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شهرنوشت

کمــک هزینه ای که ایــن روزها 
ســازمان های حمایتی بــه عنوان 
ماهیانه به حســاب مددجویانشان 
نقــدر  هما می کننــد،  یــز  ر ا و
تعجب برانگیز اســت که نرخ تورم. 
هر چقدر این یکی تندتر می دود، آن 

یکی تنها به خود تکانی می دهد!
دیروز نرجس اسعدی، مدیرکل 
دفتر توانمندســازی خانواده و زنان 
ســازمان بهزیستی کشــور به ایلنا 
گفت: »ماهانه مبلــغ ثابتی از ۴۲۰ 
هزار تومان تــا حداکثر یک میلیون 
و ۳۲۰ هزار تومان براساس تعداد به 
خانواده های تحت پوشش پرداخت 

می شود«.
این رقم کــه پــس از ۲۰ درصد 
افزایش در بهار امسال به مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی »دیگر نهاد 
حمایتی کشــور« نیز تعلق گرفت، 
در حالی اســت که خط فقر ســر به 
فلک گذاشته است. تابستان پارسال 
مرتضی بختیــاری، رئیس کمیته 
امداد گفته بود: »خط فقر از ۹۵۰ هزار 
تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون 
تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است«. 
اما اردیبهشــت ماه امسال طبق 
اعــام وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعي »به طور متوســط هزینه 
خانوارهاي مستاجر نزدیک به خط 
فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ 
هزار تومان است«! هر چند این رقم 
تنها متوسط اجازه مســکن را در بر 
می گرفت، اما باز هم صدای بسیاری 

را درآورد. به اذعان بسیاری، متوسط 
اجاره مســکنی کوچک با کمترین 
امکانات در حاشیه های تهران بالغ بر 
۴ میلیون تومان است. عددی که اگر 
آن را در کنار کمک نهادهای حمایتی 
قرار دهیم به نظر می رســد دردی از 
درد یک خانواده پنج نفره که می توان 
حداکثر کمک؛ یعنــی یک میلیون 
۳۲۰ هزار تومان را دریافت کند، دوا 

نخواهد کرد.

شمار مددجویان کمیته امداد
و بهزیستی

دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی 
بیشترین بار فعالیت در این حوزه را بر 
دوش می کشد. به طوری که در حال 
حاضر آمار مددجویان دستگاه های 
حمایتی حدود ۱۲ میلیون نفر است 
که از این تعداد حدود پنج در پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و حدود 
هفت میلیون نفر در حمایت سازمان 
بهزیستی کشــور قرار دارند که یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این جمعیت 
معلول هستند. این رقم بدان معناست 
که حدود ۱۴.6 درصد جمعیت کشور 

تحت پوشــش این دو نهاد حمایتی 
هستند. رقمی که از دو سال گذشته 
تا کنون ۳.۵ درصد افزایش نشــان 
می دهد. با این حــال برخی این آمار 
را نوک کــوه یخ می داننــد. در عین 
حال براســاس آخرین آمــار اعام 
شده از ســوی ســازمان بهزیستی 
ســاالنه ۴۰ هزار معلول شــدید به 
معلوالن کشور افزوده می شود. در این 
میان مطابق اعام سازمان بهزیستی 
کشور، برای سال ۱۴۰۱ یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار خانوار پشــت نوبت برای 
دریافت مستمری هســتند که تنها 
۵۰۰ هزار آنها از خانوار هستند که باید 
سال گذشته از خدمات این سازمان 
بهره مند می شدند اما به دلیل تامین 

منابع مالی این اتفاق رخ نداد.
در این میان براســاس آمارهای 
پراکنده 6۰ درصد از کسانی که تحت 
پوشــش خدمات حمایتــی اندک 
کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، 
زنان هســتند. زنان تنها، سالمند یا 
سرپرســت خانوار کــه تنها فرصت 
شغلی در اختیار ندارند بلکه با توجه 
به افزایش روز افزون تورم در کشــور 
در معرض آسیب های جدی هستند.

