اخبار
ممنوعيت موقتي تردد وانتبارها و
کاميونتها در تهران از اول مهرماه

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران
ب��زرگ از اعمال محدودي��ت موقتي در
تردد وانتبارها و کاميونها در دو هفته
آغازين ماه مهر خبر داد.سردار محمدرضا
مهماندار در گفتوگو با ايسنا در اين باره
گفت :به منظور روانس��ازي و مديريت
ترافيک در آستانه آغاز مهرماه و بازگشايي
دانش��گاهها و مدارس با مصوبه شوراي
ترافيک شهر تهران از اول تا  ۱۱مهرماه
ممنوعيت موقتي تردد براي وانتبارها و
کاميونها اعمال ش��ده است.وي با بيان
اينکه براس��اس اين مصوبه از ساعت ۶
صبح تا س��اعت  ۹صب��ح کاميونتها و
وانتبارهاي توزي��ع کاال اجازه تردد در
معابر سطح شهر تهران را ندارند ،گفت:
اين ممنوعيت تا  ۱۱مهرماه به استثناي
روزهاي پنجش��نبه و جمعه اجرا خواهد
ش��د.رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
ته��ران بزرگ درباره ت��ردد کاميونها و
خودروهاي سنگين نيز گفت :در مقررات
مربوط به تردد کاميونها تغييري ايجاد
نش��ده و از س��اعت  ۶صبح تا  ۱۰شب
ممنوعيت تردد ب��راي کاميونها وجود
دارد و اين مقررات مربوط به وانتبارها و
کاميونتهاي توزيع کاال است.مهماندار
به رانن��دگان وانتباره��ا و کاميونتها
توصيه ک��رد که هم��کاري و همراهي
الزم را با پليس داش��ته باشند و ساعت
توزيع اق�لام خود را مديريت کنند تا در
س��اعات پيک ترافيک سبب اخالل در
عبور و مرور نشوند.
نرخ باسوادي از  ۴۸به
 ۸۷درصد رسيده است

وزير آموزش و پرورش با اشاره به افزايش
درصد باس��وادي از  ۴۸درصد در س��ال
 ۱۳۵۵به بالغ بر ۸۷درصد در سال ۱۳۹۶
گفت :ورود آموزش مهارتهاي رايانهاي
به چرخه سوادآموزي کشور ،تنوعبخشي
به شيوههاي سوادآموزي از جمله آموزش
از طريق تبلت و تلويزيون ،ايجاد و توسعه
مراک��ز يادگيري محلي ب��ا هدف ترويج
آموزشهاي مهارتي و حقوق شهروندي
و آموزش اتباع خارجي از جمله توفيقات
درح��وزه نهض��ت س��وادآموزي اس��ت.
به گزارش ايس��نا ،س��يد محمد بطحائي
ب��ه مناس��بت روز جهاني س��واد آموزي
پياميصادر کرد که به اين ش��رح است:
« سوادآموزي يکي از مؤلفههاي اساسي
تعاليبخ��ش اديان آس��ماني بويژه دين
مبين اسالم و آغازي بر حرکت انسانها
در جهت بهب��ود زندگي و حقي از حقوق
اولي ه بشر اس��ت که موجب کاهش فقر،
مرگ و مير و توسعه پايدار ميشود.
کمبود  ۱۱هزار تخت بيمارستاني
در پايتخت

