دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

شهرری به دور از نام بزرگ تهران ،رشد میکند

رئیس کمیته سالمت شــورای شهر تهران با بیان اینکه نباید از
تغییر بترسیم ،گفت :بهتر است شــاهد جدا شدن ری از تهران
باشــیم تا ری بتواند از پتانسیل ملی و منطقهای خود ،به دور از
بزرگی و نام تهران استفاده کند .به گزارش ایسنا ،ناهید خداکرمی
در مورد تهیه طرح جدایی ری از تهران در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه مطمئن هستیم که اگر بتوانیم شهرری را به صورت
مستقل داشته باشیم قطعا مشــکالت این منطقه کم میشود،
افزود :چراکه تجربه سایر شهرها نشان داد که جدا شدن آنها آغاز
آفتاب یزد -میگل هشترودی :چند سالی است
که با شــروع سال تحصیلی جدید زمزمههایی در
رابطه با یک معضل اجتماعی که در حال رواج پیدا
کردن بین نوجوانان اســت ،افزایش مییابد .شاید
برای شــما هم اتفاق افتاده باشد که با نوجوانانی
برخورد کنید که آستینهای لباسشان را به هیچ
عنوان باال نمیزنند و یا اینکه مچ دستهایشــان
را با باند بســتهاند .بدون شک این نوجوانان اقدام
به خودزنی میکنند و با کمی اصرار میتوانید آثار
این نوع خودزنی را بر دســت و بدن آنها ببینید.
«خونبازی» نام جدیدی است که نوجوانان عصر
حاضــر به خود زنی نســبت دادهانــد و به گفته
خودشان از این کار لذت میبرند و به آنها آرامش
میدهــد .بعد هم آثار این لذت بر تن و بدن آنها
خودنمایی میکند .اما چرا نوجوانان به سمت این
کار کشــیده میشــوند و چه لذتی در خون بازی
وجود دارد که آنها را تا این حد مشتاق به تحمل
درد ناشی از خودزنی میکند؟

گسترش این شهرها بوده است .من در ابتدا مخالف
جدا شدن ری از تهران بودم اما بعد از مدتی و در پی
بازدیدها متوجه شدم که بهتر است شاهد جدا شدن
ری از تهران باشــیم تا ری بتواند از پتانسیل ملی و
منطقهای خود ،بدور از بزرگی و نام تهران اســتفاده
کند .وی با بیان اینکه من از زمانی که عضو شــورای شهرستان
ری شدم ،متوجه محرومیت شدید در ری شدم ،گفت :محرومیت
شهرری آنقدر آزاردهنده است که باورمان نمیشود این حجم از

aftab.yz@gmail.com
آسیب و محرومیت جزئی از تهران است و دوگانگی
فرهنگی و چندگانگــی اقتصاد در این منطقه بیداد
میکند .خداکرمی با بیان اینکه محرومیت صرف در
کنار پتانســیلهای ثروت آفرینی شهرری دوگانگی
ایجاد کرده اســت ،گفت :شهرری اوضاع پیچیدهای
دارد چراکه از ســوی خدمات شهری به تهران وابسته است اما از
نظر سیاسی و حاکمیتی فرمانداری جداگانه دارد؛ این دوگانگی
آسیب زاست و باید این مشکالت باالخره یکجا حل شود.

گزارش آفتاب یزد از یک معضل اجتماعی میان نوجوانان

خونبازیمیکنم؛

پسهستم!