آسیب نهادهای حمایتی
با توجــه به این آمــار بیش از ۱۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشــور نه به 
دلیل معلولیت که بــه دالیلی مثل 
نداشتن شغل و درآمد پایین از حمایت 
دائمی یــا گهگاهی کمیتــه امداد و 
سازمان بهزیستی برخوردار می شوند 
که به نســبت جمعیت کشــور عدد 
باالیی محسوب می شود. افرادی که 
یا شغلی ندارند یا درآمد آنها محدود 

اســت. ایــن در حالی اســت که در 
دوران کرونا و البته مشکات عدیده 
اقتصادی کشــور جمعیت خواهان 
دریافــت این کمک ها نیــز افزایش 

قابل توجهی پیدا کرد.
وحید محمــودی، اقتصاددان در 
این باره می گوید: »آمارها می گوید ۲۰ 
درصد به مستمری مددجویان اضافه 
شده اما این رقم هر چند در مجموع 
برای دولت بزرگ اســت اما کیفیت 
زندگی افراد نیازمند جامعه را تغییر 
نداده است. این در حالی است که به 
جای کمک نقــدی، دولت می تواند 
با فراهم کــردن زمینه هایــی افراد 
نیازمند را توانمند کرده تا خود قادر 
به تامین معیشت شان باشند؛ چراکه 
نهادهای حمایتی با کمک هایی که 
ارائه می دهند تنها می توانند حداقل 
امکانات را در اختیار افراد قرار دهند«.

محمودی ادامه می دهد: »دولت 
بایــد از درآمــد حاصــل از کاهش 
یارانه های سوخت در جهت افزایش 
دسترســی و بهبود کیفیت آموزش 
و مراقبت هــای بهداشــتی، بهبود 
زیرساخت های فیزیکی و ... استفاده 

کند، نه اینکه آن را به شــکل خام با 
عنوان مســتمری، در اختیــار افراد 
بگذارد«. این در حالی است که برخی 
منتقــدان نیز معتقدنــد، نهادهای 
حمایتی به دلیل ساختار بوروکراتیک 
خود بیشــتر بودجه دریافتی خود را 
صرف ســازمان های عریض و طویل 
و حقوق پرســنل می کنند و عما از 

اهداف اولیه خود فاصله می گیرند.
پرویز فتــاح، که پیشــتر رئیس 
کمیته امداد امام خمینــی بود هم 
چنین رویه ای را قابل قبول نمی داند. 
او چندی پیش اعام کرد که افزایش 
تعداد مددجویان نهادهای حمایتی 
افتخاری ندارد و آنچــه باید مدنظر 
قرار گیرد خودکفایی و خارج کردن 

نیازمندان از چرخه حمایتی است.

قانون اساسی چه می گوید؟
در اصل ۲۹ قانون اساســی آمده 
است: »برخورداری از تأمین اجتماعی 
از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، 
ازکارافتادگــی، بی سرپرســتی، 
درراه ماندگــی، حوادث و ســوانح، 
نیاز به خدمات بهداشــتی درمانی و 
مراقبت های پزشکی به صورت بیمه 
و غیره، حقی اســت همگانی. دولت 
موظف اســت طبق قوانین از محل 
درآمدهــای عمومــی و درآمدهای 
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و 
حمایت های مالی فــوق را برای یک 
یک افراد کشور تأمین کند«. اما این 
وعده مطابق آنچــه در قانون، آمده 

چگونه محقق می شود؟
کامران قربانعلی، کارشناس بیمه 
تامیــن اجتماعی معتقد اســت که 
توانمند ســازی و ایجاد اشتغال برای 
افراد کم درآمد بهترین راه تامین این 
خدمات است. او می گوید: »در ماده ۹ 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی آمده اســت که دولت باید 
سیاست توانمندســازی را به معنای 
کاهش روش هــای  مبتنی بر تأمین 
مســتقیم نیاز و در مقابــل افزایش 
توانایی های فردی و جمعی به منظور 
تأمین  نیازها توسط خود افراد پیش 
ببرد و با  ایجاد زمینه های اشــتغال 
فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او را 

فراهم کند«.
به گفته او تخصصی شدن فعالیت 
نهاد هــای حمایتی، به ایــن نهادها 
کمک می کند تا برای ایجاد شــغل 
مستمر برای افراد آسیب پذیر جامعه 
و اجرای این اصل مهم قانونی اساسی 

گام بردارند.

توسعه فقر در غیاب اشتغال
بیکاری، یکی از چالش های مهم 
عرصه توسعه اســت. جدای از تاثیر 
منفی بیکاری بر توســعه اقتصادی 

