دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اجتماعی

کمتر از  ۲۰درصد معابر برای عبور معلوالن مناسب است
نماینده مردم شــریف ماهنشان و ایجرود در مجلس با بیان اینکه
معلولیت ،محدودیت نیست و باید از ظرفیت های معلوالن استفاده
شــود ،گفت :کمتر از  ۲۰درصد معابر برای عبور معلوالن مناسب
است.بهگزارش خانه ملت ،سیدمرتضی خاتمی گفت« :معلولیت»،
واژهای است که در اذهان به معنای ناتوانی متبادر میشود و میتواند
مشکالتی را برای فرد معلول ایجاد کند ،اما معلوالن عزیز ،بارها این
مفهوم را اثبات کرده اند که معلولیت ،محدودیت نیست .رشد شناخت
جوامع و اقشار مختلف مردم از نیازها و فعالیتها و آشنائی معلوالن

عزیز با حقوق مادی و معنوی خود ،فرصتی برای رفع
موانع و آســیبها ایجاد خواهد کرد.عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی افزود :در
حال حاضر بیش از یک میلیون نفــر در ایران دارای
معلولیت هستند که حدود  ۶۰درصد این معلولیتها
جسمی و حرکتی است .امروزه یکی از مسائل مهم جوامع ،توجه به
ارتقاء کیفیت زندگی معلوالن است.نماینده مردم شریف ماهنشان و
ایجرود در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :جامعه معلولین از حیث

دسترسی به فضاهای اجتماعی ،آموزش ،اشتغال ،برابری
فرصتها ،منابع اقتصادی و  ...مشکالتی دارند و به کمک
و توجه بیشتر مسئوالن و سیاست گذاران نیازمندند.
آنها با وجود مشکالت ،در نظام سیاست گذاری و برنامه
ریزی کمتر لحاظ شده اند و مسائل آنها به خوبی دیده
نمی شود.معابر ،عالئم راهنمائی و رانندگی ،مبلمان شهری ،حمل
و نقل زمینی ،هوایی و ریلی از جمله مواردی اســت که باید برای
دسترسی آسان معلولین مناسب سازی شود.

نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار ،محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران:

