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یادداشت
نگاهی به فرهنگ رانندگی در ایران

ثانیههای طالیی

| محمدعلیشهابی |
مــرگ  150نفر از هموطنان در بــازه زمانی 26
اســفند تا دوم فروردین بهانهای شد تا بر مهمترین
عاملتهدیدکنندهسالمتایرانیانیعنیفرهنگبد
رانندگیمروریشود .یکیازمهمترینشاخصههای
توســعهیافتگی یک جامعه لــزوم رعایت قوانین و
مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ اســتفاده از
خودرو اســت؛ به طوری که در دهه اخیر در بعضی
از جوامع ،فرهنگ رانندگی یکی از معیارهای تعیین
شخصیت افراد هم محسوب میشــود .چون یک
قانون مشترک بین همه افراد محسوب شده و اگر
به شــکل صحیح رعایت شود ،روحیه رفتار جمعی
را شکل میدهد (رفتاری که شهروند ایرانی کمتر
به آن توجــه دارد ).فردیبــودن رانندگی در ایران
ریشه بیشتر معضالت ترافیکی ،تصادفات و تلفات
اســت؛ بهطوری که اعتقاد نداشتن به رفتار جمعی
و فراموشــی این اصل که رانندگی یک امر جمعی
اســت ،قصه پر غصه امروز رانندگی در ایران است.
اما اخالق یک شــهروند ایرانی هنــگام رانندگی و
پیادهرویمتفاوتاست.اینشهرونددربرخوردهای
اجتماعیخوددرپیادهرومدتهاصحبتهایطرف
مقابل را میشنود اما وقتی پشــت ارابههای آهنی
قرار میگیــرد ،به فردی که قصــد ورود به خیابان
اصلی را دارد ،راه نمیدهد؛ با چراغدادنهای ممتد
و بوقزدنهای گیجکننده او را میخکوب میکند،
چون احســاس میکند ثانیههای رانندگی برایش
طالست .شــهروندان ایرانی در زمان پیادهروی هم
برای سوارهها مشکل ایجاد میکنند؛ از چراغ سبزی
که مخصوص خودروهاست عبور میکنند و حاضر
نیستند 30ثانیهدرنگکنندتاچراغعابرسبزشود!از
هرجایخیابانیابزرگراهکهبخواهندعبورمیکنند.
وسایلنقلیهبرایرفاهافرادساختهشدهاندونمیتوان
کسی را سرزنش کرد که چرا از وسیله نقلیه استفاده
میکند .در کشــور ما مردم مجبورند در ســرمای
زمستان و گرمای تابستان برای انجام کارهای خود
از وســیله شخصی اســتفاده کنند؛ چون سیستم
منظم و پیشرفته حملونقل عمومی وجود ندارد.
وقتیاتوبوسهایواحداینگونهمسافرانرابهداخل
میچپانند ،وقتی درهای اتوبوس و مترو بهسختی
بسته میشــود ،معلوم اســت دولتها مقصرند و
نمیتوان تنها رانندگی فردی را سرزنش کرد ،وقتی
یک دوچرخهســوار امنیت ندارد و خط دوچرخه
وجود خارجی ندارد ،خب معلوم است یک شهروند
برای حفظ جان مجبور است وسیله نقلیهاش را به
خیابان بیاورد .وقتی شهروندی بداند که از محل کار
تا منزل و بازار و همه جای شهر وسایل نقلیه عمومی
سر وقت در ایســتگاه حرکت میکند و به موقع به
مقصدمیرسدووقتیمطمئنشودکهبابازشدند ِر
واحد و مترو به بیرون پرت نشده و تمام استخوانها و
عضالتشکوفتهنمیشود،قطعاحملونقلعمومی
را میپسندد.حال با وجود این مشکالت آیا باید همه
