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اجتماعی

مرگ دلخراش نوجوان ۱۴ساله در پارک الله تهران

سازمانزیباسازیاززیربارمسئولیتشانهخالیمیکند

تجهیزات خودرویی اس��تفاده کند ،بر خالف مفاد قرارداد از نیروی
انس��انی بهره برده اس��ت که در این خصوص نیز شاهد عدم رعایت
مفاد شرایط پیمان و نکات ایمنی از سوی پیمانکار و قصور ناظران
بر عملکرد پیمانکاران هستیم.
حبیبزاده به تذکر خود در س��ال  ۹۷درباره فوت یکی از پاکبانان
اش��اره کرد و گفت « :در آبان ماه س��ال  ۹۷نیز حادثه مشابهی رخ
داد که در آن زمان ضمن تذکری درخواست شد از سوی شهرداران
مناط��ق نظارت ج��دی و کاملی بر رعایت ن��کات ایمنی و عملکرد
پیمانکاران صورت پذیرد که متاس��فانه نتیجه اینگونه کوتاهی ها،
وقوع چندباره حوادث تلخ شده است».

آفتاب یزد -گروه اجتماعی:ساالنه حوادث گوناگونی رخ میدهد
که برخی از آنها در مجامع ش��هری اتفاق میافتد و بدون ش��ک
م��ا حصل س��هل انگاریهایی اس��ت که برخی مدیران ش��هری یا
پیمانکاران انج��ام میدهند .همین چند روز پیش یک نوجوان 14
س��ال در پارک الله تهران دچار برق گرفتگی ش��د و جان خود را
از دس��ت داد و در این بین پیمانکار مقصر ش��ناخته ش��د اما هیچ
کس از س��ازمان زیباسازی شهرداری نپرس��ید وظیفه شما در این
خصوص چه بوده اس��ت؟ س��ازمان زیباس��ازی به عنوان بخشی از
سازمان مدیریت ش��هری هر شهر وظیفه نظارت بر مجامع شهری
را برعه��ده دارد اما در هر حادثهای با مقصر ش��ناختن پیمانکاران
وظایف شهرداریها به فراموشی سپرده میشود.
>مرگ نوجوان ۱۴ساله در پارک الله تهران

بامداد یکش��نبه مورخ  ۱۹مردادماه ،در پارک الله تهران شاهد یک
حادثه غم انگیز بودیم که طی آن یک نوجوان  ۱۴س��اله بر اثر برق
گرفتگی جان باخت،این نوجوان  ۱۴ساله در پارک الله با پدر خود
مش��غول بازی پینگ پنگ بود ک��ه در حین بازی ،توپ او به داخل
نهر آب پارک پرتاب ش��د و پسر بچه در حالی که میخواست توپ
پینگ پنگ خود را از داخل جوی آب بردارد ،کمکی از تیر برق کنار
نه��ر آب گرفت؛ اما نه تنها تیربرق کمکی به او نکرد ،بلکه به خاطر
جریان برق موجود در آب دچار برق گرفتگی شده و در بیمارستان
امام خمینی جان باخت.
این اولین بار نیس��ت که شاهد چنین اتفاقاتی هستیم ،فوت فاطمه
کودکی پنج س��اله بر اثر س��قوط در آبنمای پارک کوهسار شهرک
خاوران تا کشته ش��دن کودک  6ساله عماد صفیاری در استادیوم
آزادی در اثر برق گرفتگی ،فوت نوجوان س��یزده ساله در حوضچه
بوس��تان الغدیر ،فوت کودک دیگری در یکی از بوستانهای مجاور
بیمارس��تان شهید فهمیده به دلیل برق گرفتگی در درون حوضچه
بوس��تان و فوت دو ت��ن از عابران پی��اده در حادث��ه واژگونی یک
دس��تگاه جرثقیل س��نگین در پیاده رو و خیابان اطراف شهربازی
پارک بس��یج و ح��اال فوت نوجوان  ۱۴س��اله در پاک الله از جمله
این اتفاقات است که در همه آنها نیز پیمانکار مقصر شناخته شده
است و وظیفه مدیریت شهری و شهرداری تهران در خصوص آنها
مش��خص نیس��ت .با این همه سوال این اس��ت که به طور کلی در
چنین حوادثی شهرداری چه مسئولیتی بر عهده دارد؟
>ورود شورای شهر به حادثه برقگرفتگی نوجوان  ۱۴ساله

