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سالمت

کودک دستگیر
نشود

ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد
در نیمه دوم سال تغییر میکند؟
رییــس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره ســاعت و نحوه اجرای
طــرح ترافیک و زوج و فرد در نیمه دوم ســال توضیحاتــی را ارائه کرد و گفت:
بــا توجه بــه اینکه اعمال چنیــن تغییراتی بــا مصوب ه شــورای ترافیک تهران
مقدور اســت طــرح ترافیک و زوج و فرد همچون نیمه نخســت ســال خواهد
بود.
ســردار محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ایســنا ،دربــاره تدابیر پلیس برای
بازگشــایی مدارس و آغاز مهرماه ،اظهار کــرد :برابر پیشبینیهایمان احتماال از
ابتدای مهرماه شاهد افزایش  30درصدی در حجم ترافیک باشیم که این افزایش
در ساعات پایانی صبح و همچنین هنگام غروب آفتاب بیشتر به چشم میخورد.
وی با بیان اینکه در همین راســتا مأموران پلیس راهور در آمادهباش هستند،
گفت :برنامهریزیهای الزم در این زمینه نیز انجام شده و ما از مدارس خواستهایم
تا تکلیف سرویسها را پیش از آغاز سال تحصیلی مشخص کنند تا دانشآموزان
از همان روز نخست با سرویس به مدرسه بروند و دیگر نیازی به حضور والدین و
خودروهای شخصی در اطراف مدارس نباشد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره اینکه آیا ممکن اســت با
توجه به تغییر ساعت رسمی کشور ،ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد نیز
تغییر کند به ایسنا ،گفت :اعمال چنین تغییراتی با مصوبه شورای ترافیک تهران
مقدور اســت و تاکنون چنین تصمیمی برای تغییر در ساعات آغاز یا پایان طرح
ترافیک و زوج و فرد اتخاذ نشده است.
مهماندار اضافه کرد :بنابراین طرح ترافیک و زوج و فرد همچون نیمه نخســت
ســال از ساعت  6:30صبح آغاز شده و طرح ترافیک در ساعت  17و طرح زوج و
فرد در ساعت  19به پایان میرسد.