بحرانهای انتقال آب هنوز خودنمایی نکرده است

نایب رییس کمیســیون توســعه پایدار ،محیط زیســت و آب اتاق
بازرگانی ایران اظهار داشــت :اصوال دستکاری طبیعت و جابجایی
منابع طبیعی ،آثار مســاعدی بر محیط زیســت و پایداری برجای
نمیگذارد .این اتفاق تا همین نقطه که پیش رفته آثار منفی دارد،
اگــر بر این روند پایداری کنیم با بحرانهای جدی منطقهای و بین
استانی مواجه میشویم.حسن فروزانفرد در گفتوگو با ایلنا در مورد
انتقال منابع آبی به فالت مرکزی اظهار کرد :آنچه در زمینه آمایش
سرزمینی باید مورد توجه قرار میگرفت ،شوربختانه در دوره توسعه
ایران و حتی در رژیم قبلی مورد توجه قرار نگرفت و مشــخصا بعد
از دهه  70مــورد هجمه نیز قرار گرفت .توانمندیهای البیگری و
قدرت سیاسی عامل اصلی بسیاری از تصمیمات بوده است ،در واقع
امروز آثار همین دستکاری در مزیتهای محیط زیست را میبینیم.
ما تصمیم گرفتیم که آب را از مخازن طبیعی زاگرس به بخشهای
مرکــزی فالت ایران منتقل کنیم که دســتاورد این کار ،توســعه
غیرمتناســب و ناپایدار در فالت مرکزی ایران است.وی افزود :ما در
استانهایی مثل یزد ،کرمان و ...معادنی داریم که قابلیتهای خوبی
دارند .این معادن قابلیت این را دارند که به کنارههای ساحل مکران
یا هرمزگان منتقل شــوند و از آب استفاده کنند .اگر ظرفیتهای
صادراتی آنها فعال شود از این موقعیت بهرهمند میشوند .اما تصمیم
این بود کــه حداکثر ارزش افزوده به اســتانهای خاصی برود که
از آنها مسئول یا مســئوالنی در جایگاه حاکمیت حضور داشتند و
میتوانســتند تصمیماتی را متناسب با عالقهمندی خود بگیرند .در
استانهای یزد ،کرمان ،اصفهان و  ...که همیشه نفرات تعیینکنندهای
در حاکمیت داشتند ،شاهد این اتفاقات هستیم.فروزانفرد ادامه داد:
اصوال دســتکاری طبیعت و جابجایی منابع طبیعی ،آثار مساعدی
بر محیط زیســت و پایداری برجای نمیگذارد .این اتفاق تا همین
نقطــه که پیش رفته آثار منفی دارد ،اگر بر این روند پایداری کنیم
ن اســتانی مواجه میشــویم.وی
با بحرانهای جدی منطقهای و بی 
همچنین تصریح کرد :به نظر میرسد به تصمیم عمومی و حاکمیتی
نیاز اســت که با این مکانیزم پیش نرفته ،به مشــکالت آن اضافه
نکنیــم و مطابق بــا مزیتهای واقعی محیط زیســت پیش رویم.
قدرت حاکمیتی توســط افراد ،گروهها و سازمانهایی که وابستگی
اســتانی و منطقهای دارند را دیگر نپذیریم ،چراکه بســیاری از این
آســیبها جبرانناپذیر است .آنچه که امروز به عنوان کسری منابع
آبی داریم ،بیشتر آنها قابل جبران نیست و حتی با راههای جبرانی
درست نخواهد شد .از همین روی دستکاریهای محیط زیستی را
نباید به عنوان راه توســعهای بپذیریم و تالش میکنیم که خود را
با موقعیتها و مزیتهای محیط زیســتی همراه کنیم.نایب رییس
کمیسیون توسعه پایدار ،محیط زیســت و آب اتاق بازرگانی ایران
گفت :با توجه به اینکه مقادیر زیادی از آب منطقه کارون در نهایت
به خلیج فارس ریخته و به آب شــور تبدیل میشد ،تصمیم گرفته
شــد که با مهار آبهای سرشاخهها و سرچشمهها برای موارد دیگر
در باالدست اســتفاده شود تا قسمت کمتری از آن به خلیج فارس
بریزد .به این ترتیب انواع و اقسام سدها روی رود کارون و سرمنشاها
شــکل گرفت ،از محل این سرشــاخهها آبهایی را هم به مناطق
مرکزی منتقل کردند .بنابرایــن از منابع کارون برای جاری کردن
منابع به ســمت اســتانهای کم برخوردار آبی ما استفاده شد .در
مــورد حوزه آبریز زاینده رود ،تونل کوهرنگ  1و  2را برای انتقال
آب به مناطق مرکزی ایران را داشــتیم.فروزانفرد با اشاره به تولید
کاشی و سرامیک در یزد بیان کرد :برای مثال در استان یزد تجمع
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک را داریم که یک صنعت آببر است.
منبع خاک و نیروی انســانی وجود داشته و تصمیم گرفته شده که

*اتفاقی کــه رخ داده هنوز بح ران آب خودنمایی
نکرده ،علی رغــم اینکه در فضای بحــران قرار
گرفتیم اما هنوز شکل واقعی در طول  10تا  20سال
آینده خود را به نمایش خواهد گذاشت .برخی از
بح رانهایی که با آنها مواجه هستیم جبرانناپذیر
اســت؛ برای مثال م یتوان به بح ران اســتفاده از
منابع آب زیرزمینی اشــاره کرد که در این مورد
هم مزیتسازی کرده و تصمیم گرفته شد عمق
چاهها برای برداشت افزایشیابد که اجازه این کار را
نداشتیم .نشس تهایی به وجود آمده که شهرها و
بناهای تاریخی ما را تهدید م یکند و مزیتهایی که
در این شهرها وجود داشته هم از بین م یروند
آب به این منطقه منتقل شــود تا صنعت کاشی و سرامیک فعالیت
کند .چنین جابجاییهایی در بلندمــدت به خصوص در زمانی که
خشکســالی  -که با آن درگیر هستیم -خودنمایی میکند و استان
مبدا دچار تنشهای آبی میشــوند .به حساســیتهای منطقهای
دامــن زده میشــود همانطور کــه اکنون هم شــاهد نارضایتیها
از انتقــال آب به فالت مرکزی هســتیم و میتواند باعث ناآرامی و
برهم خوردن تعامالت اجتماعی اســتانها شود .کسانی که چنین
تصمیماتی گرفتند ممکن است امروز دیگر بر مسند کار نباشند اما
آثار تصمیمات آنها سالها بعد درحال بازنمایی در اقتصاد و مسائل
اجتماعی اســت.وی متذکر شد :مسیر جابجاییها نیازمند همراهی
عمومیتر و کارشناسیتر است و به راحتی تن به این موضوع ندهیم
تــا زمانی کــه بتوانیم با یک منطق قوی و قابــل قبول برای عموم
و با مراجعه به آرای عمومی دســت بــه چنین کاری بزنیم .فضا به
گونهای نیست که بتوان جدای از خواسته عمومی مردم ،زمینه این
جابجاییها را فراهم کرد .دیگر فرصتی برای پافشــاری حاکمیتی
بــرای ایجاد مزیتهای ســاختگی با جابجایی منابع ارزشــمند در
کشور فراهم نیست .پافشــاری روی این موضوع میتواند باعث به
همریختگیهای بیشتر شود .عصری که در آن به سر میبریم عصر
شــفافیت و سرعت جابجایی اطالعات اســت .قاعدتا درک عمومی
نســبت به این موضوعات و محدودیتها بیش از گذشته است ،باید
به این درک عمومی احترام گذاشــت و به سمت استفاده درست از
مزیتهای نسبی هر منطقه پیش رفت.عضو هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران با تاکید بر تهدیدهای مهاجرت به این مناطق گفت:
اتفاق ناگواری که در  40تا  50سال گذشته روی داده این است که
مهاجرت نیروی انســانی از ســمت زاگرس و دامنههای زاگرس که
صاحب منابع آبی بودند به ســمت فالت مرکزی سرازیر شده است،
چراکه توســعههای صنعتی را در استانهای مرکزی مانند اصفهان،

