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جهت دریافت ایدهها ،اخبار ،رویدادهای اجتماعی و شهری مخاطبان

قطعی پیاپی آب و برق و کالفگی شهروندان؛

خبر

بابلسر در گرداب مشکالت!

خطربيخگوشماست،برايحفظمحيطزيست
كاريكنيم

«جهانصنعت» -رييس سازمان حفاظت محيطزيست با سدسازي در
شمال كشور موافقت كرده و گفت هاند :به جايش در جنگلهاي مخروبه درخت
بكاريم! اين ،يعني فاتحه نوار باريك سبز نقشه ايران را كه تامين آب و اكسيژن
و هوا و در يك كالم حيات بخش بزرگي از مردم ايران را برعهده دارد ،بايد
خواند .از طرف ديگر مواضع رسمي سازمان محيطزيست در حوزه محصوالت
تراريخته(دستكاريژنتيكشده)بسيارآسيبرسانبودهوخالفتمامقوانينو
مصوبههايداخليوموازينوپروتكلهايجهانياستوميتواندباعثتخريب
اكوسيستمهاي طبيعي ،از دست رفتن تنوع زيستي ،امنيت و سالمت غذايي
بشر شود .بر اين اساس گروهي با عنوان #پويش -ملي -نه -به-سدسازي-
در -جنگل -هيركاني -و -محصوالت -تراژنه تشكيل شده است و از نهادهاي
نظارتي مخصوصا سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني كل كشور خواهان
رسيدگي به اين موضوع كه سرنوشت تكتك ماست ،هستند .ما از مسووالن
اين نهادها ميخواهيم اجازه ندهند مسووالن سازمان حفاظت محيطزيست
كه متولي سالمت محيطزيست شهروندان و تمام موجودات زنده هستند ،با
طرحها و پروژههاي غيرمطمئن و آسيبرسان مثل سدسازي در شمال كشور
و توليد و واردات تراريختهها بدون انجام «ارزيابي ريسك» عمل كنند.در اين
كمپينشكلگرفتهافراديكهموافقهستند،ميتوانندباعنوانكردننامونام
خانوادگي ،كد ملي و تخصص خود موافقت خود را با اين درخواست از نهادهاي
نظارتي اعالم كنند .در اينجا مطالبه جديدي را كه به زندگي و سالمت خود و
فرزندانمان مربوط ميشود مطرح و پيگيري خواهيم كرد.

سقوط مرگبار اتوبوس با ۱۱كشته در جاجرود
منابع خبري از سقوط يك دستگاه اتوبوس به دره در محور تهران-
جاجرود خبر دادند .سامانه جامع مديريت حوادث و سوانح حملونقلي
كشور اعالم كرد اين تصادف در محور تهران -جاجرود و محدوده سعيدآباد
روي داده و در اثر آن دســتكم  ۱۱نفر كشته و  ۲۷نفر مجروح شدند.
براساس اعالم اين سامانه ،علت وقوع اين حادثه كه بامداد سهشنبه روي
داد ،تخطي از ســرعت مطمئنه اعالم شده است.سرهنگ نادر رحماني
در مورد واژگوني اين اتوبوس اظهار كرد :اتوبوس ولوو با  ۳۷مســافر ،دو
راننده و كمكراننده از مبدأ كرج به ســمت ساري در حال حركت بود.
علت حادثه در دست بررسي است.همچنين رييس پليسراه راهور ناجا
گفت :سرعت اتوبوسي كه در آبعلي به دره سقوط كرده در لحظه سقوط
 ۵۰كيلومتر بر ساعت بوده و هر دو راننده اتوبوس يادشده زنده هستند
و برابر گزارش ســامانه سپهتن ،سرعت اتوبوس  ۲۰ثانيه قبل از سقوط
 ۵۹كيلومتر بر ساعت و مجاز بوده است .همچنين ساعت رانندگي راننده
نيز مجاز بوده است.

معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد:

اسنپوتپسيبايدزيرنظرتاكسيرانيكاركنند
ايلنا -معاون حملونقل و ترافيك شــهرداري تهران با تاكيد بر اينكه
لونقل از حجم ترافيك كاستهاند ،گفت:
اپليكيشنهاي جديد در حوزه حم 
اسنپ و تپسي بايد زير نظر تاكسيراني قرار گيرند.
محسن پورسيدآقايي درباره رويكرد خود نسبت به فعاليت اسنپ ،تپسي
و روشهاي جديد حملونقل گفت :اين سرويسهاي جديد حملونقل
داراي كيفيتي خوبي است و جا دارد از آنها استقبال كنيم اما به نظرم بايد
تحت نظارت قرار گيرند .اينكه عدهاي استدالل ميكنند اين سرويسهاي
حملونقل جزو تاكسيراني نبوده و فقط يك اپليكيشن هستند ،يك نگرش
لونقل
اشتباه و سادهانگارانه است.وي با اشاره به اهميت روشهاي حم 
جديد در زندگي روزمره مردم ادامه داد :اين اپليكيشنها امروز تبديل به
بزرگترين آژانسهاي ســرويس تاكسي شدهاند و در همين راستا بايد
توسعه يابند و ضوابط تاكسيراني روي آنها اعمال شود.

در جلسه ديروز شوراي شهر چه گذشت؛

ليستنجوميبگيرهايديگريدرراهاست!
در جلسه ديروز شوراي شهر مجيد فراهاني گفت :شهرداري در  ۱۴سال
گذشته محل رزومهسازي جوانان اصولگرا شده بود .به بهانه نداشتن سابقه كار
در شهرداري اين فرصت را از ساير جوانان دريغ نكنيم.
افشين حبيبزاده نيز در جلسه ديروز شوراي شهر تهران گفته است
اسناد و مداركي دارد كه طبق آن پول و امالك به برخي افراد خاص واگذار
شده است .او يادآور شد كه به جهت تعدد موارد و رعايت شأن افراد از اعالم
اسامي خودداري ميكند اما هرچه سريعتر وارد موضوع ميشود تا عالوه بر
عدم ادامه اين واگذاريها ،امالك و سرمايهها نيز برگردانده شوند.همچنين
محسن هاشمي نيز در اين زمينه گفت :حرف حبيبزاده را قبول دارم
اما الزم نيست كه فعال در اين زمينه چيزي بگويم .ايشان اسناد خود را
به اميني ،رييس كميسيون نظارت تحويل دهد تا بررسيها صورت گيرد.
شــهربانو اماني نيز اعالم كرد :در مديريت قبلي شهر دستور داده بودند
هركسي يك سمن تاسيس كند .در كشور ما شوراي شهر به محل توزيع
پول و منابع مالي تبديل شده اما ما بايد كنار ساير نهادها باشيم.

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر رأي شماره139660306014001240هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك خواف تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرحيم پورابونصر رودي
فرزند در محمد به شماره شناسنامه  16صادره از خواف در شش دانگ يك باب منزل
به مساحت 342/10متر مربع قسمتي از پالك 156فرعي از155اصلي واقع در بخش 6
تربتحيدريه خريداري از محل مالكيت عبدالرحيم دهقانيرودي مالك رسمي محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/06/06 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/06/22 :
م.الف  -1244رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خواف
آگهي فقدان سند مالكيت پالك  7484/1389واقع در شهر برازجان
بخش سه بوشهر
آقاي عبدالرسول فخري با ارائه دو برگ فرم استشهاديه اعالم نمودهاند كه يك
فقره ســند مالكيت تك برگ شش دانگ يك باب آپارتمان پالك  7484/1389واقع
در شهر برازجان بخش سه بوشهر كه در صفحه  25دفتر  449امالك ذيل شماره
 73573بهنام عبدالرسول فخري صادر و تسليم گرديده است سپس به موجب سند
رهني شماره  1391/12/22 -66537دفتر  10برازجان در قبال مبلغ 298669037
به مدت  144ماه نزد شعبه مركزي برازجان در رهن ميباشد و نامبرده به موجب
درخواست شماره  1396/3/27 -96/111/7700اعالم نموده است كه سند مالكيت
پالك مذكور در اثر جابهجايي منزل و اثاثكشي مفقود گرديده است و اكنون نامبرده
درخواست صدور المثني سند مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره
يك اصالحي ماده  120آييننامه قانون ثبت اعالم ميشود كه هر كس نسبت به ملك
مورد آگهي معاملهاي نموده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده
روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد .چنانچه ظرف
مدت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
 469م الف -محمد چهابدار -رئيس ثبت اسناد و امالك دشتستان