اجتماعی

کولهبری؛ خطر کردن برای نان یا جان؟

 70درصد بازار نوشتافزار
در دست محصوالت خارجی
مدیرعامل مجمع نوشتافزارهای ایرانی-
اسالمی گفت :در حال حاضر  70درصد بازار
نوشتافزار در اختیار محصوالت بیگانه است؛
از میان  30درصــد تولید داخلی نیز بیش از
 20درصــد آن اختصاص بــه کاراکترهای
خارجــی دارد بنابراین تنهــا  5تا  10درصد
تولیــدات داخلی برگرفتهشــده از هویت و
شخصیتهای ملی و دینی ایران است.
ســعید حســینی ،مدیرعامل مجمع مراکز
تولیــد و توزیــع نوشــتافزارهای ایرانی-
اسالمی ،با بیان اینکه دانشآموزان در حدود
 15ســال و در ایام تحصیل خود با انواع نوشــتافزار روبرو و مجبور به اســتفاده از آنها
هســتند اظهار کرد :در این زمان که دانشآموز با این محصوالت درگیر است ،هویت وی
شکل میگیرد.
وی افزود :اما در حال حاضر این زمان بهصورت کامل در اختیار فرهنگ غرب قرار گرفته
چرا که آنچه از طریق نوشتافزارها منتقل میشود ،منطبق با فرهنگ و هویت ما نیست و
رویکردهای توهمزا ،خشونت ،و نفی حیا و عفاف را در پیش گرفته است.
حسینی تصریح کرد :طی بررسیهای طوالنی به این نکته مهم دستیافتیم که کودکان
با کاراکترها و شخصیتهای ساختهشده در انیمیشنها ،بازیها ،لباسها و نوشتافزارهای
خــود زندگی میکنند و غرب از این طریق به دنبــال کار فرهنگی بر کودکان و نوجوانان
است.
وی با بیان اینکه کمکم کودکان و نوجوانان کاراکترهای تولیدشــده را بهعنوان قهرمان
و دوســت خود انتخاب و با آن همزادپنداری میکنند ،گفت :تأثیر این شخصیتســازیها
چنان است که عمده محتوای شــخصیت کاراکترها در زندگی کودکان و نوجوانان به کار
برده میشود.
این مسئول اضافه کرد :در حال حاضر  70درصد بازار در اختیار محصوالت بیگانه از جمله
چین ،هند ،تایلند ،تایوان ،تایلند و آلمان و  30درصد باقیمانده در اختیار تولید داخلی است.
وی بــا اعالم اینکه از میان  30درصد تولید داخلــی بیش از  20درصد آن اختصاص به
کاراکترهای خارجی دارد و باقی برگرفتهشده از شخصیتهای داخلی است ،یادآور شد :تنها
 5تا  10درصد تولیدات داخلی برگرفتهشده از هویت ملی و دینی ایرانی است لذا نهادهای
فرهنگی چون وزارت ارشــاد ،صداوسیما ،سازمان تبلیغات اسالمی و دیگر نهادهای متولی
در کاراکتر ســازی و ایجاد شخصیتهای محبوب کودکان و نوجوانان مسئولیت دارند و از
سوی دیگر باید در نهادینه کردن مصرف تولیدات داخلی اقدام کنند.
مدیرعامل مجمع مراکز تولید و توزیع نوشتافزارهای ایرانی-اسالمی یادآور شد :به دلیل
اهمیت موضوع ،مجمع نوشــتافزارهای ایرانی-اسالمی کار خود را بهتازگی آغاز کرده تا
در مقابل باوری که معتقد اســت اجناس خارجی نسبت به تولید داخلی دارای کیفیتی برتر