عضو مجمع نمايندگان اس��تان تهران،
از برگزاري نشس��ت اعضاي اين مجمع
با متوليان حوزه س�لامت براي پيگيري
مش��کالت حوزه درم��ان پايتخت خبر
داد.محس��ن عليجان��ي درگف��ت وگو با
خانه مل��ت ،با اعالم اين خبر که مجمع
نمايندگان استان تهران سه شنبه آتي(20
ش��هريورماه) با متوليان حوزه س�لامت
تشکيل جلسه ميدهد ،گفت :اين نشست
به منظور بررسي مشکالت حوزه درمان
و بيمه تامين اجتماعي استان تهران پيرو
موضوعاتي که از سوي نمايندگان استان
تهران پيگيري ميش��ود ،برگزار خواهد
شد.نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات،
اسالمشهر و پرديس درمجلس شوراي
اسالمي ،ادامه داد :اين نشست داراي دو
بخش خواه��د بود که در بخش اول آن
رئيس س��ازمان تامين اجتماعي و مدير
کل درمان اس��تان تهران حض��ور پيدا
ميکنن��د و در بخش دوم نيز روس��اي
دانش��گاههاي علوم پزشکي حضور پيدا
کرده و احتمال دارد که وزير بهداشت نيز
در اين نشست حضور داشته باشد.وي با
اشاره به مش��کالتي که در حوزه درمان
پايتخت وج��ود دارد ،يادآورش��د :حوزه
درمان استان تهران از وضعيت مطلوبي
برخوردار نيس��ت ،کما اينکه در شرايط
کنوني کمبود  11هزار تخت بيمارستاني
وجود دارد و تعداد مراکز درماني در شرق
و غرب تهران هم متناس��ب با جمعيت
آنها نيست.اين نماينده مردم در مجلس
دهم ،در بيان مشکالت شهرستانهاي
پيرامون ته��ران تصريح کرد :هماکنون
 16شهرس��تان اطراف تهران همچون
شهر قدس و پرديس فاقد مراکز درماني
بوده يا در آنها س��اخت بيمارس��تانها،
ناتمام باقي مانده است.عضو کميسيون
بهداش��ت و درم��ان مجل��س ش��وراي
اس�لامي ،تاکيد کرد :در نشس��ت هفته
آينده ضمن بررسي ظرفيتهاي درماني
موجود در استان تهران به بررسي نقشي
که سازمان تامين اجتماعي ميتواند در
رفع مشکالت حوزه درمان اين شهر ايفا
کند ،خواهيم پرداخت.

سرپرست وزارت رفاه خبر داد

وقوع ۴۷درصد طالقها در پنج سال اول زندگي

سرپرست وزارت رفاه با بيان اينکه ۴۷درصد طالقها
در پن��ج س��ال اول زندگي رخ ميده��د ،گفت :بايد
در زمينه پيش��گيري از بروز آسيبها اقدام کنيم.به
گزارش فارس ،انوشيروان محسني بندپي با اشاره به
ايجاد شکاف در جامعه و افزايش آسيبهاي اجتماعي
گفت :صنعتي شدن زندگي و تغيير سبک آن از عوامل
تأثيرگذار در بروز آس��يبهاي اجتماعي است اما در
برنامههاي اول تا پنجم توسعه برنامهريزيهايي در
جهت کنترل اين آسيبها برداشته شده است.حتي

تحمل خانوادهها کم شده بطوري که طبق تحقيقات
۴۷درص��د طالقه��ا در پنج س��ال اول زندگي رخ
ميدهد و بايد در زمينه پيشگيري از بروز آسيبها اقدام
کنيم .وي با اشاره به اينکه سالمت تنها نبود بيماري
نيس��ت ،گفت :در تعريف جديد آسايش روح و روان،
س�لامت معنوي و اجتماعي را شامل ميشود که از
آن غفلت کردهايم ،انواع واکسيناس��يون را داريم اما
به سالمت اجتماعي نگاه علمينداشتهايم.سرپرست
وزارت رفاه با بيان اينکه افزايش اعتياد ،طالق ،مفاسد
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اخالقي ،حاشيهنشيني ،اختالالت روحي ناشي از نبود
نگاه کارشناس��ي به حوزه آسيبهاست ،گفت :يک
دس��تگاه دولتي نميتواند به تنهايي وارد عمل شود
بلکه بايد نگاه اجتماعمحور را در تمام دس��تگاههاي
دولتي داشته باشيم و دولت فقط سياستگذاري کند
و از مردم کمک بگيريم.وي با اش��اره به طرح نماد،
گفت :در اين طرح بستههاي مددکاري و روانشناسي
ميان  9دس��تگاه تدوين شده و توانمندسازي بايد از
سنين پايين انجام شود.