اميرحسين ميراسماعيلي -بابلسر از ديد
مردم ساير شهرهاي ايران به عنوان شهري توريستي
شناخته ميشــود که داراي جاذبههاي خدادادي
همچون ساحلي پهناور ،رودخانهاي پرآب و درختان
پرتعداد و کهنسال است اما اگر تصميم بر ماندن
و زندگي دائمي در اين شــهر داشته باشيد آنگاه
ديدگاهتان به کلي عوض خواهد شد و پس از مدتي
کوتاه به ديار خود باز خواهيد گشت .دليلش را اگر
بخواهيد بدانيد دو اتفاق بسيار ساده است که در تمام
سالهاي اخير هم انگار از نگاه مسووالن اين شهر
و استان مازندران مغفول مانده و آن هم کمبود آب
آشاميدني و قطعي پياپي برق در شش ماه نخست
هر سال است .وضعيت طوري است که بسياري از
شــهروندان بابلسري در گفتوگو با نگارنده اعالم
کردهاند که در شش ماه اول سال سعي ميکنند
به روســتاها و ييالقهاي اطراف مهاجرت کنند و
کمتر در شهر بمانند زيرا به دليل استقبال بيش از
حد مسافران از اين شهر و چهار برابر شدن جمعيت
آن جز شش ساعت ابتدايي روز ديگر آبي در لولهها
نيست و در رطوبت بيش از  90درجهاي و گرماي

آزاردهنده تابستان هم برق دائما قطع ميشود.
جمعيت ساکن بابلسر در حالت عادي حدود55
هزار نفر است اما از اواخر اسفند هر سال که سفرهاي
نوروزي آغاز ميشود تا پايان شهريورماه و بهخصوص
آخر هفتهها جمعيت اين شهر چهار برابر ميشود
و در اکثر روزها شاهد حضور  200هزار مسافر در
اين شهر هستيم در حالي که زيرساختهاي آب
و برق مربوط به دوران قبل از انقالب اســت و به
گفته يکي از کارمندان شهرداري بابلسر تنها براي
20هزار شهروند مهيا شده است .نکته قابل توجه
اينجاست که در  10سال گذشته ساختوساز در
بابلسر به شدت افزايش يافته و برجهاي سر به فلک
کشيده ساحل درياي خزر را اشغال کرده و همين
اتفاق يعني افزايش بيرويه جمعيت و عدم افزايش
کيفي و کمي زيرساختها منجر به وقوع چنين
فاجعهاي شده است.
سبحان آقاجاني ،کارمند شهرداري بابلسر در
گفتوگو با خبرنگار «جهانصنعت» با تاييد وجود
چنينمشکالتيميگويد«:دربارهمشکلکمبودآب
شهروندان بابلسر بايد بگويم که ايراد از پوسيدگي

تلنگر

در جلسه شهردار تهران با وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
رييس سازمان بهزيستي كشــور و مديرعامل سازمان تامين
اجتماعي راهكارها براي زدودن چهره پايتخت از آســيبهاي
اجتماعي بررسي شد.
بهگزارشمهر،عليربيعيدرجلسهمشتركباشهردارتهران
با بيان اينكه دوره طاليي در مجلس شوراي اسالمي و شهرداري
شكل گرفته اســت ،اظهار كرد :يكي از موضوعاتي كه وزارت
تعاون و شهرداري بايد به آن رسيدگي كند و در اين خصوص
بايد همافزايي ايجاد شود ،ساماندهي چهره تهران است .اگر در
اين خصوص هماهنگيهاي الزم بين اين دو ارگان شكل گيرد در
نهايت با هماهنگيهاي قضايي ميتوانيم چهره تهران را از حيث
حضور متكديان ،معتادان متجاهر و افراد آسيبديده پاك كنيم.
وزير تعاون ادامه داد :ساماندهي كودكان بيسرپرست ،فعاليت
براي حقوق معلوالن ،حقوق سالمندان و رسيدگي به مناطق
فقيرنشينوحاشيهنشينازديگرمصاديقهمكاريماوشهرداري
تهراناست.همچنينساماندهيصنوفتهرانواشتغالمعطوف
به اين امر موضوع ديگري است كه ميتواند به ايجاد اشتغال و در
مقياسيقابلتوجهبهبودمعيشتمردمبينجامد.
ربيعي ضمنابرازنگرانينسبتبه فعاليتچندين ساختمان
از جمله ساختمان آلومينيوم در پايتخت گفت :متاسفانه سراسر
خيابان جمهوري ناامن اســت و بايد چارهاي براي اين مشكل
بينديشيم.نميتوانيمكلكسبهمحدودهرابيكاركنيمومشكل
تنها به دست وزارت تعاون و شهرداري حل نميشود.
در ادامه اين جلسه فاطمه دانشور ،عضو سابق شوراي شهر