اســت ،فرهنگســازی الزم را ایجاد و این باور را در میان اقشار مختلف مردم بیاورند که
حمایت از محصول داخلی الزمه رونق تولیدات کشور است.
وی ادامه داد :در حال حاضر در داخل کشــور با کمبود کاراکتر و شخصیتسازی داخلی
محبوب که کودکان و نوجوانان نســبت به آن گرایش داشته و آن را دوست داشته باشند،
روبرو هستیم.
حســینی با انتقاد از واردات نوشتافزار به کشــور گفت :این محصوالت گاه باکیفیت و
قیمت پایین نســبت به محصول ایرانی در بازار عرضه میشود و نظارتی نیز بر محصوالت
ارائهشده در بازار وجود ندارد.
این مسئول با بیان اینکه بسیاری از کاراکترهای مورد استفاده در نوشتافزار بدون نظارت
الزم از ســوی متولیان امر وارد بازار شــده و به دســت مخاطبان خود میرسد ،گفت :این
در حالی اســت که در حال حاضر اســتفاده از کاراکترهای داخلی کم است و در عین حال
تولیدکننده باید مالکیت معنوی این کاراکترها را هم حفظ و حقوحقوق آن را رعایت کند.
وی عنوان کرد :این عوامل باعث میشود که علیرغم استقبال عمومی ،دست تولیدکننده
در استفاده از همین کاراکترهای محدود بازهم محدودتر شود.
مدیرعامل مجمع مراکز تولید و توزیع نوشتافزارهای ایرانی-اسالمی با بیان اینکه برای
ایجاد ارتباط بیشــتر میان ابزارفروش و مردم باید وارد میدان شد ،ادامه داد :در حال حاضر
بازارهای ما اعتقاد چندانی به فروش محصوالت ایرانی ندارد و با وجود اینکه مرحله تولید را
پشت سر گذاشتهایم اما در مرحله توزیع دچار مشکل هستیم و تنها از طریق نمایشگاههایی
که گذاشته میشود فروش تدریجی اقالم تولیدی صورت میگیرد.
وی اضافه کرد :وزارت آموزشوپرورش اگر این همت را داشته باشد که در انتقال مفهوم
به دانشآموزان و والدین آنها تالش کند بیشــک اثرگذاری بسیاری در هویت بخشی به
جامعه هدف خواهد داشت؛ همچنین وزارت ارشاد نسبت به ارائه انتشار مجوز به محصوالت
فرهنگی کمکاری بسیار دارد که باید جبران شود.
این مسئول در خصوص کیفیت محصوالت ایرانی گفت :در برخی از محصوالت از جمله
مداد نوکی و غلطگیر چون وارداتی است ،نمیتوان نظر داد اما در محصوالت دیگر از جمله
دفاتر و خودکار شاهد آن هستیم که در داخل کشور باکیفیت باال تولید میشود اما به دلیل
عدم استقبال بازار از اسم تولید داخلی ،به نام برند خارجی عرضه میشود.
حســینی در پایان خاطرنشــان کرد :مردم همواره نشــان دادهاند که در صورت تبلیغ و
شــناخت الزم نسبت به محصول ایرانی مشتاق هستند لذا نیاز است با حمایت مسئوالن و
نهادهای فرهنگی برای عرضه و تولید محصوالت داخلی متناسب با هویت ملی و دینی از
جمله نوشتافزارهای ایرانی -اسالمی گام برداشته شود.