چیز را به حال خود رها ســاخت؟ و راهکارهای حل
بحران چیست؟ بیشــک در چنین وضع ناگواری
نقش صداوسیما ،رســانهها و راهنمایی و رانندگی
چندین و چند برابر میشــود .شاید اختصاص یک
شبکه ویژه برای آشنایی مردم با قوانین راهنمایی
و رانندگی تأثیر بسزایی در جلوگیری از آسیبهای
واردهداشتهباشد.اگرصداوسیمابهپخشآگهیهای
آشناییبافرهنگرانندگیمبادرتکندو هزینهاین
آگهیهاهمازبخشیازپولجریمههاپرداختشود،
میلیاردهاریالسرمایهملیهدرنخواهدرفت.بایداز
مهدکودک تا دانشگاه دروس ویژه فرهنگ رانندگی
دربرنامههایدرسینونهاالنودانشجویانگنجانده
شود .در برخورد با متخلفان هم هنوز جریمه حداقل
امکان برخورد محســوب میشــود؛ جریمهای که
مخالفانزیادی همدارد.مخالفانمیگوینددولتها
و شــهرداریها مقصرند .جادههای غیراستاندارد و
ترافیک و مشــغلههای زیاد باعث میشود تا تخلف
بروز کند .نبود پارکینگهای بزرگ در شــهرها و
خیابانهای شــلوغ هم یک علت اعالم میشــود.
همه اینها مورد تأیید است ،اما آمارها نشان میدهد
علت 60درصد تصادفها خطای انسانی است که به
رفتار فردی شهروندان برمیگردد .رفتارهای فردی
ما ایرانیان بر جمعی غلبــه دارد و حاصل این رفتار
فردی مرگ ساالنه30هزار انسان در جادههاست که
حدود5هزار نفر آنها اصال مقصر نیستند – بهطوری
که هزاران نفر هم مجروح و معلول دایمی میشوند-
آمارها نشان میدهد که مجموع کشتههای حوادث
رانندگــی جادههای ایــران بعــد از جنگ حدود
850هزار نفر یعنی 4برابر تلفات جنگ ایران و عراق
بوده اســت40 .درصد علت تصادفها هم به وضع
جادههایغیراستاندارد،کیفیتخودروهایساخت
داخل و شرایط اقلیمی مربوط است .وقتی افرادی
در این جامعه که کم هم نیســتند پشت ارابههای
آهنی مینشینند و فراموش میکنند که عابر پیاده
یا مردمی هم هســتند که حق حیات دارند ،آیا به
صرف استاندارد نبودن جاده و روتینبودن تخلف در
جامعه و حتی اینکه کسی آنها را نبیند ،باید مقررات
را نادیده بگیرند و هر کار خواستند انجام دهند و با
حرکات مارپیچ ،عدم تردد بین خطوط ،پارککردن
نبش تقاطعها و انحراف به طرفین بدون استفاده از
راهنما و صدها تخلــف دیگر باعث خطرات جانی و
مالی و ترافیک شوند؟ آیا فردی که با سرعت زیاد و
با سبقت غیرمجاز در جادهای دو طرفه جان خود و
دیگران را به خطر میاندازد ،نباید مواخذه و حداقل
جریمهشود؟
به امید آن روزی که سیستم حملونقل عمومی
منظم و جادههای دو بانده و وسایل نقلیه ایمن مهیا
ورفتارهایفردیدربرابرحرکتهایجمعیمغلوب
شود و انرژی پلیس به جای حضور در جاده و خیابان
صرفابتکارهایجدیدشود.
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زنان
نتایج پژوهشی با هزارنفر جامعه آماری که نیمی از آنها حاشیه نشین
و نیمی دیگر ساکن محیطهای شهری بودند نشان داد

