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

 ۵۲درصد امالک آموزش و پرورش هنوز مستندسازی نشده است

مع��اون وزیر آموزش و پ��رورش گفت :مستندس��ازی  ۵۲درصد
از ام�لاک آموزش و پرورش که تاکنون مستندس��ازی نش��دهاند
نیازمند حمایت دولت و دستگاههای اجرایی است.به گزارش مهر،
قاسم احمدی الشکی گفت :بس��یاری ازامالک آموزش و پرورش
مستندسازی نش��ده اند .برای رفع این مش��کل برنامههایی را در
دست اقدام داریم از جمله انعقاد تفاهم نامهای با بنیاد مسکن برای
جلوگیری از تعرض به امالک که امیدواریم با حمایت کمیس��یون
مستندسازی ریاست جمهوری بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.وی

تنقیح قوانین را از دیگر برنامههای تحول آفرین این
وزارتخان��ه عن��وان کرد و گفت :هر ج��ا قانون جامع
و مانعی وجود داش��ته باش��د دیگر نیاز به اصالحات
پی در پی و پاسخگویی به مدعیان نیست در اجرای
این برنامه تحولی درصدد هستیم این اتفاق در وزارت
آموزش و پرورش بیفتد .واقعیت این است که ظرفیتهای قانونی
خوبی داریم اما اجرایی نمیشوند از جمله قانون تشکیل شوراهای
آموزش و پ��رورش که ظرفیتهای قانونی بس��یار خوبی دارد اما
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اجتماعی

بعضاً در اجرا با مش��کل بر میخوریم.وی افزود :اجرای
بسیاری از برنامههای کالن کشور در گرو تقویت وزارت
آموزش و پرورش اس��ت.در این نشس��ت مقرر شد تا
یک کارگروه تخصصی مصادیق قوانین بر زمین مانده
و یا نیازمند تنقیح را در خصوص مس��ائل و مشکالت
آموزش و پرورش اس��تخراج کند تا در جلسه بعدی که آخر آبان
ماه خواهد بود مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته و در صورت نیاز
اقدام و عملیاتی شود.

رکورد کرونا جا به جا شد

 415فوتی در یک روز

مسعود مردانی در گفتگو با آفتاب یزد :نگران آینده هستم مردم گناه دارند ناچارند بیرون بروند

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عرا :رکوردش��کنی دوباره کرونا
ب��ا ف��وت  ۴۱۵بیمار در ش��بانه روز گذش��ته! همچنی��ن مجموع
جانباخت��گان ب��ه  ۳۳۷۱۴نف��ر رس��ید و مجم��وع مبتالی��ان به
 ۵۵۸۶۴۸نفر افزایش یافت.

>ایران همچنان در حال رکوردزنی است

همچنی��ن محمدرض��ا محبوب فر عض��و انجمن علم��ی آموزش
بهداشت و ارتقای س�لامت ایران به ما گفت « :ادامه این وضعیت
بستگی به سیاس��تها و رفتارهای ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد.
این بیماری در کش��ور ما دارای پشت پردههای زیادی است .آنچه
مس��لم اس��ت علی رغم اینکه این بیماری در کش��ورهای مختلف
دنیا کنترل و حتی مهار ش��ده اس��ت ،ایران تنها کشوری است که
همچن��ان در زمینه آمار مبتالیان و فوتیه��ا در حال رکورد زدن
است» .

>ابراز تاسف سخنگوی وزارت بهداشت

دیروز س��خنگوی وزارت بهداشت ضمن ابراز تاسف از ثبت رکورد
جدی��د مرگ و میر ناش��ی از کرونا در کش��ور ،گف��ت «:در چنین
ش��رایطی راهح��ل اصلی ،تغیی��ر در باور و رفت��ار تکتک مردم و
مسئولین است» .
سیما سادات الری ،با اشاره به افزایش آمار موارد بروز و همچنین
فوتیه��ای روزانه ناش��ی از کرونا در کش��ور ،گف��ت « :هموطنان
عزی��ز همانطور ک��ه میدانید ش��مار جانباخت��گان روزانه بیماری
کووید ۱۹در کش��ور از مرز  ۴۰۰تن عبور کرد » .وی عبور ش��مار
جانباخت��گان بیماری از مرز  ۴۰۰تن را حاصل افزایش بیس��ابقه
م��وارد ابت�لا و بس��تری در هفتههای اخیر دانس��ت .س��خنگوی
وزارت بهداش��ت اف��زود « :ما در ی��ک جنگ تمام عی��ار با کرونا
هس��تیم و ش��رط اصلی چیره ش��دن بر بیماری و حل این چالش
مل��ی و جهانی ،تغیی��ر در باور و رفتار تکتک مردم و مس��ئولین
است» .
>آمار قربانیان کرونا از آمار ساالنه شهدای جنگ پیشی گرفته