روز گذشته زهرا صدراعظم ،رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست
و خدمات شهری شورای شهر تهران از عملکرد شهرداری در حوزه
ایمنی فضاهای ش��هری انتق��اد کرد و گفت «:در س��الهای اخیر
متاس��فانه ش��اهد حوادث تلخ و ناگواری از این دست در بوستانها
و فضاهای عمومی تهران یا کش��ور هس��تیم که داغی جانس��وز بر
دلمان گذاشته است ،در حال حاضر نارسایی در آگاهی و ضعف در
تخصیص بودجه کافی برای دس��تیابی به اهداف مدیریت سالمت،
ایمنی و محیط زیس��ت ،وجود مراکز متعدد تصمیمگیری و فقدان
هماهنگی در ساختار مدیریتی موجود ،فقدان روشی کارآمد جهت
نظ��ارت منطقی بر نحوۀ عملکرد پیمانکاران و مهمتر از همه ضعف
در بازرس��یها و پایشه��ای ادواری از وضعیت بهداش��ت ،ایمنی و
محیط زیست ،از عمدهترین چالشهای پیشرو است».
این نماینده ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه در سند برنامه پنج
س��اله سوم توسعه شهر تهران ،ش��هرداری به عنوان مسئول اصلی
حفظ ایمنی در فضاهای عمومی شهر است ،تاکید کرد« :شهرداری
موظف اس��ت به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی
تردد ش��هروندان در فضاهای عمومی شهر ،ساختار مدیریت ایمنی
و بحران و  HSEش��هر تهران را بازنگری و شیوهنامه نظام مدیریت
و بازرس��ی و نظ��ارت بر عملک��رد و فعالیت کلیه پیمان��کاران را با
هدف پیش��گیری و کاهش حوادث تدوین کند .متاسفانه علیرغم

>شهرداریهانظارتنمیکنند

پیگیریهای مس��تمر من و کمیسیون و برگزاری جلسات بسیار با
ش��هردار محترم ،معاونت برنامه ریزی ،توس��عه شهری و امور شورا
و اداره کل تش��کیالت و بهبود روشها ای��ن مهم همچنان مغفول
مانده است».
نوری اضافه کرد« :در نتیجه بررس��یهای به عمل آمده و خروجی
جلس��ات برگزار شده و با توجه به این که سالمت ،ایمنی و محیط
زیس��ت در عین قرابت با یکدیگر ،اموری تخصصی هس��تند و نظر
به نوع نقش آفرینی ش��هرداری تهران در مدیریت شهری در قبال
ش��هروندان ،ضرورت دارد که در ساختار شهرداری تهران ،واحدی
مج��زا به ص��ورت یکپارچه و تخصصی به مقوله س�لامت ،ایمنی و
محیط زیس��ت بپ��ردازد و به این نکته توجه ش��ود که قرار گرفتن
 HSEدر زیر مجموعه یکی از واحدهای مرتبط با سالمت ،ایمنی و
یا محیط زیست کارایی و اثرگذاری الزم و کافی را در اجرایی شدن
الزامات و ضوابط  HSEنخواهد داشت .در جلسات کمیسیون برنامه
و بودجه با شهردار تهران بنا شده ساختار  HSEزیر نظر اداره کل
محیط زیس��ت ش��هرداری تهران اداره شود ،این کار اشتباه است و
HSEباید واحدی مس��تقل برای اثرگذاری هرچه بیش��تر باشد .از
"
ای��ن رو به عنوان نماینده مردم ش��ریف تهران ،مجدد از ش��هردار
محترم میخواهم که احکام پیشبینی ش��ده در برنامه پنج س��اله
س��وم در حوزه ایمنی و افزایش تابآوری ش��هری به ویژه ماده 89
برنامه را که بر بازنگری در س��اختار  HSEش��هرداری تهران تاکید
دارد ،در اولوی��ت توجه و اقدام قرار دهند تا بتوان در آینده از تکرار
وقوع حوادث تلخی از این دست جلوگیری کرد.
ت بر مسائل ایمنی
>کوتاهی در نظار 