مسعودیفرید :باید به فکر رفع اساسی مشکالت کودکان کار و خیابان و زندگی بهترشان بود
حبیباهلل مسعودیفرید ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در واکنش به مطالبات مردمی و بعضی اخباری که درباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان مطرح میشود ،میگوید :هدف این طرح هم همین است که به زندگی
بهتر این کودکان منجر شود ،نباید از واژه «دستگیری» کودکان استفاده کرد ،بلکه در این طرح ،آنها جذب میشوند تا به وضعیت زندگیشان رسیدگی شود .نامی که روی این کار گذاشته میشود جمعآوری یا دستگیری نیست ،بلکه
باید از واژه جذب استفاده کرد .ما در سازمان بهزیستی ،بر اساس آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که برای بهزیستی و چندین نهاد دیگر تدوین شده ،قصد داریم فعالیتهای مثمرثمری برای بهتر شدن وضعیت این کودکان
انجام بدهیم و این طرح هم با همین هدف انجام میشود .در قدم اول برای این که بتوانیم کاری انجام دهیم ،باید بدانیم این کودکان از چه خانوادههایی هستند و بر اساس آن ،مداخالتمان را طراحی کنیم.

شهال منصوریه

نبود شــغل ثابت و بیکاری بیشــک از مهم ترین
دالیــل رویآوردن برخی از مرزنشــینان به واردات
غیر رسمی کاال به کشور است ،اما این درحالی است
که میتوان با کنترل و برنامه ریزی دقیق ،تهدیدهای
موجود در مرزها را به فرصتهای طالیی تبدیل کرد.
کولهبری بدون تردید یک آســیب اجتماعی اســت؛
اشــتغال از ســر ناچاری به کاری موقت ،پرمشقت،
آسیبزا و کمدرآمد که اگر در حین کار به آسیبی
نیانجامــد ،در کوتاهمدت و بلندمدت دمار از روزگار
شاغالنش در خواهد آورد .کولهبری آسیبی است که
گریبانگیر عدهای از شهروندان شده است.
آذربایجان غربی تنها اســتان کشور بوده که با سه
الی چهار کشــور بیش از  ۸۹۱کیلومتر مرز مشترک
دارد ،مرزهایی که ســالها است در کنار فرصتهای
متعدد تهدیدات فراوانی نیز به همراه داشــته است.
یکــی از تهدیدات کــه هر چقدر هم همــزاد با مرز
باشد پدیده شــوم قاچاق است؛ پدیدهای که تاکنون
هزینههــای زیادی را به کشــور و حتــی اهالی این
منطقه تحمیل کرده ،اما هنوز تعریف و مرز مشخصی
بین قاچاق و معیشــت مرزنشــینان(کولبری) ارائه
نشده اســت .نبود سرمایه گذاری مناسب ،واحدهای
تولیدی و صنعتــی در کنار محرومیــت در مناطق
مرزی موجب شــده مردم برای امرار معاش دست به
فعالیتهایی قانونــی و غیرقانونی از جمله کولبری،
پیله وری و داد و ســتد از طریق بازارچههای مرزی
بزننــد .اما همین فعالیتها نیــز به دلیل درآمدهای
اندک تاکنون نتوانســته باری از دوش مردم مناطق
مــرزی بردارد موضوعی که بیتوجهی مســئوالن به
معیشــت و اشــتغال در این مناطق را بــه معضلی
اساسی تبدیل کرده است.
کولهبری از نظر حقوقی
از ســوی دیگر از نظر حقوقی نیز کولهبری شغلی
موافــق موازین نیســت .از اینکه ماهیتــا کولهبران
بازیچه دســت قاچاقچیانند که بگذریــم ،کولهبری
در تضــاد صریح بــا موازین قوانیــن و مقررات کار-
البته اگر بتوانیم کولهبری را یک شــغل به حســاب
بیاوریم -و اصول قانون اساسی است .به عنوان مثال،
بند  12اصل سوم قانون اساسی بر پی ریزی اقتصاد
صحیح و عادالنه طبق ضوابط اســامی جهت ایجاد
رفــاه و رفع فقر و برطرف کــردن هر نوع محرومیت
تاکید دارد .اصل بیســت و هشــتم دولت را موظف
کرده اســت برای همه افراد امکان اشــتغال به کار

و شرایط مســاوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در اصل چهل و ســوم قانون اساسی نیز دولت مکلف
شده است برنامه اقتصادی کشور را از لحاظ ساعت،
محتــوا و شــکل کار به گونهای تنظیــم کند که هر
فرد عالوه بر تالش شغلی ،فرصت و توان کافی برای
خودســازی معنوی ،سیاسی و اجتماعی و شرکت در

رهبری اجتماع و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد
همچنین دولت باید مانع بهرهکشــی از کار دیگری
شــود .در ایران امروز بســیاری از ارباب مشــاغل از
این حقوق اساسیشــان محرومنــد ولی کولهبران را
شــاید بتوان مصداق اعالی این محرومیت دانست.
کولبران به کســانی گفته میشــود ،که برای کسب
درآمد زندگی خــود مجبور به حمل کاال غیر قانونی
بین دو طرف خط مرزی میشــوند ،یکی از مقاطعی
که توجه رســانهها و مســئوالن به مقوله کولبران
جذب شــد ،مربوط عید نوروز ســال  96بود؛ که با
خبر مرگ  5کولبر جوان در زیر بهمن کوهســتان
پیرانشهر گرفتار شــدند ،آغاز شد و بعدها خبرهای
مرگ کولبران بــه دلیل تیرانــدازی بیش از پیش
آنها را در مرکز توجه قرار داد.
حتی این وضعیت به بــروز اعتراضاتی در مناطق
مرز نشــین منجر شد .یکی از آنها اعتصاب و تجمع
مردم بانه در اعتراض به کشــتهشدن کولبران بود،
که تنها درخواســت آنان خواســتار توقف تیراندازی
بــه کولبران بــود؛ طبق آخرین آمار ســال  95در
کردستان  60هزار نفر کولبر وجود دارد ،که بهدلیل
بیکاری ،فقر و نبود امکانات حداقل معیشتی در قبال
دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کاالی خارجی
از نقاط غیررســمی و بدون مجوز گمرکی میکنند.
عمده فعالیت کولبران در اســتانهای کردســتان،
سیستان و بلوچســتان ،آذربایجان غربی و کرمانشاه
است.