به گ��زارش ایس��نا در همین حال رئیس س��ازمان پیش��گیری و
مدیریت بحران ش��هر تهران نی��ز گفت « :متاس��فانه درحالی که
طی نزدیک به هش��ت ماه ۳۳هزار نف��ر از هموطنانمان را به دلیل
ابت�لا به کرونا از دس��ت دادیم در جریان جنگ تحمیلی س��االنه
ح��دود  ۳۰ه��زار نف��ر از رزمن��دگان و هموطنان ما به ش��هادت
میرسیدند».
رض��ا کرمی محمدی گفت « :همه باید کرونا را جدی بگیریم ،چرا
که جدی تلقی نکردن این بیماری به زودی س��بب تبدیل ش��دن
آن به یک فاجعه بینالمللی خواهد ش��د و این موضوع بعید و دور
از ذهن نیست.
کرم��ی محمدی با بیان اینکه نس��بت تع��داد فوتیها به مبتالیان
در کش��ور ما در مقایس��ه با س��ایر نقاط جهان بیشتر است ،گفت:
« درحال حاضر بی��ش از نیمی از تعداد فوتیهای روزانه کرونا در
کشور مربوط به تهران است» .
رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران ش��هر تهران با بیان
اینکه الزم است ،ستادهای مقابله با کرونا در مناطق فعالتر باشند،
گفت «:س��تادها ملزم به رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا
و نیز شهرداری تهران هستند».
>هشدار سازمان جهانی بهداشت

این درحالی اس��ت که فقط در تهران ش��اهد جه��ش فوق العاده
ویروس کرونا نیس��تیم .دیروز س��ازمان جهانی بهداشت نیز اعالم
کرد :آمار روزانه مبتالیان به کرونا در جهان به مرز نیم میلیون نفر
نزدیک ش��ده اس��ت .این در حالی است که دولتها هنوز موفق به
مهار و کنترل شیوع افسار گسیخته این ویروس در جامعه نشدهاند
و ب��ا آغاز فص��ل پاییز در نیمکره ش��مالی باید انتظار س��یاهترین
فص��ول را برای کش��ورهای این منطقه داش��ت .س��ازمان جهانی
بهداش��ت به عنوان متصدی اصلی و تخصصی مس��ائل بهداش��تی
در ای��ن میان میکوش��د با ص��دور دس��تورالعملها و توصیههای
بهداش��تی به کشورها و مردم جهان ،در مبارزه صحیح و درست با
کووید  ۱۹کمک کند .پیشتر این سازمان از مردم خواسته بود خود را
برای تقابل بلند مدت با این همهگیری آماده کنند .این نهاد تاکید
داش��ت هیچ نش��انهای از کاهش همهگیری کرونا در جهان وجود
ن��دارد و مردم بای��د زندگی خود را با این وی��روس وفق دهند .در
ای��ن کنفرانس خبری تدروس ادهانوم ،مدیر کل س��ازمان جهانی
بهداش��ت اعالم ک��رد « :با آغاز فصل پاییز و زمس��تان در نیمکره
شمالی (که  ۹۰درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است)
ما شاهد افزایش یافتن شمار مبتالیان و قربانیان هستیم .من فکر
میکنم همهگیری کرونا بس��یار سریع در حال وخیم شدن است.

محمدرضامحبوبفر:

محدودیتهای اعمال ش��ده پاس��خگوی این تعداد از
مبتالیان و فوتیها نیس��ت اگر بنا ب��ود این ممنوعیتها
ومحدودیتها تاثیرگذار باشند تا امروز ما شاهد نتایج
آنه��ا بودی��م .وقتی که س��تاد ملی کرون��ا توجهای به
نظرات مثال ش��ورای ش��هرها ندارد و تافته جدا بافتهای
اس��ت مشخص اس��ت که از ممنوعیتهایی که تصویب
میکند استقبال نمیشود
باید از لحاظ ذهنی برای این ش��رایط آماده باش��یم و این وضعیت
نباید باعث ایجاد وحش��ت در ما شود .ماههای سختی در پیش رو
خواهیم داش��ت .ادهانوم تاکید کرد «:جه��ان هم اینک در مقطع
بس��یار حیاتی در همهگیری کووید  ۱۹قرار دارد و برخی کشورها
در مسیر بس��یار خطرناکی قرار دارند .نظام بهداشتی کشورها زیر
فشار این همهگیری در حال فروپاشی است .حقیقت این است که
ماههای بسیار سختی در پیش رو خواهیم داشت» .
او در پایان بیان کرد « :کشورها باید فورا برای کاهش روند ابتالی
اف��راد به کرونا اقدام کنن��د .افزایش انجام تس��ت کرونا ،رهگیری
بیم��اران مبتال به کووی��د  ۱۹و قرنطینه آنه��ا ،میتواند مانع از
تعطیل��ی اجباری و اعمال قوانین و محدودیتهای س��خت گیرانه
از س��وی کشورها شود .شس��تن مرتب دس��تها با آب و صابون،
حف��ظ فاصلهگ��ذاری اجتماعی و اس��تفاده از ماس��ک از اقدامات
بهداش��تی فردی اس��ت ک��ه میتواند ب��ه میزان قاب��ل توجهی از
ش��دت شیوع کرونا بکاهد ».عالوه بر هش��دارهای سازمان جهانی
بهداش��ت ،مسئولین و پزش��کان داخلی نیز هشدار چنین روزهای
مهل��ک مرگب��ار را داده بودند .و بارها در س��طح توصیه به مردم
رعایت پروتکلهای بهداشتی را گوشزد کردند و محدودیتهایی را
به تصویب رساندند اما نه آن محدودیتها اعمال شدند و نه نظارتی
بر آنان انجام شد.
>مردم گناه دارند

در خص��وص رک��ورد جدید این بیم��اری دکتر مس��عود مردانی
عض��و کمیت��ه علمی س��تاد مقابله ب��ا کرونا به آفت��اب یزد گفت:
« تا زمانی که این ویروس دس��ت به دست بگردد و باعث پر شدن
بیمارستانها شود وضعیت به همین صورت وخیم خواهد بود .این
نوع محدودیتهای نیمبندی ک��ه دولت اعمال میکند نمیتوانند
نقش��ی در کنترل چرخه این بیماری داش��ته باشند .محدودیتها
باید سفت و سخت باش��ند مثال امروزه در فرانسه ممنوعیت عبور
از س��اعت  9شب وجود دارد یا در کشور اسپانیا برنامه ریزی برای
 6ماه تعطیلی انجام ش��ده اس��ت .ما بارها پیشنهادهای خود را به
دول��ت دادهایم مبنی بر تعطیلی مدارس ،دانش��گاهها و ادارات اما
در بازگش��ایی این مراکز تعجیل شد .مردم پروتکلهای بهداشتی
را باید رعایت کنند حتی شس��تن دس��ت میتواند سرعت سرایت
ای��ن بیم��اری را کنت��رل کند .نگران آینده هس��تیم م��ردم گناه
دارند زیرا مجبور هس��تند از خانه خارج ش��وند برای رفع مایحتاج
خ��ود و هزین��ه ماس��ک و الکل ه��م دردی بر دیگر دردهایش��ان
اضافه شده اس��ت .امروز تمام مسئولیت کش��ته شدگان بر دوش
مردم اس��ت و هیچ یک از مس��ئولین از ضع��ف نهادهای نظارتی
صحبتی نمیکنند» .

>قاطعیت ،اقناع و همکاری

وی افزود « :وضعیت همزمان با تش��دید آلودگی هوا چه در تهران
و چه در س��ایر استانها خطرناکتر میش��ود و تعداد مبتالیان و
فوت شدگان افزایش خواهد یافت» .
این جامعه ش��ناس افزود « :برای تشریح بهتر وضعیت موجود باید
بگویم در کش��ورهای دیگر ما شاهد آن هستیم که رهبری مبارزه
ب��ا این بیماری عمدتا بر عهده متخصصین بهداش��تی و پزش��کان
بیماریه��ای عفون��ی اس��ت .حتما بای��د اجازه حض��ور به رئیس
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس ،نماینده تام االختیار رئیس
قوه قضائیه ،رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور و رئیس شورای
عالی نظام پزشکی به جلسات این ستاد داده شود و این افراد باید
در تصمیم گیریها مشارکت داشته باشند» .
>راهی برای توصیه و پیشنهاد باقی نمانده است