www.asre-iranian.ir

حوادث در ایران
غرق شدن  ۲پسربچه
در استخر آب کشاورزي

بيحجابي عامل ۷۰درصد مزاحمتها

تاثير لباس فرم مدارس در نهادينه شدن فرهنگ حجاب و عفاف

گ�روه اجتماع�ي  :مع��اون پرورش��ي و
فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با بيان
اينکه لباس فرم مدارس در نهادينه شدن
فرهن��گ حجاب و عفاف اثر دارد ،گفت:
تحقيقات نش��ان ميده��د بي حجابي و
فقدان پوش��ش مناسب عامل  ۷۵درصد
برخي آسيبهاي اجتماعي و بيش از ۷۰
درصد مزاحمتها براي خانوادههاست.
عليرضا کاظم��يدر برنام��ه تلويزيوني
پرسش��گر که با موض��وع «چالشهاي
پوشش مدارس» روي آنتن رفت ،با بيان
اينکه يکي از اولويتهاي ويژه ما توسعه
فرهنگ حجاب و عفاف است گفت :بنا
داريم کارهاي خوبي در اين زمينه انجام
دهيم .عضو کارگروه س��اماندهي مد و
لباس هس��تيم و طبيعتا وظايفي که به
ما محول ش��ود دنبال ميکنيم و درباره
م��وارد مطرح در ش��ورا نظ��ر ميدهيم.
کاظمياف��زود :تعيين رنگ و نوع لباس
در اختيار ش��وراي مدرسه است و تنوع
رن��گ را کام�لا مش��اهده ميکنيد .اما
درباره قيمت و هزينه تمام شده ،شوراي
مدرسه رعايت حال عموم دانش آموزان
را ميکن��د وگرن��ه به وي��ژه بچههاي
ضعيف تر آس��يب ميبينند .وي با اشاره
به وجود کارگروه فرم مدارس در مناطق
آموزش و پرورش گفت :اين کار گروهها
با همکاري اتحاديه پوشاک ،اصنافي که
قابليت توليد دارند را شناسايي ميکنند
و س��بدي از جنس و مدل در رنگهاي
متفاوت ارائه ميدهن��د ولي به هرحال
بايد به س��متي برويم ک��ه ذائقه دانش
آموزان را ببينيم.
تاثي�ر لباس فرم مدارس در نهادينه
شدن فرهنگ حجاب و عفاف

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش
و پرورش در واکنش به اين گفته که فرم
مدارس از عوامل حجاب گريزي در دانش

فضاي داخل مدارس مس��ئله پوشش و
حجاب مثل هنج��اري چون نماز ،يک
مسئله دروني بوده و طبيعتا اجبار بردار
نيست .اگرچه در جايي که ساختارها و
هنجارهاي جامعه خدشه دار شود قانون
برخورد ميکند اما معتقديم روشهاي
اقناع��ي ،پرهي��ز از بايده��ا و نبايدها و
توجه به س��ليقه دانش آموزان و زيبايي
و توجه به پوش��ش بوم��يو منطقهاي
بايد مورد توجه قرار گيرد.کاظميافزود:
تحقيقات نش��ان ميدهد ب��ي حجابي
و فق��دان پوش��ش مناس��ب عامل ۷۵
درص��د برخي آس��يبهاي اجتماعي و
بي��ش از  ۷۰درص��د مزاحمتها براي
خانوادههاست.
گردش مالي ميلياردي در لباس فرم
مدارس

آموزان است ،گفت :اتفاقا تنها جايي که در
آن دانش آموزان با حجاب انس ميگيرند
در مدرسه و در قالب همين پوشش و فرم
مدرسه است .معتقدم لباس فرم مدارس
در نهادينه شدن فرهنگ حجاب و عفاف
اثر دارد .قبول دارم ممکن اس��ت لباس
باب طبع برخ��ي دانش آموزان به لحاظ
جنس نباش��د اما حجاب گريز نيست .به
جز مدرس��ه کجا ميتوان حجاب را ياد
داد و تعميق کرد.کاظميافزود :البته قبول
داري��م بايد الگوهاي جديدتر و مناس��ب
تري مناسب با زيستگاه و محل سکونت
و فرهن��گ بوميبچهها انتخاب کنيم تا
ان��س و الفت را با حجاب بيش��تر کنيم.
يک��ي از برنامههايي ک��ه داريم توجه به
همين امر است.
برپاي�ي نمايش�گاههاي مدرس�هاي
حجاب و عفاف

وي با بي��ان اينکه يک��ي از برنامههاي

م��ا ک��ه رونماي��ي خواهد ش��د برپايي
نمايشگاههاي مدرسهاي حجاب و عفاف
اس��ت عنوان کرد :عالوه بر اين امسال
در  ۱۵۰۰مدرس��ه ابتداي��ي ،ه��ر هفته
ي��ک روزنامه دي��واري رونمايي و نصب
ميش��ود و  ۲۵روزنام��ه دي��واري داريم
که الگوها و داستانها و نمادهاي خوبي
در آن ارائه ش��ده اس��ت.معاون پرورشي
و فرهنگ��ي وزارت آم��وزش و پرورش
افزود :جش��نواره مد و لباس را هم حتما
با کمک معاونت آموزشي و کاردانش که
توليدکننده بخشي از لباس فرم مدارس
اند دنبال ميکنيم و اگر بتوانيم جشنواره
مد و لباس��ي ايجاد کني��م که مدارس از
مدلهاي موجود استفاده کنند.کاظميبا
بي��ان اينک��ه مجل��س ب��ا حمايتهاي
معنوي و مادي خ��ود در کنار آموزش و
پرورش بوده است ،بيان کرد :مجلس در
عرصههاي مختلف ظرفيتهايي دارد که
يکي از آنها منابع مالي است و ما هميشه

