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افت شدید دمای کشور

 ورود سامانه بارشی جدید از فردا

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود 
سامانه بارشی جدید به کشور از فردا، گفت: روز جمعه )28 دی( دمای هوا 
در کشور 6 تا 10 درجه کاهش می یابد. هوای سرد تا دوشنبه هفته آینده در 

کشور ماندگار خواهد بود.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد: امروز )سه شنبه- 25 دی ( در شرق 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد ، چهارمحال بختیاری ، شمال بوشهر و شمال و غرب 
فارس بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. همچنین انتظار 

می رود در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در بخش هایی از مرکز، شمال شرق و شرق کشور بارش 
ها به صورت پراکنده ادامه  خواهد یافت، گفت : فردا )چهارشنبه 26 دی( بارش ها در 
جنوب غرب ادامه  دارد و از بعدازظهر این روز سامانه بارشی دیگری از نوار غربی وارد 
کشور می شود که ضمن  تشدید بارش در جنوب  غرب سبب بارش باران و برف و 
وزش باد در استان های  غربی و سواحل دریای خزر خواهد شد. به تدریج گسترده 
سامانه بارشی به مناطق مرکزی، بخش هایی از شرق و دامنه های جنوبی البرز در 

استان های قزوین، البرز و تهران می رسد.
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در ادامه با بیان اینکه 
سامانه بارشی روز پنجشنبه  )27 دی( تقویت می شود، گفت : این سامانه در کل 
کشور به جز جنوب شرق فعال خواهد بود و در روز جمعه  )28 دی( از شدت فعالیت 
این سامانه کاسته شده و محدود به سواحل دریای خزر ، شمال شرق، جنوب شرق 

و مناطقی از غرب کشور خواهد شد.
وظیفه با اشاره به اینکه سامانه بارشی اواخر وقت شنبه )29 دی( از شمال شرق 
کشور خارج خواهد شد، اضافه کرد: از بعد ازظهر امروز  و طی روز آینده  )چهارشنبه 
26 دی( ضمن افزایش نسبی دما ، وزش باد شدید در گیالن و اردبیل پیش بینی 

می شود.
این کارشناس سازمان هواشناسی همچنین، تاکید کرد : روز جمعه  )28 دی( 
دمهوا در سطح کشور از 6 تا 10 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و تا روز دوشنبه 

هفته  آینده این هوای به نسبت سرد در کشور ماندگار خواهد بود.
وی بیان  کرد: امروز غرب خلیج فارس مواج است و  در روزهای پنجشنبه  و جمعه  

)27 و 28 دی ماه( دریای خزر و خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پایان با اشاره به وضعیت 
جوی پایتخت طی دو روز آینده، اعالم کرد: فردا هوای تهران صاف، گاهی همراه با 
وزش باد و در اواخر وقت افزایش ابر پیش بینی می شود. بیشترین و  کمترین دمای 
تهران فردا 10 و صفر درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین پس فردا )پنجشنبه  27 
دی( تهران ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد خواهد بود. بیشترین دمای 
تهران در روز پنجشنبه  6 درجه سانتیگراد و کمترین دما منفی 3 درجه سانتیگراد 

خواهد بود. 

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:

3240 معتاد متجاهر دستگیر شدند

از  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  بین الملل  امور  و  عرضه  با  مقابله  معاون 
دستگیری پنج هزار و 822 متهم در ارتباط با جرایم مواد مخدر در هفت 
روز اخیر خبر داد و گفت: سه هزار و 240 نفر از دستگیرشدگان معتاد 

متجاهر بوده اند.
به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، ناصر اصالنی روز سه شنبه افزود: 
همچنین 152 نفر از این افراد به اتهام قاچاق و حمل مواد مخدر، 2 هزار و 204 نفر 
به اتهام خرده فروشی و توزیع  مواد و 226 نفر طی سایر عملیات  مرتبط با موضوع 

مواد مخدر دستگیر شده اند.
وی ادامه داد: مجموع کشفیات این هفته، 11 هزار و 510 کیلوگرم است که نسبت 

به هفته گذشته چهار درصد کاهش را نشان می دهد.
اصالنی اظهار داشت: بیشترین حجم مواد کشف شده مربوط به تریاک به میزان 