کولبــران کاالهایــی از قبیل تلویزیــون ،کولر،
بخاری ،سیگار ،الستیک خودرو ،پوشاک و منسوجات
وارد و بیشتر افرادی که کولبری میکنند ،را جوانان
و افراد میانســال در رده سنی بین  ۱۳الی  ۶۰سال
تشکیل میدهند.
محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در دوره نهم و
دهم در مجلس شورای اسالمی درخصوص کولهبری
میگوید :به عنوان راهکارهایی برای کوتاه مدت باید
دولت ماهیانه  500هزار تومان به مرزنشــینان واریز
کند و بقیــه مبادالت کاال مرزی از طریق ماشــین
انجام شــود .تا کســانی که کارت کولبری دارند به
این شغل پرخطر روی نیاورند .گفت و گوی زیر را با
نماینده سقز و بانه بخوانید:
یکی از مسایلی که موجب تشدید کولبری
میشود مســئله بیکاری اســت ،بیکاری در
شــهرهایی که کارگران کولبری میکنند االن
در چه وضعیتی اســت و آیا توســعه اشتغال
میتواند زمینه ســاز رفع بلند مدت کولبری
شود؟
بلــه ،صد در صد بــا ایجاد اشــتغال پایدار برای
کولبران ،آنان دیگر هیــچ موقع حاضر به کولبری
نمیشوند ،زیرا حقوق کولبری بسیار کمتر از حقوق
وزارت کار اســت ،در مناطق مرزی ســرمایه گذار و
کارخانهها بسیار کم و محدود است.
دلیل کمبــود کارخانهها و ســرمایهگذار
چیست؟
بهدلیل اینکه ســرمایه گذاران در تهران هســتند
و بــرای احداث کارخانههای خــود ترجیح میدهند
در حاشــیه تهــران یــا شــهرهای نزدیــک تهران
ســرمایهگذاری کننــد ،البته در تالش هســتیم تا
ســازمان فرودگاهی کشور در ســقز فرودگاه احداث
کنند ،تا زمینه برای اشتغال مردم سقز فراهم شود.
تا چه مدت آماده بهره برداری است؟
حدودا تا  2ســال دیگر قرار اســت تحویل دهند.
البته در تالش هستیم ،در مریوان و بانه طی این دو
سال سرمایهگذاری و کارخانه احداث شود.
در شهرستانهای دیگر هم مثل کرمانشاه،
سیســتان و بلوچســتان و آذربایجان غربی
معضل کولبری را شــاهد هستیم ،آیا آنان هم
با نبود سرمایه گذار رو به رو هستند؟
واال نــه به این شــدت ،ولی در کرمانشــاه پاوه و
جوانرود هم باز مشــکل بیــکاری و فقر وجود دارد.
واقعیت این اســت ،که وقتی فــردی  100کیلو بار
بعضیها هــم  200کیلــو برمیدارنــد ،کیلومترها
در ســرما و یخبندان حمل میکنــد و با وجود این
همــه خطری که پیــش رو دارد ،بــرای حمل صد