ایرنا :پس از پاکسازی محلههای شوش ،مولوی
و هرندی از وجود معتادان متجاهر توسط پلیس،
شــهروندان تهرانی نفس راحتی کشیدند اما این
آرامش دوام زیادی نداشت و گزارشهای پیدرپی
مردمی در مورد تجمع معتادان در گوشه و کنار
تهران ،حکایت از این داشــت کــه معتادان در
میادین و مکانهای دیگری جمع میشــوند .به
گزارش ایرنا ،معتاد متجاهر اصطالحی است که
چندسال اخیر باب شده و به فردی گفته میشود
که ابایی از آشــکار کردن اعتیــاد خود ندارد؛ در
چندسال گذشــته دغدغههای جدی شهروندان
و به تبع آن پلیس و مســئوالن شهری و دولتی
سروسامان دادن به معتادان متجاهر در پایتخت
بود و کماکان نیز هســت .گذاشــتن طرحهای
مختلف از سوی پلیس ،مدیریت شهری پایتخت و
بهزیستی برای جمع آوری و پاکسازی پاتوقهای
معتادان متجاهر بارها انجام و رســانهای شده اما
میتوان ادعا کرد که توفیق چندانی نداشته است
چراکــه هنوز در محلههای مختلــف به ویژه در
کوچه پس کوچههای جنوب شهر تهران میتوان
گعدههای معتادان را به وضوح دید .عمده تمرکز
و گعدههای معتادان متجاهر در محلههای شوش
و هرنــدی بود اما چندی پیش طرح جمع آوری
این افراد توسط پلیس انجام و خبر پاکسازی این
محلهها رسانهای شد .در گوشه و کنار میدان امام
حســین (ع) جمعهای پنج تا  ۱۰نفره شیشه و
تریاک میکشــند و برخی معتــادان دیگر برای
تامین هزینه جنس خود ،خودکار نیمه استفاده
شده و تکه کابل و سیم برق میفروشند .حسین
یکی از کسبه محل در خصوص حضور معتادان
میگوید :وضعیت غیرقابل تحمل است و از ساعت
هشــت شــب به بعد افتضاحتر میشود .حسین
ادامه میدهد :جمعیت معتادان با تاریک شــدن
هوا بیشتر شده و فضا جوری میشود که زنان از
ساعت هشت شب به بعد جرات عبور از این محل
را ندارند .به گفته وی ،معموال شبها قبل از اینکه
مغازه را ببندیم شاهد دعوا بین معتادان هستیم
که بیشــتر به خاطر خرید و فروش مواد مخدر

مورفین است و نوعی مخدر محسوب میشود .در
واقع این مخدر به صورت طبیعی از مغز ترشــح
میشود تا بدن درد کمتری را احساس کند ،ترشح
این ماده در بدن سبب میشود که عالوه بر اینکه
درد ناشی از زخم کاهش پیدا کند ،اعصاب فرد هم
آرام بگیرد و در واقع این ماده مثل یک آرام بخش
عمل میکند .بعد از مدتی فرد به این عمل معتاد
میشــود ،در واقع ایندورفین ترشح شده در خون
سبب میشــود تا فرد با خودزنی یک سرخوشی،
شادابی و کاهش اضطراب پیدا کند .همین امر هم
باعث میشــود تا فرد به صورت مداوم خود زنی را
تکرار کند ،اینها دالیل اولیه و فیزیولوژیکی است
که فرد را به سمت خود زنی سوق میدهد».
>تقلید ،دلیل اصلی بروز خودزنی در مدارس

>گالره و دستهایی پر از خون

روی یکی از صندلیهای یک پارک کوچک نشسته
اســت .در حالی که تنها سوئیشــرتی بر تن دارد
و کاله ســوئی شــرت را روی سرش کشده است،
موزیکی کــه از تلفن همراهش پخش میشــود
محیط پارک را پر کرده اســت .یک آهنگ سبک
رپ که انواع و اقسام ناســزاها از زبان خواننده به
عنوان شــعر بیان میشــود،دختر سرش را پائین
انداختــه و موهایش اطراف صورتش را پر کردهاند
و چیزی از چهره او پیدا نیســت .کم کم همراه با
صدای موسیقی ،صدای خفیفی از گریه به گوش
میرسد .نزدیک تر که میروم با مقدار زیادی خون
رو به رو میشوم که جلوی پای دختر روی زمین
ریخته است و دختر دستهایش را با کمی فاصله از
بدنش قرار داده تا لکههای خون لباسش را کثیف
نکند .در همین حال با دست چپش در حالی که
تیغی در دســت دارد به صورت مداوم خطهایی
را بر مچ دست راســتش میکشد و با هر خراش
عمیقی که بر مچ دســتش ایجــاد میکند خون
جاری میشود و جلوی پایش روی زمین میریزد.
نزدیک که میروم انگار متوجه حضورم میشــود.
سرش را بلند میکند و نگاهم میکند .نزدیک تر
که میروم بی حال خودش را از روی نیمکت پارک
جمع میکند اما همچنان از دستش خون میچکد
و دستش را با فاصله از بدنش گرفته است .انگار از
حال رفته باشد اما همچنان هوشیار است .اسمش
را میپرســم و میگوید که نامش گالره اســت و
 15ســال دارد .خون آنقدر زیاد است که در ابتدا
فکر میکنم خودکشــی کرده است اما خودش با
خنده میگوید«:من به این کار عادت دارم .بهش
میگیم خون بازی .تقریبــا هر هفته انجام میدم.
نترس چیزیم نمیشه» وقتی دالیل این کارش را
جویا میشوم میگوید«:وقتی از همه دنیا بیزاری
اما نمیتونی هیچ کاری بکنی ،وقتی همه دنیا بهت
فشــار میارن و تو نمیتونی حرفتو بزنی مجبوری
یه جوری خودتو خالی کنی .منم اینجوری آرامش
میگیرم .خیلیا این کارو میکنن .همه دوســتام
تقریبا این کارو میکنن .یکی روی مچ دستش یکی
روی پاش ،هر کسی یک عضو رو انتخاب میکنه.
گاهی وقتا خراشهــا انقدر عمیقه که چند هفته
طول میکشه تا خوب شه اما باالخره خوب میشه

