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اجتماعی

توضیح سازمان غذا و دارو درباره نیترات در سیب زمینی
وحید مفید ،مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت :آنچه مبنای
ما است ،نمونهبرداری علمی از محصوالت و آنالیز آزمایشگاهی و بررسی میزان نیترات و
نیتریت است .ممکن است در برخی مناطق به نمونههایی برخورد کنیم که میزان نیترات و
نیتریت باالتر از حد مجاز باشد ،اما این به این معنا نیست که میزان باقی مانده سموم روی
همه محصوالت تولیدی در کشور به صورت نامتعارف باالتر از حد مجاز باشد /.ایسنا

گزارش

باالخرهپای«بیشناسنامهها»
به مجلس باز شد!

قوانین قدیمی و پر اشکال اعطای تابعیت به
فرزن��دان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی،
پس از س��الها خودداری دولته��ا از ورود
ج��دی به ای��ن مس��ئله ،در مس��یر امیدوار
کنن��دهای قرار گرفته و ای��ن احتمال وجود
دارد که در صورت همراهی مجلس ش��ورای
اس�لامی ،به یک تبعیض جنس��یتی بزرگ
کش��ور پای��ان ده��د؛ تبعیضی ک��ه تاکنون
صده��ا هزار فرزن��د متولد از م��ادر ایرانی را
از ابتداییتری��ن خدم��ات دولتی نیز محروم
کرده است.
به گزارش «تابناک» ،ماجرای اعطای تابعیت
ب��ه فرزن��دان دارای مادر ایران��ی و پدر غیر
ایرانی در طول همه سالهای گذشته متأثر
از فرآیندهای قانونی پر اش��کال و پیچیده با
مش��کالت فراوانی همراه بوده و صدها هزار
شهروندی که ش��امل این مسئله هستند را
از بسیاری از حقوق عادی خود محروم کرده
اس��ت؛ ش��رایط نامطلوب و غیر قابل قبولی
ک��ه اخیرا ً دولت را مجاب ک��رد تا برای حل
مش��کالت موجود ،اقدام ب��ه تصویب پیش
نویس یک الیحه در این خصوص کند.
این تصمی��م دولت که «معصوم��ه ابتکار»،
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خبر
آن را رس��انهای کرد ،از آن جهت قابل تأمل
است که س��ابق بر این ،دولتمردان عالقهای
ب��ه ورود موثر در این زمین��ه به ویژه تعیین
تکلیف فرزندان زیر  ۱۸س��ال نداش��تند و با
بیان این موضوع ک��ه اعطای تابعیت به این
فرزندان برای دولت بار مالی س��نگینی دارد،
از نهایی شدن هر گونه قانون موثری در این
زمینه خ��ود داری میکردند .معصومه ابتکار
در صفحه مجازی خود با اش��اره به اینکهاز
این پس زنان ایرانی دارای همس��ر خارجی
میتوانند برای فرزندان زیر  ۱۸سال خود نیز
تقاضای تابعیت ایرانی کنند ،از تصویب این
مهم در جلسه دولت خبر داد.
محمد شریعتمداری ،وزیر جدید تعاون ،کار
و رف��اه اجتماع��ی نیز در رابطه ب��ا این خبر
گفت :فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارج��ی میتوانند به تقاضای مادر
ایرانی خود به تابعیت ایران درآیند .در قانون
مصوب  ۱۳۸۵درباره وضعی��ت فرزندان زیر
 ۱۸سال سکوت شده بود ،اما با اصالح قانون
مصوب  ۱۳۸۵و تصویب پیش نویس قانونی
الیحه در جلسه مورخ  ۱۳آبان ماه  ۹۷هیئت
دولت ،فرزندان زیر  ۱۸س��ال با تقاضای مادر
ایرانی خود میتوانند به تابعیت ایران درآیند.
همانطور که وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
یاد آور شد ،این مصوبه دولت هنوز تا رسیدن
به مرحله اجرا نیازمند طی پروسههای قانونی
دیگری اس��ت و الزم اس��ت در قالب الیحه
به مجلس ش��ورای اس�لامی ارس��ال شود و
در ص��ورت تصوی��ب در مجل��س به ش��کل
قانون��ی اجرای��ی ش��ود .این موض��وع یعنی
تصمیمگیری صریح هیئ��ت دولت در مورد
سرنوش��ت فرزن��دان زی��ر  ۱۸س��ال دارای
م��ادر ایرانی و پدر غیرایران��ی را از چند بعد
میتوان جالب توجه دانس��ت؛ نخست اینکه
س��ابق ب��ر ای��ن و در قانون س��ال ۱۳۸۵که
موضوع اعطای شناس��نامه به ای��ن فرزندان
ب��ه تصویب رس��یده بود ،با اص��رار دولت در
مورد فرزن��دان زیر  ۱۸س��ال تصمیمگیری
نش��ده بود .ب��ه این معنا که فرزن��دان دارای
مادر ایرانی باید  ۱۸س��ال از عمرشان سپری
میش��د و پ��س از ای��ن اتف��اق ،ب��ه مراجع
ذیصالح اثبات میکردند که طی پنج سال
به صورت متوال��ی در ایران زندگی کرده اند.
موضوع مه��م دیگر در این رابطه آن اس��ت
که بر اس��اس آمار ارائه شده توسط نهادهای
امنیتی چیزی حدود  ۳۵۰هزار نفر و براساس
یکیاز گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس
بالغ بر  ۵۰۰هزار فرزند زیر  ۱۸سال با شرایط
فوق الذکر در کش��ور وج��ود دارند که عدم
اعطای تابعیت و شناسنامه به آنها در دوران
کودکی و تحصیل ،مشکالت فراوانی را برای
این افراد ایجاد کرده است؛ مشکالتی که جدا
از محرومی��ت این اف��راد از حقوق و خدمات
عموم��ی دیگر ش��هروندان ایرانی ،بزرگترین
بخ��ش آن را میت��وان مرب��وط ب��ه افزایش
آسیبپذیری آنها در جامعه دانست؛ روندی
که سبب شده است جمع کثیری از این افراد
عالوه بر ممنوعیت از تحصیل و حمایتهای
درمانی جذب مقوله کودکان کار ش��وند و از
امکان ترسیم یک مس��یر روشن برای آینده
خود محروم باش��ند .این البته همه نقایصی
ک��ه در قانون کنونی میت��وان یافت و به آن
اشاره کرد ،نیس��ت و با توجه به اینکه پایه و
اس��اس قانون اعطای تابعیت در ایران مربوط
به س��ال ۱۳۱۳اس��ت و در آن روی موضوع
خون و جنسیت مرد تأکید زیادی شده است.
حاال و با تصمیم جدید دولت که معنای دیگر
آن ص��رف نظر کردن دول��ت از بار مالی این
الیحه اس��ت ،باید منتظر ماند و دید واکنش
نماین��دگان مجلس به پی��ش نویس الیحه
اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی
و پدر غیر ایرانی چه خواهد بود؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبرتلگرامی
 Dپیروز حناچی ،معاون شهرسازی و
معماری ش�هرداری تهران با اش�اره به
اینکه هیچ س�ازمانی به شکل مستمر
از برج آزادی نگهداری نمیکند ،گفت:
تعمیرات این برج بعض�ا بدون رعایت
م�وارد اصولی انجام ش�ده و به همین
دلی�ل آس�یبهای وارده را به ش�کل
ریشهای حل نکرده است /.ایلنا