و کمحجم بودن لولههاي تعبيه شده است وگرنه
استان مازندران مشکل کمبود آب ندارد .سال  94و
قبل از برگزاري انتخابات مجلس نجفنژاد ،نماينده
مردمبابلسرتوانستهبودبودجهاي 70ميلياردتوماني
را براي خريد لولههاي مناسب و جديد مهيا کند که
پس از انتخابات و کنار رفتن او و انتخاب فردي ديگر
از سوي مردم متاسفانه پروژه تعويض لولهها پيگيري
نشد و آن پروژه در ميانه راه متوقف شد .قرار بود خط
لوله جديدي از شهر بابلسر به بابل کشيده شود تا آب
از سدهاي رشتهکوه دماوند به سمت بابلسر سرازير و
مشکل رفع شود اما نشد».
از آنجا که صحبتهاي اين کارمند شهرداري
بابلسر به شــدت نمايانگر هواخواهي و تمجيد از
مقداد نجفنژاد ،نماينده سابق و اصولگراي مجلس
بود ،نگارنده به او پاسخ داد که چگونه جناب نجفنژاد
در بيش از 10سالي كه نماينده مردم بابلسر بوده به
فکر دريافت چنين بودجهاي و آغاز اين پروژه نيفتاده
وتنهادرچندماهباقيماندهتاانتخاباتمجلسفيلش
يادشهندوستانکردهاست؟اينحرکترانميتوان
به يک نمايش انتخاباتي تشبيه کرد؟

سال چهاردهم چهارشنبه 22شهریور 1396شماره 3729

آقاجاني در پاسخ به اين سوال سعي کرد کمي
منطقيتر به ماجرا نگاه کند و ضمن مقصر دانستن
نجفنژاد ،نماينده سابق بابلسر و عدم وجود برنامهاي
بلندمدت براي شــهر بابلسر در سالهاي گذشته
افزود« :حقيقت ماجرا اين است که چنين کمبودها
و مشــکالتي در سال  2017بايد باعث خجالت و
شرمندگيهمهمسووالنشهريباشدوسوالاصلي
اين است که مديران و مقامات در دو دهه گذشته
دقيقه چه کار کردند؟ درباره قطعي پياپي برق بايد
بگويم که همان ســال  94جلسهاي بين مديران
شهري برگزار شــد و رييس اداره برق شهرستان
درخواستزمينيهزارمتريدرساحلبابلسررابراي
استقرار دکلهاي برق داشت اما از آنجا که زمينهاي
ساحلمتعلقبهبنيادمستضعفاناست،رييساداره
بنيادمستضعفانبابلسربااينخواستهمخالفتکرد
تا در همچنان روي همان پاشنه بچرخد .مشکل
اصلي شــهر ما اين است که مديران و مسووالن و
حتي اعضاي شوراي شهر هم با هم اتحادي ندارند و
همين اختالفات و دعواهاي داخلي در نهايت دودش
به چشم همشهريان و مسافران ميرود .به راستي
مردم در بابلسر جز دريا چه تفريحي دارند؟ وضعيت
اسفناکرودخانهبابلرودکهلولههايفاضالبشهري
در آن تخليه ميشوند را که مالحضه ميکنيد ،آيا
بزرگترين تفريح مسافران و مردم بابلسر بايد قليان
کشيدن باشد؟»
اين صحبتها در حالي از طرف سبحان آقاجاني
بيان ميشــود که خود او همانطور که اشاره شد
سالهاست کارمند شهرداري بابلسر است و بخش
اعظمي از اين اهمال و سهلانگاري به او و همکارانش
در شهرداري برميگردد .قسمت جالب گفتوگوي
«جهانصنعت» با او اما در اين لحظه آغاز ميشود؛
جايي که نگارنده از بحثهاي حاشيهاي پيرامون
شهردار جديد بابلسر و کارنامه مبهم و نگرانکننده
او ميپرســد که آقاجاني پاسخ ميدهد« :جناب
مهندس شفيعي انســان پاک و درستي است و
چنين صحبتهايي را نهايت بيانصافي ميدانم.
حاال اينکه بر فرض اگر يکي از برجسازها يا کساني
که با شــهرداري سر و کار دارد بخواهد به شهردار
شهرش چند عدد سکه هديه بدهد مگر اشکالي
دارد؟ هــر مديري که کارش را به درســتي انجام
دهد از سوي شهروندان تقدير ميشود و اين اتفاقي
طبيعياست».