افشین حبیبزاده رئیس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر تهران
نی��ز در این خصوص گفت «:عدم رعایت مس��ائل حفاظت و ایمنی
محی��ط کار و نظ��ارت دقیق و جدی بر آن متاس��فانه موجب بروز
حادثه تلخ و ناگوار آتش سوزی کلینیک درمانی در منطقه یک شد.
پس از آن شاهد بودیم که بخشهای مختلف نظارتی در گزارشهای
خود ب��ر لزوم برخورد قاطعانه با قصورکنندگان در رعایت مس��ائل
حفاظ��ت ایمنی تاکید کردند تا دیگر ش��اهد چنین حوادث تلخی
نباش��یم .با گذش��ت چند روز از آن حادثه ،گویا حساسیت نسبت
به رعایت مس��ائل ایمنی فروکش کرده که همچنان در سطح شهر
تهران ش��اهد بروز حوادث ناگواری هس��تیم ،بامداد یکشنبه مورخ
 ۱۹مردادماه ،پسر نوجوانی که به همراه پدر خود در پارک الله در
ح��ال ورزش کردن بود ،به دلیل تکیه به پایه چراغ برق ،دچار برق
گرفتگی شده و متاسفانه جان خود را از دست داده است که در این
خصوص سهلانگاری پیمانکار در نگهداشت و قصور در رعایت نکات
ایمنی و عدم رسیدگی به موقع به تاسیسات در اختیار و نیز قصور
در نظارت ناظر مس��تقیم فضای سبز و مدیر بوستان در بازدیدهای
روزانه مشهود است .در هفته گذشته نیز متاسفانه شاهد جانباختن
یکی از کارگران خدمات شهری منطقه هفت در حین رفت و روب
بزرگراه��ی بر روی پل س��ید خن��دان بودیم ک��ه در آن حادثه نیز
پیمانکار برخالف ش��رایط پیمان که بایس��تی برای رفت و روب از

آیا در شبکه شاد تبلیغات شرطبندی انجام میشود؟

ش��یوع کرونا باعث راهاندازی ش��بکه ش��اد و
آموزش دانشآموزان از طریق آنالین است .این
در حالی اس��ت که هنوز برخی از دانشآموزان
موفق به اس��تفاده از این نرمافزار نشدهاند .طی
روزهای اخیر پس��تی توئیتی مبنیبر تبلیغات
در شبکه شاد منتشر شد .در این توئیتر ادعایی
مبنیب��ر تبلیغ س��ایت پیشبین��ی فوتبال در
سامانه شاد درج شده است .هر یک از مسئوالن
مربوط��ه در آموزشوپرورش به این س��خنان
واکنش نشان داده و آن را بیاساس خواندند.
>شبکه شاد جایی برای تبلیغات ندارد

به گزارش برنا؛ ای��ن مقوله در حالی در فضای
مجازی منتشر شده که یکی از معلمان درباره
فعالیت ش��بکه ش��اد گفت :برای هر مدرسه و
کالس ،یک گروه در این ش��بکه تعریف ش��ده
اس��ت.او افزود :ب��ا دانشآموزان��م در گروه در
ارتباط هستم .شبکه شاد فضایی برای تبلیغات
نیست .برای مثال یک گروه و کانال برای تبادل
اطالعات و تدریس طراحی ش��ده و جایی برای
تبلیغات نیس��ت .هر مدرسه به شکل جداگانه
این ش��بکه را پشتیبانی میکند.این معلم پایه
متوس��طه درباره امکان اخذ اسپانس��ر از سوی
م��دارس در ش��بکه ش��اد تاکید ک��رد :امکان
تبلیغات در این ش��بکه وجود ن��دارد .هر یک
از مدارس در این مدرس��ه گروه تش��کیل داده
و ب��ا حض��ور تمام��ی کادر مدرس��ه در آن به
فعالیتهای آموزشی میپردازند.
>تبلیغات در کانالهای فیک

مهدی ش��رفی ،رئی��س مرک��ز برنامهریزی و
فن��اوری اطالع��ات وزارت آموزشوپرورش در
این باره گفت :تبلیغات در ش��بکه ش��اد انجام
نمیش��ود .او تاکید کرد :در تمامی کانالهای
غیررسمی تبلیغات انجام میشود و این مقوله
ربط��ی به آموزشوپرورش ن��دارد .تبلیغات در
شاد امکانپذیر نیست .اغلب این گونه تبلیغات
در کانالهای فیک انجام شده و ربطی به شبکه
شاد و آموزشوپرورش ندارد.
>تبلیغات در شبکه شاد امکان پذیر نیست

سیدحس��ن الحسینی ،مش��اور وزیر و مسئول
ش��بکه دانشآموزی ش��اد نیز درباره تبلیغات
در ش��بکه ش��اد گفت :در شبکه ش��اد امکان