ایرانیها غالباً در چه سنی بازنشسته میشوند؟
سن بازنشستگی یکی از پرچالش ترین
بحثهای اقتصــادی در دولتهای جهان
اســت؛ طرح این موضوع در هر کشــوری
ســبب بروز بحثهای بســیار میشــود.
بررسیها نشــان میدهد ،ایرانیها به طور
متوســط  14ســال زودتر از ســن معیار
سالمندی بازنشسته میشوند.
براساس پژوهشهای انجام شده توسط
مرکز پژوهشهــای مجلس حکایت از آن
دارد که متوسط سن بازنشستگی در ایران
در حدود  51ســال است که این سن 14
سال از ســن معیار بازنشستگی در جهان
کمتر تلقی میشود.
نکته مهم اینجاست که سن بازنشستگی
تنها  23سال از میانگین ورود به بازار کار در
ایران بیشتر است .به دلیل بحران بیکاری
در ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان
 20تا  25ســال نســبت به نرخ بیکاری
متعارف جمعیت،سن ورود به بازار کار در
ایران بیست و هشت سالگی است.
به این ترتیب انتظار برای بازنشستگی 23
ســال پس از  28سالگی ایرانیان،یعنی در
ســن پنجاه و یک سالگی شکل میگیرد.
ایــن در حالی اســت که غالبــا در دیگر
کشورها افراد در سن  65سالگی بازنشسته
میشــوند،اما در ایران بیــش از  3میلیون
بیکار حضــور دارند که بخــش عمدهای
از انــان را جوانان تحصیلکرده تشــکیل
می دهند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در گزارشی تاکید کرده است که هر ایرانی
مایل به اشــتغال ،به طور متوسط در طول
زندگی خود  23سال کار میکند و حدود
 30ســال خود و بازماندگانش مستمری
دریافت میکنند.
بنابراین آنچه پیش از همه مســئله ساز
است ،کم کاری ایرانیها در فضای اشتغال
و کسب و کار است؛ زیرا رشد اقتصادی در
ســایه کار کردن میتواند افزایش یابد و از
این رهگذر درآمد دولت نیز افزایش یافته
و میتواند مزایای بیشتری را به مرحله اجرا
بگذارد.
مرکز پژوهشهای مجلس به تمایل بسیار
زیاد شاغلین ایرانی برای خروج از اشتغال

و ورود به بازنشستگی اشاره و تاکید کرده
اســت تقاضاهای مکرر جوامــع کارگری
و صنــوف مختلف برای ایجاد تســهیالت
جهت بازنشستگی زودهنگام گواهی بر این
موضوع است.
خطر صندوقهای بازنشستگی در
اقتصاد
به گزارش خبرآنالین ،بررسی علل بحران
بیکاری،از ســه عامل رونمایــی میکند؛
نخســت آنکه ،در شــرایطی بحران اصلی
اقتصاد ایران تلقی میشــود که بررسیها
نشــان میدهــد بحــران صندوقهــای
بازنشستگی ،در ســالهای پیش رو آینده
بازنشستگان را در معرض مخاطرهای جدی
قرار میدهد.
وضعیــت نامســاعد صندوقهــای
بازنشســتگی ،توامان با وضعیت نامناسب
بیکاری در ایران خــود عاملی برای ایجاد
شرایط نامساعد زندگی هم برای جوانان و
هم برای سالمندان است.
درواقع بیــکاری در ایران در شــرایطی
بحرانــی جــدی و پیچیــده اســت که
بررســیها نشــان میدهد درصد کمی از
جمعیت ایران فعال اقتصادی محســوب
می شوند.
بر این اســاس از هر  10ایرانی در ســن
اشــتغال کمتر از  4نفر یا به عبارت بهتر
 3.7نفر تمایل به کار کردن دارند در حالی
که این رقم در کشور کانادا  6.6نفر و برای
کشوری چون اسلواکی  8.7درصد است.
ایــن نکته را بایــد در نظر داشــت که
موقعیت اقتصادی و اجتماعی این دو کشور
بــا ایران تفاوتی جدی دارد ،اما به هر روی
تمایل کم برای ورود به بازار کار و فعالیت
اقتصادی چالش دوم پیش روی اقتصادی
ایران و به تبع آن رشــد منابع در دسترس
برای ارتقای کفایت مزایای ایام بازنشستگی
اســت،بنابراین پیــش از آنکــه نیازمند
مداخالت در حوزههای بیمههای اجتماعی
باشــد  ،نیازمنــد مداخالت فرابخشــی
است.
چالش دستمزدهای پایین
ســومین چالش بیتمایلی بــرای ورود
به بازار کار از ســوی کارشناسان و فعاالن