زخم «خشونت» بر تن
 63درصد زنان حاشیه نشین

بر اساس بررسی انجام شده در محالت حاشیهای  17استان کشور 28 :درصد زنان
خشونت دیده مناطق حاشیهای بیسواد و  78درصد دارای پدر معتاد هستند

شهروند| «بررسیها نشان میدهد 28درصد زنان نیز اشکاالت زیادی وارد است ».او درباره لوایح مربوط
خشونتدیده ،بیسواد ،سهدرصد با تحصیالت بیش به حمایت از زنان هم گفــت« :در حال حاضر الیحه
از دیپلم21 ،درصد کمتر از دیپلم و 28درصد کمتر از امنیت زنان در حوادث در حال بررسی در مجلس است
سیکل هســتند .همچنین 78درصد این زنان دارای که خشونتهای خانگی را به خوبی پوشش میدهد،
پدر معتاد17 ،درصد دارای مــادر معتاد و پنجدرصد الیحه حمایت از بزهدیدگان در امور اجتماعی هم در
دارای والدین معتاد بودهاند ،این در حالی است که وضع دست بررسی اســت که در صورت تصویب این لوایح
تحصیالت همسر این زنان 48درصد کمتر از سیکل ،شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان خواهیم
19درصد بین ســیکل و دیپلم و 33درصد بیسواد بود».عالیهشکربیگی،جامعهشناسهمسخنراندیگر
بوده است ».اینها بخشی از نتایج بررسی انجام شده از این نشست بود« :بر اساس پژوهشی با هزار نفر جامعه
سوی جمعیت امام علی(ع) درباره زنان خشونتدیده آماری که  500نفر آنها حاشیهنشــین و  500نفر در
در محالت حاشیهای  17استان کشــور است .بنا بر محیطهای شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم
دیگر نتایج این بررســی47 ،درصد از این زنان تجربه که 32درصد زنان در محیطهای شهری و 63درصد
کوفتگی53 ،درصد شکستگی21 ،درصد جراحت و زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار میگیرند و
سهدرصد نقص عضو داشــتند .این در حالی است که داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونتگاههای
پنجدرصد آنها اختالف  15تا  40سال10 ،درصد  10غیررسمی و حاشیهها بیشتر از سایر نقاط است ».به
تا 15سال و 85درصد اختالف سنی کمتر از 10سال گفتهاو،خشونتمیانزوجینمدلجدیدیازخشونت
راتجربهکردهاند.چهارمینهمایشمادرانبامحوریت استکهدیدهمیشود«:امروزبهنوعدیگریازخشونت
«خشونت علیه زنان در محالت حاشیهای» بعد از ظهر علیه زنان رسیدیم که آن خشونت میان زوجین است؛
سهشنبه ،از ســوی جمعیت دانشجویی امام علی(ع) زیراهمینتنفریکهبرخیاززوجیننسبتبهیکدیگر
برگزار شد؛ همایشی که حضور مطهره ناظری ،وکیل دارند نیز نوعی خشونت به شــمار میرود ».براساس
دادگستری ،عالیه شــکربیگی جامعهشناس اشرف اعالم این جامعهشــناس درباره مانــدگاری زنان در
گرامیزادگانمشاورپارلمانیمعاونامورزنانوخانواده روابط خشونتآمیز ،زنان به دلیل وابستگی به همسر
رئیسجمهوری ،علیرضا کاهانی متخصص پزشکی حتی پس از ترک خشونت و جدایی ،مجددا خود را در
قانونی ،شارمین میمندینژاد موسس جمعیت امام معرضخشونتقرارمیدهند؛بهگونهایکه75درصد
علی(ع) و طراوت مظفریان ،از اعضای این جمعیت را زنان مقتول زمانی کشته شدهاند که سعی در ترک یک
رابطه آزاردهنده داشتند .این جامعهشناس بر ضرورت
بهخوددید.
تشکیل دادگاههای ویژه بررسی خشونت علیه زنان و
ریشهبسیاریازمعضالتزنان
خشــونتهای خانگی در جامعه تأکید کرد« :وجود
ازدواج در کودکی است
طراوت مظفریان یکی از سخنرانها بود .او با اشاره به چنین دادگاههایی در سیســتم قضا بشدت احساس
پژوهشیازسویجمعیتامامعلی(ع)دربارهخشونت میشود،زیراباپیگیریاینمسائلمیتوانهمبستگی
علیه زنان در محالت حاشــیهای  17اســتان کشور ،اجتماعیرانیزافزایشداد».
ارایه 10مادهپیشنهادیبرایاصالحقانون
گفت« :مطالعات و شــواهد موجود نشان میدهد که
تعزیرات
ریشه بسیاری از معضالت زنان به ازدواج آنها در سنین
اشرف گرامیزادگان ،مشاور پارلمانی معاونت امور
کودکی بازمیگردد .ازجمله این معضالت میتوان به
رشــد بیرویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق زنان و خانواده رئیسجمهوری هم در این نشست بود.
حاشیه ،محرومیت از تحصیل ،ثبتنشدن ازدواجها ،او به تصویب الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
شیوع پدیده کودک ـ بیوه و  ...اشاره کرد ».او اشارهای اشاره کرد« :این الیحه در چهارشنبه پایان سال  95با