فاجعهاصليهمينجاست.اينکهکارمندشهرداري
اهداي سکه بهار آزادي از سوي برجسازها به شهردار
يداند و معتقد است که اين اتفاق
را امري طبيعي م 
در تمام شــهرها ميافتد .به راســتي دامنه فساد
در شــهرداريها آيا اينچنين گسترده شده است
که چندين سکه بهار آزادي ديگر به عنوان رشوه
تلقي نميشــود؟ با چنين اوصافي ديگر آسانتر
ميتــوان به دليل اصلي کمبود آب و برق در يک
شهرستانرسيد.
براي پيگيري بيشتر ماجرا با فاطمه بهار ،عضو
شوراي شهر بابلسر که در دوره قبلي شورا نيز عضو
اين نهاد اجتماعي بوده تماس گرفتيم .او در پاسخ
به سوال «جهان صنعت» حرفهايي کامال متفاوت
با آن کارمند شــهرداري زد که موجب حيرت ما
شد .تنها عضو خانم شوراي شهر بابلسر ميگويد:
«به شما قول ميدهم که حداکثر تا دو ماه آينده
مشکل آب آشاميدني بابلسر حل خواهد شد ،زيرا
عمليات لولهگذاري تا شهر بابل رسيده و طبق گفته
رييس اداره آب بابلسر در نهايت تا پايان آبانماه ديگر
شهروندان قطعي آب نخواهند داشت».به او يادآور
شديمکهاينگفتهاشخالفگفتهکارمندشهرداري
بابلسر است و آقاجاني گفته که پروژه لولهکشي آب
متوقف شده است ،اما پاسخاش اينگونه بود« :حتما
ايشان در جريان ماجرا نيستند و اطالعاتي اشتباه
را منعکس کردهاند و مطمئن باشيد که پروژه در
حال انجام اســت .درباره قطعي برق هم ميگويم
که بنياد مستضعفان طبق خواسته رييس اداره برق
شهرستان زميني هزار متري در ساحل بابلسر را در
اختيار اداره برق قرار خواهد داد و موافقتاش را با
آغاز پروژه نصب دکلهاي فشار قوي در اين زمينها
اعالم کرده است» ماجرا حاال براي نگارنده تبديل به
يک فانتزي خندهدار شده است .کارمند شهرداري
دقيقا همين ماجرا را بهگونهاي کامال متفاوت تعريف
کرده بود و ادعا کرد که بنياد مستضعفان مخالف
اين پروژه است .در اين شهر چه خبر است؟ حق با
کارمند شهرداري است يا عضو شوراي شهر؟ چيزي
که مسلم است اينکه بايد تا اواخر اسفندماه صبر
کنيم و ببينيم آيا با ورود مجدد مسافران نوروزي به
اين شهر و چند برابر شدن جمعيت ،صحبتهاي
فاطمه بهار تاييد ميشود و مشکالت مرتفع خواهد
شد يا ادعاي سبحان آقاجاني و ادامه مشکالت را
شاهد خواهيم بود؟