وی تصری��ح کرد « :محدودیتهای اعمال ش��ده پاس��خگوی این
تعداد از مبتالیان و فوتیها نیس��ت .اگر بن��ا بود این ممنوعیتها
ومحدودیتها تاثیرگذار باشند تا امروز ما شاهد نتایج آنها بودیم.
وقتی که س��تاد ملی کرونا توجهای به نظرات مثال شورای شهرها
ندارد و تافته جدا بافتهای است مشخص است که از ممنوعیتهایی
که تصویب میکند استقبال نمیشود .این ستاد فاقد یک استراتژی
واحد اس��ت و قدرت برقراری اعتم��اد در جامعه را ندارد و اینگونه
ق��ادر به ایجاد هم افزایی بین مردم و تش��کلها نیس��ت همچنین
شکاف بین ادعا و عملکرد این ستاد وجود دارد و برای همین مردم
در این زمینه مشارکت الزم را ندارند .امروز نیاز کل کشور تعطیلی
اس��ت و این س��تاد بای��د بپذیرد ک��ه دیگر در کش��ور راهی برای
توصیه و پیش��نهاد باقی نمانده است و حتما باید این تعطیلی یک
ماهه اتفاق بیافتد و این ن��وع محدودیتها هیچ تاثیری بر کنترل
این بیماری نداش��ته اس��ت.تنها راه موجود هم��کاری و همیاری
دولت و ملت است» .
>عدم نظارت بر اجرای محدودیتها

در آخر دکتر مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی و عضو ثابت
کمیته کش��وری مبارزه با کرونا به خبرنگار ما گفت« :من ش��اهد
ب��ودم که در ع��رض یک روز فقط  50مریض در یک بیمارس��تان
تهران بس��تری ش��دند وضعی��ت از این بدتر هم خواهد ش��د زیرا
مردم دیگر بیخیال رعایت پروتکلها ش��ده ان��د .تعطیلیها صرفا
تصویب میشوند و بسیاری از رستورانها و کافی شاپها همچنان
باز هس��تند بنابراین اگر دس��توری داده میشود باید بر اجرای آن
نظارت وجود داش��ته باش��د .مردم برای رفتن به سرکارهای خود
مجبور هستند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و این وسایل
یک��ی از دالیل انتقال بیماری هس��تند همچنی��ن تجمعاتی مانند
عروسیها و عزاداریها همچنان به راه هستند .باید قوانین مناسب
و س��خت تصویب ش��وند و افراد را جریمه کنند مثال امروز فردی
که در ماش��ین بدون ماس��ک نشس��ته اس��ت را جریمه میکنند
ولی افرادی که بدون ماس��ک در خیابانه��ا عبور و مرور میکنند
را نمیتوانن��د جریمه کنن��د .زندگی کردن با این ویروس آس��ان
نیس��ت م��ا باید به این ش��رایط ع��ادت کنیم.ما باید ب��ه صورتی
رفت��ار کنیم که ش��هرها ب��ه صورت کام��ل قرنطینه نش��وند زیرا
ض��رر اقتصادی ای��ن عمل خیلی بیش��تر از هزینه ب��االی درمان
بیماران است» .

لزوم برقراری عدالت آموزشی

سایه بیسوادی والدین بر سر ترک تحصیل دختران روستایی و عشایر

زندگ��ی عش��ایری همچنان ب��ه حیات خود ادام��ه میدهد و در
ح��دود  ۷/۱درصد جمعیت کنون��ی ایران در مناطق عش��ایری
س��کونت دارن��د .فارغ از مش��کالتی ک��ه جامعه عش��ایری برای
گ��ذران زندگی روزمره خ��ود دارند ،فهم پدی��ده تعلیم و تربیت
در مدارس عش��ایری موضوعی اس��ت که این روزها با ش��یوع و
گس��ترش ویروس کرونا سختتر هم شده اس��ت؛ مشکالتی که
دانشآموزان و معلمان نه تنها در روزهای گس��ترش این ویروس
منحوس بلکه تا قبل از آن هم با آنها دست و پنجه نرم میکردند
و باید در میان مردمان عش��ایری زندگ��ی کنیم و به زندگی آنها
وارد ش��ویم تا تنها گوش��های از مشکالت را حس کنیم و ببینیم
که در گوشههایی از سرزمین ما آموزش عمومی برای همگان در
چه وضعیتی است.
>دختران بسیاری در عشایر مجبور به ترک تحصیل میشوند