علت کاهش معني دار حجم زبالههاي عفوني چیست؟

ورود شورا به مساله زبالههاي بيمارستاني

معاون نظارت شوراي ش��هر تهران از بررسي
وضعي��ت زبالههاي عفوني و بيمارس��تاني در
شهر تهران خبر داد.
افش��ين حبي��بزاده در گفتوگو با ايس��نا ،در
مورد جزييات بررس��ي کميته نظارت ش��وراي
ش��هر تهران ،درباره وضعيت زبالههاي عفوني
و بيمارس��تاني گفت :چند ماه پيش کميسيون
نظارت ش��وراي ش��هر تهران گزارش��ي را از
وضعي��ت زبالهه��اي بيمارس��تاني و عفون��ي
دريافت کرد.
وي با بيان اين که حساس��يت ش��ورا در مورد
زبالهه��اي عفوني و بيمارس��تاني زياد اس��ت
چرا که بر س�لامت مردم تاثير مس��تقيم دارد،
تصريح ک��رد :اخباري دريافت کرديم مبني بر
اينکه حجم زبالههاي بيمارستاني کاهش يافته
اس��ت و اين کاهش از نظر ما معني دار بود و
موجبات نگراني را فراهم کرد.
چ��را که با توجه به ش��رايط موجود و جمعيت
ش��هر تهران ،طبيع��ي بود که ن��ه تنها حجم
زبالههاي بيمارس��تاني کم نش��ود بلکه انتظار
داش��تيم ک��ه اين مي��زان زباله افزاي��ش يابد
مگر اين که بيمارس��تانها خودشان نسبت به
عاديس��ازي زبالههاي بيمارستاني اقدام کنند
که اين امر نيز با توجه به مش��کالت بعيد بود.

براي فعاليت فرهنگي نياز به منابع داشته
ايم .تقاضاي وقت از کميسيون فرهنگي
کرده ايم تا بتوانيم اقدامات را به ش��کل
بهتري دنبال کنيم.وي افزود :امسال آمار
دان��ش آم��وزان به بي��ش از  ۱۴ميليون
رس��يده اس��ت .دانش آموزان در مراحل
رش��د هس��تند و ممکن است لباس فرم
س��ال بعد کوچک ش��ود .اين مسئله از
حيث اقتصاد خانواده مهم است.
بيحجابي عامل ۷۰درصد مزاحمتها


وي ب��ا بيان اينکه امروز جامعه ما دچار
تعارضات متعدد اس��ت و يکي از داليل
بدحجاب��ي ناش��ي از همي��ن تعارضات
در فضا و نهادهاي خانواده ،مدرس��ه و
جامعه اس��ت ،گفت :به شدت به کمک
خانوادهها در اي��ن زمينه نيازمنديم .در
ح��وزه حجاب هميش��ه دچ��ار افراط و
تفريط ش��ديم که ناشي از فقدان درک
درست از مسئله حجاب هم هست .در

به گ��زارش مه��ر ،حميد قب��ادي دبير
کارگروه س��اماندهي مد و لباس وزارت
ارشاد نيز در برنامه تلويزيوني پرسشگر
با بيان اينکه گ��ردش مالي لباس فرم
مدارس بي��ش از هزار ميلي��ارد تومان
اس��ت ،گفت :آموزش و پ��رورش بايد
اج��ازه دهد بچهه��ا با لب��اس بوميبه
مدارس بيايند.
امکان استفاده از پوشش بومي

دبي��ر کارگروه س��اماندهي مد و لباس
وزارت ارشاد با بيان اينکه رعايت اصل
طراحي در پوشش دانش آموزان بسيار
مهم اس��ت ،تصريح کرد :ب��ه مديران
مدارس پيش��نهاد ميکن��م از طراحان
لباس اس��تفاده کنند .حاضريم براي هر
مدرسه يک تا سه طراح معرفي کنيم تا
قبل از سفارش به توليدکننده لباسهاي
مناسب طراحي کنند .همچنين آمادگي
داريم نمايشگاه لباس مدارس را برگزار
کنيم.

