداشــتیم و ایجاد آن برای 
توسعه اقتصادی شــهر بسیار مهم و 

حیاتی است.
از ســوی دیگر، فاطمه ذوالقدر، 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
پردیــس و اسالمشــهر در مجلس 
شورای اســالمی که از موافقان این 
طرح است با بیان اینکه بحث جدایی 
ری از تهران مربوط به چندین ســال 
پیش می شــود و از مطالبات برحق 
مردم ری است که به  رغم تالش های 

صورت گرفته، تاکنون محقق نشــده 
اســت، می گوید: مــردم ری دارای 
مشکالت زیادی در موضوعات مختلف 
هســتند و تنها به واسطه همجواری 
با تهــران معضالت زیــادی متحمل 
می شــوند که با مســتقل شدن این 
شهر بســیاری از این مشکالت رفع 

خواهد شد.
 اولویت،

یکپارچگی پایتخت است
در مقابل نظر موافقان اســتقالل 
ری، مخالفان جدایــی ری از تهران، 
استدالل ساده ای دارند. آنها می گویند 
ری، شمیرانات و تهران، سه شهرستان 
تنیده شده در بطن پایتخت هستند 
که در صورت جدایی مدیریت شهری 
این سه شهرستان، سه حکومت محلی 
در یک شــهر، حضور خواهند داشت. 
همچنین آنهــا می گوینــد تکلیف 
هزینه های صورت گرفتــه، اموال و 
تاسیسات شهرداری تهران در حوزه دو 
شهرستان ری و شمیرانات در صورت 
انتزاع آنها چه می شود؟ فقط در یک 

فقره پروژه عمرانی مانند تونل نیایش 
و پل شــهید صدر، هــزاران میلیارد 
تومان توسط شهرداری تهران هزینه 
شــده که در صورت انتزاع مدیریت 
شهری شهرستان شمیرانات، تکلیف 
این پــول و هزینه های صورت گرفته 

مشخص شدنی نیست.
بر اســاس همین استدالل هاست 
که زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر 
تهران، اعالم کرد شــورای شــهر با 
تفکیک ری از تهران مخالف اســت و 
به یکپارچگی پایتخــت نظر دارد. او 
هم معتقد اســت بحث های اخیر بر 
سر جداشدن ری از تهران، بحث های 
کامال سیاســی و انتخاباتی اســت. 
نژادبهرام این تصمیــم را تحت تاثیر 
فضای انتخابــات می داند و می گوید: 
شــورای راهبردی، اعضای شــورا و 
نمایندگان تهــران مجلس دارند که 
شــهردار تهران در آن حضــور دارد 
این موضــوع را از طریق این شــورا 
پیگیری می کنیم. این نظر، توســط 
محسن هاشمی رئیس شورای شهر 
هم تقویت شده و او می گوید جداشدن 
ری از تهــران ، پیامدهای منفی برای 
مدیریت شــهری خواهد داشت. به 
گفته هاشمی به نظر شورای شهر این 
اقدام به صالح شــهروندان شهرری 
نیز نبوده و موجب کاهش بودجه ها و 
منابع مدیریت شهری وامکانات آنها 

خواهد شد.
جدایی ری از تهران مصوبه 
وزرات کشور را می خواهد

در ایــن مدت مســئوالن دولتی 
هم کم وبیش موضــع مخالف خود را 
با طرح جدایــی ری از تهران مطرح 
کرده انــد. محمد تقــی زاده، معاون 
هماهنگی امورعمرانی اســتانداری 
تهران دربــاره این موضــوع گفت: 
این موضوع مصوبه وزارت کشــور را 

می خواهد.
بــه نظر بنــده بــه عنــوان یک 
کارشناس، امکان جدایی ری از تهران 
وجود نــدارد، چرا که باید به ســمت 
یکپارچگی پیش برویم. از سوی دیگر 
درست اســت که قدمت ری از تهران 
بیشتر بوده،  ولی با این دالیل نمی شود 
یکپارچگی تهران را به لحاظ امکانات 
و خدمات از بین بــرد. تهران درآمد 
متمرکزی دارد و درآمــد هر منطقه 

مالک نیست.
 جدایی ری سرآغاز 
جدایی شمیرانات

در همیــن رابطه رئیس ســابق 
شورای شــهر تهران در دوره چهارم 
مدیریت شــهری تهران به مســئله 

جدایی شمیرانات از تهران هم اشاره 
کرده کــه ســرآغاز آن جدایی ری از 
تهران است. چمران تاکید کرده است 
که اگر شــهرری از تهران جدا شــود 
مطمئن باشید بعد از مدتی شمیرانات 
نیز خواهان جدایی از تهران اســت و 
بعد از آن مناطــق دیگر نیز می توانند 
با شــهرهای در حریم ادغام شــده و 
از تهران جدا شــوند و آیا افرادی که 
خواهان این جدایی هستند تا به حال 
فکر کرده اند چه بالیی ممکن است بر 

سر تهران بیاید؟ 
رئیس پیشــین شــورای شــهر 
تهران با بیــان اینکه مگر می شــود 
میان شــمیران و قلهک یا در اتوبان 
آزادگان دیوار کشــید و شهر را از هم 
جدا کرد، گفت: مدیریــت این گونه 
بسیار آسیب زاست و عمدتا بیشترین 
آســیب را نیــز شــهرهای کوچک 
می بینند. او با بیــان اینکه در تهران 
رشد جمعیت کمتر از ۲ درصد است 
اما در شــهرهای اقماری این رشــد 
حتی تا ۱۲ درصد نیز می رسد، ادامه 
داد: رشــد باالی جمعیــت می تواند 
به تهران آســیب بزند؛این مشــکل 
به دلیل امکانات کم و نامناسب است. 
عمدتا ســاکنین شــهرهای اقماری 
برای رفع نیازشــان به تهران می آیند 
و این مســئله برای تهران مشکالتی 
را ایجاد خواهد کرد، چــرا که باید به 
 شهروندان شــهرهای مجاورش نیز 