مه��دی ش��رفی ،رئی��س مرک��ز
برنامهری��زی و فن��اوری اطالعات
وزارت آمــ��وزشو پـــ��رورش
در این باره گفت :تبلیغات در شبکه
شاد انجام نمیشود .او تاکید کرد:
در تمام��ی کانالهای غیررس��می
تبلیغ��ات انج��ام میش��ود و ای��ن
مقوله ربطی ب��ه آموزشوپرورش
ندارد .تبلیغات در شاد امکانپذیر
نیست .اغلب این گونه تبلیغات در
کانالهای فیک انجام شده و ربطی
به شبکه ش��اد و آموزشوپرورش
ندارد
هیچ گونه تبلیغات وج��ود ندارد .تاکنون هیچ
تبلیغاتی در ش��بکه ش��اد بارگذاری نش��ده و
نمیشود و مجوزی نیز در این باره صادر نشده
است .او افزود :برنامه ش��اد یک برنامه تربیتی
و در خدمت دانشآموزان این کش��ور است .به
گفته مش��اور وزیر به هیچ عن��وان فضای امن
و آرام آموزش��ی را نمیتوان ب��ه انواع تبلیغات
آلوده کرد.الحسینی درباره نظارتها در شبکه
ش��اد تاکی��د کرد :کادر مدرس��ه و مس��ئوالن
نمیتوانن��د ب��ه بارگذاری تبلیغات در س��ایت
بپردازن��د .فعالیته��ای اصلی این ش��بکه در
اختی��ار وزارت آموزش و پرورش است.مش��اور
وزیر و مسئول شبکه دانشآموزی با بیان اینکه
نظارت قدرتمند در ش��بکه ش��اد وجود دارد،
افزود :فض��ای فیزیکال و غیرمجازی در ش��اد
امکانپذیر نیست ،اما در شاد تمامی فعالیتهای
دانشآموزان ،معلمان ،م��دارس و ...تحت نظر
هس��تند و در پیش��خوانها نصب ش��ده برای
مدیران پایش میشود.

اعضای ش��ورای شهر همواره بر وظیفه ش��هرداری تهران در زمان
وقوع حوادث در مجامع ش��هری تاکید دارند اما باز هم نظارتی در
این خصوص صورت نمیگیرد.
محمدعلی پورنیا ،کارش��ناس ارش��د مدیریت ش��هری در خصوص
وظایف ش��هرداری در این گونه حوادث به آفتاب یزد گفت «:ما اگر
بگوئیم که پارکها اماکنی عمومی هس��تند که متعلق به شهرداری
بوده و س��ازمان زیباسازی شهرداری تهران مسئولیت آن را برعهده
میگی��رد آن وقت اس��ت که باید بر این مس��ئله تاکید کنیم یکی
از مالکهای این مس��ئله امنیت اس��ت .همانط��ور که در خصوص
ش��هربازیها میگوییم امنیت خیلی مالک است ،قطعا در خصوص
بوستان ها ،پارکها و سایر مجامع تفریحی و ورزشی امنیت بسیار
مهم اس��ت .اما متاسفانه در طی سالهای اخیر با حوادث گوناگونی
در جوامع ش��هری مواجه هس��تیم که موجب مرگ افراد میشود.
برخ��ی از اف��راد دچ��ار برق گرفتگی میش��وند و برخ��ی دیگر در
اس��تخرها و حوضچهها غرق میشوند و در نهایت همه اینها نشان
میده��د امنیتی در این مجامع تفریحی وجود ندارد ،فرق ندارد که
آن مکان پارک باش��د یا ورزشگاه آزادی ،در همه این مناطق جان
شهروندان تهدید میشود».
او در ادامه تاکید کرد «:ایجاد امنیت بر عهده ش��هرداری اس��ت که
به هر دلیلی شهرداری این وظیفه خود را به خوبی انجام نمیدهد.
مش��کل اینجاست که ش��هرداری به صورت دقیق و مستمر نظارت
ندارد ،فرق ندارد که ارگان مورد نظر وابسته به شهرداری باشد و یا
این سازمان خصوصی باشد ،شهرداری هیچ نظارت مستمری بر آن
ندارد و این موضوع بسیار نگرانکننده است چرا که در زمان نظارت
ضعیف اس��ت که چنین اتفاقاتی رخ میدهد .البته از شهرداری که
طی  3س��ال3 ،ش��هردار عوض میکند و با این همه چالش مواجه
است نمیتوان بیش از این توقع داشت!»
این کارشناس ارش��د مدیریت شهری درباره این موضوع که چطور
میتوان از بروز مجدد چنین رخدادهایی جلوگیری کرد گفت «:تنها
راه چاره نظارت درس��ت ،دقیق و مستمر شهرداریها بر ارگانهای
داخلی یا خصوصی است .اصلیترین کار شهرداری در پروژهها اعمال
نظارت اس��ت و اگر بتواند این نظارت را درس��ت انجام دهد دیگر با
چنین حوادثی رو به رو نخواهیم بود .متاس��فانه دربرخی مواقع در
اعمال نظارتها ش��اهدیم که رابطهها و ضابطهها به میان میآید و
حتی ما ش��اهدیم که در برخی م��وارد نظارتی صورت نمیگیرد اما
امضای آن وجود دارد! وقتی نظارت درس��ت رخ نمیدهد در نهایت
با جان انس��انها بازی میش��ود .ما حتی ارگانی هم که بر عملکرد
ش��هرداری نظارت داشته باش��د نداریم ،اگر هم وجود داشته باشد
نظارت درستی بر عملکرد شهرداری ندارد .همین هم سبب شده تا
پروژهها در ش��هرداری با رابطه و ضابطه پیوند بخورد حاصلش هم
چیزی است که امروز شاهد آن هستیم».
شهرداریها با عدم نظارت بر عملکرد ارگانهای داخلی و خصوصی
در امر مدیریت ش��هری ،با جان انسانها بازی میکنند و در نهایت
هم تقصیر را بر گردن پیمانکاران میاندازند و خودش��ان از زیر بار
مسئولیت شانه خالی میکنند.