هم به دالیــل ازدواج این زنان کــرد68« :درصد این  92ماده و در محورهایی چون صندوق تامین ،قوانین،
افراد به علت ســنتهای قومی و مذهبی ،دودرصد به مجازات ،خانههای امن ،مسأله اسیدپاشی و  ...تصویب
علت اعتیاد9 ،درصد به علت فقــر17 ،درصد عالقه و و تکمیل شد که در حال حاضر این الیحه در مجلس
11درصدبهدلیلسایرعللمجبوربهازدواجشدهاند ».شورای اسالمی در حال پیگیری اســت ».به گفته او،
مظفریان درباره مصداقهای خشــونت علیه زنان ماده  277برنامه پنجم توســعه به «سند امنیت زنان
افزود« :ازدواج در ســن پایین ،آزار جسمی و جنسی و کودکان» اشــاره میکند که  18دستگاه باید در این
و ازدواج اجباری و معاملهای ،اجبــار به تکدیگری ،زمینه همکاری کنند .این در حالی است که این سند
تنفروشی و اعتیاد ،فروش مواد مخدر از انواع خشونت سه سال در وزارت کشور بررسی و نهایتا توسط وزارت
علیهزناندرمحالتحاشیهایبهشمارمیرود.اعضای کشــور تدوین شــد اما با نظارتهای معاونت زنان و
خانواده ایراداتی به آن وارد شد و
جمعیت امام علی(ع) در تمامی
بهسازمانمدیریتوبرنامهریزی
خانههای ایرانی مناطق حاشیه
 47درصدزنانخشونت
کشور فرستاده و به این سازمان
و
شــاهد آزارهــای جســمی
دیده،دارایتجربهکوفتگی
اعالم شــد که این ســند باید با
کتکخوردگی زنان هستند».
53درصددارایشکستگی
دیدگاههــای امــروزی اصالح
این عضو جمعیت امام علی(ع)
 21درصدجراحتوسهدرصد
شــود و در حال حاضر هنوز در
اعتیاد به مواد مخدر صنعتی را
نقصعضوداشتند.ایندر
سازمان مدیریت و برنامهریزی
پررنگترین علل آزار جنســی
حالیستکه5درصدآنها
کشور مانده است .او درباره قانون
زنان توسط خانواده خود یعنی
 15تا 40سال 10،درصد 10تا15
تعزیراتهمگفت«:معاونتزنان
همســر ،پدر یا برادر دانست و
سالو 85درصداختالفسنی
و امور خانواده رئیسجمهوری
علت دیگر این امر را نیز ازدواج
کمتراز 10سالرا
 10ماده پیشنهادی برای اصالح
اجباری اعالم کــرد« :قوانین
باهمسرانشاندارند
قانون تعزیرات ارایه کرده است
ســختی برای اثبات آزارهای
که ازجمله این پیشنهادات آن
جنســی علیه زنان وجود دارد،
است که هنگام خشونت خانگی
بهطوری که درنهایت نمیتوان
فرد خاطی را پیگیری و مورد مجازات قرار داد .به همین مرد باید از خانه خارج شــود و بر اســاس حکم دادگاه
دلیل خواستار تسهیل قوانین در این حوزه هستیم ».نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد.
در ادامه این نشســت ،مطهره ناظری ،وکیل پایه یک امیدواریم این پیشنهادات در این دولت تصویب شود
دادگســتری ،درباره حمایتهــای حقوقی و قانونی وگرنه ممکن است این موارد سالها در انتظار تصویب
نسبت به خشونت علیه زنان هم توضیحهایی داد« :در بمانندوهیچگاهبهمرحلهاجرانرسند».علیرضاکاهانی،
سطحبینالمللیکنوانسیونهاوپیماننامههاییراکه متخصصپزشکی قانونی دیگر سخنران این نشست ،با
منحصرا به خشونت علیه زنان پرداختهاند ،داریم ،این بیان اینکه در روز  10تا  15زن ،به علت خشونتهای
در حالی اســت که در قوانین و حقوق داخلی ،قانونی خانگی به پزشکی قانونی مراجعه میکنند ،گفت« :من
تحت این عنوان وجود ندارد و در این حوزه با پراکندگی معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشــونت
قوانین مواجه هستیم .قانون حمایت از زنان را داریم اما علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچگاه
جامع نیست ،برای مثال در این قانون حمایت از زنان به پزشکی قانونی مراجعه نمیکنند ».به گفته کاهانی،
در مقابل توهین در جامعه آمده اســت اما این قانون معموال 87.2درصــد زنانی که به دلیل خشــونت به
اجرایی نیســت و همواره در اثبات جرم آن به مشکل پزشــکی قانونی مراجعه میکنند ،دارای تحصیالت
میخوریم ».او ادامه داد« :در ماده  1014قانون مدنی دیپلم یا پایینتر هستند که 58درصد آنان مورد ضرب
حمایت از حداقل ســن ازدواج را داریم که سن ازدواج و جرح قرار گرفتهاند58 .درصد آنها سابقه آزار و تنبیه
را 13ســال اعالم کرده و کمتر از آن تحت شــرایط قبلی داشتند42 .درصد آنها دارای همسرانی معتاد به
مشخصی میتوانند ازدواج کنند و در غیراین صورت مشروبات الکلی و همچنین موادمخدر بوده و میانگین
هممرد(داماد)وهمعاقدمجرمهستندکهبهاینقانون سن ازدواج آنها کمتر از20سال بوده است.