اجتماعی

شــریفی یزدی :افرادی که اضطراب خیلی باالیی را تجربه میکنند وقتی خودزنی
میکنند یک زخم به طور طبیعی در بدن آنها ایجاد میشود و در پی آن مغز مادهای
را در خون ترشح میکند تا درد ناشی از این زخم کاهش پیدا کند .اسم این ماده که
توسط مغز در خون ترشح میشود ایندورفین است ،این ماده از جنس مورفین است
و نوعی مخدر محسوب میشــود .در واقع این مخدر به صورت طبیعی از مغز ترشح
میشــود تا بدن درد کمتری را احساس کند ،ترشح این ماده در بدن سبب میشود
که عالوه بر اینکه درد ناشی از زخم کاهش پیدا کند ،اعصاب فرد هم آرام بگیرد و در
واقــع این ماده مثل یک آرام بخش عمل میکند .بعد از مدتی فرد به این عمل معتاد
میشود ،در واقع ایندورفین ترشح شده در خون سبب میشود تا فرد با خودزنی یک
سرخوشی ،شادابی و کاهش اضطراب پیدا کند .همین امر هم باعث میشود تا فرد به
صورت مداوم خود زنی را تکرار کند ،اینها دالیل اولیه و فیزیولوژیکی است که فرد را
به سمت خود زنی سوق میدهد
و جاش یه سری خراشهای دیگه میاد .اینجوری
آروم میشم .ببین االن چقدر آرومم .این حس رو با
همه دنیا عوض نمیکنم .بهترین حس دنیاست».
چند دقیقهای با همان حال مینشیند و وقتی خون
دســتش بند میآید آستین سوئیشرتش را پائین
میکشــد و عزم رفتن میکند .بعد از دقایقی در
تاریکی شــب گم میشود و تنها چیزی که بر جا
میمانــد همان لکههای خونی اســت که دقایقی
پیش از دستان یک دختر نوجوان جاری بود.
>دالیل فیزیولوژیک اقدام به خودزنی

علیرضا شریفی یزدی ،روانشــناس درباره دالیل
اقدام به خودزنی در دانــش آموزان به آفتاب یزد
گفت«:مسئله اصلی خودزنی بخشی از یک اختالل
اســت؛ بخش زیادی از این پدیــده به تیپهای

شــخصیتی بر میگردد .به صــورت کلی در بین
اختالالت شخصیتی دو اختالل وجود دارند که در
آن خودزنــی یا به قول جوانان و نوجوانان امروزی
خون بازی در آن رواج دارد ،یکی از این تیپهای
شخصیتی ،شــخصیت مرزی و دیگری شخصیت
دوقطبی است؛ این دو تیپ شخصیتی معموالً زیاد
دست به خودزنی میزنند عالوه بر آن افرادی که
اضطراب خیلی باالیی دارند هم اقدام به خودزنی
میکنند .دلیل اصلی آن هم این است که افرادی
که اضطراب خیلی باالیی را تجربه میکنند وقتی
خودزنی میکنند یک زخم به طور طبیعی در بدن
آنها ایجاد میشــود و در پی آن مغز مادهای را در
خون ترشح میکند تا درد ناشی از این زخم کاهش
پیدا کند .اســم این ماده که توسط مغز در خون
ترشح میشود ایندورفین است ،این ماده از جنس