کیلــو بار  70هــزار تومان به هر کولبــر میدهند،
در ایــن صورت بــدون تردید از ســرناچاری و فقر
شــدید آن منطقه اســت ،وگرنه هرکســی نمیرود
کولبری.
در کوتــاه مدت چــه اقداماتــی میتواند
زمینهساز کاهش کولبری شود؟
دولت ماهیانــه  500هزار تومان به مرزنشــینان
بدهــد و بقیه مبادالت کاال مرزی از طریق ماشــین
انجام شــود .تا کسانی که کارت کولبری دارند دیگر
به این شغل روی نیاورند.
 11هــزار خانــوار دارای دفترچه کولبری
هســتند ،که در چارچوب قانــون هفتهای دو
نوبــت وارد مرزها میشــوند و محصوالتی را
به همراه خود وارد مرزهای کشــور میکنند،
در صورتی که  50هزار نفــر دیگر غیر قانونی
کولبری میکنند ،وضــع آنانی که بطور مجاز
کولبری میکنند بهتر است؟
بله ،وضع کســانی که دفترچه دارند ،نســبت به
کســانی که کارگــری میکنند بهتر اســت .افرادی
که دفترچه دارند ،بعضــی از اینان توانایی کولبری
دارند ،که خود حمل بــار میکنند ولی بعضی افراد
که توانایی کولبری ندارند یا زنان سرپرســت خانوار
هســتند ،شــخصی را بــه کارگری بــرای کولبری
استخدام میکنند.
پیشتر به کســانی که در شعاع  4کیلومتری مرز
بودند دفترچه تعلــق میگرفت ولی در دولت جدید
تا شعاع  20کیلومتری مرز دفترچه تعلق میگرد.
در واقع حمل بار  100هزار تومان اگر فرد دارای
دفترچه خودش کولبری کند ،که  100هزار تومان
برای خودش است ولی اگر کارگری را استخدام کند
 20هزار تومان به او میدهد.
هیئــت دولــت آییننامه تحــت عنوان
ســاماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی
موقت مرزی را ابالغ کرده ،که بر اســاس آن
مدیریــت  ۸بازارچه مــرزی جدید به گمرک
ایران واگذار شد ،در این طرح از کولبران برای
فروشندگی استفاده میشــود تا ایجاد شغل
باشد؟
در حال حاضر این آییننامه اجرایی نشــده است
ولی بنده شخصا با آقای جهانگیری در ارتباط هستم
تا هرچه سریعتر این طرح اجرایی شود.
شما چه راهکاری را مدنظر دارید؟
در واقع به نظر بنده کولبری در حد یک انســان
نیســت ،باید با ایجاد شــغل پایدار در مناطق مرزی
کشــور به کولبری پایان دهیم ،تا دیگر شاهد مرگ
مردان کولبر در زیر آوار بهمنهای نباشیم.

تهران ۱۷خط جدید مترو میخواهد

این حوزه،کمی دســتمزد در مقایســه با
هزینههای زندگی در ابتدای فعالیت شغلی
است.
ســطح حقوق و دســتمزد در ایران در
مقایسه با کشورهایی چون کانادا و اسلواکی
بسیار پایین اســت و همین مسئله سبب
شده است پدیده کار کردن و در عین حال
فقیر ماندن در اقتصاد ایران شکل گیرد .این
پدیده خود عاملی است که سبب میشود
جوانان ،به دلیل حمایتهای والدین خود
تمایل چندانی برای ورود به بازار کار نشان
ندهند.
بر اساس این گزارش ،کمی دستمزد در
بازار ایران خود عاملی بــرای کم کاری یا
بیانگیزگی برای فعالیت اقتصادی محسوب
میشــود چرا که اغلب شاغالن مجبورند
برای تامین هزینههای زندگی خود همزمان
دو شغل و در برخی موارد حتی سه شغل
داشــته باشند که این مسئله خود فشار بر
بازار کار را افزایش داده و ســدی در برابر
ورود نیروهای تازه کار به بازار ایجاد میکند.
بازار کار ایران نیازمند اصالح اســت؛ این
اصالح ضرورت دارد با توجه به بهبود سطح
دستمزدها و ایجاد شرایطی برای اشتغال
تحصیل گردگان در بازار صورت گیرد.
به نظر میرســد افزایش سطح دستمزد
برای مکفی شــدن درآمد یک شغل خود
بتواند زمینه را برای بهبود بحران بیکاری
در کشــور ایجاد کند .به هــر روی خالی
شــدن مشاغل دوم و ســوم  ،فضا را برای
ورود نیروهــای تازه نفس به بازار کار ایران
ایجاد کند.