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

افزایش تعداد زنان مبتال به ایدز ،نگران کننده است

عضو کمیســیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به ســخنان رئیس مرکز مراقبت از بیماریهای
واگیر وزارت بهداشــت در مــورد تعداد مبتالیان به بیماری ایــدز ( ،)HIVگفت :قطعا این آمار به
دنبال تحقیقات منتشر شده است و آمار قابل اتکایی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد؛ اما اگر
با افزایش تعداد مبتالیان مواجه باشــیم بایستی اولویت را به پیشگیری داد و بعد درمان.محمدعلی
محسنی بندپی در گفت وگو با عصر ایران افزود :بیشتر این بیماران در اثر تزریق سرنگ های آلوده
مبتال شــده اند  .کاری که کشــورهای توسعه یافته در مورد معتادان مبتال به ایدزکردند این بود که
برای آن دسته از افرادی که تمایل نداشتند در کمپ ها نگهداری شوند ،سرنگ کافی در اختیار قرار
دادند تا باعث آلودگی معتادان دیگر به ایدز نشوند.وی ادامه داد :طبق آمار وزارت بهداشت از ابتدای
شــروع همه گیری ایدز در ایران ۸۱،درصد موارد ابتال مربوط به مردان و  ۱۹درصد زنان بوده است.
این روند در سال های اخیر تغییرات جدی داشته و تعداد زنان مبتال به ایدز افزایش معنادار پیدا کرده
است که مسالهای جدی است.این افزایش درصد ابتال از نظر علمی قابل توجه و نگران کننده است و
وزارت بهداشت باید تدابیر ویژهای اتخاذ کند که هم زنان کمتر در معرض آسیب قرار گیرند و هم آن
دسته از زنانی را که تحت پوشش بهزیستی نیستند ،تحت مراقبت قرار دهند.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر ته ران :

دولت به موضوع آلودگی هوای ته ران ورود کند

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران درباره ضرورت
وجود مدیریتیکپارچه شــهری برای حل معضل آلودگی
هوای پایتختبه میزان گفت :اولین نکتهای که من باید به
آن اشاره کنم این است که متاسفانه قانون مدیریتیکپارچه
شــهری هنوز به تصویب نرسیده اســت .به همین خاطر
تهران داراییک متولی واحد و مشــخص نیست .بزرگترین
مشــکل ما این اســت که در همین قانون هوای پاک هم
میبینیم در حدود بیست و یک سازمان ،دستگاه و نهاد متولی قانون هوای پاک شناخته شده اند .این
باعث شده تا همه دستگاهها با موضوع آلودگی هوا درگیر باشند .من فکر نمیکنم در هیچ موضوعی
وقتی بیست و یک متولی داشته باشیم کار به سرانجام برسد.به هرحال من تصور میکنم بهترین جا
برای رســیدگی به این موضوع آلودگی هوا هیات دولت باشد .هیات دولت باید به این موضوع ورود
پیدا بکند و یک برنامهی جامع برای این قضیه تدوین بشود.