هر کشور، اشتغال و حضور و فعالیت 
افراد جامعه در چرخه تولید و توسعه، 
احساس رضایتمندی را نیز به دنبال 
دارد. بخشی از رضایتمندی با کسب 
درآمد و بخشی دیگر از آن با اطمینان 
از تامیــن آتیه به وجــود می آید. در 
مقابل، بیکاری و دسترسی محدود 
به فرصت ها و منابع کســب درآمد، 
نتیجــه ای جز فقر در پی نــدارد. در 
این باره کیوان مرتضوی، کارشناس 
امور اجتماعی می گوید: »اغلب افراد 
بیکار توان تامیــن هزینه های خود 
و خانواده شــان را ندارند. اینجاست 
که نهاد های حمایتــی اعم از دولتی 
و خیریه ســر برمی آورند و با منابع 
محدودشان ســعی در سامان دادن 
به زندگی این افراد می کنند. منابعی 
که در اصطــاح عامیانــه تنها نان 
بخور و نمیری اســت که در اختیار 
مددجویانش قــرار می گیرد. یعنی 
به صورت خاصه می توان گفت که 
این نهاد ها در غیاب اشــتغال شکل 
می گیرد. از سوی دیگر این موضوع 
خود فرهنگ گریز از کار را تشــدید 
می کند. چیزی کــه به عقیده برخی 
از کارشناســان با پرداخت یارانه در 
بین اقشــار مختلف رخ داد و سبب 
شــد برخی از روســتاییان دست از 
کشاورزی بکشند و روزگار را با همین 

یارانه سر کنند«.
در حالــی کــه وجــود چنین 
نهادهایی یکــی از چترهای حمایت 
دولت ها برای اقشار بی بضاعت جامعه 
تلقی می شــود. افرادی که به دالیل 
مختلفی مثل بیماری یا نیافتن یا از 
دست دادن شغل شــان دچار ضعف 
در بنیه اقتصادی شــده اند. اما اینکه 
دولت بــرای حمایت از ایــن افراد و 
خانواده هایشان چه سیاستی پیش 
می گیرد باید مورد توجه جدی تر واقع 
شود. مرتضوی می گوید: »دولت باید 
با اتخاذ تدابیری فرصت های شغلی 
برای مددجویانی که امکان فعالیت 
دارند را فراهم کند تــا آنها عاوه بر 
کســب درآمد، عزت نفسشــان نیز 
حفظ شده و برای تامین آتیه خود و 
خانواده چشمشان به دست دولت ها 
و نهادها نباشد. از ســوی دیگر این 
موضوع هزینه های زیادی بر دولت ها 
سوار می کند. به طوری که برنامه های 
اجتماعی چتر ایمنی برای فقرا، هر 
سال بخشی از صندوق دولت را خالی 

می کند«.
در همیــن راســتا می تــوان با 
بازتعریف توانمندسازی افراد از طریق 
آموزش زمینه بازگشت آنها را به بازار 
کار فراهم یا حتی با سرمایه گذاری و 
ایجاد اشتغال، این افراد را که از آنها با 
عنوان مددجو یــاد می کنیم از الیه 

حمایت خارج کرد.

مددجویان نهادهای حمایتی، حداکثر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان دریافت می کنند 

کمکهزینههابهگردپایتورمهمنمیرسد

در ماده 9 قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تأمین 

اجتماعی آمده است 
که دولت باید سیاست 

توانمندسازی را به معنای 
کاهش روش های  مبتنی 

بر تأمین مستقیم نیاز و در 
مقابل افزایش توانایی های 

فردی و جمعی فراهم کند

در حالی که متوسط اجاره 
مسکنی کوچک با کمترین 

امکانات در حاشیه های 
تهران بالغ بر 4 میلیون 
تومان برآورد می شود. 

حداکثر کمک نهادهای 
حمایتی برای خانواده 5 

نفره یک میلیون ۳۲۰ هزار 
تومان است
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شناسایی 3هزار صنعت آالینده
در کشور

سرپرست معاونت محیط 
زیســت انســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیست ضمن 
اشــاره به شناســایی۳هزار 
صنعــت آالینــده، دربــاره 
کانون های فرســایش بحرانی گفت: تنها ۵۰۰ هزار 
هکتار اقدام عملیاتی در قبال ۳۵ میلیون هکتار کانون 
فرسایش بحرانی انجام شده است. به گزارش ایسنا، ایرج 
حشمتی افزود: در حال حاضر به علت تنگناها، تحریم ها 
و نگاه های صرفا اقتصادی شــاهد پدیده های زیست 
محیطی مانند آلودگی هوا، فرونشست زمین، خشکی 

تاالب ها و ... هستیم که ناشی از بی تدبیری ماست.
    