خدمات ارائه کند.
چمران با بیان اینکه جدایی ری از 
تهران را باید منطقی و به دور از فضای 
سیاست زده و قومی -  قبیله ای بررسی 
کرد، گفت: متاســفانه برخی اعضای 
شــورای شــهر تهران و نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی که خواهان 
جدایی شــهر ری از تهران هستند، 
مباحث فنــی را در نظــر نمی گیرند 
و به نظر نمی رســد تنها دلیل شــان 
برای این جدایــی کاهش هزینه های 
شهرداری اســت، چرا که در صورت 
تبدیل شــهرری به یک شــهر دیگر 

بودجه تهران قطع می شود. 
بــه گفتــه چمــران اگــر واقعا 
می خواهید به شــهرری کمک کنید 
باید بودجه بیشتری را در اختیار این 
منطقه قرار دهید تا بتوانند پروژه های 
عمرانی و زیرســاختی خود را پیش 

ببرد نه اینکه فریاد جدایی سردهید.
حاال باید منتظر مانــد و دید این 
کالف ســردرگم جدایی ری از تهران 
به کجا می رســد و پایان این داستان 

چیست.

اختالف نظرها در مورد تفکیک شهرری از تهران باال گرفته است؛

داستان یک جدایی

یادداشت

زهرا علی اکبری- روزنامه نگار

دنیای عجیبی اســت، آدم ها وقتی با چیزی مخالفند 
تبدیل به مبلغان اصلی آن می شوند.

مثل همین بحث چندهمسری، این گزاره البته درباره 
خود من می تواند صدق کند وقتی با چندهمسری مخالفم 
اما درباره آن می نویسم. این چنین است که از در نفرت وارد 

شدیم و در خدمت موافقان چندهمسری قرار گرفته ایم.
این روزهــا همگی به نیرو های متعهــدی برای تبلیغ 

آنچه نمی خواهند بدل شــده اند، تبلیغی از در مخالفت؛ 
گویا موافقــان این موضــوع از تاکتیک بدنامــی بهتر از 
گمنامی اســت بهره می برند.  تصویری در شــبکه های 
اجتماعی دست به دســت می شــود و اغلب افرادی که 
آن را در صفحات شخصی شــان گذاشــته اند، هدفشان 
اعالم نارضایتی بوده اســت، نــه تبلیغ و عــده کثیری 
 هم کامنت می گذارنــد تا مخالفت خــود را اعالم کنند . 

این ها نشانه چیست؟
نشانه به هم ریخته شــدن امنیت روانی خانواده های 

ایرانی، خصوصا زنان. آماری که یک فرد تا دیروز گمنام در 
همین مرکزی که با این تصویر به خبر روز ایران بدل شده 
است، از خانواده های چندهمسر ارائه می دهد، ۱۰۰هزار 
خانواده اســت. طبق آخرین آمارهای ارائه شده در ایران 
۲۵میلیون خانوار زندگی می کنند. سهم این صد هزار مرد 

چند همسره چقدر است؟
به نظر می رسد به جای اعتراض به تبلیغ چندهمسری 
بهتر باشد مخالفان دست به کارهای فرهنگی بزنند، مثال 
درباره شروط ضمن عقد روشنگری کنند، الزامات روز را 
تشریح کنند و برای داشتن زندگی بهتر از خودشان آغاز 
کنند. انگار در این هیاهوی چندهمسری به راه افتاده، آنچه 
فراموش شده است، همان چیزی است که ما می خواستیم 

اما ســخت درگیر نظر دادن درباره آنچــه نمی خواهیم 
شده ایم. چندهمســری هیچ گاه سبب خیر و برکت نبود 
و نیست. حتی همسران اولی که رضایت می دهند، از سر 
دلخوشی نیست که موافقند، اضطرار عامل موافقت زنان با 
ازدواج مجدد شوهرانشان است. شاید بهتر باشد به کسانی 
که نگران بی شوهر ماندن دختران و تجرد قطعی هستند، 
سرنوشت میترا استاد را یادآوری کرد. مشهورترین همسر 
دوم دهه نود؛ بهتر است دامنه این بحث را جمع کنیم و به 
جای اعالم نظر درباره آنچه دوســت نداریم، درباره آنچه 
ترجیحمان است صحبت کنیم. سال های طوالنی است 
درگیر بحث درباره نخواسته هایمان هستیم. انگار کافی 

است.

چرا همگی مبلغ »چندهمسری« شده ایم؟

در خالل سال های گذشته 
که مسئله جدایی ری از 

تهران بر سر زبان ها افتاده 
بود، یک موضوع دیگر هم 

بدون سروصدا پیگیری 
می شد: ایجاد منطقه آزاد 

تجاری و اقتصادی در 
جنوب تهران و در جوار 

فرودگاه امام خمینی، یعنی 
در زمین های متعلق به 

شهرستان ری!

چمران تاکید کرده است 
که اگر شهرری از تهران 
جدا شود مطمئن باشید 

بعد از مدتی شمیرانات نیز 
خواهان جدایی از تهران 
است و بعد از آن مناطق 

دیگر نیز می توانند با 
شهرهای در حریم ادغام 
شده و از تهران جدا شوند
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