در مناطق کردنش��ین زنان ب��رای تامین معاش خود
و خانواده مجبور ب��ه انجام کارهایی مانند کولبری در
مناطق کوهس��تانی یا کارگری س��اختمان هس��تند.
مسئول انجمن کارگران و استادکاران مریوان و سروآباد
با اشاره به اینکه در روستاها همواره  80درصد کارها در
کش��اورزی و دامپروری و آبیاری زمین توسط زنان انجام میشود،
گفت :اما اکنون به دلیل فقدان اقتصاد مادر ،نبود کارخانجات برای
به کارگیری کارگران و ایجاد اش��تغال ،نبود شرایط کاری و وجود

افزایش تعداد زنان کارگر ساختمان و کولبر در غرب ایران

فقر و محرومیت و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم
موجود زنان هم مجبور ش��ده اند که در کنار مردان
به مشاغل بسیار سخت همچون کارگری ساختمان
و کولبری روی آورند تا بتوانند امرار معاش کنند .به
گزارش برنا ،میکائیل صدیقی با بیان اینکه معموال
دس��تمزد زنان و مردان در این مشاغل یکی است ،ادامه داد :البته
زنان ش��اید به دلیل توان کم نتوانند در کولبری حضور پیدا کنند
اما در این شغل قیمت کولبرهای زن و مرد یکی است یا در بحث