آزمون دوباره
از رتبه های شبهه دار کنکور

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش 
کشور بیان کرد: عده ای هستند که وسیله و ابزار تقلبی 
از آن ها گرفته نشده اســت؛ اما رتبه های شبهه داری 
آورده اند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسن مروتی 
افزود: ما با توجه به مقایسه سوابق تحصیلی و یا رتبه های 
کنکور های گذشته آن ها و همچنین میزان مطابقت 
پاسخ آن ها با پاسخنامه کلید، تقلب این افراد را شناسایی 
کرده ایم. این سه مورد باعث شده اند که این ها از نظر 
فنی در واقع شرکت کنندگان شبهه دار حساب شوند و 

کارنامه کنکور آن ها صادر نشده است.
    

مرگ یک محیط بان
در منطقه »خانگرمز«

مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان همدان گفت: 
ساعت ۲۱ شامگاه یکشنبه 6 
شهریور، دو تن از محیط بانان 
منطقه حفاظت شده خانگرمز 
به نام های حشمت اهلل ملکی و حامد مومیوند در حین 
بیتوته در منطقه حفاظت شده و انجام وظیفه، دچار 
سانحه آتش سوزی شدند که محیط بان ملکی در همان 
ساعات اولیه جان باخت. به گزارش همشهری آناین، 
سیده مریم محمدی، با بیان اینکه علت سانحه انفجار 
گاز کپسول در اتاقک محیط بانی منطقه گزارش شده 
است، خاطرنشان کرد: در وقوع این حادثه اصاً عمدی 
در کار نبوده اما با توجه به اینکه اتاقک محیط بانی در 
باالی کوه بوده، یگان حفاظت محیط زیست به اتفاق 

نیروی انتظامی در حال بررسی علت حادثه هستند.
    

مالچ بیولوژیک
جایگزین مالچ نفتی می شود

دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: امسال با سازمان منابع طبیعی 
تعامل خواهیم کرد تا مالچ های بیولوژیک جایگزین 
مالچ های نفتی شــود. به گزارش ایرنــا، علی محمد 
طهماسبی افزود: از سال ۱۳۹۷ استفاده از مالچ های 
بیولوژیک در دستور کار قرار گرفت. باید ۲ سال از زمان 
پاشش مالچ ها می گذشــت تا اثر آن ارزیابی شود که 
مشخص شد نتیجه بخش بوده است.  به گفته وی، سال 
۱۴۰۱ حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با 
گرد و غبار تخصیص یافته که بین دستگاه های مرتبط 

توزیع شده است.
    

اطالعیه قوه قضائیه درباره جرم 
سقط جنین

معاونــت اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه اعام کرد: هر عملی 
که از زمان شکل گیری نطفه 
در رحــم مادر تا پایان رشــد 
کامل و زمان خارج شدن از رحم صورت گیرد، سقط 
جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر است. براساس 
این اطاعیه؛ برای افراد متخصص در زمینه پزشکی 
مجازات ابطال پروانه، پرداخت دیه و حبس مقرر شده 
است. در مورد سایر اشخاص، انجام عمدی سقط جنین 
موجب پرداخت دیه و مجازات حبس خواهد بود و در 
صورت غیرعمدی بودن، موجب پرداخت دیه می شود.
در موارد محــدودی از جمله نجات جــان مادر یا 
عقب افتادگی یــا ناقص الخلقه بودن جنیــن، بنا به 
تشخیص پزشکی قانونی سقط جنین مجاز بوده و در این 

صورت مسئولیتی متوجه هیچ شخصی نخواهد بود.
    

پاییز گرم و کم بارشی در راه است
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی 
گفت: به دلیل فعالیت سامانه مانسون، سیستم های 
بارشی در پاییز دیرتر وارد کشور خواهند شد و پاییزی 

کم بارش و با دمایی بیش از حد نرمال خواهیم داشت.
به گزارش ایســنا، احد وظیفه افزود: عاوه بر کم 

بودن، میزان بارش ها دیرتر نیز خواهد بود.

از گوشه و کنار 

اواخر اسفندماه ســال ۱۴۰۰ کلنگ یکی از غیرمحیط 
زیستی ترین طرح ها با عنوان پتروشیمی میانکاله در مازندران 
به زمین زده شــد، این اتفاق در حالــی رخ داد که این طرح 
ارزیابی زیست محیطی نداشت. همین مساله صدای اعتراض 
دوستداران محیط زیست را درآورد. در همین باره دیروز رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست درباره سرانجام پتروشیمی 
میانکاله گفت: »همان زمان که کلنگ احداث پتروشــیمی 
به زمین زده شــد اعام کردیم که از نظر ما کلنگی به زمین 
زده نشده اســت چون گزارش ارزیابی ندارد از این رو اجرای 
آن متوقف شد و پرونده پتروشــیمی میانکاله برای همیشه 