شیوع طالق در افراد باالی ۵۰سال؛ دلیلش چیست؟
یک روانشناس گفت :نرخ طالق در افراد باالی ۵۰سال دو برابر و در
افراد باالی ۶۵ســال سه برابر شده است.افسانه صمدزاده روانشناس
و اســتاد دانشگاه درباره طالق در ســنین باال گفت :نرخ طالق در
افراد باالی ۵۰ســال دو برابر و در افراد باالی ۶۵سال سه برابر شده
است .این مسئله پیامدهای منفی زیادی دارد .فشار مالی به خصوص
برای زنان بزرگترین دلیل طالق اســت .بسیاری از زنان هیچ وقت
شــاغل نبوده اند و در چنین سن و سالی نیز به سادگی نمیتوانند
شغلی پیدا کنند .مسئله پیامدهای بالقوه ناشی از تنهایی بر وضعیت
سالمتی آنها مطرح میشود.بهگزارش باشگاه خبرنگاران وی گفت:
در مقطعــی که همه فکر میکنند زوجها بــه خوبی در رابطه خود
جــا افتاده اند ،ارتباط خوبی با هــم برقرار کرده اند و خیال دارند تا
آخــر کار در کنار هم بمانند ،تعداد زیادی از آنها به فکر جدایی از
یکدیگر میافتند .به طور کلی طول عمر انسانها بیشتر شده است
و یکی از دالیل پدیده طالق خاکستری این است که وقتی آنها به
راه پیش رویشــان نگاه میکنند و میبینند که مثال  ۲۰سال دیگر
تا آخر مســیر در پیش دارند ،گزینههای بیشــتری را در برابر خود
میبینند ،از جمله گزینــه ترک کردن زندگی خانوادگی.صمد زاده
افزود :این وضعیت سوالهایی فلسفی را برایشان مطرح میکند .به
چه چیزی باید اهمیت بدهم و آیا این شخص آنقدر برایماهمیت دارد
که درکنارش بمانم؟ اگر آنها ازدواج بدی را پشت سر گذاشته باشند
یا در واقع کنار یکدیگرهمزیستی کرده باشند ،با خود میگویند نه.
همینطور ممکن است آنها کسی را ببینند که قبال فداکاری بزرگی

کرمان ،یزد و تهران متمرکز کردیم .با نگاه مردمشناســی میبینیم
که عمده مهاجرتها در داخل کشور هم از مناطق غربی که صاحب
آب بودند به ســمت این استانها اســت .بنابراین جمعیت به طور
غیرطبیعی توســعه پیدا کرد ،وقتی صنعت را در منطقهای توسعه
میدهیم باید منتظر مهاجرتهای قومی و منطقهای هم باشیم.وی
افزود :بنابراین توسعه جمعیتی هم در مناطقی است که منابع آبی
کمتر وجود دارد .یعنییک دور تسلســل باطل به وجود آمده ،هرچه
اینها بیشتر توسعه پیدا میکنند مهاجر بیشتری هم میپذیرند که
این مهاجران هم مصارف آب جدید و هوای جدید دارند .بنابراین به
جایی میرسیم که همه شهرهای مهم دچار گرفتاری آلودگی هوا در
زمستان هستند که علت آن مهاجرتهای انجام شده است.فروزان
فرد تاکید کرد :اتفاقی که رخ داده هنوز خودنمایی نکرده ،علی رغم
اینکه در فضای بحران قرار گرفتیم اما هنوز شــکل واقعی در طول
 10تا  20ســال آینده خود را به نمایش خواهد گذاشــت .برخی از
بحرانهایی که با آنها مواجه هستیم جبرانناپذیر است؛ برای مثال
میتوان به بحران اســتفاده از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که در
این مورد هم مزیتســازی کرده و تصمیم گرفته شــد عمق چاهها
برای برداشت افزایشیابد که اجازه این کار را نداشتیم .نشستهایی
به وجود آمده که شــهرها و بناهای تاریخی مــا را تهدید میکند
و مزیتهایی که در این شــهرها وجود داشــته هم از بین میروند.
وی ادامــه داد :شــهری مثل اصفهان دارای مزیتهای توریســتی
بینالمللی بوده که به آنها توجه و از ظرفیتهای آن استفاده نشده
که با توجه به ویژگیهایی که دارد ،میتوانســت بهترین نمونههای
اســتفاده بینالمللی را سازماندهی کند .ســعی کردیم مزیتهای
دیگر مانند مزیتهای صنعتی ایجاد کنیم که آورده این مزیتهای
صنعتــی ،آلودگی هــوا و تجمع جمعیت غیرطبیعــی و مهاجرت،
خشکی زایندهرود و نشست وحشتناک زمین در استان اصفهان و به
خصوص شهر اصفهان است .متخصصین اصرار دارند که قسمتهای
مهم مرکزی شــهر اصفهان که مملو از آثار تاریخی ارزشمند است؛
در خطر آســیبدیدگی جدی قرار دارند.فروزان فرد اظهار داشت:
کسی محاسبه نکرده که اگر شــهر اصفهان در بهترین حالت خود
فعالیت داشت چه منافعی ایجادمیکرد که حاال بگوید اضافه شدن
ظرفیتهای صنعتی چه کمکی به اصفهان کرده است .توضیحی که
در این زمینه میدهند عموما این اســت که اگر توسعه صنعتی در
اطراف اصفهان رخ نداده بود ،بخشی از منافعی را هم که امروز دارد
برای آن به وجود نمیآمد .اما هنوز کسی این را حساب نکرده که اگر
به جای آن میتوانســتیم از ظرفیتهای توریستی اصفهان استفاده
کنیــم و آن را گرفتار آلودگی و توســعه صنعتی اضافه نمیکردیم،
امروز چقدر منافع و پایداری شهری و استانی داشتیم.وی اضافه کرد:
در مورد دریاچه ارومیه هم همینگونه اســت .یک مزیت توریستی
بسیار خوبی میتوانست با دریاچه ارومیه شکل بگیرد و ظرفیتهای
منطقهای آن را فعال کند اما تصمیم گرفتیم که به جای استفاده از
ظرفیت توریســتی ،در اطراف دریاچه توسعه باغداری دهیم .نتیجه
آن ســاالنه تولید میزان زیادی ســیب مازاد شده که از بین میرود
و تبدیل به کود میشــود ،قســمتی از آن هم بــه صورت صادرات
غیرحرفهای از ایران خارج میشــود .متاسفانه دریاچه ارومیه هم از
دســت رفته و خشکیده است.نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار،
محیط زیســت و آب اتاق بازرگانی ایران گفت :دستکاری هنوز به
اندازه کافی به رالن تبدیل نشدند ،االن از محل برخی اتفاقات ناگوار
ما متوجه یک ســری موضوعات میشویم اما آلترناتیوها و اینکه در
صورت بروز آنها چه منافعی داشتیم چندان مورد توجه قرار نگرفته
است.