کارگری ساختمان معموال متری کار میکنند و قیمت یکی است لذا
از نظر دستمزد فرقی بین زنان و مردان نیست .براساس گزارشهای
رسیده تعداد زنان کارگر ساختمان و زنان کولبر با توجه به شرایط
سخت اقتصادی و معیشتی آنان افزایش یافته است ،همچنین تعداد
زنان کولبر از زنان کارگر ساختمان بیشتر است .کارگر ساختمانی
باید شناسنامه کار داشته باشد ،امنیت وی تامین باشد ،ساماندهی
شود و برای وی سهمیهبندی بیمه در نظر گرفته شود اما در کشور
ما اینچنین نیست.

چندمیگیریبچهبدی؟!
فقر اولین دلیل برای رحمهای اجارهای است

 Dسیف اله ابوترابی ،سخنگوی سازمان
ثبت احوال کش�ور از افزایش آمار تولد
نس�بت به آمار مرگ و میر در کشور از
سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت :در
سال جاری تعداد متولدین پسر بیش از
دختر بوده است /.ایسکانیوز

شما قیمتتان رو بگویید ،من کمتر از بقیه میگیرم!
رضای��ت نامه محضری هم میدهم که کاری با بچه
نداشته باش��م!» وقتی درباره نذرش جویا میشوم،
میگوید« :نمی توانم توضیح بدهم حاال اگر خواستیم
و قرار ش��د این کار را انجام بدهیم بعدا درباره نذرم
توضیح میدهم» و در آخر باز هم پا فشاری میکند
که کمتر از بقیه پول میگیرد!

 Dمینو مح�رز ،رئیس مرکز تحقیقات
ای�دز ایران ب�ا اش�اره به اینک�ه آمار
مبتالی�ان ب�ه ای�ن بیم�اری در ایران
همچن�ان رو به افزایش اس�ت ،گفت:
تاکنون روند بروز ایدز در ایران کنترل
نشده است /.ایرنا

> مادرانی که از عشق مادری خود چشم میپوشند!