هفت هزار و 641 کیلوگرم است که 66 درصد مجموع کشفیات را شامل می شود.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: همچنین از مجموع کشفیات این 
دوره، هزار و 301 کیلوگرم حشیش، 502 کیلوگرم هرویین، 53کیلوگرم شیشه، 
360 لیتر مواد پیش ساز، 2 هزار و 113 عدد قرص روان گردان و 2 هزار و 10 

کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.
وی گفت: این میزان کشفیات طی 967 فقره عملیات صورت گرفته و سرانه 

کشفیات مواد مخدر در این دوره 11.9 کیلوگرم به ازای هر عملیات است.
معاون مقابله با عرضه ستاد افزود: 360 لیتر مواد پیش ساز کشف شده در این 
مقطع صرفاً مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و از 2 هزار و 113 عدد 
قرص های روان گردان کشف شده نیز بیشترین تعداد با 752 عدد و 504 عدد مربوط 

به استان های هرمزگان و تهران است.
وی خاطرنشان کرد: 80 درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به هفت استان 
کشور است و بیشترین حجم کشفیات با سه هزار و 179 کیلوگرم مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان معادل 27.6 درصد کشفیات کشور را دربرمی گیرد. استان 
کرمان با هزار و 927 کیلوگرم، تهران با هزار و 390 کیلوگرم، بوشهر با 841 کیلوگرم، 
هرمزگان با 644 کیلوگرم، اصفهان 632 کیلوگرم، خراسان جنوبی 607 کیلوگرم به 

ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
اصالنی یادآور شد: سهم کشفیات پنج استان اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان 
و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و آذربایجان غربی از کشفیات کشور در هفته 

اخیر 57.3 درصد است.
اصالنی اضافه کرد: طی این مدت، 149 دستگاه خودرو، 14 دستگاه موتورسیکلت، 

3 قبضه سالح و 18 دستگاه موبایل توقیف شد.
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شناسایی همه جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای ارتش
همه 15 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ارتش شناسایی شدند. به گزارش ایسنا، دکتر مهرداد علی بخشی، مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور از شناسایی همه 15 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ارتش و تحویل پیکر 
جانباختگان به نماینده ارتش جمهوری اسالمی خبر داد. به گفته مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور، در پی سقوط هواپیمای ارتش در منطقه زیبادشت کرج، روز گذشته )دوشنبه 24 دی ماه 1397( 15 پیکر این حادثه به 

پزشکی قانونی استان البرز منتقل شد و تا ساعت 17، همه افراد شناسایی و به نماینده ارتش جمهوری اسالمی، تحویل داده شدند.

360 هزار تاکسی در شهرهای کوچک و بزرگ پرسه می زنند

تاکسی ها، پیش به سوی فرسودگی
360 هزار تاکسی در شهرهای کوچک و بزرگ پرسه می 
از  مداوم خودرو  گرانی  به علت  که  بزرگی  ناوگان  زنند، 
مسیر نوسازی جدا شده است و هر روز پیر و پیرتر می 
این خودروهای زرد و سبز حاال فرسوده  از  نیمی  شود، 
هستند و با ادامه توقف نوسازی تا سال 1400، دو سوم آنها 

خارج از رده هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا؛ نوسازی ناوگان تاکسیرانی بعد 
چند سال توقف از سال 1394 آغاز شد، اما در مسیر اجرا به علت 
برخی مشکالت اقتصادی دوباره نیز به دلیل گرانی قیمت خودرو 

بسیار کند شده و در حد صفر است.
طرح نوسازی تاکسی های فرسوده از بهمن  سال 1394 طی یک 
همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه، بانک های عامل، 

وزارت کشور و گمرک آغاز شد.
در این طرح 200 میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت به مالکان 
تاکسی های فرسوده و 50 میلیون ریال معادل ارزش ریالی دو 
گواهی اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت می 

شد.
همچنین 5میلیون ریال نیز بابت الشه خودرو به عنوان آورده 
مالک تاکسی فرسوده لحاظ می شد. به عبارتی حدود 25 میلیون 
تومان تسهیالت به آنان داده می شد و بقیه وجه را مالک تاکسی 
فرسوده پرداخت می کرد که در نهایت به تحویل و جایگزینی 

خودروی جدید منجر شود.
این طرح از زمان اجرای خود چند مرتبه متوقف شد و دوباره 
به کارش ادامه داد. اوج توقف این طرح بهمن سال 1396بود که 
دلیل آن طلبکاری 110میلیارد تومانی خودروسازان به گمرگ 
توقف  از  پس  فرسوده  تاکسی های  نوسازی   طرح  شد.  اعالم 