در حقش کرده و بگویند (بهتر است همین حاال پیش از اینکه بعدا
گرفتار مراقبت از او شــوم ترکش کنــم ).به این ترتیب زودتر از آن
رابطه خارج میشــوند تا مجبور نباشند بعدا از بابت خارج شدنشان
احساس گناه شدیدی را تجربه کنند.
>طالق در سنین باال چه چالشهایی را به همراه دارد؟

این روانشناس ادامه داد :این مسئله پیامدهای منفی زیادی دارد .یک
نتیجه طالق در این سن ،تاثیر شدیدی است که میتواند بر فرزندان
بالغ ،خانواده وســیعتر و دوستان داشته باشد .همه ما وقتی سنمان
باالتر میرود ،معموال دوســت داریم حلقه دوستانمان را گسترش
دهیم .ولی وقتی کســی در  ۶۵ســالگی طالق میگیرد ،واقعا پیدا
کردن حتی چند نفر که بتوانند با آنها وقتشان را بگذرانند یا ارتباط
بیشــتر با فرزندان بزرگســالی که ازدواج کرده اند و برای خودشان
بچه دار شده اند ،سخت میشود.صمدزاده گفت :شاید فکر کنید که
طالق پس از ازدواج طوالنی مدت ،ممکن اســت تاثیری بر فرزندان
بزرگسال نداشته باشد ،زیرا آنها زندگی خود را شروع کرده اند؛ اما
به واقع چنین چیزی صحت ندارد .طالق در هر سنی برای فرزندان،
ســخت است .چه  ۳۲ساله باشند و یا فقط  ۲سال داشته باشند .به
هرحال شــرایط روحی و روانی نامناسبی را تجربه خواهند کرد.وی
افزود :فرزندان در این سن بیشتر توانایی درک و پذیرش موضوعات
را دارند یا شــاید بهتر قانع شوند با این تفاسیر که در این سن دیگر
شما نمیتوانید کنترلی روی رفتار او داشته باشید چرا که فرزند شما