ستون سبز

دسترسی به آب آشامیدنی سالم،
آرزوی محال صدها هزار
سیستانوبلوچستانی
تالشه��ای فراوانی که در دهههای گذش��ته
برای آب رسانی به شهر و روستاهای مختلف
کش��ور صورت گرفت ،به رغم اینکه میانگین
ش��اخص دسترس��ی به آب ش��رب را در کل
کشور به ش��کل قابل توجهی افزایش داد ،اما
هنوز میان ش��اخصهای کلی با واقعیتهای
موجود در برخی اس��تانهای کش��ور تفاوت
فاحش��ی وجود دارد .مثل استان سیستان و
بلوچس��تان که بررسیها نشان میدهد بیش
از  ۵۰درصد اهالی روستایی اش از آب شرب
سالم محروم هستند.
به گ��زارش «تابن��اک» ،در دورانی که تعداد
پر ش��ماری از ش��هر و روس��تاهای کشور به
ویژه در اس��تانهای ف�لات مرکزی از نعمت
دسترس��ی به آب شرب س��الم و لوله کشی
شده برخوردار هس��تند و جدا از این موضوع
از امکانات رفاهی دیگری مثل گاز شهری نیز
بهره میبرند ،هزاران روس��تا در جنوب شرق
کشور و در استان سیستان و بلوچستان در بی
آبی کامل به سر میبرند و اهالی این روستاها
در ش��رایط بسیار س��ختی زندگی میکنند.
نبود زیر ساختهای مربوط به لوله کشی آب
شرب سالم در بیش از  ۵۰درصد از روستاهای
استان سیستان و بلوچستان در کنار تشدید
بحران خشکسالی و کاهش شدید بارندگیها
اکنون به بحران نگران کنندهای تبدیل شده
که برای بسیاری از اهالی روستایی این استان
راهی ج��ز مهاجرت به ش��هرهای کوچک و
بزرگ و انتخاب زندگی حاشیه نشینی را باقی
نگذاشته است.
در رابطه با این شرایط اخیرا ً عبداالحد ریگی
در یک نشست خبری به رسانهها گفت «:سه
هزار و  ۲۴روس��تا از مجموع پنج هزار و ۵۹۴
روس��تا در سیستان و بلوچس��تان دچار کم
آبی هس��تند .هزار و  ۲۵۷روستای سیستان
و بلوچس��تان با جمعیت بی��ش از  ۲۵۰هزار
نفری با تانکر آبرس��انی سیار میشوند روزانه
ب��ه ازای ه��ر خانوار  ۱۵لیت��ر آب با تانکر در
مناطق روستایی این اس��تان توزیع میشود.
خشکسالیهای پی در پی به ویژه سال زراعی
 ۹۷-۹۶آسیب جدی به منابع آبی در مناطق
روس��تایی سیستان و بلوچس��تان وارد کرده
ک��ه با مکاتبات صورت گرفت��ه اخیرا بیش از
هزار و  ۲۰میلیارد تومان به بخش آب کشور
اختصاص یافت ک��ه  ۱۸۰میلیارد تومان این
اعتبار به بخش آب روستایی تخصیص یافت».
وجود بیش از  ۳هزار روستای فاقد آب شرب
س��الم و لوله کشی ش��ده در استان سیستان
و بلوچس��تان معنای دیگرش این اس��ت که
در این اس��تان پهناور صدها هزار نفر از اهالی
روس��تایی از دسترس��ی به آب شرب سالم و
لولهکشی محروم هستند و از حداقل امکانات
الزم برای زندگی مرفه نیز بهرهای ندارند.
هر چند ش��رکت آب و فاضالب استان با اخذ
بودجهه��ای میلیاردی و ب��ا تالشهای فراوان
نهایتاً به هزار و س��یصد روستا به وسیله تانکر
آبرس��انی میکند ،اما همچنان چیزی حدود
هزار و دویست روستا در این استان فاقد هرگونه
امکان دسترسی به آب آشامیدنی هستند.
آب رس��انی با تانکر به بیش از هزار روستای
فاقد آب آش��امیدنی لوله کش��ی شده در این
استان در حالی است که برای همین خدمات
رس��انی ناچیز نیز مدیران اس��تانی با مشکل
تأمین اعتبار و نیز آب سالم رو به رو هستند و
بر همین اساس هزینههای مرتبط با این اقدام
نیز بسیار زیاد است.
مسئوالن اجرایی استان سیستان و بلوچستان
و نیز مدیران ارشد ملی بارها با اشاره به بحران
آب ای��ن اس��تان از طرحه��ای بزرگی ،چون
انتقال آب دریای عمان به این منطقه سخن
گفتهاند ،اما در مق��ام عمل این اقدام هنوز با
پیشرفت قابل ذکری رو به رو نبوده است.

با یک جستجو در فضای مجازی ،با
صفحات زیادی رو به رو میشوید که
درباره رحم اجارهای توضیحاتی ارائه
دادهاند ،در بین نظرات مربوط به این
صفحات و در کنار اطالعیههایی که
جهت نیاز به رحم اجارهای درج شده،
میتوانید افراد بسیاری را پیدا کنید
که ش�ماره خود را ب�رای اجارهدادن
رحم قرار داده اند

آفتاب یزد -میگل هشترودی« :رحم اجارهای»
واژهای اس��ت که این روزها دیگ��ر برای هیچ کس
غریبه نیس��ت و حدود  10سال است که یک روش
درمانی برای زنانی که نمیتوانند مادر شدن را تجربه
کنند بهشمار میآید .اما این روزها با مواردی روبهرو
هس��تیم که خیلی از جنبهه��ای درمانی و کارکرد
اصلی رح��م اجارهای فاصل��ه دارد! برخ��ی از زنان
امروزی تفاوتهای زیادی با مادران گذش��ته دارند،
مادران گذش��ته معتقد بودند که خدا روزیرس��ان
اس��ت پس در برخی موارد دیده میش��د که حتی
بیش از 10فرزند به دنی��ا میآوردند! این در حالی
است که در حال حاضر قشری از زنان برای اینکه به
اصطالح اندامشان به هم نریزد حتی با اینکه امکان
ب��ارداری دارن��د از آوردن فرزند اجتناب میکنند و
اینجا است که پای رحمهای اجاره به میان میآید.
و در نقطه مقابل آن خیلی از زنان تنها به دلیل فقر
و نداری حاضر هستند چشم روی احساس مادرانه
خود ببندند و یک عضو بدن خود را اجاره بدهند و
فرزند دیگری را در بدن خود بپرورانند!
> آگهی :متاهل هستم ،رحم اجاره میدهم!