چندماهه، خرداد امسال با حرکتی کند به جریان افتاد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور علت توقف این 
طرح را نبود تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی دانست و گفت 
که این موضوع باعث شده تا گمرک معوقات خود را به ایران خودرو 
نپردازد و در نتیجه شرکت خودروساز نیز پیش فاکتور صادر نکند 
و در حقیقت می توان گفت اعتباری که هرساله در قانون بودجه 
برای نوسازی تاکسی ها تخصیص داده می شود، پاسخ انباشت 

فرسودگی را نمی دهد.
این توقف تا اوایل سال 97 ادامه داشت تا اینکه در خرداد امسال 
زمزمه هایی به گوش رسید که قرار است شرکت خودروساز صدور 
پیش فاکتور را برای تعویض تاکسی های فرسوده آغاز کند بنابراین 
این طرح در اواسط خرداد دوباره به جریان افتاد، اما روند بسیار 

کندی را طی کرد.
سایه مشکالتی که در زمینه تحریم و تغییرات ارزی در چندماهه 
اخیر پیش آمد بر سر طرح نوسازی تاکسی های فرسوده نیز 
سنگینی کرد و در عمل می توان گفت، طرح نوسازی تاکسی ها 

دوباره متوقف شده است.
گرانی قطعات خودرو و گرانی قیمت تمام شده خودرو که هر 
روز شاهد باالتررفتن آن هستیم موجب شده است که خودروساز 
در نبود ثبات قیمت و افزایش هرروزه قیمت آن برای تحویل 
تاکسی های نو کوتاهی کند و در عمل شاهد توقف این طرح 
باشیم. طرحی که در حمل و نقل عمومی شهری، نقش بسیار 

مهمی را ایفا می کند و با نوسازی ناوگان تاکسیرانی به خصوص در 
کالنشهرها می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند.
قرار بود 90هزار تاکسی نوسازی شود

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور به 
خبرنگار ایرنا گفت: برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی بانک ها، گمرک 
و شرکت خودروساز و همچنین اتحادیه تاکسیرانی فرآیند اجرایی 

را برعهده دارند.
وی تاکید کرد: برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی قرار شد که 
90هزار تاکسی نوسازی شود و در این زمینه بانک های ملت، 
تجارت و پارسیان عهده دار واگذاری تسهیالت 20 میلیون تومانی 

شدند.
وی ادامه داد: به مرور که این طرح نوسازی جلوتر رفت، در حوزه 
بانکی مشکالتی به وجود آمد که در نهایت به توقف طرح نوسازی 

تاکسی ها منجر شد.
ضامنی گفت: خدمات گمرک بسیار مهم است، چرا که در 
فرایند نوسازی خودروهای فرسوده مراکز اسقاط دو عدد گواهی 
اسقاط را که به ارزش 5 میلیون تومان محاسبه شده است، از محل 
گمرک از بودجه کشوری کارسازی می کند و 5 میلیون تومان هم 
از خود متقاضی کسر می شود. به این ترتیب خودروساز هم می 

تواند از تخفیف گمرکی در این زمینه برخوردار شود.
طرح  گفت:  کشور  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل 
تا  بود  متوقف شده  تاکسیرانی چندین سال  ناوگان  نوسازی 
قرار  و  این طرح شروع شد  دوباره  ابتدای سال 95  از  اینکه 
شد که با 186 هزار دستگاه تاکسی که به سن فرسودگی 10 
سال رسیده اند با توجه به قوانین و مصوبه هیات وزیران این 

نوسازی انجام شود.
ضامنی تصریح کرد: در این مسیر انباشت فرسودگی تاکسی ها و 

همچنین اعتباراتی که برای بخش گمرک و نوسازی در نظر گرفته 
شده بود با هم تناسب نداشت.