ممکن است توصیهها و مسیرهای شما را ناموفق بداند.
>سندرم آشیانه چیست؟

صمــدزاده گفت :ســندرم آشــیانه خالی نوعی حــس تنهایی و
افسردگی اســت که بعد از اینکه فرزندان بزرگ میشوند و خانه را
ترک میکنند ،برای والدین اتفاق میافتد .ســندرم آشیانه خالی به
احســاس افســردگی ،ناراحتی و اندوهی طالق میشود که توسط
والدینیا سرپرســت بچههایی که بزرگ شــده و خانه پدری خود را
ترک میکنند ،تجربه میشود.وی ادامه داد :این موضوع میتواند بعد
از رفتن بچهها به دانشگاه در شهری دیگر و یا ازدواج آنها و مستقل
شدنشان باشد .احتمال ابتالی خانمها به این مشکل بیشتر از آقایان
است .در چنین مواقعی که خانه ازبچهها خالی میشود ،مادرها هم
معموال به بعضی دورانهای حســاس زندگی خود ،مثل یائسگی یا
مراقبت از پدر یا مادر سالخورده خود نزدیک شده اند.این روانشناس
بیانکرد :البته این به آن معنا نیســت که مردها به هیچ وجه به این
مشکل مبتال نمیشوند .مردان نیز ممکن است احساساتی مشابه با
فقدانهای مربوط به دوری فرزندان را تجربه کنند.صمدزاده افزود:
درست است که سندرم آشــیانه خالی با خودش احساسات تلخ و
شدیدی میآورد ،اما این معنیش این نیست که نمیشود با آن کاری
کرد.وی گفت :یکی از سادهترین راهها برای مقابله با سندرم آشیانه
خالی آن است که والدین همچنان در تماس با فرزندان خود باشند.
پیشــرفتهای تکنولوژیی مانند تلفنهای همراه ،پیامهای متنی و
اینترنت ،فرصتهای تازه و مناسبی برای افزایش ارتباط بین پدر و
مادر و فرزندان ،فراهم کرده است.
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گزارش کوتاه

از بوی تعفن تا سرازیری کرمها
در پسماندهای نازیآباد

خدماتشهری:
شهرداری موظف به جمعآوری
پسماند درون مخازن است

جمع آوری زباله در میدان بهمن به چالش جدی
این روزهای شهروندان تبدیل شده تا جایی که
کرمها مهمان میدان ترهبار این منطقه شهرداری
شدهاند و حال مسئول خدمات شهری منطقه
 16معتقد است شهرداری موظف به جمعآوری
پســماندن درون مخازن است نه پسماند جمع
شــده روی زمین!به گزارش برنــا؛ میدانمیوه و
ترهبار منطقه  16که از سوی اهالی نازیآباد به
میدان ترهبار بهمن معروف است ،یکی از میادین
ترهبار بزرگ تهران بوده که خدمات ارزندهای را
در عرضه مرغ و گوشت و میوه و ترهبار به اهالی
منطقه و حتی سطح تهران ارائه میدهد .تردد
وســایل نقلیه دیزلی حمل مرغ در این میدان
ترهبــار موجب ایجاد ترافیک در محله نازیآباد
میشود .ازاینرو شورای پنجم رأی به جابجایی
این میــدان را داد .این میدان عالوه بر ترافیک
معضالت زیستمحیطی زیادی برای منطقه 16
دارد .از جمله بوی نامطبوع و وجود پسماندهای
گوشت و میوه که بعضاً در هنگام شب در جلوی
درب میدان و محل عبور عابرین ریخته میشود
و موجــب تکدر خاطــر شــهروندان را فراهم
میآورد .این پســماندها گاهــی آنقدر معطل
میمانند کــه کرم میزنند .اخیرا ً در ســاعتی
که میدان میوه و ترهبار بهمن تعطیل اســت بر
پسماندتر و خشــک ورودی این میدان افزوده
میشود که البته بخشی از آن روی زمین ریخته
میشود و شــهرداری منطقه  16عرفا تعهد به
جمعآوری پســماند درون سطحهای زباله دارد
نه پســماندی که در ســطح میدان و ورودی و
ن جهت است
خروجی آن تلنبار میشــود! از ای 
که شیرابه ،بوی نامطبوع و حتی کرمهایی روی
ضایعات گوشتهای روی زمین دیده میشود.
>بوی تعفن و پسماندهای میدان
میوه ترهبار قابلانکار نیست