با یک جس��تجو در فض��ای مج��ازی ،با صفحات
زیادی رو به رو میش��وید که درباره رحم اجارهای
توضیحاتی ارائه داده اند ،در بین نظرات مربوط به
این صفحات و در کنار اطالعیههایی که جهت نیاز
به رحم اجارهای درج شده ،میتوانید افراد بسیاری
را پیدا کنید که ش��ماره خود را ب��رای اجاره دادن
رحم قرار داده اند .معموال پیامها به این شرح است:
« متاهل هس��تم ،رحم اجاره میدهم ،دارای یک
فرزند هس��تم و زایمان طبیعی داشتم ».و بعد هم
ش��مارهای زیر آن نوشته ش��ده که در صورت نیاز
تماس بگیرید!
پنجشنبه ش��ب بود که باز هم در خیابان مولوی
زمین فرو نشس��ت و حفرهای  ۸متری ایجاد شد.
سریال فروریزشهای خیابان مولوی تمامی ندارد.
علی بیت اللهی در گزارش��ی که پس از این حادثه
تهیه کرده اعالم کرده اس��ت به دلیل خصوصیت
زمی��ن در این منطقه باز هم انتظار فرو نشس��ت
دیگری وج��ود دارد .به گزارش مهر ،دبیر کارگروه
ملی زلزله ،لغزش الیههای زمین ،ابنیه و شهرسازی
با اش��اره به ابعاد این فرو ریزش میگوید :بر اساس
مش��اهدات میدانی این فروریزش به طور تقریبی
دارای طول و عرض  ۴تا  ۵متری است ،ولی عمق
فروریزش قابل توجه و در حدود  ۸متر بوده است.
این حادثه میتوانس��ت با تلفاتی همراه باش��د که
خوش��بختانه طبق گزارشهای دریافتی خسارت
جان��ی و مالی به جز تخریب بخش��ی از خیابان و
احتماال لولههای آب زیر س��طحی در بر نداش��ت.
بیتاللهی درباره دالیل این فرونشست هم میگوید:
شهردار ناحیه ،شکستگی لوله و آبشستگی ناشی
از آن را دلیل اصلی وقوع فروریزش اعالم کرد ،ولی
هنگام مس��تند کردن عوارض سانحه ،از مسئوالن
ش��رکت آب و فاضالب در محل حادثه نمایندهای
حاض��ر نبود اطالعات دقیقتری به دس��ت آید ،اما
مش��اهدات زمینی نش��ان میداد که لولههای آب
سالم هستند .طبق گفته مس��ئوالن شهرداری در
محل حادثه ،تونل مترو در زیر این محل ،مرطوب و
دارای نشتی آب شده است که متاسفانه امکان بازدید
وجود نداشت .عالوه بر آن با توجه به عمق فروریزش
زمین که حدود  ۸متر بوده به نظر میرس��د شاید

> 5تومن بزار روش خیرشو ببینی!

با یکی از شمارهها تماس میگیرم پسر کوچکی پاسخ
میدهد ،از او میخواهم تلفن را به مادرش بدهد .پس
از کمی معطلی صدای خسته و گرفته زنی به گوش
میرس��د .خود را به عنوان اجاره کننده رحم معرفی
میکنم و از او میخواهم ش��رایطش را توضیح دهد.
میگوید« :من یک بچه  5ساله دارم ،زایمان طبیعی
داشتم و متاهل هستم ».دلیل کارش را جویا میشوم،
توضیح میدهد « :من به پول این کار خیلی نیاز دارم،
شوهرم کار نداره و خانه مادرم زندگی میکنیم .ما پول
نداریم که حتی بتونیم خرج خودمونو بدیم! واقعا به
پولش نیاز دارم ».از او میپرس��م چه مبلغی برای این
کار در نظر گرفته است؟ کمی مکث میکند و میگوید:
«ش��ما چه مبلغی را در نظر گرفته اید؟» پیش��نهاد
20میلی��ون توم��ان در ازای اجاره رح��م میدهم به
شرطی که حتی در بیمارستان هم کودک را نبیند و
رضایتنامهمحضریبدهدکههیچوقتنسبتبهبچه
ادعایینداشتهباشد؛بهراحتیقبولمیکندومیگوید:
«رضایت نامه محض��ری میدهم و با ندیدن بچه هم
مشکلیندارمفقطاگرمیشود 5میلیونبگذاریدروش
خیرشو ببینید!» به او میگویم در صورت تمایل تماس
میگیرم .همین صحبت کوتاه نشان از این داشت که
یک زن ،به بهای مبلغی پول تمام محبتهای مادرانه
خود را زیر پا گذاش��ته و حتی حاضر است تعهدنامه
محضری بدهد که به هیچ عنوان ادعایی نس��بت به
فرزندی که درون خود پرورش داده نداش��ته باش��د.
پر واضح اس��ت که هر مادری که تن به چنین امری
میدهد ،صرفا پول آن را در نظر گرفته و برای پول تن به
چنین کاری داده است.