زیستبوم

میز خبر

مردم استانهای شمالی حفاظت و راهکارهای درست استفاده از جنگل را
میآموزند

موافقت مجلس با کلیات الیحه
حفاظت از تاالبها

کلید نجات جنگل در دست مردم

شهروند|بهارستانیها با کلیات الیحه حفاظت،
احیاء و مدیریت تاالبهای کشور موافقت کردند .در
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شــورای اسالمی،
گــزارش کمیســیون کشــاورزی در مــورد الیحه
«حفاظــت ،احیاء و مدیریت تاالبهای کشــور» در
دســتور کار صحن علنی مجلس قــرار گرفت و پس
از اظهــارات مخالفان و موافقان کلیــات این الیحه،
نمایندگان با 120رأی موافق 20،رأی مخالف و 6رأی
ممتنع از مجموع  220نماینــده حاضر در مجلس با
کلیاتآنموافقتکردند.همچنین 54نمایندهدراین
رأیگیری شــرکت نکردند .دولت یازدهم همچنین
برای حفاظت از تاالبها در سال ،94آییننامه اجرایی
نحوه حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالبهای کشــور را
ابالغ کرد تا کمکحال برنامههای حفاظت از تاالبها
باشدودرنبوداینقانونضعفهارابپوشاند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :متولی اصلی حفاظت از جنگل دولت است
نایبرئیس فراکسیون محیطزیست مجلس :دولت میتواند به جای استخدام تعداد زیادی
جنگلبان ،برای صیانت از جنگل از توان مردم استفاده کند

