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هاشمی: در مورد شهردار جدید فکری نکردیم

تقاضای دیدار با رهبری را داده ایم

رییس شورای شهر تهران در مورد نامه نگاری اخیرش به مقام معظم رهبری 
توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز و قبل از شروع جلسه رسمی شورای 
شهر تهران، با حضور در جمع خبرنگاران درباره سرانجام تعیین تکلیف وضعیت 
شهردار تهران که بنا به گفته برخی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
می شود گفت: در مورد وضعیت شهردار، منتظر نظر وزارت کشور هستیم و وزارت 

کشور نیز در حال تطبیق قوانین شهری با مقررات کشوری است.
وی در پاسخ به برخی شائبه ها مبنی بر اینکه گزینه های شهرداری آینده انتخاب 
شده اند گفت: تا نظر وزیر کشور نیاید، هیچ اقدامی نمی کنیم و به همین دلیل هیچ 

فکری در مورد گزینه های شهردار جدید نکرده ایم.
رییس شورای شهر تهران در مورد نامه نگاری هایش با دولت نیز گفت: برای حل 
مشکالت شهر و اجرای قوانین موجود نیاز به همفکری و کمک دولت داریم که بر 

همین اساس به دولت نامه نوشته ایم.
وی با بیان اینکه اولین تقاضا از دولت این بود که به قانون عمل کند، تصریح کرد: 
برخی پرداخت های دولت به شهرداری همچون پرداخت یارانه مترو و اتوبوس در 
متن قانون به صراحت آمده است و باید دولت به آن عمل کند اما در قانون در برخی 
مواقع به دولت اجازه داده شده است که به شهرداری ها برای اجرای ماموریت هایشان 
کمک کند که به نظرمان باید این مهم نیز اجرایی شود. مثال بر اساس قانون، وزارت 
نفت باید به مترو کمک کند و نه تنها در بندهای قانونی به صراحت این مساله اعالم 
شده بلکه در تفاهم نامه هایی که منعقد کردیم نیز این مهم اعالم شده است اما حاال 
وزارت نفت گفته که ما بدهی نداریم و این هم نکته جالبی است چرا که بر اساس 
تفاهم نامه ها باید این مفاد اجرایی شود و شهردار تهران نیز باید پیگیر اجرایی شدن 

این تفاهم نامه ها باشد.
هاشمی در مورد نامه اش به مقام معظم رهبری نیز گفت: در مورد نامه ام به مقام 
معظم رهبری صحبت نمی کنم چرا که نامه ای در مورد چالش های شهر تهران نوشتم 
اما به اشتباه مطرح شد که تقاضای کمک ۲ میلیاردی کردیم و اشتباه گفته شده بود 
چرا که ضمن اعالم مشکالت شهر تهران، خواسته بودیم که اگر رهنمودهایی دارند 

به ما اعالم کنند و همچنین درخواست وقت مالقات دادیم.
وی با بیان اینکه منتظر هستیم تا با رهبری دیدار کنیم گفت: همچنین درخواست 

وقت مالقات با آقای الریجانی را داده ایم که هنوز تعیین نشده است.

فرماندار تهران خبر داد

احداث سه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در تهران
فرماندار تهران از احداث سه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در غرب، شرق و 

جنوب شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، عیسی فرهادی در نشست بررسی مشکالت اهالی منطقه ۱۷ 
که در محل مسجد اعظم امام خمینی )ره( برگزار شد،  گفت: بی تردید ظرف سه 
سال آینده شهردار منطقه ۱۷ می تواند برنامه های مناسبی در جهت حل مشکالت 
اهالی این منطقه تدوین کند. شهروندان نیز با مشارکت خود می توانند ضمن احصاء 
مشکالت و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکالت، کمک خوبی به شهرداری 

تهران کنند.
وی افزود: در شهر تهران سرانه درمانی قابل قبولی وجود دارد؛ اما توزیع آن در 
سطح مناطق با مشکالتی مواجه است. در جهت حل مشکالت سرانه های درمانی 
در سطح مناطق تهران مقرر شده است سه بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در شرق، 
غرب و جنوب شهر تهران احداث شود تا از این طریق مشکالت درمانی برخی مناطق 
که با مشکل مواجه بودند حل شود و ظرف ۱۵ سال آینده نیز سرانه درمانی شهر 

تهران تکمیل شود.
فرماندار تهران تاکید کرد: این آمادگی در فرمانداری تهران وجود دارد تا بار دیگر 
جلسه ای با شورایان منطقه ۱۷ برگزار شود تا احیانا مشکالتی که هنوز عنوان نشده 

است، مطرح شود.