 11میلون تومان افزایش قیمت سمند و پژو 405 داشتیم
ضامنی گفت: در حال حاضر وضعیت تحویل تاکسی های نو 
نسبت به چند ماه پیش هیچ تغییری نداشته است و در حال 
حاضر هم با افزایش 11میلون تومانی قیمت خودروهای سمند و 
پژو 405 احتمال توقف طرح نوسازی تاکسی های فرسوده قوت 
بیشتری می گیرد و به رغم افزایش قیمت چشم انداز روشنی در 

تولید نداریم.
 خودروسازها برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی سهمیه 

بگذارند
به  توجه  با  کشوری  شهری  تاکسیرانی  اتحادیه  عامل  مدیر 
مشکالت پیش آمده در روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی به بیان 
پیشنهادهایی برای تقویت ناوگان حمل نقل عمومی و تاکسیرانی 
خودروهای  کاربری  برای  دولت  است  بهتر  گفت:  و  پرداخت 
شخصی، تاکسی ها و ناوگان حمل و نقل عمومی تفکیک قائل 
شود. این تفکیک می بایست در مبحث خودروهای وارداتی و ثبت 

سفارش ها نیز مود توجه قرار گیرد.
ضامنی ادامه داد: دولت باید شرکت های خودروساز را ملزم 
کند که سهمی از تولید خود را به تاکسی و حمل و نقل عمومی 
اختصاص دهند. در این خصوص نیز درخواستی در کار گروه 
کاهش آلودگی هوا داشتیم که قرار شد که خودروساز و وزارت 

صنعت به این درخواست پاسخ دهند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به افزایش قیمت خودرو در 
صدد هستیم که تسهیالت را برای نوسازی تاکسی های فرسوده 

نیز افزایش دهیم.
ضامنی اعالم کرد: اگر بتوانیم این اقدمات را انجام دهیم می 

توانیم نوسازی ناوگان را ادامه دهیم و در غیر این صورت در عمل 
این طرح متوقف خواهد شد.

شمار تاکسی های فرسوده رو به افزایش است
وی خاطرنشان کرد: امسال 150هزار دستگاه تاکسی فرسوده 
داریم. این میزان در سال 98 به 196 هزار دستگاه خواهد رسید 
و در سال 1400 هم 245هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور 
خواهیم داشت که با توجه به اینکه هم اکنون 360 هزار تاکسی 
فعال در کشور داریم شامل 75 درصد از تاکسی های خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند تحویل تاکسی های نو 
در طرح نوسازی تاکسی ها بسیار کند است، اعالم کرد: از ابتدای 
امسال تا کنون 1500دستگاه تاکسی نو تحویل داده شده است که 

شامل سمند و پژو 405 بود.
امسال 500دستگاه  ابتدای  از  همچنین  کرد:  اعالم  ضامنی 
خودرو برلیانس تحویل متقاضیان تاکسی داده شده است، اما در 
حال حاضر تحویل تاکسی نو تابع شرایط تولید خودرو است و تا 
شرایط به همین وضع باشد این طرح به سرعت به سمت توقف 

پیش می رود.
وی با بیان اینکه ثبت نام برای تحویل تاکسی های نو زمانی معنا 
دارد که در عمل طرح جاری باشد، تاکید کرد: اگر فراخوانی به 
این منظور داده شود بیش از 70درصد تاکسی های فرسود اعالم 

آمادگی می کنند که معادل 150هزار راننده تاکسی خواهدشد.
ضامنی گفت: تا پایان سال 96 حدود 4500 راننده تاکسی 
برای دریافت تاکسی نو ثبت نام کرده بودند. آنها تمام فرآیندها 
را برای تحویل خودروهای خود انجام دادند و منتظر صدور پیش 
فاکتور بودند. فقط 1500نفر آنها خودروهایشان را تحویل گرفتند 
و 3هزار نفر به رغم اینکه تمام فرآیند تحویل خودرو را انجام داده 

اند همچنان منتظر هستند. 

پاتک پلیس به بیش از ۶۰۰ مجرم و انهدام 24 باند در طرح رعد
رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 600 مجرم در اجرای بیست و یکمین 

مرحله از طرح رعد خبر داد.
به گزارش ایسنا سردار حسین رحیمی در اجرای بیست و یکمین مرحله از طرح 
رعد که پیش از ظهر امروز در محل پلیس پیشگیری پایتخت برگزار شد ، گفت: در 
اجرای این مرحله از طرح رعد در مجموع 267 حکم قضایی صادر شد که منجر به 

دستگیری بیش از 600 سارق ، مالخر و مرتکبان دیگر جرائم شد.
وی با بیان اینکه 700 پرونده سرقت در این زمینه تشکیل و 500 نفر نیز دستگیر 
شده اند، گفت: تاکنون از این افراد 7650 مورد اموال مسروقه و 165 دستگاه موتور 

سیکلت وخودرو کشف و ضبط شده است.
اموال مسروقه به  از  باند سرقت خبر داد و گفت: 86 درصد  انهدام 19  از  وی 