مسئولیتتخریبآثارتاریخیراکسیبرعهدهنمیگیرد

این روزها اگر سری به سایتهای اینترنتی بزنید
یا اندک س��رچی در س��ایتهای خبری داشته
باشید ،کم نیس��تند موارد متعددی که حکایت
از آسیب دیدن آثار تاریخی کشور دارند و گویی
قرار نیست هیچ ارگانی مسئولیت این آثار را که
بخش��ی از تاریخ و فرهنگ کشورمان محسوب
میشوند را به عهده بگیرد.
ب��ه گزارش میزان ،این مس��ئله در حالی صورت
گرفته که عمال اکنون در تمامی دنیا این مسائل
از پروتکلهای بسیار مهمی برخوردار هستند و
کوچکترین آسیب به آثار تاریخیکشور هم تبعات
گستردهای را برای آسیبزنندگان به همراه دارد،
با این وجود این مس��ئله در ایران برعکس است
و نهادها و ارگانهای بس��یاری هس��تند که آثار
تاریخی متعددی را در دس��ت دارند و هیچ کس
برای آنان فکری نمیکند.
با این وجود شاید از خود بپرسید که بر اساس مفاد
قانونی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی باید به عنوان متولی این مسئله از این آثار
حمایت کرده و اجازه ندهد تا اندک آس��یبی به
آنان وارد شود .این مسئله اگرچه در گفتار راحت
است ،اما به این سادگیها نیست و به گفته یکی
از مدیران کل دفتر حفظ و احیای بناها ،بافتها و
محوطههای تاریخی بسیاری از ارگانها و نهادها
هستند که بسیاری از اماکن تاریخی را در دست
دارند ،اما به کارشناس��ان این سازمان اجازه ورود
برای بازدید و نظارت بر این مسئله را نمیدهند.
در این ش��رایط به سادگی ممکن است که بنای
تاریخ��ی که در دس��ت نهاده��ای مربوطه قرار
دارد ،مورد آس��یب یا تغییر قرار گیرد ،اما سالها
کس��ی از آن مطلع نش��ود و وضعیت ب ه همین
ص��ورت باقی بماند .با این وجود بر اس��اس مفاد
قانونی هرگون��ه مداخل��ه در آثارتاریخی باید با
هماهنگ��ی وزارتخانه انجام ش��ود ،اما در خیلی
از م��وارد ارگانه��ا و نهادها در ای��ن موضوع با
کارشناسان این وزارتخانه هماهنگیهای الزم را
انج��ام میدهند و در خیل��ی از موارد هم چنین
اتفاقی صورت نمیگیرد و کار به جایی میرسد
ک��ه اکن��ون درب��اره وضعیت کاخ مرمر ش��اهد
هستیم .همین چند روز پیش بود که رئیس بنیاد
مس��تضعفان درباره وضعیت کاخ مرمر هش��دار
دارد و تاکی��د کرد که یکی از امالکی که س��ر و
صدا کرد ،کاخ مرمر بود که زمانی دست مجمع
تشخیص مصلحت نظام بود و حتی قبل از مرحوم