هشدار سازمان ملل نسبت به عرضه بی سابقه مواد مخدر 
در شرق آسیا

سازمان ملل متحد در گزارشی اعالم کرد: تولید و قاچاق مواد مخدر در 
منطقه مکونِگ جنوب شرق آسیا و شرق آسیا به سطح بی سابقه ای رسیده  

است.
به گزارش ایسنا، سازمان ملل با اعالم اینکه تولید و قاچاق مواد مخدر در این 
منطقه از آسیا به رقم بی سابقه ای رسیده  است، هشدار داد که عرضه بیش از حد 

می تواند خطرات بیشتری را متوجه مصرف کنندگان جوان این مواد کند.
یکی از مقامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گفت: اگرچه میزان 
بیشتری از مواد مخدر کشف و ضبط شده  اما عرضه بیش از حد آن موجب کاهش 
قیمت ها شده و برخی انواع مواد مخدر از جمله متامفتامین را در دسترس قرار داده  

است.
طبق اعالم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، گروه های سازمان یافته 
تبهکار اقدام به سرازیر کردن مواد مخدر در این منطقه کرده اند که باعث شده عرضه 

آن روند رو به رشدی را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای سازمان ملل نشان می دهد: به طور مثال در 
تایلند قیمت هر قرص متامفتامین در سال ۲۰۱۷ بین ۱.۵ تا ۴.۵ دالر اعالم شده که 
نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش حدودا سه دالری داشته است. همچنین در سنگاپور 
قیمت مخدر متامفتامین از ۲۰ دالر در سال ۲۰۱۴ به کمتر از شش دالر در سال 

گذشته رسیده است.
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پلیس مانع خودسوزی یک جوان مقابل ساختمان شورای شهر تهران شد
اقدام به خودسوزی فردی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران با دخالت به موقع پلیس متوقف شد. به گزارش ایسنا، فرد جوانی لحظاتی پیش با ریختن بنزین روی خود قصد داشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران، دست به خودسوزی بزند 

اما با دخالت به موقع نیروهای پلیس و آتش نشانان مستقر در ساختمان شورای اسالمی شهر تهران این فرد موفق به خودسوزی نشد. این فرد در حال حاضر به دفتر یگان حفاظت شهرداری تهران منتقل شده است. هنوز علت و انگیزه این فرد 
مشخص نیست. به گزارش ایسنا، ماه گذشته -۱3 شهریور- نیز فردی در مقابل شهرداری تهران اقدام به خودسوزی کرده بود که بعد از چند روز در بیماستان به علت عمق جراحت و سو ختگی درگذشت.

تولد در روزهای خاص یا الکچری

تولدهای تقویمی؛ ُمدهایی به قیمت جان
تولد در روزهای خاص یا الکچری؛ موضوعی که بسیاری از 
والدین اصرار دارند تا علی رغم عوارض زایمان زودرس به 
دالیل و نگرش های مختلف فرزندشان در این روزها متولد 
شوند، این درحالیست که برخی از جامعه شناسان معتقدند 
این موضوع پدیده ای است که ریشه در فرهنگ و نوع 