مديرعامل شرکت داروسازي سها:

عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينکه يکي
از برداش��تهاي م��ا اين بود که ام��کان دارد
بيمارس��تانها زبالهه��اي عفون��ي را در قالب
زبالههاي ع��ادي مخلوط کنند ،گفت :از مدير
بخش پسماند شهرداري تهران ،دعوت کرديم
که در اين خص��وص توضيح دهد و همچنين
بازرسان ش��وراي ش��هر در قالب يک تيم به
بررسي چرايي کاهش حجم زبالههاي عفوني
پرداختن��د که گزارش در صحن ش��ورا قرائت
خواهد ش��د.عضو شوراي ش��هر تهران با بيان
اينکه متاسفانه آمار دقيقي از ميزان زبالههاي
بيمارس��تاني نداري��م چرا که اساس��ا آماري از
مراک��ز درمان نداريم ،گفت :وزارت بهداش��ت
بايد اع�لام کند که چه تع��داد مراکز درماني
در ش��هر تهران وجود دارد؛ چرا که شهرداري
اساس��ا از برخي از مراک��ز آدرس و اطالعات
ندارد و حتي نميدانيم اين مراکز پسماندهاي
عفون��ي خود را چه ميکنن��د؟!وي با بيان اين
که وزارت بهداشت بايد به عنوان توليد کننده
زبالهه��اي عفوني نق��ش جديتري در معدوم
ک��ردن اين زبالهه��ا بازي کند ،گفت :اساس��ا
وزارت بهداش��ت متولي اصلي خنثي س��ازي
زبالههاي عفوني اس��ت و باي��د آمار دقيقي در
اين خصوص داشته باشد.

وقتي احتکار کاغذ گريبان دارو را ميگيرد

مديرعامل ش��رکت داروسازي سها گفت :تهيه
برخي ملزوماتي در داخل کشور بسيار سخت تر
از مواد خارجي شده است که ميتوان به جعبه،
برچس��ب ،کارتن ،بروش��ور اش��اره کرد و همه
فع��االن نيز پول نقد تقاضا ميکنند زيرا دو ماه
است که اين فعاالن دچار کمبود کاغذ شدند.
به گزارش تس��نيم ،کامران يوسفي در نشست
خب��ري تش��ريح فعاليتهاي دارويي ش��رکت
داروسازي سها هالل احمر اظهار داشت :شرکت
داروسازي سها براي رفع نيازهاي دارويي کشور
فعاليت ميکند و در حدود  103نوع دارو را توليد
ميش��ود که براي بيماريهاي گوارشي ،قلبي و
عروقي ،اس��کلتي و عضالتي و  ..اس��ت.وي با
اشاره به اينکه مشکالت عديدهاي نيز در حوزه
دارو از جمله مشکل نقدينگي و ارز وجود دارد،
گفت :البته براي تامين ارز موارد اوليه ميتوانيم
ب��ا ارز بان��ک مرکزي ک��ه در اختيارم��ان قرار
ميگيرد مواد اوليه وارد کش��ور کنيم ولي براي
ادامه اين مسير نياز به همدلي همه نهادها وجود
دارد.مديرعامل ش��رکت داروسازي سها عنوان
کرد :همچنين برخي ملزوماتي که ميخواهيم
در داخل کش��ور تهيه کنيم بسيار سخت تر از
مواد خارجي شده اس��ت که ميتوان به جعبه،
برچسب ،کارتن ،بروشور و  ...اشاره کرد و همه