هاشمی رفسنجانی نیز دست عده دیگری بود و
بعد از ایشان هم مدتی در اختیار مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام بود؛ بعد از آم��دن من به بنیاد،
دولت تصمیم داشت آن محل را به دلیل نزدیکی
به کاخ ریاست جمهوری ،تبدیل به محلی برای
تش��ریفات مهمانان خارجی کند که من از آقای
روحانی خواستم که این کاخ به موزه تبدیل شود
و خوشبختانه دولت هم همراهی کرد و این کاخ
به موزه هنر ایران تبدیل شد.
پرویز فتاح با اش��اره به تالش  ۴ماهه مش��ترک
بنیاد مستضعفان و میراث فرهنگی برای مرمت و
بازسازی کاخ مرمر گفت «:من قبال هم گفتم که
نباید مسئولین جمهوری اسالمی در این کاخها
مستقر میش��دند؛ ولی به هرحال متاسفانه این
کاخ آسیب دیده بود؛ ما تالش کردیم مینیاتوری
آن را بازس��ازی کنیم ،ولی در این کاخ آسانسور
گذاش��ته بودند ،کن��ده کاری ک��رده بودند و در
طبقه دوم ،حمام و جکوزی ساخته بودند؛ ولی ما
بجز این موارد ،مابقی را بازسازی کردیم تا مردم
ببینند رضاشاه و فرزند ناخلفش چه کردند».
اظهارات��ی که طالبیان ،مع��اون میراث فرهنگی
وزارت می��راث فرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دستی کش��ور هم به آن پاس��خ داد و گفت که
در م��ورد کاخ مرم��ر باید بگویم ک��ه این مکان
ی��ک جای حفاظتش��ده بود و ما ام��کان ورود
به آنجا را نداش��تیم .ورود ب��ه آنجا فرآیند اداری
طوالنیمدتی داش��ت .در دهههای گذش��ته ما
زمانی توانستیم به کاخ ورود کنیم که به ما اعالم
شد گنبد کاخ بهلحاظ سازهای مشکل پیدا کرده
است و از ما خواستند برای مرمت به آنجا برویم.
همچنی��ن وقت��ی در ای��ن کاخ آتشس��وزی
پیش آمد استادکاران و مر ّمتگران پس از اطالع به
آنجا رفتن��د .به گفته وی انتظار این وزارتخانه از
دستگاههای دولتی این است که بیش از سایرین
به قانون پایبند باشند و عمال نباید انتظار داشت
میراث فرهنگی با این تعداد آثار زیاد بر تمام آنها
احاطه داشته باشد.در این شرایط به نظر میرسد
همه مردم ،ارگانهای دولتی ،عمومی و خصوصی
باید به این مسئله توجه داشته باشند تا بتوانیم
حراست بیشتری از آثار تاریخی کشورمان داشته
باشیم ،آثاری که هر کدام از آنان بخشی از تاریخ و
هویت کشورمان محسوب میشوند و ما در مقابل
نسل آینده مسئولیت داریم که این آثار را بتوانیم
همین گونه که هستند به دست آنان بسپاریم.

جهان
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کرونا خبر

تعداد مبتالیان 20 :میلیون و  257هزار
و  466نفر
تعداد فوتی ها 738 :هزار و  956نفر
تع�داد بهب�ود یافت�گان 13 :میلیون و
 121هزار و  562نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۳۳۱ :هزار و  ۱۸۹نفر
تعداد فوتی ها ۱۸ :هزار و  ۸۰۰نفر
تعداد مبتالیان دیروز :دو هزار و ۳۴۵نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۱۸۴ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالی�ان 5 :میلیون و  251هزار
و  446نفر
تعداد فوتی ها 166 :هزار و  199نفر
ستون سبز
یک کارشناس محیط زیست:

زبال ه نفس دریای خزر را
به شماره انداخته است

یک کارش��ناس محیط زیس��ت با بیان اینکه
دریای خزر به مجموعهای از آلودگیها تبدیل
شده است ،اظهار کرد :آلودگیهای دریای خزر
تنها به معضل زباله ختم نمیشود بلکه فاضالب
بسیاری از شهرهای استانهای شمالی کشور
نیز وارد این دریا میشود .معدود شهرهای این
اس��تانها دارای سیستم تصفیهخانه فاضالب
هس��تند اما متاسفانه س��ایر شهرهای حاشیه
دریای خزر فاضالب خود را وارد چاههای جذبی
میکنند که وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت
دریای خزر میش��ود یعنی هر آلودگی که در
اس��تانهای شمالی وارد منابع آبی میکنیم از
سموم کودهای شیمیایی گرفته تا پساب صنایع
که وارد رودخانهها میش��ود همه در نهایت به
دریای خزر راه پیدا میکند.
به گزارش ایسنا ،سهیل اوالدزاد در ادامه با اشاره
به نزدیک بودن شهرها بهیکدیگر و وجود نگرشی
منطقهگرایی در استانهای شمال کشور تصریح
کرد :متاسفانه تعداد محلهای دفع زباله در این
استانها به اندازه تعداد شهرستانها و گاهی به
اندازه تعداد ش��هرها و روستاها است یعنی هر
شهری که در حاشیه دریای خزر قرار دارد برای
خود یک محل دفع زباله جداگان��های دارد .از
این رو ش��هر کوچکی مانند سرخرود که جزو
شهرستان محمودآباد است یک محل دفع زباله
در کنار ساحل دریای خزر و محمودآباد نیز در
یک متری س��احل دریا محل دفع جداگانهای
دارد .بابلسر و سایر شهرهای دیگر نیز به همین
صورت محله��ای دفع زبال��ه جداگانهای در
س��احل دریا و در نزدیکی رودخانهها دارند .تا
زمانی که شهرداریها زبالهها را در ساحل دریا
و در نزدیکی رودخانههایی از جمله هراز ،تالر و
ن شمال
بسیاری از رودخانههای دیگر سه استا 
کشور دپو میکنند حجم باالیی از شیرابه وارد
دریای خزر میشود.