مهر نوشــت :عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شــهر تهران ،گفت :بر اساس
جمعیت کنونی نهران میزان خطوط مترو باید از  ۸خط به  ۲۵خط افزایش یابد.
مجید فراهانی کمبود دسترســی شهروندان به امکانات حمل و نقل عمومی را مهم
ترین عامل بروز ترافیک و در پی آن شــدت گرفتن آلودگی هوا در پایتخت دانست و
گفت :اگر شهروندان برای تردد در شهر نیازمند استفاده از خودروی شخصی نباشند،
بیشــک ترافیک در تهران معنایی ندارد ،بنابراین یکی از مهم ترین چالشهای پیش
روی مدیریت شــهری حل معضالت ناشــی از میزان دسترس پذیری وسایل حمل و
نقل عمومی است که رابطه مستقیمی با میزان ترافیک دارد.
عضو شــورای شــهر تهران با تاکید بر اینکه همه کشورهای دنیا برای حل ترافیک
به این مســئله محوری توجه کردهاند که میزان دسترس پذیری خطوط مترو و سایر
وســایل حمل و نقل عمومی را تا حد ممکن افزایــش دهند ،تصریح کرد :اگر تهران
را با ســایر شهرهای دنیا مقایسه کنیم ،درمی یابیم که سرانه اتومبیل هر خانواده در
تهران نســبت به سایر کالنشهرهای جهان بسیار کمتر است ،اما میزان ترافیک بسیار
بیشتر است.
وی ادامه داد :یکی از مهم ترین دالیل وجود این ترافیک در تهران استفاده غلط از
خودروی شــخصی است که علت آن نیز عدم دسترسی آسان و سریع به ایستگاههای
مترو در سراسر شهر است .چرا که تهران امروز به بیش از  ۲۵خط مترو نیاز دارد.
فراهانی با یادآوری اینکه فرهنگ عدم استفاده از خودروی شخصی در کشور ما جا
نیفتاده اســت ،متذکر شد :برنامه ریزی ســاخت  ۸خط متروی کنونی تهران مصوب
ســال  ۸۰است یعنی  ۱۶ســال پیش ،اما حال و هوا و میزان جمعیت کنونی تهران
ایجــاب میکند که برنامه ریزی جدیدی در دســتور کار قرار بگیرد و میزان خطوط
حداقل به  ۲۵خط افزایش یابد تا شــهروندان نیازی به استفاده از خودروی شخصی
نداشته باشند.
عضو شــورای پنجم شهر تهران به کارگیری سایر روشها برای توسعه حمل و نقل
عمومی همچون ســاخت خطوط تراموا ،مونوریل و اجرای طرح ال .آر .تی را از دیگر
راهکارهای موثر در حذف ترافیک از چهره پایتخت برشــمرد و گفت :متاسفانه هنوز
در این زمینهها شاهد توسعه چندانی نیستیم .در صورتی که با توجه به حجم ترافیک
شهر تهران نیاز به توسعه این وسایط نیز خودنمایی میکند.
فراهانی با تاکید بر اینکه در شــورای جدید شــهر تهران یکی از دغدغههای اعضا
توسعه حمل و نقل عمومی در تمامی ابعاد در پایتخت است ،خاطرنشان کرد :باید به
فکر درآمدهای پایدار باشــیم و تنها با سرمایه گذاریهای نوین گره ترافیک پایتخت
باز خواهد شد.