زندگی عش��ایری برای معلمان عش��ایری که خ��ود آن را تجربه
کردهاند ،سرش��ار از پیچیدگی اس��ت و اگر معلمانی که وارد آن
میشوند از آگاهی کافی برخوردار نباشند ،قادر نخواهند بود برای
مردمی که شایس��ته بهترینها هس��تند ،خدماتی سودمند ارائه
دهند.متأس��فانه عش��ایر با چالشهای متعدد اجتماعی ،فرهنگی
و بهداش��تی دست به گریباناند؛ اما نکته مهمتر در بحث آموزش
دانشآموزان روس��تایی و عش��ایر ،سطح س��واد افراد در مناطق
عش��ایری است که پایین است ،ش��اهد این سخن والدین زیادی
هس��تند که اهمیتی به آموزش فرزندانشان به خصوص دختران
نمیدهند و دختران عش��ایر و روس��تایی در سنین کم مجبور به
ترک تحصیل میشوند.
کوثر جمایلی چندس��الی است که مشغول تدریس در شهرستان
آق قالی اس��تان گلستان است؛ شهرستانی که هنوز بار مشکالت
سیل اخیر را به دوش میکشد ،این معلم باسابقه که در سالهای

گذشته مشغول تدریس در مناطق روستایی و عشایر بوده است،
در گفتگ��و با مه��ر در خص��وص دالیل ترک تحصی��ل دختران
گفت :یکی از مش��کالت بزرگ م��ا در مناطق محروم به خصوص
مناطق روس��تایی و عش��ایر پایین بودن سطح سواد والدین است
که ب��ه صورت معمول بیس��واد هم هس��تند همچنین بیش��تر
کالسه��ای ما به صورت مش��ترک با حضور دختران و پس��ران
در کن��ار یکدیگ��ر برگزار میش��ود و به همین دلی��ل خانوادهها
ترجی��ح میدهن��د که دخترانش��ان در کن��ار پس��ران تحصیل
نکنن��د؛ از طرفی خود دانشآموزان نیز احس��اس خوبی نس��بت
ب��ه آموزش در حض��ور جنس مخالف را ندارن��د و دیگر عالقهای
به تحصیل نش��ان نمیدهند که در نهایت این مس��ئله منجر به
ترک تحصیل میشود.
>آموزش دانشآموزان چند پایه با یک معلم

وی در خصوص ش��رایط موجود و گس��ترش کرون��ا و همچنین
آموزشه��ای مج��ازی اف��زود :در ح��ال حاض��ر آموزشهای ما
ب��ه صورت حضوری برگزار میش��ود چراکه بهره من��دی از ابزار

الکترونی��ک برای همه دانشآموزان میس��ر نیس��ت ،کالسهای
م��ا عمدتاً با جمعیت  ۳۰تا  ۴۰نفره تش��کیل میش��ود و به این
ش��کل اس��ت که چندین پایه تحصیلی در کن��ار یکدیگر در یک
زنگ  ۴۵دقیقهای باید آموزش ببینند؛ حال ش��ما تصور کنید که
عدالت آموزش��ی چطور قرار است برقرار شود و برای همه یکسان
باش��د.جمایلی با اشاره به اینکه بیش��تر خانوادههای روستایی و
عش��ایر از طبقه کارگر هس��تند و تمام وقت خود را مشغول کار
هس��تند ،عنوان کرد :همانطور که اشاره کردم با توجه به کمبود
زمان آم��وزش در م��دارس دانشآموزان برای ادام��ه آموزشها
نیازمن��د همیاری والدین هس��تند که بازهم پایین بودن س��طح
س��واد خانوادهها و مش��غله آنها به مش��کالت ما اضافه میکند و
این خود س��بب ضعف در پایه تحصیلی دانشآموزان ش��ده و در
بعضی موارد س��بب ترک تحصیل دانشآموزان میش��ود چراکه
خانوادهها بازخوردهای مناس��بی از آم��وزش را در فرزندان خود
مشاهده نخواهند کرد.
>سرباز معلمها گزینه مناسبی برای آموزش نیستند