> مظنه بازار دستم نیست!

با ش��ماره دیگ��ری تماس میگیرم ،م��ردی جواب

میده��د و از او درب��اره اطالعی��ه اش در فض��ای
مجازی میپرسم ،تائید میکند و میگوید« :خودم
آن اطالعیه را گذاش��تم ،همس��رم خانه اس��ت اگر
میخواهید ش��ماره همراهش را بدهم؟» صدایش
کمی کش دار به نظر میرسد و انگار از حالت طبیعی
خارج اس��ت .بعد از اینکه شماره همراه همسرش را
میدهد از او میپرس��م که مش��کلی با این موضوع
که همس��رش رحمش را اجاره بدهد ،ندارد؟ بدون
هیچگونه ناراحتی میگوید« :نه من خودم آگهی آن
را توی سایت گذاشتم اگر مشکل داشتم که شماره
خودم را نمیدادم!» از او میپرسم چه مبلغی را برای
این کار در نظر گرفته اس��ت؟ او میگوید« :بیشتر
برای ثوابش این کار را میکنیم مبلغش مهم نیست!
خانم من یک نذر دارد ،برای همان نذرش میخواهد
این کار را انجام دهد! حاال با خودش تماس بگیرید
جزئیاتش را هماهنگ کنید».
با همس��رش تماس میگیرم ،تلفن اشغال است ،باز
هم تم��اس میگیرم و همان ب��وق ممتد به گوش
میرسد ،بار دیگر شماره مرد را میگیرم تا در صورت
امکان شماره منزلش��ان را بگیرم و در کمال تعجب
تلفن همراه مرد هم اشغال است و مشخصا در حال
توضیح دادن ماجرا برای همسرش است .دقایقی بعد
دوباره با شماره همراه زن تماس میگیرم ،صدای زن
جوانی به گوش میرسد ،برایش توضیح میدهم که
برای آگهی تماس گرفته ام و شرایطش را میپرسم.
میگوید « :من  25س��المه ،یه دختر  9ماهه دارم و
حاال میخواهم رحمم را اجاره بدهم!» به او میگویم
همسرتان از یک نذر صحبت کرد ،یعنی شما برای
این کار پولی دریافت نمیکنید؟ میگوید «:بله نذر
دارم و ب��ه همین دلیل هم هر چقدر بقیه میگیرند
من یه کم کمتر از بقیه میگیرم!» سعی دارد قیمتی
ندهد و میگوید « :من مظنه بازار دستم نیست حاال

سریالفرونشستدرپایتخت
عوامل دیگری نظیر قناتها یا حفاریهای مترو نیز
در شکلگیری فروریزش این نقطه نقش داشتهاند.
بیتاللهی ،مسیر خیابان مولوی را مسیری خاص
از نظر وقوع فروریزشهای ش��هری تهران توصیف
میکند و میگوید  :در  ۲۷آذرماه س��ال  ۱۳۹۵در
ضلع جنوبی خیابان مولوی بعد از میدان محمدیه
(میدان اعدام) به س��مت ش��رق ،در کوچه ذکائی
فروریزش بزرگی رخ داد و پیشتر از این حادثه و در
روز ۱۶مهرماه همان س��ال در میدان قیام واقع در
امتداد همین مسیر نیز فروریزش دیگری رخ داده
بود که متاسفانه در آن حادثه ،دو نفر کشته شدند.
وی اضافه میکند :در ادامه فروریزشهای سریالی
در مسیر خیابان مولوی که در راستای تونل متروی
خط  ۷بوده و با حفر آن ،تعداد فروریزشهای شهری
نیز بیشتر شده است ،فروریزش دیگری در مجاورت
بیمارستان اکبرآبادی خیابان مولوی رخ داد .بخشی
از ساختمانهای این بیمارستان تخلیه شده است،
فروری��زش روز  ۱۰آبان ماه  ۱۳۹۷نیز در راس��تای
همین مسیر پرخطر بوده ،از این رو به نظر میرسد با
توجه به خصوصیات زمین این ناحیه ،احتمال رخداد
چنین اتفاقاتی در آینده نیز وجود دارد.
> اما کدام مناطق در تهران
        بیشتر در معرض تهدید هستند؟