بسته شد«.
با این حال به تازگی اخباری مبنــی بر زمین زدن کلنگ 
پتروشیمی بهبهان هم به گوش رسید، پروژه ای که ارزیابی 
زیست محیطی ندارد. در خصوص این ماجرا نیز علی ساجقه 
با تکرار سخن قبلی خود تصریح کرد: »چون پروژه پتروشیمی 
بهبهان گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد از این رو از نظر ما 

کلنگی به زمین زده نشده و این طرح اجرا نمی شود«.
او به ایرنا گفت: »استخوان الی زخم های زیادی در بحث 

محیط زیست در کشــور داریم که یا آگاهانه یا ناآگاهانه این 
اتفاقات افتاده است که باید سریع تعیین تکلیف شود، رییس 
جمهوری همواره تاکید دارد کــه گره های ذهنی مردم را باز 
کنید، گره های ذهنی برای مردم ایجاد نکنید متاســفانه در 
این قسمت به ویژه برای دوستداران محیط زیست گره های 

ذهنی زیاد است«.
وی درباره احداث پتروشیمی بهبهان اظهارداشت: »رییس 
جمهور تاکید کرد که کلنگ هیچ پروژه ای بدون ارزیابی زیست 
محیطی به زمین زده نشــود و این در مجموع رویکرد دولت 
است، وزرایی هم که بیشــتر در احداث پروژه ها نقش دارند 
نیز اذعان کردند که هیچ پروژه عمرانی در کشور بدون مجوز 
محیط زیست کلنگش به زمین نخواهد خورد و این اتفاق هم 

افتاده است«.
وی افزود: »در ســفرهای ۳۱ گانــه رییس جمهور، هیچ 
کلنگی به زمین نخورد بلکه اعتبار پروژه های نیمه تمامی که 
وجود داشت با معموال باالی ۵۰ درصد پیشرفت، تخصیص 
یافت؛ متاسفانه کلنگ پتروشیمی بهبهان به صورت مجازی به 
زمین زده شد و چون گزارش ارزیابی زیست محیطی ندارد، ما 

می گوییم که هیچ کلنگی به زمین نخورده است؛ دولت و تمام 
همکاران در دولت متعهد شدند طرح ها با مجوز محیط زیستی 
می توانند عملیات عمرانی داشته باشند در غیراینصورت امکان 
اجرا وجود ندارد؛ این دستور رییس جمهور است و ما هم این 

روال کار را پیگیری می کنیم«.
محمد داسمه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط 
زیست نیز در این باره به ایرنا گفت: »مکان یابی صنایع بزرگ از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است در واقع طرح ها و پروژه ها 
پیش از اجرا از باب امکان سنجی و مکان یابی می بایست حسب 
ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات 
هیات وزیران مورد ارزیابی های زیست محیطی قرار گیرند و 
نتیجه تصمیم گیری نهایی کارگروه ارزیابی اثرات زیســت 
محیطی و معاونت انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور برای مجریان پروژه ها الزامی اســت، به همین دلیل 
شروع هرگونه عملیات اجرایی و کلنگ زنی و تجهیز کارگاه در 
طرح پتروشیمی بهبهان که فاقد این مجوزها است برخاف 

قوانین است«.
وی افزود: »از ســوی دیگر به  دلیل اینکه در بهبهان دریا 

وجود ندارد، تنها منبع تامین آب پتروشیمی، رودخانه مارون 
خواهد بود که اکنون منبع تامین آب پاالیشگاه بیدبلند است 
بنابراین پاالیشگاه باید از حقابه تاالب شادگان استفاده کند 
این در حالی است که بخش زیادی از تاالب خشک شده و اگر 
این روند ادامه یابد، شاهد گرد و غبار در این منطقه خواهیم 
بود. عاوه  بر اینکه بدون گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 
و مجوز زیست محیطی اقدام به کلنگ زنی کردند نکته بسیار 
اساسی اینکه حسب صفحات ۳۱ و ۳۲ سند چکیده مطالعات 
آمایش سرزمین استان خوزســتان، این استان به ۹ منطقه 
تبدیل شده که شهرستان آغاجاری، امیدیه و بهبهان منطقه 
پنج برنامه ریزی تعریف شــدند و صراحتا قید شده هر گونه 
صنایع آالینده باالدستی و پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی 
و صنایع پایین دستی نفت و گاز به دلیل وجود منابع کشاورزی 

در شهرستان بهبهان مورد تایید آمایش استان نیست«.

پرونده میانکاله برای همیشه بسته شد، اما...

پتروشیمی بهبهان، استخوانی دیگر الی زخم  محیط زیست

گزارش

سعیده علیپور