در جلسه شهردار تهران با ربيعي ،بندپي و نوربخش مطرح شد؛

كل خيابان جمهوري ناامن است
    ۷۰درصد كودكان متكدي ،ايراني نيستند

تهران و فعال اجتماعي با بيان اينكه موضوع بهبود چهره شهر از
موضوعات اورژانسي است كه بايد در اولويت مسووالن قرار گيرد،
عنوان كرد :با وجود تمام اقداماتي كه در طول ساليان متمادي
انجام شده تاكنون نتوانستهايم در بحث آسيبديدگان اجتماعي
موفق عمل كنيم چرا كه اقداماتي كه انجام ميدهيم ،به شكل
يكپارچه و با هماهنگي و همكاري سازمانها صورت نميگيرد.
نوار
به طور مثال اقداماتي كه در شهرداري انجام ميشود ،مسك 
است و بخشي از مسووليتها كه برعهده وزارت رفاه قرار دارد نيز
به درستي انجام نميشود.
وي گفــت :بخش زيــادي از افرادي كه در مددســراها و
سامانســراها وجود دارند ،اوراق هويتي ندارند و نميتوانند از
خدمات رايگان اســتفاده كنند .در شرايط فعلي كه پيشنهاد

شوپرورش
آموز 

شورايي با حضور مسووالن سازمان رفاه و شهرداري مطرح شد،
اميدوارمبسياريازموارداختالفيرفعشوندوزمينهبرايهمكاري
هموار شود.انوشيروان محسنيبندپي ،رييس سازمان بهزيستي
كل كشور به عنوان يكي ديگر از سخنرانان اين جلسه با تاكيد
برحضور وزارت امور خارجه و قوه قضاييه در بحث رسيدگي به
آسيبهاي مشهود شهر گفت :در گذشته همكاريهاي خوبي
با معاونت اجتماعي شهرداري تهران داشتيم و در يك مورد از
خرداد تا آبان سال گذشته حدود دو هزار و ۸۳۵كودك متكدي
و كار را از سطح شهر جمعآوري كرديم ۲۰.درصد از اين افراد زير
 ۱۰ســال ۷۲ ،درصد  ۱۱تا  ۱۵سال و هشت درصد باالي ۱۵
سال بودند .ضمن اينكه  ۸۰درصد از اين افراد از خارج از تهران
به پايتخت مهاجرت كرده بودند و ۷۰درصد افراد جمعآوريشده
اتباع بيگانه بودند .از اين تعداد نيز  ۶۰درصد افغان و  ۱۰تا ۱۱
درصد پاكستاني بودند.
وي با تاكيد بر خألهاي موجود در بحث ساماندهي كودكان
كار اظهار كرد :ما كودكان را از سطح شهر جمعآوري ميكنيم و
به مراكز دولتي و غيردولتي ارجاع ميدهيم ،اين در حالي است
كه وقتي خانواده به سراغ بچه خود ميآيد ،طبق قانون موظف
به تحويل كودك به خانواده هستيم .آمارها نشان ميدهد تقريبا
 ۷۰درصد كودكان كار كه در سطح شهر مشاهده ميشوند با
حمايت خانواده به اين كار مشغولند و تنها  ۲۰درصد گرفتار

باندهايمافياييهستند.
بندپي فقدان اورژانس اجتماعي در  ۱۶شهرســتان استان
تهران را از ديگر دغدغهها معرفي كرد و گفت :اورژانس اجتماعي
در شهرستاني همچون بهارستان كه جمعيتي حدود ۵۳۶هزار
نفر در آن زندگي ميكند حضور نداشت و اين يك مشكل بود
كه به تدريج حل شد.
وي با يادآوري توسعه مراكز خدمات سالمت دختران عنوان
كرد:اينمراكزويژهدخترانآسيبديدهاستكهبراياولينبارآنها
رابرونسپاريكرديم.موضوعديگربحثخانههايامناستكهبه
زنان خشونتديده تعلق دارد .در اين مورد هم ۱۵مركز غيردولتي
و هفت مركز مربوط به سازمان خودمان را فعال كردهايم.
رييسسازمانبهزيستيكلكشورباپرداختنبهارائهپيشنهاد
به قوه قضاييه براي ساماندهي بحث كودكان كار تصريح كرد:
درخواســت ما اين است كودكاني كه بيش از سه بار از سوي
بهزيستي پذيرش شدهاند حداقل پنج تا شش ماه در مراكزمان
نگهداري شوند و آموزشهاي الزم را ببينند.