علی بیتالله��ی مدیر مرکز زلزلهشناس��ی مرکز

تحقیقات راه ،مسکن و شهرس��ازی در این رابطه
میگوید:برمبنایمطالعاتصورتگرفتهدشتهای
جنوب غربی و جنوبی تهران متحمل فرونشس��ت
قابل مالحظهای به ویژه در س��الهای اخیر شده و
میشوند ،به گونهای که بیشینه فرونشست در دشت
شهریار در جنوب غرب تهران و دشت ورامین نیز
گزارش شده است .وی ادامه میدهد :بر اساس نقشه
فرونشست سازمان زمینشناسی ،فرونشست زمین
موقعیت شهری تهران و برخی از مراکز جمعیتی
اطراف آن در جنوب و جنوب غربی نظیر اسالمشهر
را مورد تهدید قرار داده است .مراکز جمعیتی نظیر
کهریزک ،شورآباد ،سلطانآباد و اسالم شهر از جمله
مراکز جمعیتی عمده در زون فرونشست جنوب و
جنوب غرب تهران به شمار میروند .او ،وجود قنوات
را از دیگر عوامل فرونشست میداند و میگوید :تعداد
قناتهای شهر تهران و حومه به بیش از ۱۳۰۰رشته
قنات حدس زده میشود .عمق این قنوات بین  ۲تا
۱۳۰متر است و طول رشته قناتها گاه تا به بیش از
۲۰کیلومترمیرسد.
> تمام عوامل فرو نشست در تهران

پی��روز حناچ��ی معاون معم��اری وشهرس��ازی
ش��هردار تهران هم درباره دالیل فرونشس��ت در
تهران میگوید :ای��ن موضوع دالیل مختلف دارد.
ب��ه طور مثال در جنوب غرب تهران فرونشس��ت

باور این موضوع ش��اید برای همه س��خت باشد که
زنی رحم خود را اجاره بدهد اما مس��لما این موضوع
برای زنانی که طعم شیرین مادر شدن را چشیدهاند
باورناپذیرت��ر خواهد بود ،اینکه ی��ک مادر طی چه
ش��رایطی تن به ای��ن کار میدهد ،س��خت ترین و
غیرقابل باورترین قسمت ماجرا است! عشق مادر به
فرزند ،عمیقترین احساسی است که میتواند وجود
داشته باشد و کارشناسان بر این اعتقادند که این عشق
از دوران جنینی فرزند ش��کل میگیرد! حاال چگونه
میشود که یک مادر تمام این احساس مادرانه را که
با رش��د جنین درونش آغاز میشود و روز به روز نیز
افزایش مییابد ،کنار میزند و درباره مبلغی که قرار
است در ازای آن بگیرد چانه میزند؟
> مطمئنم در دوران بارداری پشیمان خواهم شد