جمایل��ی در آخ��ر در پاس��خ به کیفیت آموزش توس��ط س��رباز
معلمها در بعضی از مناطق بیان کرد :درس��ت اس��ت که بیش��تر
س��رباز معلمها در حال حاضر با مدرک لیسانس مشغول آموزش
هس��تند اما به دلیل اینکه نکات آموزشی و تربیتی را به درستی
نمیشناس��ند و در خصوص ارتباطگیری با دانشآموزان آموزش
درس��تی ندیدهاند نمیتوانند گزینه مناسبی برای تدریس باشند
و هیچ کارکردی ندارند.خانم جمایلی مدت زمان س��ه سال را در
مناطق روستایی و عشایری مشغول خدمت بوده است و به دلیل
مش��کالت ریز و درش��تی که بر سر راه خود داشته است از جمله
مس��افت زیاد محل زندگی با مدارس حاال دیگر مشغول خدمت
در این مناطق نیست.
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فوت  ۱۱۱۲نفر به علت مسمومیت در  ۶ماه نخست سال جاری

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد ۱۱۱۲ :نفر در  ۶ماهه نخست سال جاری بر اثر
مسمومیتهای مختلف شامل مسمومیت با گاز منوکسید کربن و مسمومیت با داروها و
سموم جان خود را از دست دادهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲.۷درصد
بیشتر شده است.به گزارش ایرنا ،در این مدت از کل تلفات مسمومیت  ۷۰۲نفر مرد و ۴۱۰
نفر زن بودند.

کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالی�ان ۴۴ :میلیون و  ۲۸۳هزار
و  ۳۸نفر
تعداد فوتی ها :یک میلی�ون و  ۱۷۲هزار
و  ۷۵نفر
تع�داد بهبود یافتگان ۳۲ :میلیون و ۴۶۶
هزار و  ۶۷۲نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۵۸۸ :هزار و  ۶۴۸نفر
تعداد فوتی ها ۳۳ :هزار و  ۷۱۴نفر
تعداد مبتالیان دیروز ۶ :هزار و  ۸۲۴نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۴۱۵ :نفر
آمریکا

تع�داد مبتالیان ۹ :میلی�ون و  ۳۸هزار و
 ۳۰نفر
تعداد فوتی ها ۲۳۲ :هزار و  ۸۴نفر

هند
تعداد مبتالیان :هفت میلیون و  ۹۹۰هزار
و  ۳۲۲نفر
تعداد فوتی ها ۱۲۰ :هزار و  ۵۴نفر

راهنمایی رانندگی

 ۳۰درصدقربانیانتصادفات
مربوطبه ۳بزرگراه

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی
در نیمه نخس��ت امس��ال گف��ت :در این مدت
تصادفات فوتی در سطح معابر شهر تهران هشت
درص��د ،تصادفات جرحی  ۲۶درصد و تصادفات
خس��ارتی  ۲۰درصد کاهش داش��ت .سرهنگ
احس��ان مومنی در گفتگو با ایسنا ،درباره اینکه
بیش��ترین تصادفات فوتی در کدام بزرگراههای
پایتخت رخ داده نیز گفت :در نیمه نخست امسال
بیش��ترین تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان رخ
داده به طوری که  ۱۶درصد از کل جانباختگان
ح��وادث ترافیکی مربوط به این بزرگراه بوده اند.
پس از آن نیز بزرگراههای امام علی (ع) و فتح با
سهم هفت و شش درصدی از کل جانباختگان در
رتبههای بعدی قرار دارند و در مجموع میتوان
گف��ت که حدود  ۳۰درصد از قربانیان تصادفات
رانندگی پایتخت مربوط به این سه بزرگراه است.