تربیت و پرورش والدین دارد.
سارا گلستانی در گفت وگو با ایسنا، ریشه و علت گرایش بسیاری 
از والدین به این موضوع را در نوع پرورش و نظام آموزشی دانست 
و تاکید کرد: زمانی که در سیستم آموزش و پرورش پذیرش بی 
قید و شرط کودکان به اندازه مطلوبی از طرف والدین و مسئولین 
آموزشی مورد اهمیت قرار نگیرد طبیعی است که کودکان در 
بزرگسالی رفتارهای عجیب و خاصی را برای مطرح شدن از خود 
بروز می دهند، چرا کودکان دیروز که اکنون در جایگاه والدین 
جامعه قرار گرفته اند برای داشتن احساس امنیت و مطرح شدن 
در جامعه نیاز دارند فرزند خود را در تاریخ های خاصی به دنیا آورند 

و در زمان تولد موجود دیگری دخالت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه هر موجودی حق دارد به واسطه 
بودن، مورد توجه والدین خود باشد و نیازی به خاص بودن و 
یا انجام کارهای عجیبی ندارد، اما سیستم آموزش و پرورشی 
کشور به نحوی است که اگر کودکان کارهای خاصی انجام ندهند، 
والدینشان آنها را طرد کرده یا توجه کافی به او نمی کنند؛ به همین 
دلیل است که کودکان دیروز )والدین امروز( همیشه نگران طراحی 
و انجام رفتارهای جدید و عجیب هستند تا مورد مقبولیت جامعه 
قرار گیرند و حداقل نیاز روانی خود را با طرح برنامه های ویژه 

انجام دهند.
این روانشناس یکی دیگر از علت های گرایش والدین به این 
موضوع را نبود آموزش روانشناختی در نظام آموزشی دانست و 
افزود: زمانی که از آموزش های روانشناسی و روانشناختی برای 
تعدادی  این شرایط  استفاده نشود مسلما در  پرورش کودکان 
کودک معلول از نظر روانی تربیت خواهد شد که در پی آن بروز 
هر رفتار عجیبی از یک فرد افراد دیگر را به این نتیجه می رساند 
که با آن رفتار عجیب بیشتر در جامعه مطرح می شوند که با تکرار 

و افزایش به ُمد تبدیل خواهد شد.
 او درباره علت گرایش والدین تحصیل کرده به این موضوع تاکید 
کرد: الزم به ذکر است که تحصیالت تنها دانش افراد را افزایش 
می دهد و بخشی که در شکل گیری شخصیت انسانها موثر است 
به نوع تربیت کودکان و مراقبین آنها ارتباط دارد؛ هیچ چیز به غیر 
از تجربه های هیجانی در دوران کودکی در بروز رفتارهای دوران 

بزرگسالی انسان ها اثر گذار نیست.
 گلستانی با بیان اینکه انسان ها از نظر روانشناسی به مطرح 

شدن، مورد توجه قرار گرفتن در جامعه و خاص بودن نیاز دارند 
بیان کرد: چه اتفاقی می افتد که نیازهای روانی برخی افراد به 
شرایط بسیار ویژه و خاصی مانند گرایش به تولد فرزندشان در 
تاریخ های خاصی مشروط می شود؟ شرایطی که شاید افراد بسیار 
زیادی توان مالی و شرایط انجام آن را نداشته باشند یا حتی به 

آن فکر نکنند؟.
 وی ادامه داد: بسیاری از افراد به بروز رفتارهای متفاوت و ویژه 
بسیار گرایش دارند تا نسبت به دیگران متفاوت دیده شوند این 
درحالیست که ممکن است به مرور زمان انجام این رفتارها برای 
این نوع از افراد بسیار عادی و معمولی جلوه کند به طوری  که دیگر 
احساس ویژه ای نداشته باشند و در نهایت به انجام کارهای جدید 

و متفاوتی متمایل شوند.
این روانشناس در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از والدین 
به تولد فرزند خود در تاریخ های خاص گرایش پیدا کرده اند؟ گفت: 
زمانی که رفتارهای جدیدتری برای خاص بودن در جامعه شکل 
گیرد بسیاری از والدین به انجام کارهای عجیب تر )هرچند ناسالم( 

متمایل می شوند.
در همین راستا احمد بخارایی- جامعه شناس نیز در گفت وگو با 

ایسنا، گرایش بسیاری از والدین برای تولد فرزندشان در روزهای 
و  تقدیرگرایی  دو جهت  از  را  آن  و  دانست  پدیده ای  را  خاص 