پدرامیکی از شهروندان نازیآباد در این ارتباط
گفت :مســئله بو و تجمع پسماند میدان ترهبار
بهمن ،مســئله امــروز و دیروز نیســت اما در
ماههای اخیر تشــدید شــده بهطوریکه بنده
هر وقت از جلوی میــدان میوه و ترهبار بهمن
رد میشــوم و یا برای خرید بــه داخل میدان
میروم ،بویبد گوشــت و خونابه آزارم میدهد.
البته میدان نظافت میشــود امــا واقعیت این
اســت که برخی مواقع زبالههایی که در اطراف
سطلها وجود دارد عالوه بر چهره زشت ،منشا
بــوی نامطبوع این میدان اســت .بوی تعفن و
ل انکار نیست.
پسماندهای میدان میوه ترهبار قاب 
فاتحنیا ،مســئول میدان میــوه و ترهبار بهمن،
درپاسخ به این سوال که آیا قراردادی در ارتباط
با جمع آوری پسماند میدان وجود دارد؟ گفت:
بله با یک شرکت قرارداد بستهایم .این شرکت
از سوی دامپزشکی ضایعات میدان را به کارگاه
تبدیل ضایعات میبــرد .البته مرغ حدود یک
سال است در ســطح میدان خرد نمیشود .از
ن جهت ضایعات مرغ در سطح میدان وجود
ای 
ندارد.وی در خصوص اینکه ضایعات در ســطح
میدان و خارج از آن قابل رویت اســت ،گفت:
ضایعات میدان جمعآوری میشود و حق شما
برای پیگیری محفوظ است؛ لطفاً پیگیری کنید.
کشــیرییکی دیگر از مسئولین ســازمان میوه
ن ارتباط گفت :پسماندهای میادین
ترهبار در ای 
میوه و ترهبار در ســطح شــهر تهران توســط
شــهرداریهای مناطق جمعآوری میشود اما
در طول یک هفته گذشــته شهرداری با دقت
قبلی زبالههای میدان را جمعآورینمیکند .به
عبــارت بهتر در چند هفته اخیر در جمعآوری
پسماند میدان کوتاهی شــده است .وی افزود:
معاونت خدمات شــهری نامهای به ما ارســال
کــرده که کلیه شــهرداریها ملــزم به حمل
پسماندهای سطح شــهر هستند .سالیان سال
اســت که روال این بوده و میــدان میوه ترهبار
ن ارتباط ندارد.
بهمن قــرارداد جداگانهای در ای 
مبلغی در فیش بهرهبردارهای غرفههای میدان
تحت عنوان جمعآوری پسماند وجود دارد که
توسط شــهرداری اخذ میشود.کشیری تأکید
کرد :موقعیت این میدان در توزیع گوشت و مرغ
در سطح تهران استراتژیک است و شهرداری در
ن ارتباط باید با میدان همکاری کند .اگر هم
ای 
ش از حد معمول است
زبالههای میدان بهمن بی 
شهرداری باید نامهنگاری کند و هزینههای آن را
در فیش بهرهبردار قرار دهد.فخارمنش ،مسئول
خدمات شــهری منطقه ،نیز در پاسخ به عدم
جمع پسماند سازمان میوه و ترهبار بهمن گفت:
غرفه داران میدان میوه و ترهبار موظف هستند
پسماند خود را به داخل مخازن پسمان بریزند
و شهرداری هرگونه پسماندی را که درون این
مخازن وجود دارد را جمعآوری میکند .نظافت
میدان میوه و ترهبار و زباله تجمع شــده روی
زمین در میدان میوه و ترهبار با وظیفه شهرداری
نیست.کمیت مسئله نظافت میدان میوه و ترهبار
بهمن لنگ اســت .به نظر میرسد اخیرا ً که بر
میزان پسماندهای جلویدرب میدان میوه ترهبار
افزود ه شده و از سوی دیگر شیرابه و بوی بد این
پسماندها نیز افزایشیافته ،باید ریشه آن را در
اختالف به وجود آمده بین شهرداری منطقه 16
و میدان میوه و ترهبار بهمن یافت.

شورای شهر

واکنش به پایین کشیدن
تابلوی بزرگان ادبیات

سخنگوی شورای شــهر تهران درباره پایین
کشــیدن تابلوی بــزرگان ادبیات فارســی
"هوشــنگ مرادی کرمانی ،جبار باغچهبان،
مهــدی آذریــزدی و صمــد بهرنگــی" از
خیابانهــای تهران توضیحاتــی ارائه کرد.
علیرضا نادعلــی در گفتوگو با ایلنا درباره
حذف نام چهار نفر از بزرگان ادبیات فارسی
"هوشــنگ مرادی کرمانی،جبار باغچهبان،
مهــدی آذریــزدی و صمــد بهرنگــی" از
خیابانهای تهــران گفت :با اطالعاتی که به
دســت آوردم نکته بر سر این بود که مصوبه
نامگذاری از صحن شورای شهر تهران گرفته
شده اســت ،اما در فرمانداری نامگذاری این
چهار مورد به تایید نرســیده است .او ادامه
داد :بــه همین دلیل که ایــن چهار مورد از
ســوی فرمانداری پذیرفته نشــد ،در نتیجه
مرکز ارتباطات شــهرداری دوره گذشــته
دســتور نامگذاری این چهار مــورد را ابالغ
نکرد .نادعلی با بیان اینکه تمام مصوبات شورا
باید مورد تایید فرمانداری قرار گیرد ،اظهار
کرد :منطقه بدون اینکه به این مساله توجه
کند و با استناد به مصوبه صحن شورا تابلوی
نامگذاری را نصــب میکند .در دوره جدید،
مدیران منطقه وقتــی میبینند نصب تابلو
بدون تایید نصب شــده ،آنها را به نامگذاری
قبلی باز میگردانند.