دردسرهایبیپایانمعتادانپایتخت

یا وســایل مصرف آن است .وی در پاسخ به این
ســوال که آیا از اجتماع معتادان متجاهر در این
محل نمیترسید ،اظهار داشت :شاید بهوجودشان
در اینجــا عادت کردهایم و معتــادان نیز جرات
ندارند که با کسبه درگیر شوند .حسین میافزاید:
صبحها قبل از باز کردن مغازه انواع وسایل مصرف
مواد مخدر از پایپ تا ســیخ و سنجاق را از جلو
در مغازه جارو کــرده و بعد دکانم را باز میکنم.
این شهروند تهرانی عامل اصلی اجتماع معتادان
متجاهر در میدان امام حسین(ع) را بساط کردن
دست فروشان عنوان کرده و مدعی است :غالب
این دســت فروشان خود معتاد هستند و بیشتر
اقالم آنها نیز دزدی است .این کاسب گفت :برای
جمع آوری معتادان با پلیس و شــهرداری مکررا
تماس گرفتهایم اما پراکنده شدنشــان بیشتر از
چند روز طول نمیکشــد و باز روز از نو و روزی
از نو .وی خاطرنشــان کرد :بارها در رســانهها و
اخبار دیدم که مســئولین گفتند برای بازپروری
این معتادان مراکــزی را در نظر گرفتهاند اما در
عمل که ما چیزی ندیدهایم .محمد که در حوالی
میدان امام حســین(ع) لباس فروشــی دارد و
مغازهاش مورد سرقت توسط معتادان قرار گرفته،
گفت :از بداقبالی مــن یکی از مکانهای تجمع
معتادان روبروی مغازه من اســت و این موضوع
در کار و کاســبیم اثر منفی داشته و خریداران با
دیدن معتادان تمایلی برای خرید از خود نشــان
نمیدهند .محمد ادامه داد :قبل از عید امســال
ســارقی از طریق انباری باالی مغازه وارد شد و
چند شــلوار به سرقت برد البته نمیدانم که کار
معتادان اســت یا شخصی دیگر .وی از مسئوالن
مربوطــه و بخصوص پلیس و دســتگاه قضایی
درخواســت کرد :پس از جمــع آوری معتادان
متجاهر آنها را سریعا آزاد نکنند چون دوباره سر
جای اولشان بر میگردند .محمد در پاسخ به این
که برای ایجاد امنیت بیشتر محل کسبتان چه
کاری انجام میدهید ،گفت :با کســبههای این
راسته تصمیم گرفتیم ماهیانه پولی بابت استخدام
مامور به شــهرداری بپردازیــم و از روز ورود این

مامور تجمع معتادان کم شــده است .وی گفت:
مردم از ترسشــان اســت که از این کوچه عبور
نمیکنند و به همین خاطر کاسبی ما خراب شده
است؛ هر روز صبح پس از جارو کردن آشغالهای
به جا مانده از معتادان به شهرداری زنگ میزنیم
و ماموران شهرداری با ماشینهای مکانیزه ادرار و
نجساتی که از معتادان به جا مانده است را شسته
و جمع میکنند .این کاســب توضیــح داد :اگر
شهرداری و دیگر ارگانهای مربوطه هزینههایی
کــه هر روز صبح برای تمیــزکاری این معتادان
انجام میدهند را صرف ســاخت مراکز بازپروری
میکردند ،االن ما شــاهد این تجمعات نبودیم.
محمد خاطرنشــان کرد :از روزی که شهرداری
میدان امام حســین(ع) را به این صورت درست
کرد تجمع معتادان چند برابر شده است.در دره
فرحزاد نیز اجتماع وحشتناک معتادان متجاهر را
میتوان دید که آتش روشن کرده و با خیال راحت
به استعمال مواد مخدر میپردازند .محل تجمع
بعدی معتادان پایانه خاوران است .یکی از معتادان
که خود را علی معرفی کرد ،گفت٣۴ :سال سن
دارم و  ١١ســال اســت که معتاد هستم ،همه
آدمهایــی که اینجا میبینی معتاد هســتند اما
همه آنها افراد بدی نیســتند .رحمت یکی دیگر
از معتادان گفت :من کارشناسی علوم سیاسی از
یکی از دانشــگاههای معتبر تهران را دارم و چند
ســال دنبال کار بودم ،کارگری میکردم و به هر
دری میزدم که شغلی پیدا کنم اما نشد و هرجا
میرفتم از من سابقه کار یا آشنا میخواستند که
منم به دلیل شهرســتانی بودن هیچکدام از آنها
را نداشــتم .وی افزود :در بیــن افرادی که اینجا
میبینــی میتوانی چندین فــارغ التحصیل در
رشتههای مختلف دانشگاهی را پیدا کنی که به
دلیل نداشتن کار به سمت اعتیاد کشیده شدهاند.
محلههای شوش ،مولوی و هرندی سه منطقهای
هستند که خانههای پالک قرمز(پاتوقهایی برای
مصرف مواد مخدر معتادان متجاهر اســت) در
آن وجود داشــت و پلیس انتظامی تهران بزرگ
اقدام به پلمپ این خانهها و جمع آوری معتادان