برندشدن ارزیابی کرد.
در  ریشه  که  است  مقوله ای  تقدیرگرایی  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگ جامعه دارد، گفت: فرهنگ ایرانی و اسالمی ایران از نظر 
تقدیرگرایی بسیار قوی است به طوری  که نقش عوامل غیر انسانی 
مانند عوامل ناشناخته و ماورایی بسیار پررنگ است و نقش انسان 

در خلق هر چیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
این جامعه شناس با اشاره به علت گرایش والدین برای تولد فرزند 
خود در تاریخ های خاص با اشاره به ارزیابی بعد تقدیرگرایی درباره 
این پدیده بیان کرد: از نظر والدین اینطور تصور می شود که شاید 
با تولد در این روزها سرنوشت خوبی در انتظار فرزندشان باشد و 
یا شاید این تاریخ ها نشانگر اعداد مقدس و خاصی است، به عبارت 
دیگر والدین آینده و موفقیت کودک را مشروط و منوط به عواملی 

خارج از تالش های کودک می دانند.
بخارایی معتقد است که تقدیرگرایی به نوعی به هیجانات دامن 
زده و تعقل و اندیشه ورزی را به حاشیه می راند، همچنین رفتارها 
و کنش های جمعی بیشتر از نوع احساسی و هیجانی و عاطفی 

شکل می گیرد.
وی یکی دیگر از عوامل موثر در این موضوع را مسئله برند شدن 
دانست و بیان کرد: جامعه ای که در آن زندگی می کنیم جامعه ای 
صورتگرا، قالب گرا و فرمالیست است، به عبارت دیگر اجتماع فقط 

به ظاهر توجه دارد و به عبارتی عقل ستیز است.
اجتماع  در  پدیده ای  هیچ  اینکه  بیان  با  جامعه شناس  این 
از پدیده های دیگر منفک نیست افزود: تقدیرگرایی به نوعی با 
موضوع  برند در ارتباط است؛ به عبارت دیگر تقدیرگرایی قالب 
دیگر خود را به شکل برند نشان داده که این موضوع در جوامع 

هیجانی شدت و گسترش بیشتری دارد.
او در پاسخ به این سوال که چرا والدین تحصیل کرده و روشنفکر 
هم به تولد فرزندشان در تاریخ های خاص گرایش دارند؟ گفت: 
پدیده ای بنام هیستری توده ای وجود دارد که رفتارهای جمعی 
را تحت تاثیر قرار می دهد و در این زمان  همه افراد به نوعی یک 

رفتار را از خود بروز می دهند.
بخارایی افزود: جامعه عاملی کالن و تعیین کننده برای بروز 
رفتار انسانهاست به همین دلیل افراد تحصیل کرده هم به انجام 

این رفتارها عالقه مند می شوند.

سردار رحیمی تشریح کرد:

جزئیات دستگیری باند »شادی«
رئیس پلیس پایتخت جزئیات دستگیری برخی از مخالن اقتصادی را تشریح 
کرده و از شناسایی و احضار گردانندگان سایت های قیمت گذاری آنالین 

سکه و ارز خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان 
و زورگیران درباره اقدامات پلیس در برخورد با مخالن نظم و امنیت اقتصادی اظهار 
کرد: پلیس در همراهی با دولت و در هماهنگی با قوه قضاییه و بانک مرکزی اقدام به 

شناسایی مخالن نظم و امنیت اقتصادی کرده است.
وی با اشاره به جزئیات دستگیری باند طالفروشی شادی که اقدام به کالهبرداری از 
بیش از ۴۰۰۰ نفر کرده بود، گفت: طالفروشی به نام شادی از حدود ۱۹ سال پیش 
در شرق تهران فعال بود. این طالفروشی طالی شهروندان را از آنها گرفته و سودشان 
را به شهروندان پرداخت می کرد که در همین راستا نیز تا همین چند ماه تا ۳۰ درصد 