شهروند| گــره کار جنگل به دســت مردم باز
میشوداینموضوعامادیردستگیرمانشد.تخریب
جنگلها هرروز اتفاق میافتد ،نهتنها در ایران بلکه
درکلجهان.جنگلهاتقریبایکسومخشکیهای
جهان را تشــکیل میدهند اما آن طور که آمارها
نشان میدهد بین سالهای 1990تا ،2015یعنی
تنها در فاصله  25سال ،جهان 129میلیون هکتار
از جنگلهای خود را از دســت داده است .در این
میان بسیاری از دولتهای جهان نسبت به اقدامی
موثر در راستای محافظت از جنگلها اظهار عجز
میکنند و به نظر میرسد در این عرصه نیز باید گره
کاربهدستمردموبخشغیردولتیبازشود.
حفظجنگلازطریقرفعنیازهایمتقابل
نیاز جنگل به مردم یک روی ســکه است و روی
دیگر ،نیاز مردم به جنگل اســت .در تمام نواحی
جنگلی دنیا مردم تالش میکننــد منافع خود را
توسط جنگل تأمین کنند و این در ایران هم صدق
میکند؛ ولی این برخورداری و تأمین منافع بعضا
با آسیبهایی به پیکره جنگل روبهرو است .مردم
ساکن در نواحی جنگلی با قطع درختان کهنسال
و تنومند جنــگل و رهاکردن دام میــان بوتهها و
درختچههای جنگل سعی در بهرهجویی از جنگل
دارند و با این همه تمام عمر در فقر به سر میبرند.
رویکردهــای مدیریتی جدیــد در رابطه با منابع
طبیعی راهحل مناسب را در بکارگیری تواناییها
و استعدادهای نهفته در داخل اجتماعات میبیند.
مدیریتمشارکتیحضورذینفعانساکندرنواحی
جنگلی را میطلبد تا به کمک آنان بتوان طرحهای
جنگلداری را اجرایی کرد؛ در این ارتباط متقابل هم
انسانسودمیبردوهممنابعطبیعی.
درایرانحدودسهسالپیشبههمتدولتایران
و برنامه توسعه ملل متحد ( )UNDPو با حمایت
تسهیالت محیطزیست جهانی ( )GEFپروژهای
به نام پــروژه مدیریت چندمنظــوره جنگلهای
هیرکانیکلیدخوردکهبرپایهجنگلداریاجتماعی
طراحی شده است .مسئوالن این پروژه در تالشند
در چهار منطقه پایلوت که در استانهای شمالی
کشور واقع شــدهاند ،با آموزش مردم محلی آنان را
به محافظت از جنگل ترغیب کنند و ضمن ایجاد
این فرهنگســازی به مردم راهکارهای درســت
انتفاع از جنگل را بیاموزند .طراحان و مســئوالن
پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلهای هیرکانی
معتقدندمدیریتجنگلهاپایدارنخواهدبود؛مگربا
مشارکتموثرمردممحلیودیگرذینفعان.
«شکور پورحسین شــقالن» ،عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اســالمی در اینباره به
«شهروند» میگوید« :ما در دنیا دارای سه نسل از
حقوق بشر هستیم .نسل اول آزادیهای سیاسی
و مدنی است؛ نسل دوم شــامل حقوق اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی است و نسل سوم که حقوقی
نو به حساب میآید و در گذشته توجه چندانی به
آن نمیشد ،حقوق دستهجمعی است .حق مردم و
ذینفعان در محیطزیست و جنگل جزوی از حقوق
دستهجمعی است .وقتی دولت از حفظ جنگلها
ناتوان است ،چه اشــکالی دارد که از طریق مردم و
جنگلداریاجتماعیبهنتیجهدستیابیم؟»
جبار کوچکینــژاد ،نایبرئیس فراکســیون
محیطزیست و توســعه پایدار مجلس نیز در این
رابطه به «شهروند» میگوید« :دولت میتواند به
جایاستخدامتعدادزیادیجنگلبانکهتازهباتوجه
به بودجه اندک به حد کفایــت نخواهد بود ،برای
صیانتازجنگلازتوانمردماستفادهکند.البتهاین
موضوعنیازمنداعطایبرخیمجوزهاواختیاراتبه
مردم است که باید برای تسهیل کارها در دستورکار
قرارگیرد».
جنگلنشینانسرمایهایندارند
هدف از جنگلداری اجتماعــی تنها حفاظت از
جنگل نیست؛ بلکه منافع مردم محلی هم مد نظر
اســت .پروژه مدیریت چندمنظــوره جنگلهای
هیرکانی در نظر دارد با اســتراتژی توسعه سبز به
ارتقایوضعمعیشتیجوامعمحلیجنگلهاکمک
کند .طبق استراتژی توسعه ســبز به جای اینکه
هر یک از بخشها بــرای بهرهبرداری حداکثری از
جنگل و منابع طبیعی در تالش باشند ،بر سر یک
استراتژی مشــترک برای مدیریت اکوسیستم به
توافق میرســند و مردم با اموری مانند تأسیس
مراکز تفریحــی ،ایجاد جاذبههای گردشــگری،
درآمدزایی از پســماند و زباله و  ...معیشــت خود
را بهبود میبخشــند؛ اما این کار نیازمند هزینه و
سرمایهگذاریاست.
پورحسین شقالن ،نماینده مجلس در اینباره
معتقد است« :به هر حال متولی اصلی حفاظت از
جنگل دولت است .جنگلها جزو انفال به حساب
میآیند و حفظ آنهــا از وظایف حاکمیت و بهطور
اخص دولت است .مشــارکتدادن مردم در حفظ
جنگل به معنای انکار یا نفی وظیفه دولت نیست.
یکی از پیشنیازهای حفاظــت از منابع طبیعی
فرهنگسازی اســت .ما تنها در ارتباط با جنگلها
دچار مشکل نیســتیم و پدیدههای زمینخواری،
رودخانهخواریو...درکنارجنگلخواریگریبانگیر
کشور است .مردم ما باید جنگلها را میراث بشریت
و متعلق به نسل آتی بدانند؛ در نتیجه فرهنگسازی
ازطریقپروژههاییمثلپروژهمدیریتچندمنظوره
جنگلهای هیرکانی از نیازهای کشور به حساب
میآید اما دولــت میتواند برای تضمین موفقیت
در روند این فرهنگســازی بهعنوان متولی اصلی
حفاظت از جنگل با اعطای تسهیالت یا کمکهای
مالیازساکنانحاشیهجنگلهاحمایتکند».