مریم یک زن باردار اس��ت که هفتمین م��اه از دوران
ب��ارداری اش را تجربه میکند .وقتی از او میپرس��م
در ازای چق��در پول حاضری بچ��ه ات را به دیگری
بدهی اول کمی با تعجب نگاهم میکند و بعد خیلی
محکم میگوید «:هیچی ،اصال نمیتونم حتی به این
موضوع فکر کنم!» به او میگویم حاال که طعم مادر
شدن را چشیدهای اگر در شرایط بد مالی قرار بگیری
آیا حاضری رحم ات را اجاره بدهی ،فرزند ش��خص
دیگ��ری را در بدنت پرورش بدهی و بع��د هم آن را
ب��ه دیگران واگذار کن��ی؟ کمی مکث میکند و بعد
میگوید«:سوالخیلیسختیاست.اصالنمیدانماگر
در چنین شرایطی قرار بگیرم این کار را انجام خواهم
داد یا نه! واقعا نمیدانم! تنها چیزی که میتوانم بگویم
این است که دوران بارداری به قدری شیرین است که
حتی اگر روزی تن به این کار بدهم مطمئنم در دوران
بارداری پشیمان میشوم و بچه را به آنها نخواهم داد!
منی که ماه به ماه به دکتر میروم تا صدای ضربان قلب
بچه ام را بشنوم چگونه میتوانم او را که در وجود من
رشد کرده به دیگران بسپرم؟»
فقر اولین دلیل برای انجام کارهایی اس��ت که انسان
انتظ��ار آن را حتی از خودش هم ندارند اما در جامعه
ما که این روزها به دلیل کوچک شدن سفرهها و فقر،
م��ردم به فروش اعضای بدن خود مثل کلیه و قرنیه
چشم و غیره روی میآورند ،اجاره دادن رحم یک زن
قابل درک تر به نظر میرسد!
زمین براس��اس برداش��ت بی رویه از س��فرههای
آب زیرزمینی اتفاق میافت��د .در مناطق جنوبی
اما قناتهای متروکهای وج��ود دارد که در فصل
بارندگی میتوانند فعال شوند و به فرونشست زمین
بینجامند .در محدوده پایین تر از خیابان ۱۵خرداد
نیز هنوز آثار باقی مانده زلزلههای تهران در عمق
 ۷متری دیده میشود که به تمامی این دالیل باید
عبور زیرس��اختهای ش��هری مانند مترو به ویژه
زمانی که از دستگاههای مکانیزه استفاده نمیشود
را اضافه کرد .قانون احداث تونل مش��ترک شهری
مصوب سال ۱۳۷۲مجلس است که به موجب این
مصوبه برای دستگاههای خدماترسان تکالیفی در
نظر گرفته شده است ،این قانون در شرایط کنونی
قابلیت اجرایی نداشته همچنان که حاصل آن بعد از
گذشت بالغ بر بیست سال متاسفانه منجر به ساخت
کانالی نش��ده و اگر موردی که شهرداری تهران در
زمان اجرای پل صدر اجرا کرد و کابلهای فشار قوی
برق ٢٣٠کیلوولت را با همکاری اداره برق اس��تان
ته��ران به داخل کانال تاسیس��اتی احداثی منتقل
کرد را در نظر نگیریم ،میتوان گفت دس��تاورد این
قانون تقریباً صفر است .مدتی پیش زمین در خیابان
آزادی دکت��ر معین دهان باز ک��رد و کامیونی به
داخل آن س��قوط کرد .پنجشنبه شب نیز ناگهان
یک گودال ۸متری در خیابان مولوی ایجاد ش��د،
این کابوس میتواند همیش��ه در انتظار تهرانیها
باشد .به نظر میرسد مدیران شهری شتابی برای
پیشگیری از این بحران ندارند و با آرامش در حال
اسکن خیابانها و معابر پایتخت هستند.

به همت آستان قدس رضوی در دهه پایانی ماه صفر؛

 ۵۰ایستگاه خدمترسانی در محورهای منتهی به شهر مشهد برپا میشود
معاون اماكن متبركه و امور زائران آس��تان قدس
رضوی از برپایی  ۵۰ایستگاه خدمترسانی درون
شهری و برون شهری در محورهای منتهی به شهر
مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داد .سید خلیلی
منبتی معاون اماكن متبركه و امور زائران آس��تان
قدس رضوی در گفتوگو با خبرنگار آس��تان نیوز

گفت :بیش از  ۵۰ایس��تگاه خدمترس��انی درون
شهری و برون شهری در محورهای منتهی به شهر
مشهد به همت خدام بارگاه آستان قدس رضوی به
صورت خودجوش دایر شده که خدمات شبانه روزی
ب��ه زائران ارائه میدهند .وی با بیان اینکه در نقاط
صفر مرزی ایس��تگاههای خدمت رسانی به زائران

پیاده برپا شده است ،افزود :این ایستگاهها خدمات
اس��کان و پذیرایی را به صورت  ۲۴ساعته و توزیع
صبحانه ،نهار و شام را در ایستگاههای برونشهری
به زائران پیاده ارائه میدهند .سعی داریم تا زائران
پی��اده حداقل یک وعده غذایی را از غذای متبرک
میهمانس��رای حض��رت رضا(ع) بهرهمند ش��وند.

همچنین در این ایستگاهها درمانگاههای کوچکی
برای درمان سرپایی زوار برپا شده که پزشکان نیز
جزو خدمه آستان قدس رضوی هستند.