نیز به برخی مالباختگان سود پرداخت کرده بود.
رحیمی با بیان اینکه بعد از سال ها این طالفروشی دچار مشکل شده و دیگر توان 
پرداخت سود سرمایه گذارانش را نداشت، گفت: به همین دلیل این فرد با میلیاردها 

تومان سرمایه قصد فرار داشت اما با پیگیری مأموران در شیراز دستگیر شد.
رحیمی با بیان اینکه این باند ۴۰۲۰ شاکی دارد، گفت: تاکنون ۸۰۰ نفر از شکات 
این فرد شناسایی شده اند اما الزم است که برای دریافت طلب خود حتما ادله محکمی 

به پلیس ارائه کنند.

کالهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی سکه ثامن
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره کالهبرداری سکه ثامن نیز اظهار کرد: این 
شرکت از سال ها پیش در استان های غربی کشور فعالیت داشت. در سال ۹۷ فعالیت 
خود را در تهران نیز آغاز کرد و اقدام به جذب سرمایه کرد. پلیس فتا پرونده این فرد را 
بررسی کرده و مشخص شد که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از ۳۰۰۰ نفر کالهبرداری 

کرده است.
رحیمی با بیان اینکه متهم اصلی این پرونده از کشور خارج شده است، گفت: این 
فرد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی داشت که توقیف شده اما همان طور که گفتم 

از بیش از ۳۰۰۰ نفر، ۳۰۰ میلیارد تومان کالهبرداری کرده است.
شناسایی گردانندگان سایت های قیمت گذاری سکه

ئیس پلیس پایتخت درباره سایت های قیمت گذاری سکه اظهار کرد: بیش از 
۱۵ سایت که اقدام به قیمت گذاری سکه و ارز کرده و از این طریق سبب اخالل 
در وضعیت اقتصادی شده بودند، شناسایی شده و گردانندگان آنها با هماهنگی 
بانک مرکزی و دستگاه قضایی یا به پلیس احضار شده یا احضار خواهند شد و 

یا دستگیر شده اند.
رحیمی با تاکید بر اینکه پلیس معامالت کاغذی را تحت کنترل داشته و با آنها 
برخورد می کند، گفت: متاسفانه اقدامات این سایت ها و کانال ها روی حباب دروغین 

قیمت سکه تاثیر بسیاری داشت.

روستاها به دالیل مختلف در سال های اخیر از قافله توسعه 
جا مانده اند، روستاییان با سوادتر شده اند و کشاورزی از 
رونق افتاده است، حاال روستانشینان، شهرنشین می شوند 

و روستاها خالی و خالی تر.
بررسی هایی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا 
به شهر انجام شده، نشان می دهد که تمایل و تصمیم گیری برای 
مهاجرت به سن، جنس و تحصیالت بستگی دارد. جوانان بیشترین 
میزان مهاجرت را دارند. در این بین هم بیشترین مهاجران کشور را 
مردان تشکیل می دهند که برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره 

مکان اقامت خود را ترک می کنند.
مهاجرت افراد جوان از روستا باعث کاهش رشد جمعیت )خالی 

شدن روستا از سکنه( و افزایش نسبت سالخوردگی می شود.
این نوع مهاجرت موجب به هم خوردن جمعیت روستایی و شهری 
شده چرا که سالخوردگی جمعیت روستایی و جوان شدن جمعیت 
مواجه هستیم  روستاییانی  با  دارد،  همراه  به  را  ناخواسته شهری 
که دیگر توان کار کشاورزی ندارند و شهرهایی که توان پذیرش و 
پاسخگویی مناسب برای اسکان و کار و اشتغال نیروهای تازه وارد 
جوان را ندارند و به دنبال آن به هم ریختگی اجتماعی و فرهنگی را 
هم در شهر و در هم روستا شاهدیم و به عبارتی نه شهر، شهر است 
و نه روستا، روستا. نتایج سرشماری ۱۳۳۵ نتایج نشان می داد که 
نسبت جمعیت روستایی به شهری ۷۰ درصد به ۳۰ درصد بود. هرچه 
به پیش رفتیم این تناسب به هم خورد و اکنون فقط حدود ۲۰میلیون 