مالباختگانشان تحویل داده شده یا مالباختگانشان شناسایی شده است.
رحیمی ارزش ریالی اموال مسروقه مکشوفه را هفت میلیارد و 700 میلیون تومان 
اعالم کرد و درباره  مجرمان سابقه دار نیز گفت: از 500 سارق دستگیر شده 237 

نفرشان دارای سابقه دستگیری هستند.
رئیس پلیس پایتخت در مورد پرونده های قاچاق کاال در این مرحله از طرح رعد نیز 

گفت: با این خصوص نیز 33 نفر دستگیر شدند که در مجموع 3730 قلم انواع کاالی 
قاچاق از آنان کشف و ضبط شد. همچنین طی این مدت پنج باند قاچاق منهدم شده 

و ارزش اقالم قاچاق مکشوفه نیز بالغ بر چهار میلیارد تومان برآورد شده است.
رحیمی همچنین از کشف 29 سالح جنگی و شکاری در این مرحله از طرح رعد 
خبر داد و گفت: همچنین 88 قطعه سالح سرد نیز از مجرمان کشف شد که در 

مجموع منجر به دستگیری 10 نفر شد.
رئیس پلیس پایتخت اضافه کرد: 58 نفر نیز به دلیل توزیع اقالم ضد فرهنگی 

شناسایی و دستگیر شدند.
رحیمی درباره  ساز و کار فعالیت سامانه  مها اظهار کرد:  با اتصال اصناف به این سامانه، 
آمار سرقت از آنها به شدت کاهش یافته به طوری که ما از ابتدای امسال تاکنون بیش 
از 400 هزار بار سرکشی از طریق این سامانه داشتیم که در مجموع کمتر از دو درصد 

آن سرقت بوده است.
وی از اصناف خواست که با مراجعه به پلیس به این سامانه بپیوندند.

رحیمی در مورد سرقت تلفن همراه نیز گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده 
سرقت موبایل مهار شده و بسیاری از پرونده ها در این زمینه نیز کشف می شود.

نوع پوشش، آراستگی و آرایش افراد جامعه معرف فرهنگ 
و عامل موثر برای رشد آن کشور است. حال آنکه امروزه با 
انواع جدیدی از پوشش و مدل های لباس در جامعه مواجه 
هستیم؛ پوششی که به نظر می رسد نه از فرهنگ ایرانی 
بلکه با ورود مد و فرهنگ غرب شکل گرفته و بی هیچ 
چون و چرایی استفاده از آن در جامعه رواج یافته است. در 
همین رابطه یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور می گوید: برای کاهش معضالت فرهنگی باید 
از مبارزه با ورود عناصر و فرهنگ غربی به جامعه خودداری 

کرد تا بتوان در زمینه توسعه فرهنگ ایرانی موفق بود.
مصطفی مهرآئین در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ایران نیز 
مانند سایر جوامع در نظامی سرمایه داری زندگی می کند، می گوید: 
سرمایه داری دارای دو بعد تولید و مصرف است؛ بعد تولید در پیوند 
با عقالنیت، تفکر و رعایت ارزشها و هنجارهای جامعه رشد می یابد 
تا به تولید منجر شود اما در قلمرو مصرف، نظام سرمایه داری افراد 
را به بیان خودش دعوت می کند و قلمرو آن مبتنی بر احساس 
و عقل باختگی رشد می یابد. به عبارت دیگر عقالنیت در حوزه 
تولید، سرعت تولید را کاهش می دهد اما در حوزه مصرف نظام 
سرمایه داری خود را به صورت افراطی به افراد تحمیل می کند و 
همین مسئله باعث می شود تا جامعه به خصوص زنان به دنیای 

مد گرایش داشته باشند.
به گفته وی توجه به رنگ، زیبایی ها، تنوع و چشم اندازهای 
زیبای ویترین مغازه ها به طور ذاتی زنان را جذب دنیای مد کرده 
و همین موضوع باعث شده تا دنیای مد در نظام مصرف با جامعه 
زنان پیوند عجیبی داشته باشد؛ موضوعی که در نظام اقتصادی 

جهان امروز مطرح است. مد، به دلیل فضا و ویژگی های خاص خود 
افراد را تسخیر می کند، لذا این انسان ها نیستند که مد را انتخاب 
می کنند بلکه مد است که افراد را انتخاب می کند؛ به عبارت دیگر 
مدهای جدید توسط افراد اجرا می شوند به همین دلیل می توان 
گفت افراد نه می توانند در حوزه عقالنیت معقول رفتار می کنند و 
نه در زمینه اراده حق انتخاب دارند لذا حوزه مد بیش از آنکه با 