بر اساس آخرین آمار مرگومیر
سازمان بهشتزهرا (س)

سال گذشته 55هزار نفر در پایتخت
جان دادند
شهروند| آمارهای ســازمان بهشتزهرا(س)
نشان میدهد ،سال گذشته55 ،هزار نفر در تهران
جانشــان را از دست دادند .به اســتناد همین آمار،
بیشترینمتوفیان مربوطبه منطقه 4وکمترین آنها
مربوط به منطقه  22بودند .اکبر توکلی ،مدیرعامل
ســازمان بهشــت زهرا(س) این آمار را اعالم کرد و
گفت« :تعداد کل فوتشدگان 54هزار و  769فوتی
بوده که از این تعداد  981نوزاد22 ،هزار و  520مورد
زن و 31هزار و  268نفر مرد بوده اســت ».او درباره
کمترین فوتشــدگان از نظر ســنی که رده سنی
 5تا 9سال را تشــکیل میدهد ،افزود« :بیشترین
فوتشدگان از نظر سنی 65ســال به باال بودهاند».
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با بیان اینکه در
کل 16هزار و  689فوتی خارج از سازمان داشتهایم،
افزود« :این تعداد شامل  163نوزاد10 ،هزار و 100
مرد و 6هزار و  426زن هستند .این درحالی است که
فوتشدگان داخل سازمان (که داخل سازمان دفن
شــدهاند) 38هزار و  80نفر بودهاند که از این تعداد
 818نوزاد21 ،هزار و  168مــرد و 16هزار و  94زن
بودند ».او درباره اینکه کمترین علت فوت بیماری
میکروســفالی بوده که منجر به مرگ یک زن شده
است ،ادامه داد« :میکروسفالی ،یک اختالل ژنتیک
مادرزادی است که در آن مغز رشد کافی نمیکند و
منجر به بروز معلولیت گسترده و ناتوانیهای فراوان
میشود .این در حالی است که بیشترین علت فوت
ایســت قلبی با تعداد 5هزار و  330نفر است که از
این تعداد  52نــوزاد2 ،هزار و  835مــرد و 2هزار و
 443زن جــان خود را از دســت دادهاند ».توکلی با
اشــاره به اینکه کمترین تعداد متوفیان در منطقه
 22بوده است ،افزود« :این تعداد  437فوتی را شامل
میشــود که  2نوزاد 257 ،مرد و  178زن است .در
مقابل بیشترین تعداد متوفیان در منطقه  4بوده که
شــامل 3هزار و  717نفر میشد که از این تعداد 11
نفر نوزاد2 ،هــزار و  98نفر مرد و یکهزار و  608نفر
زنبودهاند».
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افقي
 -1بانک نشر اسکناس -بهترین راه برای تأمین ارز
موردنیازکشور-الفبایموسیقی
 -2ویتامین جدولی -نمودار انگلیسیزبان -او-
شهریدرمازندران
 -3یــار همایون -کشــوری در غــرب آفریقا با
مرکزیتفریتاون
-4کبابسیخی -صنم-گردیاستبهرنگهای
مختلفومورداستفادهدرنقاشی
 -5شــیرینی تولد -بام زاگرس -ایستگاه قطار-
مقعر
-6متضادمأیوس-کشاورز
-7طراحی مقدماتی-گیاهیخوشبوکه تخمریز
و معطر آن در طب و شــیرینی به کار میرود -در
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 -8بزرگترین قســمت معده نشخوارکنندگان-
رئوف
 -9نوعی شیرینی -کهکشانی است که منظومه
خیر به
شمســی در آن قرار دارد -به معنی بسیار ّ
کاررفتهاست
-10نانخورش-سنبلالطیب
 -11آلودگی و پلیدی -پیروان یک دین -مزاحم
اینترنتی-رودبزرگسوییس
-12ارث-دوستی-فرکانس
 -13کتابی ارزشــمند از محمد یعقوب کلینی-
افسار
 -14صفت فاعلی از پیراستن -بخار دهان -قایق-
جدید
 -15پســوند خوراک -تنپوش کشــتیگیر-
سرنیزه
عمودی
-1شهراولمسلمانان-زیرکی-ترموستات
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 -4دانه گوشتی بر پوست بدن -رفتار با دشمنان از
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بولبا
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