او در ادامه افزود«:دلیل دومی که سبب میشود تا
نوجوانان به خود زنی رو بیاورند خشم زیادی است
که در آنها نهفته است؛ وقتی جوان یا نوجوان خشم
باالیــی را تجربه میکند چون بــه هر دلیل توان
مقابله با آن را ندارد و توان این را ندارد که خشم و
پرخاش خود را جای دیگری تخلیه کند ،شروع به
خودزنی میکند .این هم یکی از دالیل مهم است
که سبب میشــود تا خودزنی افزایش پیدا کند.
تا اینجا در رابطه بــا خودزنی با یک پدیده فردی
روبهرو بودیم اما وقتی این پدیده به درون مدرسه
راه پیدا میکند ،نوجوانان دیگر که شخصیت مرزی
یا دوقطبی ندارند شروع به تقلید میکنند ،همین
میشود که مسئله خودزنی با عنوان «خون بازی»
به عنوان یک مد اجتماعی در بین نوجوانان رواج
پیدا میکند و میبینیم که به صورت اپیدمی بین
تعداد زیــادی از دانش آموزان یک مدرســه رخ
میدهد .اصل این موضوع در مدارس برپایه قاعده
تقلید بین دانش آموزان اســت؛ برای جلوگیری از
ایــن موضوع باید در ابتدای امر ،آموزش و پرورش
اقدام به غربالگری کند و دانش آموزانی که دارای
شــخصیت دو قطبی یا شخصیتمرزی هستند را
پیدا کرده و به روانشناســی و مشاور ارجاع دهد تا
زیر نظر متخصص و روانشــناس درمان شوند ،از
طرف دیگر افرادی که دارای اضطراب و خشم باال
هستند هم باید شناسایی شده و به مشاور ارجاع
داده شوند تا این اختالالت و بیماریهای روانیشان
را درمان کند .برای جلوگیری از تقلید در مدارس
هم باید بینش و دانش دانشآموزان را نســبت به
پذیرش پدیده خود زنی افزایش داد .چون این گروه
کسانی هستند که نه اختالل شخصیتی دارند و نه
دچار بیماریهای روانی هستند ،آنها صرفا از قاعده
مد پیروی و تقلید میکنند که با افزایش بینش و
آگاهی در مدارس میتــوان از این کار جلوگیری
کرد و به شدت آن را کاهش داد».
آســیبهای روانی از جمله آســیبهای عمیق و
پنهانی هستند که از چشــم جامعه دور میماند
اما در گذر زمان عمیق تر میشــوند .شــاید این
آسیبهای روانی امروز خودشان را به شکل جای
خراشی روی مچ دست یک نوجوان نشان دهند اما
مســلما در گذر زمان فرد آسیب دیده آسیبهای
بزرگ تر و عمیق تری به خــودش و جامعه وارد
خواهد کرد .به نظر میرسد وقت آن رسیده تا قبل
از اینکه دیر شود مسئوالن آموزش و پرورش برای
حل این بحران کاری کنند.