خبر

مرگ ماهانه ۱۸۰نوجوان
بهدلیلخشونت

معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
کشور ،افس��ردگی ،اضطراب ،استرس و اختالل
خوردن را از شایعترین اختالالت روانشناختی در
دوران نوجوانی عنوان کرد و گفت :پرخاشگری و
خش��ونت به ویژه در پسران نوجوان نگرانکننده
است؛ براس��اس گزارش  ،WHOخشونت بین
فردی باعث شده هر ماهه حدود  ۱۸۰مرگ و میر
بین نوجوانان در سراسر جهان رخ دهد؛ دختران
نوج��وان نیز به احتمال زیاد قربان��ی و یا ابزاری
برای اعمال این خشونت یا پرخاشگری خواهند
شد .به گزارش ایسنا ،فریبرز درتاج با بیان اینکه
دوران نوجوانی در افراد طبیعی ،همزمان با ظاهر
شدن صفات جنسی ثانوی در حدود  ۱۲سالگی
ش��روع و در حدود  ۱۹س��الگی پای��ان مییابد،
که با محدوده س��نی س��ازمان بهداشت جهانی
( )WHOاز نوجوانی متناسب است ،گفت :این
درحالیس��ت که برخی متخصصان بر این باورند
ک��ه دوران نوجوانی که تا به حال تصور میش��د
در  ۱۹سالگی به پایان میرسد ،اکنون از سنین
 ۱۰تا  ۲۴س��الگی طول میکشد و مراحل آن را
شامل ،نوجوانی اولیه (سنین  ۱۰تا )۱۳؛ نوجوانی
نوجوانی پایانی ( ۱۸تا
میانی (سنین  ۱۴تا  )۱۷و
ِ
 ۲۴سالگی) تعریف کردهاند؛ آنها معتقدند از نظر
بسیاری از روانشناسان ،سن ،روش مناسبی برای
تعریف دوران نوجوانی نیست ،زیرا سن اغلب برای
ارزیابی و مقایسه تغییرات بیولوژیکی (به عنوان
مثال بلوغ) ،که نسبتاً جهانی است ،مناسب است
و برایِ دوران نوجوانی که دورانگذار از کودکی به
بزرگسالی است و محدود به تغییرات فیزیولوژیک
و بدنی نیس��ت ،کاربردی ندارد .نوجوانی یکی از
س��ریعترین مراحل رشد انسان است .بسیاری از
تغییرات جسمی ،جنسی ،شناختی ،اجتماعی و
عاطفی که در این دوران اتفاق میافتد ،میتواند
برای نوجوانان و خانوادههای آنها مشکالتی ایجاد
کند .تقریباً همه جوامع این نظر را دارند که بین
فرزند داشتن و نوجوان داشتن ،تفاوت وجود دارد
و چگونگی تعریف و شناخت این انتقال از کودکی
به بزرگسالی ،در فرهنگهای مختلف و زمانهای
مختلف ،متفاوت است .نوجوانان در این مرحله از
زندگی با مش��کالت و دغدغههای زیادی روبهرو
هس��تند؛ مسلماً آگاهی از آنچه در این مرحله از
زندگی رخ میدهد ،میتواند باعث رشد جسمی
و روانی سالم نوجوان و برخورد مناسب خانوادهها
شود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427  :