شهرگرد

دعوت به كار از 2دانشآموز قطع عضو حادثه داراب؛

اختصاصمعلمخصوصيبرايدانشآموزان

ميزان -قائممقام سازمان دانشآموزي
شوپــرورش درخصوص نحوه
وزارت آموز 
رسيدگي به دانشآموزان قطع عضو شده
هرمزگاني گفت :به منظور اميد به زندگي
و القاي توانمندي در مصدومان قطع عضو
شــده حادثه واژگوني اتوبوس داراب ،اين
دو دانشآمــوز در خبرگزاري پانا بهعنوان
خبرنگار با اختصاص حقوق و بيمه مشغول
به كار خواهند شد.
محمود عليگو گفــت :در حال حاضر
تمامياقداماتدرمانيالزمبرايدانشآموزان
مصدوم و حادثهديده هرمزگاني انجام شده
است و هماكنون در وضعيت رو به بهبودي
بهسرميبرند.
ويبااشارهبهچهاردانشآموزآسيبديده
حادثه گفت :دو دانشآموز هرمزگاني كه از
ناحيه صورت دچار مشكل شديد شده بودند

براي اعمال جراحي پالســتيك به شيراز
منتقل شده و اعمال جراحي به خوبي روي
آنها انجام شد .همچنين دو دانشآموز قطع
عضوازناحيهدستوپاتاحديبهبوديافتهو
بهدليلجلوگيريازعفونتنواحيقطعشده
در حال حاضر تحت نظر پزشكان متخصص
در بيمارستان قرار دارند.
وي تاكيد كرد :اميد به زندگي و احساس
مفيد بودن در دانشآموزان قطع عضو اين
حادثه از جمله اقدامات مهم روانشناسي
است .همچنين به محض بهبودي آنها به
منظور ادامه تحصيل اين افراد ،معلمهاي
خصوصي بــراي تدريــس دروس مقطع
تحصيلي آنها در نظر گرفته شده است.
وي درخصوص خدمات مشــاورهاي به
خانوادههاي داغدار و دانشآموزان بازمانده
از اين حادثه گفت :حمايتهاي مشاورهاي

تا جايي كه الزم است ادامه خواهد داشت
و تا بهبودي كامل خانوادهها و دانشآموزان
از لحــاظ رواني اين روند بهطور پيوســته
انجام ميشود.
عليگوتصريحكرد:خبرمربوطبهمصاحبه
پدر شيوا مبيني مبني بر مراجعه نمايندهاي
شوپرورش و درخواست دادن
از وزارت آموز 
مبلغ هشت ميليون تومان به اين خانواده به
ازايامضايرضايتنامه،كامالكذببودهوپدر
ايندانشآموزاينخبرراتكذيبكرد.تاكنون
از جانب خانوادههــاي داغدار دانشآموزان
دخترهرمزگانيومصدومانحادثههيچگونه
شوپرورش ارائه نشده است.
شكايتي به آموز 
همچنينرسيدگيبهشكايتاينوزارتخانه
از راننده از جانب موازين قانوني و قضايي در
حال پيگيري اســت و هماكنون راننده در
بازداشت به سر ميبرد.

مديركل كميته امداد استان تهران خبر داد؛

وجود 40هزار دانشآموز بيبضاعت و كمبضاعت در استان تهران
ايسنا -بنا بر اظهارات مديركل كميته
امداد اســتان تهران  40هــزار دانشآموز
بيبضاعت و كمبضاعت و همچنين 10هزار
دانشجوي كمبضاعت در استان تهران وجود
دارد كــه از كمكهاي موردي و كامل اين
نهاد استفاده ميكنند.محسن وليئي اظهار
كرد :در استان تهران يك ميليون و 100هزار
دانشآموز وجود دارد كه از اين تعداد 15هزار
نفرتحتپوششكميتهامدادهستند.ايندر
حالي است كه حدود 25هزار بيبضاعت كه