داخليها نيز پول نقد تقاضا ميکنند زيرا دو ماه
است که اين فعاالن نيز دچار کمبود مواد اوليه
از جمله کاغذ شدند.
يوس��في با اش��اره به اينکه در حال حاضر دچار
کمبود مواد اوليه نشديم و خطوطي تعطيل نشده
اس��ت ،به مش��کالت همکاري با شرکتهاي
پخش گريزي زد و افزود :ش��رکتهاي پخش
نيز مطالبه از بيمارس��تانهاي دولت��ي دارند که
آنها نيز از بيمهها مطالبه دارند و اگر اين چرخه
مطالبات اصالح شود مسلما مشکالت اعتباري
و نقدينگي کارخانجات داروس��ازي نيز برطرف
ميشود.
وي ب��ا بيان اينکه ش��رکت داروس��ازي س��ها
بالغ ب��ر  10الي  12درصد نياز دارويي کش��ور
را تولي��د ميکند ولي تن��وع توليدات دارويي ما
باال اس��ت ،عنوان ک��رد :در زمينه صادرات نيز
به دو کش��ور صادرات داش��تيم ولي با توجه به
سياستهاي کش��ور براي تامين دارو در داخل
کشور طي بخشنامه سازمان غذا و دارو تمرکز
بر تامين نياز داخل شده است.مديرعامل شرکت
داروسازي سها خاطرنشان کرد :خوشبختانه در
ايران ش��رکتهاي توليدکننده م��واد اوليهاي
داريم که هم تراز استانداردهاي بين المللي مواد
اوليه دارويي توليد ميکنند.

بافت فرسوده بستري براي اعتياد و جرم است

معتادين متجاهر بخش��ي از چهره ثابت
و ج��زو ويژگيه��اي اصل��ي و معمول
محل��ه ب��اغ آذري در منطقه  ۱۶تهران
ش��دهاند و نح��وه برخورد ب��ا آنها هم
همچ��ون برخ��ورد با مبلمان ش��هري
اس��ت .همه با بيتفاوتي از کنارش��ان
عبور ميکنند .شهرداري هم خيابانها
را تمي��ز نگه داش��ته و هفت��هاي دوبار
آنها را با ون جابهجا ميکند .اما آنها
دوباره برميگردند و اين س��يکل تبديل
به بخش��ي از روند روزمره منطقه شده
است.
ب��ه گزارش ايلنا ،منطق��ه  ۱۶تهران در
جن��وب ش��رقي پايتخت ،از ش��مال با
منطقه  ۱۲و آسيبهايش همسايه است.
ترمينال جنوب ،ايستگاه مرکزي راهآهن
در اين ناحيه قرار داش��ته و مجاورت با
هرندي ،ش��وش و بافت فرس��وده ،اين
منطقه را تبديل به بستري براي اعتياد
و جرم کرده است.

وقتي اعتياد تبديل به مبلمان شهري ميشود

براي آنکه بتوانيد چهرهي واقعي اعتياد
در اين منطقه از ته��ران را ببينيد؛ بايد
ش��بها يا صبحهاي زود سري به اين
محالت مختل��ف آن ازجمله محله باغ
آذري در مج��اورت ش��وش و ش��مال
منطق��ه  ۱۶بزني��د .در اي��ن محلهه��ا؛
معتادان متجاهر ج��زو چهرههاي ثابت
ش��هرند ،بخش��ي از مبلمان ش��هري و
ي اصل��ي آن .برخورد با آنها هم
ويژگ 
همچون برخورد با مبلمان شهري است،
همه بيتفاوت از کنارشان عبور ميکنند
گرچ��ه هرچند وقت يکبار با زور از يک
محل��ه و منطقه ،به محل��ه و منطقهاي
ديگر فرستاده ميش��وند اما خيلي زود
بازميگردند .اعتياد و خردهفروشي مواد
مخدر از تزئينات هميشگي اينجاست.
س��ال  ۱۳۹۴ش��رايط و تعداد معتادان
متجاهر در هرن��دي به حدي از بحران
رس��يد ،که شهردار وقت س��عي کرد با
طرح��ي ضربتي تحت عن��وان انضباط

ش��هري ،چهره اين محله را از معتادان
به اصط�لاح متجاهر پاک کند .هرچند
هرندي از آن شکل و شمايل درآمد ،اما
معتادان از هرن��دي به محالت اطراف
ازجمله محله باغ آذري کوچ کرده و بعد
انگار هيچ اتفاقي نيفتاده باشد.
اين روزها اسم پارک هرندي را به بوستان
زندگي تغيير دادهاند ،قرار بود دستي به
سر و روي آن کشيده و افتتاحش کنند،
تا ش��روعي براي تغيير در اين محلهي
قديميتهران باش��د اما ط��رح؛ کماکان
ناتمام روي دست شهرداري منطقه ۱۲
مانده اس��ت .اطراف پارک با نردههاي
بلند آهني محصور ش��د ه تا ديگر پاتوق
معت��ادان متجاهر نباش��د چراکه آنها
اينبار ت��وان عبور از نردهه��اي بلند و
نوک تيز را ندارن��د اما جاي دوري هم
نرفتهاند ،چند خيابان پايينتر ،در پارکي
به نام ميثاق؛ باز معتادان را ميبينيد که
در محل��هي باغ آذري جمع ميش��وند.