از آن محلهها را در خرداد امســال در دستور کار
داشت و توانست این محلهها را از وجود معتادان
متجاهر پاکسازی کند اما به دلیل نبود یا کمبود
مراکز بازپــروری معتادان در دیگر نقاط شــهر
پراکنده شــدند .فرمانده نیروی انتظامی تهران
بزرگ در خرداد ماه امســال گفت :در طی ۱۳۹
روز توانستیم محلههای شوش ،مولوی و هرندی
با وسعت  ۲۶کیلومتر مربع را از وجود معتادان و
فروشندگان مواد مخدر پاکسازی کنیم .رحیمی
افزود :در بررسی علل و عوامل ،به برنامه جامعی
رســیدیم که با بکارگیری و اجرای آن توانستیم
با گذشت  ۱۳۹روز از آغاز عملیات ،به پاکسازی
کامل منطقه برسیم و اجازه نخواهیم داد تا دوباره
منطقهای که  ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارد ،تخریب
شود .رئیس پلیس پایتخت ادامه داد :نزدیک به
 ۲۰مسجد و پنج کتابخانه در این زمینه فعال شده
و در کنار نیروی انتظامی به پاکسازی  ٦پارک١٦ ،
خیابان اصلی و مکانهای باستانی کمک کردند و
با همین همکاریها بود که االن دیگر افراد معتاد
در پارکها و خیابانها دیده نمیشــوند و بالغ بر
 ٢٣هزار نفر از معتادان و خرده فروشــان در این
 ۲۶کیلومتر جمع آوری شــدند .سردار رحیمی
تصریح کرد :یک هزار و  ۵۰۰نفر باالی  ۶۵سال
و  ۵۰۰نفر زیر  ۱۷سال معتاد هستند و وضعیت
آنان هنوز مشــخص نیست و از مسئوالن ذیربط
خواستار تغییر وضعیت آنان هستیم و همچنین
دو هزار معتاد در وضعیت عدم پذیرش قرار دارند
که الزم اســت اقدامات مکفی برای آنان صورت
گیرد .رحیمی خاطرنشان کرد :امیدواریم بسیج
حضور جدیتری داشــته باشد ،ما بر عهدی که
بستیم ،ایستادهایم و توقع داریم نیروی انتظامی
به عنوان نوک این عملیات حمایت شود .با توجه
به تاکید رئیس پلیس پایتخت بر اینکه سال ۹۸
سال پاکســازی تهران از وجود معتادان است اما
همه روزه شاهد اجتماع معتادان در قسمتهای
مختلف پایتخت هســتیم و به نظر به جز پلیس
دیگر ارگانهای مربوطه برای سامان بخشیدن به
این کار باید وارد عمل شوند.
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تبدیل وضعیت معلمان براساس جنسیت
محسن حاجی میرزایی ،وزیر آموزش و پرورش در خصوص تبدیل وضعیت معلمان به ایسنا
گفت :ما برای جبران کمبود معلم روشهای متنوعی داریم که بخشی از این کار از طریق اضافه
تدریس تأمین میشود که روش مناسبتری است ،به شکلی که با تسهیالت مناسبی این
معلمان به کالسها اعزام میشوند؛ بخش دیگر از طریق تبدیل وضعیت که تا جایی که قانون
اجازه داده انجام میشود که البته این موضوع براساس جنسیت ،نیاز منطقه و ...انجام میشود.

نقل قول
پلیس فتا به ماجرای اجاره ساعتی
مسکن در تهران ورود کند

ســخنگوی کمیســیون
فرهنگی مجلس شــورای
اسالمی با اشــاره به رواج
اجاره ســاعتی مسکن در
تهران گفت :بــا توجه به
غیرقانونی بــودن این کار
و انجــام آن در فضای مجــازی ،پلیس فتا
باید به این مســئله ورود پیدا کند .ســید
فاطمه ذوالقــدر در گفت وگو با خانه ملت،
در خصوص رواج اجاره ســاعتی مسکن در
تهران گفت :این موضوع مسئلهای است که
اخیرا شــایع شده و با توجه به ممنوع بودن
این کار توســط مالکان و مشاوران امالک،
باید نظارت روی آن بیشتر شود .وی افزود:
این موضوع در شهرهای شمالی و توریستی
که مسافرپذیر هســتند انجام میشود ،چرا
که این امر طبیعی است و برای چند ساعت
یا چند روز یک ملک به مســافر اجاره داده
میشود.
وی با اشــاره به اینکه اجاره ساعتی مسکن
در سایتهای اینترنتی در حال انجام شدن
اســت ،گفت :به دلیل اینکــه این اتفاق در
اینترنت و فضای مجازی در حال انجامشدن
است باید مانند سایر تخلفات فضای مجازی
از طریق پلیس فتا پیگیری شود.