شهرداری

لکهگیرینکردنمعابر
حاصل کوتاهی شهرداران

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در خصوص
وضعی��ت خیابانهایی که کف پوش آس��فالت
آنها آس��یب دیده و چندین س��ال اس��ت که
هی��چ اقدامی ب��رای مرم��ت و لکهگیری آنها
نش��ده اس��ت ،گفت :برای لکهگیری و مرمت
آسفالت ،کمبود آس��فالت نداریم و آنچه دیده
میشود ،نتیجه کوتاهی نواحی شهرداری تهران
اس��ت.صفا صبوری دیلمی در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،تصریح کرد :در برخی مناطق
ش��هرداران نواحی دل نمیسوزانند که ما برای
حل این مسئله از طریق بازرسی وارد میشویم
و برخ��ورد میکنی��م.وی اف��زود :ش��هروندان
در ص��ورت مش��اهده ه��ر معبری ک��ه نیاز به
لکه گی��ری ،مرمت یا همسطحس��ازی دارد با
ش��ماره تلفن  ۱۳۷تماس بگیرند و در صورت
تاخی��ر از طریق تلفن  ۱۸۸۸بازرس��ی را وارد
موضوع کنند.
صبوری دیلمی در خصوص وضعیت آس��فالت
خیابان ام��ام خمینی ،حدفاصل ش��هید نواب
صفوی تا اس��کندری و ابت��دا تا انتهای خیابان
خیام گفت :این موضوع به مناطق مربوطه اعالم
شده و اقدام خواهند کرد.صبوری دیلمی با بیان
اینکه تیم نگهداشت شهر تهران ضعیف است و
به اندازه تیم س��اخت و ساز رشد نکرده است،
گفت :برای مثال اگر جایی نیاز به ساخت یک
پل بزرگ داش��ته باش��د ،آن را میسازیم ،ولی
برای تعمیر  ۱۰خیابان آمادگی نداریم.

پلیس آگاهی

افزایش  ۷۲درصدی کشفیات
پلیس آگاهی طی هفت ماه

رئیس پلی��س آگاهی ناجا گفت :پلیس آگاهی
ناجا در هفت ماهه س��ال جاری موفق ش��د با
انجام اقدامات گس��ترده مقابلهای و استفاده از
روشهای علم��ی و کارآگاهی کش��ف جرایم،
کشفیات خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۷۲درصد افزایش دهد .به گزارش ایلنا ،سردار
محمد قنبری عملک��رد پلیس آگاهی در حوزه
کشف س��رقتهای مهم را مناسب ارزیابی کرد
و گفت :روند کشف س��رقتهای خرد در سال
 ۹۹نس��بت به سال  ۹۸نیز چشمگیر بوده و در
مجموع ش��اهد رشد  ۱۳درصدی کشف جرایم
در ای��ن حوزه بوده ایم .وی همچنین از کاهش
 ۶درصدی وقوع و افزایش  ۲۲درصدی کشفیات
جرایم جع��ل و کالهبرداری نس��بت به مدت
مش��ابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد :تعامل
سازنده با سازمانهای دخیل مشارکت مردم با
پلیس در کش��ف جرایم و توجه به هشدارهای
ارائ��ه ش��ده در ای��ن زمین��ه نقش به س��زایی
داشته است.

گزارش کوتاه

آغاز شمارش معکوس
برای شلیک تیر خالص
به رودخانه کرج

ح��دود  ۱۵س��ال از آغاز س��اخت ی��ک تونل
 ۳۰کیلومت��ری در دل رش��ته کوه البرز برای
انتقال آب از س��د کرج تا تهران گذشته و حاال
با اتم��ام ریزهکاریهای این پروژه ،قرار اس��ت
حجم زیادی از آب به جای حرکت در مس��یر
زیبای رودخانه کرج و جاده چالوس مس��تقیم
وارد تونل و به تهران منتقل ش��ود .به گزارش
ایسنا ،چیزی که از نظر فعالین زیست محیطی
و ش��هروندان البرزی ،پهن ک��ردن فرش قرمز
م��رگ زیر پای رودخانه ک��رج و جاده چالوس
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،این طرح که معدود
اطالع��ات پراکن��دهای که از آن در دس��ترس
قرار گرفته نش��ان میدهد ک��ه برای این تونل
 ۵۰۰میلی��ارد تومان هزینه ش��ده و میتواند
س��االنه  ۲۵۰میلیون مترمکعب آب سد کرج
را منتقل کند .این در حالی است که سد کرج
در بهتری��ن حال��ت  ۲۰۰میلی��ون مترمکعب
گنجایش دارد!یکی دیگر از عجایب تونل انتقال
آب رودخانه کرج به تهران این اس��ت که توان
حجمی آن در انتقال آب  ۱۶مترمکعب در ثانیه
برآورد میشود در حالی که دبی پایه رودخانه
ک��رج پنج مترمکعب در ثانیه اس��ت!همه این
دغدغهها در طول چند س��ال گذشته از سوی
رسانهها و فعالین محیط زیست در استان البرز
مطرح ش��ده ،بس��یاری از مردم در شبکههای
اجتماع��ی در ط��ول ای��ن م��دت خواس��تار
پاسخگویی وزارت نیرو و آب منطقهای تهران
شدهاند اما هیچ ارادهای برای شفافسازی این
طرح وجود نداشته و همین نگرانیها را بیشتر
کرده است.
>ما از همان ابتدا مخالفت کردیم