عقالنیت پیوند ایجاد کند با تبلیغات پیوند خورده است.
مهرآئین در ادامه با اشاره علت گرایش زنان به مدهای غیر 
فرهنگ  و  است  رقابت  حوزه  مد  دنیای  می کند:  بیان  ایرانی 
غربی با استفاده از تبلیغات و رعایت استانداردها در زمینه تولید 
غالب شود،  ایران  بومی  و  فرهنگ سنتی  به  توانسته  پوشاک، 
زمانیکه گفته می شود چرا جامعه نتوانسته به پوشاک سنتی و 
بومی ایرانی گرایش داشته باشد؟ به دلیل این است که کاالی 
فرهنگی ایرانی نتوانسته خود را به صورت کاالی واقعی به جامعه 
عرضه کند و از طرفی دیگر تولید کاالهای فرهنگی ایران هنوز 
با  بتوان  باید  راستا  نکرده است، در همین  پیدا  قدرت مخابره 
استفاده از ایده ها و انگاره های فرهنگی به کاالها بعد مصرفی داد، 
هرچند که بازهم باید تولیدات را در وصف نیاز مصرفی عرضه کرد
                                                                                                                                                                                         .
وی با بیان اینکه از گذشته تاکنون جامعه در حوزه دنیای مد 
به سمت استفاده از فرهنگ غربی گرایش پیدا کرده است، تاکید 
می کند: مد در فرهنگ غربی به عنوان استاندارد جهانی معرفی 
شده است، بطوریکه در بخش های اداری و حکومتی همه جوامع، 
استفاده از لباس های غربی به یک اصل مهم تبدیل شده است. اما 
به دلیل اینکه ایران از نظر فرهنگی و قومیتی دارای انواع پوشش 

و لباس های متفاوت ایرانی است، باید سعی کنیم در بخش های 
غیررسمی جامعه از این پوشش برای ترویج فرهنگ ایرانی استفاده 

کنیم.
این جامعه شناس معتقد است که پوشش زنان تابعی از دنیای 
مد است. اصوال نظام سرمایه داری در حوزه تولید آنقدر در تولید 
کاالهای متفاوت سرعت گرفته که کاالهای جدید به عنوان کشنده 
کاالهای قبل از خودش عمل می کند، یعنی مد کشنده مد است.  
مهرآئین ادامه می دهد: اریک فروم- یکی از روانشناسان مشهور 
در همین راستا گفته: یکی از مهمترین پرسش های افرادی که در 
نظام سرمایه داری زندگی می کنند این است که در دنیای امروز 
چه چیزی مطلوب و براساس مد روز است؟. به همین دلیل افراد 
دائما ترغیب می شوند تا مصرف قبلی را کنار بگذارند و برای شادابی 

به روز باشند.
وی با بیان اینکه در حوزه مد بنیان های اقتصادی در فرهنگ 
غربی نقش موثری دارند، تاکید می کند: زمانیکه کاالهای اقتصادی 
کشور ما توسط کشورهای دیگر تولید شوند، طبیعتا مدیریت 
مصرف کاالها نیز از کشورهای تولیدکننده به ما منتشر می شود، 
لذا تنها کاری که می توان در زمینه استفاده درست از دنیای مد 
انجام داد این است که از طریق ساز و کارهای قانونی ورود و خروج 
برخی از کاالها کنترل شود. هرچند مد آنقدر قدرتمند است که 

می تواند خودش را به جوامع غالب کند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ 
به این سوال که استفاده از مدهای ایرانی در جامعه زنان چقدر 
می تواند در رشد فرهنگی و نسل آینده موثر باشد؟ می گوید: جامعه 
ما نسبت به پوشش، حجاب و الگوی رفتاری جامعه زنان مبتنی بر 

نوعی گفتمان غالب شکل گرفته، باید بگویم از نظر جامعه شناختی 
نوع پوشش زنان نسبت به مسائل دیگر هیچ پدیده مهمی نیست، 
اما به دلیل اینکه ایران دارای نظام سیاسی ایدئولوژیک است باعث 
شده حجاب از نظر فرهنگی ایران را از کشورهای دیگر متمایز کند.

چرا برخی زنان به »ُمد«های غربی عالقه دارند؟