 -2351جناب آق��ای فتاح رئیس محترم
بنیاد مس��تضعفان اخیرا گفتند برخی افراد
امالک بنیاد را گرفتهاند پس نمیدهند .آقای
فتاح! چرا االن این مسائل را مطرح میکنید
آیا به خاطر انتخابات اس��ت؟ چرا قبال اعالم
نکردید؟ ()5/19
 -2219از مسئوالن مربوطه تقاضا دارم برای
ارائه گواهی عدم سوءپیش��ینه ،تسهیالتی
خصوصا برای افراد س��ن باال قائل شوند که
بتوانیم راحتت��ر آن را تهی��ه کنیم .چون
چن��د جا باید برویم برای س��ن ما س��خت
است)5/19( .
 -2112ما به آقای روحانی رای دادیم و البته
انتقاداتی هم به ایش��ان داریم .امیدواریم در
این یک سال باقیمانده دولت کارهایی کند
که رضایت مردم جلب ش��ود و اوضاع مردم
بهتر شود)5/19( .
 -2012دومین مرکز درمانی هم در ش��هر
تهران دچار آتشس��وزی ش��د .آتشسوزی
یا حادثه در مرکز درمانی یک فاجعه اس��ت.
دالیل اینها بررسی و نسبت به ایمنی مراکز
درمانی اقدام شود .مردم باید در بیمارستانها
احساس امنیت کنند)5/19( .
 -1732از دولت تقاضامندیم سهام عدالت
را به جاماندگان نیز پرداخت کند .البته اگر
س��همی برای جامان��دگان در نظر گرفتند.
()5/20
 -1712چ��را وقتی میگوین��د حاال حاالها
واکس��ن کرونا درست نمیش��ود دوباره در
یک خبر از تولید واکسن در ماه آینده خبر
میدهند؟ مردم گیج ش��دهاند کدام را باور
کنند؟ ()5/20
 -1701م��ن به برخی مجری��ان تلویزیونی
پیشنهاد میدهم حتیاالمکان از شوخیهای
حاش��یهوار پرهیز کنند ک��ه خدایی نکرده
ن��ه برنامهش��ان و نه خودش��ان از اجرا منع
شوند)5/20( .
 -1625چ��را ه��ر روز ی��ک ن��وع از عالئم
جدی��د کرونا را در خبرها اعالم میکنند؟ با
ای��ن وضع ما باید دائم در هول و وال زندگی
کنیم)5/20( .
 -1609دولت در تمام مناطق تهران وضعیت
قرمز اعالم کرده اما متاسفانه برخی از مردم
و کسبه چندان توجهی به رعایت پروتکلها
ندارند)5/20( .
 -1505آق��ای ص��ادق زیب��اکالم گفتن��د
برخ��ی اصولگراها میخواهند خودش��ان با
آمریکا تواف��ق کنند .خواس��تم بگویم من
خ��ودم از عملکرد آنها ب��ه هیچوجه راضی
نیستم .اما گمان نمیکنم آنها چنین کاری
کنند)5/20( .
 -1431آی��ا واقعا راهی ب��رای جلوگیری از
بیس��ر و س��امانی بازار خودرو وجود ندارد؟
قیمتها وحشتناک افزایش یافتهاند .فکری
برای آن بکنند)5/20( .
 -1401باالخره باید مدیران پا به سن گذاشته
و قدیمی جای خود را به استعدادهای جوان
بدهند .البته میتوانند نقش مش��اورتی هم
داشته باشند .اما مدیریتهای ما نیاز به یک
نوس��ازی دارد .از جوانهای ما باید اس��تفاده
شود)5/20( .
 -1311ایده ایجاد ستاد انتخاباتی برای جو
بایدن در تهران یک طنز اس��ت یا واقعا این
پیشنهاد شده است؟ ()5/20
 -1249متاس��فانه با تمام هشدارها باز آمار
قربانیان کرونایی باال میباشد و سیر نزولی
چندان قابل توجهی ندارد .خیلی از مردم هم
رعایت میکنند ام��ا دیگر چه کنند؟ کار و
زندگیش��ان را که نمیتوانند تعطیل کنند.
()5/20
 -1232آدمهایی مثل ترامپ رئیس جمهور
آمریکا که توهم خ��ود بزرگبینی دارد فکر
میکند او بهترین است و دیگران را کوچک
میپندارد .ای��ن خودبزرگبینیها به زودی
کار دستش میدهد)5/20( .
 -1217قیمت مرغ خیلی نوس��ان دارد .اما
چ��را در هر مغازه یک قیمت متفاوت دارند.
مگر قیمتها نباید نرخ مصوب باشد؟ ()5/20
 -1209آیا این طرح جدید س��همیهبندی
بنزین به درد مردم میخورد؟ مجلسیها فکر
اساسی بکنند پول این چند لیتر بنزین هم
به مردم ندهند ،اشکالی ندارد مشکالت مردم
با این حرفها حل نمیشود)5/20( .
 باسالم اینجا فواره پارک شهرداری نوشهرعمق آب برای غرق شدن یک بچه کافیه .با تشکر
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