رئیس کمیس��یون محیط زیست شورای شهر
ک��رج در خص��وص این طرح گف��ت :عملیات
اجرایی این طرح در دولت دهم و تا س��ال ۹۲
کار س��اخت تونل به پایان رسید .بعد از پایان
س��اخت تونل وزارت نیرو درخواس��ت کرد که
آب به صورت آزمایش��ی از تونل منتقل ش��ود
که در آن زمان ما در محیط زیس��ت مکاتبات
زیادی در راس��تای مخالفت با آن انجام دادیم.
حسین محمدی افزود :در تقسیمبندی منابع
آب س��د ک��رج اولویت به مصرف ش��رب داده
ش��ده اما با این وجود بعد از پای��ان این پروژه
ما در محیط زیست با تأکید بر اهمیت حیات
رودخانه کرج و جاده چالوس از حقآبه زیست
محیطی رودخانه دفاع کردی��م .اگرچه دولت
حقآبه زیس��ت محیطی رودخانه را از سالها
قبل لحاظ کرده بود اما این حقآبه رقم ناچیزی
بود بنابراین در خصوص انتقال تونلی آب قرار
شد میزان مورد نیاز برای حفظ حیات رودخانه
محاسبه شود که در این راستا قراردادی هم با
دانشگاه تهران بسته شد.
>از خ��ال قرمزه��ای رودخان��ه گرفت��ه ت��ا
زمینهای کشاورزی شهریار در خطر است

وی خاطرنشان کرد :اگر حقآبه زیست محیطی
رودخانه در انتقال آب به وس��یله تونل رعایت
نش��ود عم ً
ال حیات رودخانه از زیر سد به بعد
تهدید خواهد ش��د.این مسئله پوشش گیاهی
مسیر رودخانه ،تنوع جانوری و آبزیان رودخانه
کرج به خصوص ماهی قزلآالی خال قرمز که
رودخانه کرج یکی از زیس��تگاههای اصلی آن
است و موقعیت گردش��گری رودخانه کرج را
در معرض خطر قرار خواهد داد.محمدی ادامه
داد :عالوه بر این نمیتوان منکر نقش رودخانه
ک��رج در تغذی��ه س��فرههای آب زیرزمین��ی
پایین دست شد ،اگر تونل انتقال آب باعث کاهش
آب رودخانه از زیر س��د تا پایین دس��ت شود
حتماً سفرههای آب زیرزمینی کرج ،فردیس و
ش��هریار با مشکل مواجه خواهد شد و نشست
زمین که از س��الها قبل با آن مواجه هستیم
را تش��دید خواه��د ک��رد .وی با بی��ان اینکه
کاه��ش آب رودخانه کرج در پی انتقال تونلی
آب به تهران کش��اورزی منطقه را هم تهدید
خواهد کرد افزود :با کاهش آب و از بین رفتن
کش��اورزی در اراضی پایین دست از جمله در
شهریار ،ش��اهد افزایش تغییر کاربری اراضی
کشاورزی و باغات این مناطق خواهیم بود.وی
تصریح کرد :آسیبها و فجایع زیست محیطی
مثل از بین رفتن فضای س��بز ،حیات وحش،
نشست زمین ،افت آبهای زیرزمینی و تغییر
کاربری در البرز از س��الها قبل شروع شده اما
تون��ل انتقال آب کرج به ته��ران این فجایع را
عمیقت��ر خواهد ک��رد.وی خاطرنش��ان کرد:
حقآبه زیس��ت محیطی رودخانه کرج با توجه
به این مس��ائل باید تخصیص داده شود.وی در
بخش پایان با بیان اینکه مشکل اساسی ما در
این اس��ت که از  ۵۰سال پیش تاکنون به جز
مرکز به س��ایر مناطق کشور توجه نکردهایم و
همین باعث ش��ده جمعیت برای دسترسی به
امکانات بیش��تر به تهران و کرج مهاجرت کند
گف��ت :این بیتوجهی باعث ش��ده امروز برای
تأمین آب این جمعیت دس��ت به انتقال بین
حوض��های آب بزنیم .در هر ح��ال باید تالش
کنیم با توجه به س��ایر مناطق کشور و توزیع
امکانات و سرمایه در مناطق مختلف مهاجرت
معکوس را تشویق کنیم.