ستون سبز

توقف دو پروژ ه
احیای دریاچه ارومیه

در حالــی که قــرار بــود دو تصفیهخانه
فاضــاب ارومیه و تبریز بــا هدف تامین
بخشــی از آب دریاچه ارومیــه تا ابتدای
ســال آینده بــه بهرهبرداری برســد اما
مســئول واحد برنامهریزی ســتاد احیای
دریاچه ارومیــه از توقف ایــن دو پروژه
بــه علت عدم تخصیــص بودجه خبرداد.
گفتوگوبــا ایســنا
حاجــی مــرادی در 
افزود :شــرکت آب و فاضالب کشور برای
بهرهبرداری بهموقــع از تصفیهخانه تبریز
نیازمنــد تامین اعتبار حداقل  ۷۰میلیارد
تومانی اســت۹ .میلیــارد و  ۳۰۰میلیون
تومان آن در قانون بودجه سنواتی شرکت
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی
دیده شــده و ۶۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومــان آن نیز در اعتبارات ماده  ۱۰و ۱۲
احیای دریاچه ارومیه پیشبینی شد این
در حالیســت که تاکنــون از مجموع این
دو بودجــه تنهــا یک میلیــارد تومان به
دستگاههای اجرایی مربوطه پرداخت شده
اســت .وی تصریح کرد :بــا توجه به عدم
تخصیص بودجه الزم هر دو پروژه از یک
ماه گذشته تعطیل شده است.

گزارش

ترمیممجسمهخیام
در پارک الله

سازمان زیباســازی شهرداری تهران درباره
تخریــب قســمت هایی از مجمســه خیام
واقع در بوســتان اللــه توضیحاتــی داد.
مجتبی موسوی ،معاون فرهنگی و هنرهای
شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران
در گفتوگو با باشــگاه خبرنــگاران ،گفت:
مجســمه خیام از جنس ســنگ اســت و
نزدیک به ۴دهه از عمر آن میگذرد و بر اثر
تنشهای محیطی در بازههای زمانی مختلف
دچار آســیب شده که این آسیب دیدگی از
 ۱۰ســال پیش در قســمت بینی و صورت
مجسمه تشدید شده است .معاون فرهنگی
و هنرهای شهری ســازمان زیباسازی شهر
تهران افزود :در زمان آســیب دیدگی اولیه،
قسمتهای آسیبدیده مجسمه ترمیم شد،
اما امروز شاهد هستیم که دوباره در همان
نقاطی که مجســمه پیشتر ترمیم شــده
بود ،ریختگی ایجاد شــده است .موسوی با
اشاره به اینکه در دیگر قسمتهای مجسمه
خیام ترک ایجاد شــده است ،تصریح کرد:
ترکهــای ایجاد شــده در بدنه مجســمه
نشان دهنده این مطلب است که تنشهای
محیطی (تابش خورشید ،نزوالت و )...نقش
مهمی در تخریب مجســمه دارنــد.وی با
اشــاره به ریختگی در ناحیه انگشت و بینی
مجسمه خیام (واقع در بوستان الله) افزود:
شــکل و میزان ریختگی مجسمه از سوی
کارشناسان ســازمان زیباسازی شهرداری
تهران در حال کارشناســی است و پس از
انجــام مراحل فنی کار مرمت و بازســازی
قسمتهای آسیبدیده آغاز میشود.
معاون فرهنگی و هنرهای شــهری سازمان
زیباسازی شهر تهران در پاسخ به این سوال
آیا عوامل انسانی در تخریب مجسمه خیام
بوستان الله نقش داشــتهاند ،تصریح کرد:
شــکل آسیب دیدگی مجســمه با توجه به
گذشــت  ۴دهه از عمر آن نشــان میدهد
کــه عامل انســانی در آن نقش نداشــته،
اگرچه موقعیت مجســمه به شــکلی است
که مراجعهکنندگان به بوستان الله ممکن
اســت از آن باال بروند و عکسهایی در کنار
آن از خــود بگیرند .موســوی بــا تأکید بر
اینکه باید مجســمه خیام پس از ترمیم به
مکانی سرپوشــیده منتقل شود ،بیان کرد:
در حال حاضر امکان جابهجایی مجســمه
خیام از مکان فعلی وجود ندارد ،اما سازمان
زیباسازی شــهرداری تهران پس از ترمیم
مجســمه آن را درون محفظهای شیشهای
قرار میدهد تا از تنشهای محیطی محفوظ
بماند تا پس از مکانیابی این مجســمه به
مکانی سرپوشــیده جهت نگهــداری دائم
منتقل شــود.وی در پاسخ به این سوال که
کار مرمت و بازسازی مجسمه خیام در چه
بازه زمانی انجام میشود؟ گفت :کار مرمت
و بازسازی مجســمه خیام  ۲تا  ۳ماه زمان
میبرد.