از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را روستاییان تشکیل می دهند.
ایران از جمله کشورهایی است که با سیر افزایشی و شتابان مهاجرت 
روستانشینان به شهرها مواجه است و با مشکالت و پیامدهای ناشی 
از این مهاجرت، دست و پنجه نرم می کند، این مهاجران هم در مبدا 
و هم در مقصد، مسائل و مشکالت متعددی مانند بروز نابسامانی های 
متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری 
و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط 
زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها 

و غیره را به وجود آورده است.
توسعه اقتصادی کشور مستلزم توسعه روستاها هم هست، با وجود 
تمام تالش هایی که در راستای توسعه محلی و روستایی در قالب انواع 
سیاست ها و پروژه ها انجام شده اما همچنان روند ترک روستا و خالی 

شدن روستاها از سکنه ادامه دارد.
با  شهر  در  روستایی  مهاجران  مقصد  که  است  حالی  در  این 
چشم پوشی از اندکی استثنا ها، محالت فرودست شهری و حاشیه 
های شهرهاست که با خود انواع آسیب های اجتماعی را به همراه دارد.
افزایش مخارج دولتی در عمران روستاها،  توزیع درآمد،  بهبود 
کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی به کاهش روند مهاجرت به شهرها منجر خواهد 
شد. افزایش شاخص قیمت محصوالت کشاورزی و کاهش واردات 
محصوالت کشاورزی، افزایش نرخ باسوادی، رشد اقتصادی و افزایش 

سطح زیرکشت از جمله عوامل ماندگاری روستاییان در روستا است.
افزایش اعتبارات و تسهیالت عمران و توسعه  روستاها توسط دولت 
و اعطای مشوق ها الزم برای ماندگاری روستاییان در روستاها می تواند 

سرعت مهاجرت روستاییان را کاهش دهد.
متولیان بخش روستایی در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی عزم خود را برای روستا ماندن روستا به عنوان الفبای توسعه 
کشور جزم کنند، تا دیگر روستاهای ما خالی از سکنه نباشد و شهرها 
نیز پر از آدم های بیکار یا کارکنان کاذب نباشد، روستای خالی و 
شهرهای پر از جمعیت بیکار هیچکدام کارآمد نیستند. در عمل 
شالوده اقتصاد را بیمار می کند و در عمل نه روستا، روستاست و نه 
شهر، شهر است، شهرهایی روستانما و روستاهایی شهرنما خواهیم 

داشت که هیچ چیز در آنها سر جایشان تعریف نشده است.
 مهاجرت کامال با رویه انجام می شود

سعیدرضا جندقیان، معاون اموردهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها گفت: به طور متوسط هر سال ۷۰۰هزار نفر از جمعیت 

روستاها کشور کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه دلیل واحدی برای خروج روستانشنیان از 

روستا نداریم و این امر دارای دالیل متعددی است، بیان کرد: من به 
عنوان فردی که در خصوص مسائل مربوط به روستا فعالیت دارد، واژه 
مهاجرت بی رویه را قبول ندارم، چرا که کامال به کاربردن این واژه 
غیرفنی و غیر تخصصی است، چرا که مهاجرت کامال با رویه و برای 

کسب شرایط بهتر زندگی انجام می شود.
وی ادامه داد: در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی، اول روستا قرار 
دارد و بعد هم به ترتیب شهرهای کوچک، شهرهای میانی، شهرهای 

بزرگ و سپس کالنشهرها هستند.
فاصله بین روستا و کالنشهرها از بین رفته است

جندقیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فاصله ای که بین روستا و 
کالنشهرها وجود داشت از بین رفته است و در عمل شهرهای کوچک 
و میانی ناکارآمد هستند. محلی برای جذب جمعیت نیستند و مردم 
روستاها به ناچار به مهاجرت رو می آورند. وی یاد آوری کرد: با از 
بین رفتن شهرهای کوچک و میانی، بین روستا و کالنشهرها تبادل 
اقتصادی بین روستا و شهرها کوچک شکل نمی گیرد و می توان 