بهداشت

عینالهی:

کمبود پزشک داریم

وزیر بهداشت گفت :در کشور کمبود پزشک
داریم و با توجه به زیرســاختها و استفاده
از امکانات دانشــگاه آزاد ظرفیتها را با یک
شیب طی چند ســال افزایش خواهیم داد
تا مشــکل مناطــق محروم هم حل شــود.
به گزارش آنا ،بهرام عینالهی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکیگفت :انشاءاهلل حتماً
 ۳۰درصد پزشکان متخصص را که بناست به
مناطق محروم بروند از طریق آزمون تأمین
میکنیم.وی افزود :در خصــوص آییننامه
جدید تأســیس داروخانهها هم بنا شــد که
ایــن آییننامه بهطور کامل اجرا شــود.وزیر
بهداشت خاطرنشــان کرد :در کشور کمبود
پزشــک داریم و با توجه به زیرســاختها و
استفاده از امکانات دانشگاه آزاد ظرفیتها را
با یک شیب طی چند سال افزایش خواهیم
داد تا مشکل مناطق محروم هم حل شود.

قضایی

مصالحه ،محور اصلی وظایف
شوراهای حل اختالف است

آفتاب یزد:رئیس دادگستری اردکان گفت:
در راســتای تحقق ســند تحــول قضایی و
توجه ویژه به شــوراهای حل اختالف محور
اصلی تکالیف این مجموعه صلح و ســازش
اســت .علی زارع بیان داشت :با تحقق هدف
اصلی شــوراهای حل اختالف مبنی بر صلح
و ســازش ،کاهــش ورودی پرونــده ها به
دادگســتری نیز رقم می خــورد .این مقام
قضایی افزود :محقق شدن مصالحه در پرونده
ها و کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری،
تمرکز کارکنان قضایی بر پرونده های مهم،
کوتاه شــدن فرایند رسیدگی و نهایتاً صدور
آرای متقن را به دنبال خواهد داشــت .وی
تصریح کرد :مهمترین دلیل ارجاع پرونده های
کیفری به شــوراهای حــل اختالف ،تالش
برای صلح و سازش است .زارع ،تشویق مردم
برای حصول صلح و ســازش در پرونده ها را
مهم دانســت و ابراز کــرد :ترغیب مردم به
گذشــت و تالش در جهــت مرتفع کردن
اختالفات حقوقی و قضایی در پرونده ها ،در
اجتماعی اختالفات
به حداقل رساندن تبعات
ِ
بسیار اثرگذار است.

مکث

امامزادهای با نقاشی دیواری

بقعه «آقا سید ابراهیم باباجان دره» را یکی از
جاذبههای تاریخی و مذهبی شهرستان املش
میدانند که در بخش رانکوه ،روستای باباجان
دره قرار گرفته و برخی از پژوهشگران قدمت
آن را به دوره قاجار و حدود سالهای۱۲۹۶
شمسی نســبت میدهند.یکی از مهمترین
شــاخصههای «بقعه باباجان دره» که آبان
 ۱۳۸۲به شــماره  ۱۰۶۰۶در فهرســت آثار
ملی به ثبت رســیده را دیوارنگارههایا همان
نقاشــیهای دیــواری روی جدارههای این
بقعه تاریخــی میدانند که موضوعاتی مانند
واقعه عاشــورا و به معراج رفتن پیامبر (ص)
را نشان میدهد.اما وندالیسم روی نقاشیها،
تخریب دیوارهایی که
حذف برخی تصاویر و
ِ
روی آنها تصاویر نقاشی شده قرار داشته به
نام حفاری غیرمجاز و حتی سرقت چند ستون
قدیمی امامزاده برای کشــف گنج از بدترین
آسیبهایی است در طول سالهای گذشته به
این بنای تاریخی وارد کردهاند /.ایسنا