تحت پوشش اين نهاد نيستند براي دريافت
كمك ،مراجعاتي به كميته امداد دارند .در
حقيقت بــا  40هزار دانشآموز بيبضاعت
و  10هزار دانشجوي كمبضاعت در تهران
روبهرو هســتيم.وي بيان كرد :مردم تهران
سال گذشــته حدود يك ميليارد و 800
ميليون تومان به جشــن عاطفهها كمك
كردهاند كه از اين مبلغ  900ميليون تومان
به صورت نقدي و 900ميليون تومان ديگر
نيز به صورت كاال و 74ميليون تومان هم به

صورت ارائه خدمات بوده است .پيشبيني
ميكنيم كه در جشن عاطفههاي امسال
نزديك به چهار ميليارد تومان كمكهايي از
طريق خيران جمعآوري شود.
همچنيــن شــهروندان ميتوانند با
شــمارهگيري تلفن  7355و با استفاده از
كارت بانكي خود يا از طريق شمارهگيري
 *8877*5*3#و يا  *724*2222#يا از
طريقنرمافزار«سكه»بانكملتكمكهاي
غيرحضوري خود را ارائه دهند.

اصالت را دفن كردهاند تا مدرن باشند
شيدا ملكي -خيابانهاي پايتخت
بيشتر از يك خيابان ارزشمند هستند.
ارزش اين خيابانها به وسعت خاطرات
مشترك سه نسل و شايد هم بيشتر از
آن است .چهارراه وليعصر و تئاترشهر
زيبــا نيز در همين گــروه قرار دارند.
ساختمانهاي اين خيابان تا كفپوش
پيادهراهها و سردر مغازهها قدم به قدم
هويت ،اصالت و خاطره است.
هويت اين تقاطع را مدتي است
به زنجيــر كشــيدهاند .اين تقاطع
كه هيچ ،هويــت تهران را به زنجير
كشــيدهاند .زنجيري كه در لباس
نردههاي تفكيككننــده خيابان و
پيادهراه خودنمايي ميكند .اما اين
نردهها فقط اين تقاطع را از آنچه بود
دور نكردهاند؛ نردههاي تفكيككننده
شــبيه يك ويروس در تمام مسير
خيابان وليعصر به ســمت شمال و
جنوب گسترش پيدا كردهاند.
گويا يك مدير شــهري به دور از
دانش جامعهشناسي يك ماژيك قرمز
در دست گرفته ،بيآنكه اصالت تهران
ارزشي در ذهن او داشته باشد آدمها
و ماشــينها را تفكيك كرده است.
به راستي فلســفه اين تفكيكهاي
نابخردانه و دستوري چيست؟ كدام
شهروند را ميتوان بر اساس قوانين
مديريت شهري از قدم زدن آزادانه
در شهر محروم كرد؟
از نردههاي ســرد و بيريشه كه
بگذريم از نوع ساختمانسازيهاي

بيقواره و خالي از رنگ و بو نميتوان
گذشت .آلومينيوم و كامپوزيت اين
روزها نماي ساختمانهايي شده است
كه همه تالش خــود را ميكنند تا
شبيه ساختمانهاي شهرهاي مدرن
به چشــم آيند .شهرهاي مدرني كه
همه اصالت ظاهــري خود را حفظ
كردهاند تا به توريستها تلقين كنند
كه ساليان سال زندگي در آنها جريان
داشته است.
حوالي صبــح و نيمههاي عصر
اگر كنار حوض روبهروي تئاتر شهر
دمي استراحت كنيد ،در يك زاويه
 360درجــه به واقــع  360درجه
تفاوت را در اين تقاطع خواهيد ديد،
ساختمانهاي يخزده كه از سرماي
بيهويــت ســربرآوردهاند در ضلع

شــمالي و شيروانيهايي با رگههاي
قرمز كه هرچند كهنسال شدهاند اما
تالش ميكنند تهران را آنطور كه
پيش از اين بود به نمايش بگذارند.
باور فراموشــي هويت و اصالت
تهران كار ســادهاي نيســت كه به
ســادگي پذيرفته شــود .حال آنكه
مديران شهري گذشته از آن كه اين
شهر را به درســتي نميشناختند،
نابودي اين فهم مشترك از زندگي
شــهري نيز در ذهن آنهــا خالي از
اهميت بوده اســت .اما شهروندان
اين شــهر فراموش شــده هنوز هم
اميدوارند قدمهايي محكم در راستاي
بازگشــت اين هويت ازدســترفته
برداشته شود.
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