جامعه

پارک ميثاق در مرز ش��مالي منطقه ۱۶
با  ۱۲ق��رار دارد .پارکي ب��ه غايت زيبا
و آراس��ته که داخلش هم ه _ به معناي
واقع��ي کلمه _ هم��ه در مالءعام مواد
مخ��در مص��رف ميکنند .يک��ي روي
علفها فرش و رختخواب پهن کرده و
در آرامش هرويين ميکشد ،بقيه روي
سکوها ،روي پشتبا ِم خانهها ،حاشيهي
خيابان و هرجايي که بش��ود نشست يا
دراز کش��يد ،زن يا م��رد _ هيچ فرقي
ندارد _ همه مواد مصرف ميکنند.
تجرب��هي يک��ي از س��اکنان محل ه باغ
آذري در ش��مال منطق��ه  ۱۶و در
مجاورت هرن��دي بيش از هر چيز خود
گوياي همين مطلب است« :همه تصور
ميکنن��د ،هرکس از اي��ن منطقه عبور
ميکن��د ،قصد خريد م��واد مخدر دارد.
يکبار ب��راي خريد هندوانه به حاش��يه
پ��ارک ميثاق رفت��م ،هندوان��ه فروش
تص��ور ک��رد ،م��واد ميخواه��م .ديدم

يک بس��ته کوچک به من تحويل داد.
داخلش پر از شيش��ه بود .ب��ه او گفتم
هندوان��ه ميخواه��م .گفت :مس��خره
کردهاي؟ من هندوانه فروش نيستم»...
پ��ارک و خيابان گرچه تمي��ز و پاکيزه
است ،اما اعتياد در مالءعام چنان عادي
ش��ده که ديگر حتي کس��ي س��رش را
براي مرد جواني که در حاش��يه پيادهرو
زار زار گريه ميکند ،برنميگرداند.
افرادي ک��ه اعتياد آنه��ا را از چارچوب
جامعه و خانواده بيرون انداخته و عاقبت
کارش��ان به خيابانخوابي کش��يده ،در
حاش��يه پيادهروه��اي ش��وش دراز به
دراز افتادهان��د .آنها کن��ار المانهاي
تهران قديم که در راس��تاي طرحهاي
هويت بخشي ساخته شدند ،سر پا ادرار
ميکنن��د و در گروهه��اي چن��د نفري
ب��ه ديوار تکيه ميدهند ،خمار و نش��ئه
ميشوند.آنها بخش��ي جدايي ناپذير از
هويت ،بافت و شکل اين منطقهاند.

فرمانده انتظاميشهرستان نيشابور از غرق
شدن دو پسر بچه  ۵و  ۶ساله داخل استخر
مزرعهاي در اين شهرس��تان خب��ر داد.به
گزارش ميزان ،س��رهنگ حس��ين دهقان
پور گف��ت :در پي اعالم مرکز فوريتهاي
پليس��ي  ۱۱۰مبني بر مرگ مشکوک دو
پس��ر بچه در مس��ير يکي از روس��تاهاي
بخش مرکزي ،بالفاصله ماموران کالنتري
 ۱۲جمهوري به همراه تيمهاي امدادي به
محل اعزام شدند.وي افزود :در بررسيهاي
اوليه مشخص شد دو پسر بچه  ۵و  ۶ساله
به دليل باز بودن در اس��تخر روباز به داخل
آن سقوط و غرق شده اند.سرهنگ دهقان
پور تصريح کرد :با تاييد مرگ اين دو پسر
بچه توس��ط نيروهاي امدادي ،اجس��اد با
هماهنگي مقام قضائي به پزشکي قانوني
منتقل و در اين خصوص پرونده مقدماتي
تشکيل و به دادسرا ارسال شد.
درگيري مرگبار در جنوب پايتخت