گفت در این بین شهرهای کوچک حتی نقش بارانداز را هم ندارند.
جندقیان تصریح کرد: شروع این پدیده از قبل از انقالب بود که 
کارکرد نفتی و مصرف گرایی، تغییر سبک زندگی، الگوهای معیشتی 
وارداتی اروپایی و آمریکایی، الگوهای غلط معماری کم بهره و پرهزینه 
و نامتناسب با اقلیم کشورمان، تغییر فرهنگ بوم زیست از جمله 

عواملی بودنند که رفته رفته به شدت وابسته به نفت شدیم.
 ساختار اقتصادی به کشاورزی آسیب زد

جندقیان اضافه کرد: در این حالت بود که ساختار اقتصادی ما 
مبتنی بر تولید نبود و کم کم بخش کشاورزی و تولید ناخالص ملی 
آسیب دید و به همین دالیل بود که روستاییان هم روستاها را ترک 
کردند و هنوز هم شیب مهاجرت روستایی ادامه دارد و در طول زمان 

هم این شیب در عمل فاصله بیشتری را به خود گرفته است.
پویایی اقتصاد اتفاق نیفتاده است

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با بیان 
اینکه در حوزه خودکفایی حرف های زیادی زده شده است، گفت: 

مقام معظم رهبری در خصوص موضوع خودکفایی و اقتصاد مقاومتی 
در ۲۴ بند آمده است، در یکی از این بندها فرموده اند که اقتصاد 
باید پویا باشد. وی با بیان اینکه، پویایی اقتصاد اتفاقی است که هم 
اکنون نیز نیفتاده است، تاکید کرد: خودکفایی به معنای نیازنداشتن 
به دیگران نیست، بلکه نیاز دیگران به ما در ابعاد مختلف اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، نظامی است.
جندقیان اعالم کرد: اجرا نشدن اصول خودکفایی و همین طور 
روستایی  های  مهاجرت  دالیل  یکی  تواند  می  مقاومتی  اقتصاد 
محسوب شود، چرا که اقتصاد پایه کشاورزی در روستاها بیمار است و 

موجب می شود بیکاری و مهاجرت در روستاها افزایش یابد.
وی در مورد اجرا نشدن اصول خودکفایی در کشور گفت: یکی از 
دالیل آن، این است که در عمل اقدامات با طرح های مطالعاتی برنامه 

ریزی شده هماهنگی الزم را ندارد.
طرح های مطالعاتی در عمل با واقعیت ها همخوانی ندارد

اسماعیل زیارتی نصرآبادی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت 
توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در مورد اجرا 
نشدن طرح های مطالعاتی گفت: به دلیل اینکه مطالعات در فضاهای 
دانشگاهی انجام می شود. در عمل با واقعیت های اجرایی همخوانی 
ندارد. در عمل بین بخش اجرا و تحقیقات فاصله وجود دارد و در اجرا 

نیز دچار مداخالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می شود.
زیارتی افزود: برداشت ها و فهم ها از این موضوع متفاوت است. در 
این زمینه دچار فقر فرهنگی هستیم و همیشه بیش از اینکه با برنامه 

ریزی پیش برویم بیشتر درگیر آزمون و خطا هستیم.
وی در بیان دالیل اجرایی نشدن طرح های مطالعاتی توسع روستاها 
گفت: یکی دیگر از این دالیل این است که ساختار جامعه روستایی 
در مقابل تغییرات مقاومت می کند و بنابر این جوامع برای تغییرات 
باید به بلوغی برسند که بتوانند تغییرات را بپذیرند و آن را اجرا کنند.

وی تاکید کرد: برای اجرای طرح های مطالعاتی باید قوانینی داشته 
باشیم که بر اساس آن مسئوالن اقدام کنند. همیشه دانشگاه را در 

کنار خود بدانند و اقدامات در حوزه عمل قائل به شخص نباشد.

 روستاها خالی شدند