خبر

جای کودکان معتاد
پ بزرگساالن نیست
در کم ِ

مدیرکل بهزیســتی البرز با بیان اینکه البرز
کمپ ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان ندارد،
گفت :با توجه به شــرایط خاص کمپهای
ترک اعتیاد بزرگســاالن ،حضور کودکان و
نوجوانان در این مراکز درســت نیســت .به
گزارش ایسنا ،اسداهلل حیدری خاطر نشان
کرد :سنین کودکی و نوجوانی از حساسیت
ویژهای برخوردار اســت و اگر فردی در این
دورهها به مصرف مواد مخدر عادت کند در
بزرگسالی به سختی میتواند اعتیاد را کنار
بگذارد به همین دلیل مسئوالن استان باید
با حساسیت بیشتری در خصوص سم زدایی
کودکان و نوجوانان زیر  ۱۸سال اقدام کنند.

درخواست  ۵۰۰روستا
برای تبدیلشدن به شهر

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم
کشــور از درخواســت  ۵۰۰روستاشهر برای
تغییر وضعیت به شــهر خبر داد .به گزارش
ایلنا ،محمد امید گفت ۵۰۰ :روســتا شهر در
اطراف شهرهای بزرگ کشور وجود دارند که
جمعیت بیش از  ۳هــزار نفر یا بیش از هزار
خانوار در این روستاشهرها ساکن هستند.این
روستاها به دلیل حاشیهنشینی با مشکالتی
نیز مواجه هستند .وی خاطرنشان کرد :تمامی
این روستاشــهرها میخواهند به شهر تبدیل
شــوند .چنانچه این روستاها به شهر تبدیل
شوند خدمات شهری نیز دریافت خواهند کرد
اما باید هزینههایی پرداخت شود.

آموزش

مدارس بدون کمک اولیاء
امکان ادامه کار ندارند

مدیرکل انجمن اولیــاء و مربیان آموزش و
پــرورش با تأکید بر اینکــه انجمن اولیاء و
مربیان بــا کارکردهای اصلــی خود فاصله
بســیاری دارد ،گفت :بسیاری از مدارس در
شرایط فعلی بدون کمک انجمنهای اولیاء
و مربیان امکان ادامه کار ندارند .به گزارش
ایســنا ،نورعلی عباسپور گفت :قطعا انجمن
اولیاء و مربیان مجموعه عظیمی اســت که
در اختیار آموزش و پرورش است و میتوان
از آن به طــور مطلوب اســتفاده کرد .این
جمله وزیر آموزش و پــرورش که «ما باید
دیوار حائل مدرسه و خانه را از بین ببریم»
وظیفه ما را در حوزه انجمن اولیاء و مربیان
بسیار ســنگین کرده است .این جمله امروز
به یکی از مطالبات از انجمن اولیاء و مربیان
تبدیل شده و در جلسات مختلف این سوال
و این مطالبه مطرح میشود .وی افزود :البته
این موضوع نیازمند بســیج همه حوزههای
آموزش و پرورش است تا با تحقق این پیوند
بتوان از این ظرفیت بزرگ استفاده کرد.