رييس کالنتري ۱۶۸سيزده آبان از کشته
شدن يک جوان  ۱۹س��اله در درگيري با
يک نوجوان  ۱۵خبر داد .س��رهنگ امين
محم��دي در گفتوگ��و با مي��زان درباره
جزئيات اي��ن درگيري گفت :در س��اعت
 ۱۴امروز ظهر از طريق مرکز فوريتهاي
پليس��ي  ۱۱۰به کالنتري ۱۶۸عالم ش��د
يک نفر که توسط چاقو مورد اصابت قرار
گرفته و جراحات فراواني داش��ته در پارک
معلم در شهرک شهيد بهشتي منطقه ۱۳
آبان رها ش��ده اس��ت.وي با بيان اين که
بالفاصله پ��س از اعالم اين خبر ماموران
 ۱۱۰به منطقه اعزام شدند ،گفت :شخص
مصدوم يک پسر  ۱۵ساله تبعه افغانستان
بود که از ناحيه پا و کمر مصدوم ش��ده و
چاقويي نيز در کنار اين پسر رها شده بود.
رييس کالنتري  ۱۶۸با بيان اينکه پس��ر
مدعي بود فردي ضارب او را با چاقو زده و
فرار کرده است ،ادامه داد :ماموران در حين
بررس��ي متوجه ش��دند که فرد ديگري در
خيابان شکوفه در همان منطقه با ضربات
متعدد چاقو مصدوم ش��ده اس��ت اين فرد
نيز  ۱۹س��اله و از اتباع افغانستان بوده و از
ناحي��ه کمر ،بازو و گردن دچار مجروحيت
ش��ده بود و در وضعيت بس��يار بدي قرار
داش��ت .س��رهنگ محمدي خاطرنش��ان
ک��رد :اين دو مصدوم توس��ط اورژانس به
بيمارستان منتقل شدند اما متاسفانه جوان
 ۱۹س��اله بر اثر شدت جراحات وارده جان
خود را از دست داد .وي با اشاره به بررسي
اين پرونده تصريح کرد :بررسي اين پرونده
در دس��تور کار قرار گرفت و مشخص شد
ک��ه اين دو جوان از روز گذش��ته بر س��ر
موضوعي اختالفاتي با هم داشته و درگير
شدند و قرار گذاشته بودند آن روز در خيابان
نيلوفر با هم مالقات کنند و دوباره در اين
دي��دار دو جوان درگير ش��ده و همديگر را
با چاقو مجروح ميکنند.وي با بيان اينکه
فرد قاتل همان نوجوان  ۱۵س��اله اس��ت،
گف��ت :اين نوجوان  ۱۵س��اله پس از وارد
کردن ضرباتي ب��ر بدن مقتول او را زمين
گير ک��رده و خود نيز در حالي که مجروح
ش��ده بود به پارک معلم ميرود و در آنجا
به دليل اينکه قادر ب��ه ادامه حرکت نبود
زمين گير ميش��ود در حال حاضر نيز اين
نوجوان  ۱۵ساله به دليل جراحات وارده در
بيمارستان بستري شده است.

حوادث دور دنيا
 ۱۵کشته در سانحه رانندگي
جنوب افغانستان

مقامات محل��ي افغان از وقوع س��انحه
رانندگي مرگب��ار در جنوب اين کش��ور
خبر دادند.به گزارش ايس��نا ،بنابر اعالم
مقامات محل��ي در حادث��ه برخورد يک
دستگاه اتوبوس با يک کاميون در استان
قندهار دس��تکم  ۱۵تن کش��ته و تعداد
 ۲۵نف��ر ديگر مجروح ش��دند.به گزارش
شينهوا ،جزئيات بيش��تري از اين حادثه
رانندگي منتشر نشده است.
افزايش تلفات زلزله ژاپن

ش��مار تلف��ات زمي��ن ل��رزه در جزي��ره
«هوکاي��دو»ي ژاپن به  ۲۱ت��ن افزايش
يافت.به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم مقامات
محل��ي در پي وق��وع اين زمين ل��رزه در
ش��مال ژاپن تاکن��ون دس��تکم  ۲۱تن
کشته و تعداد  ۱۳تن ديگر مفقود شدهاند.
همچنين در اين حادث��ه چندين نفر دچار
مصدوميت شدند که وضعيت جسميشش
نفر از آنان وخيم است.همچنين «يوشيهيد
سوگا» سخنگوي کابينه دولت ژاپن گفت:
مجموع  ۴۰هزار نيروي پليس ،آتشنشان
و  ۷۵بالگرد به کار گرفته شدهاند تا هرچه
سريعتر شرايط را به حالت عادي بازگردانند.
عصر روز چهارشنبه زلزلهاي به بزرگي ۶.۷
ريشتر حدود  ۶۷کيلومتري شهر «ساپورو»
در جزيره هوکايدو را به لرزه درآورد.

