
جـامعه

درخواست وزارت بهداشت از مسئوالن 
کرمانشاه، قبل از فرا رسیدن فصل گرما 

نخاله های ساختمانی و آب های 
سطحی مناطق زلزله زده کرمانشاه 

را جمع کنند
ایســنا| نماینده وزارت بهداشت در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه از مسئوالن کرمانشاه خواست 
تا قبــل از فرا رســیدن فصل گرمــا، نخاله های 
ساختمانی و آب های سطحی مناطق زلزله  زده 
کرمانشاه را جمع کنند. طیب قدیمی، در توضیح 
بیشــتر گفت: »امیدواریم بــا برنامه ریزی هایی 
که انجام شــده آب های ســطحی و نخاله های 
ســاختمانی جمع آوری و اقدامات پیشــگیرانه 
برای فصل گرما انجام شود. دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه برنامه ریزی کرده که بیش از ۳۰۰ هزار 
مترمربع از آب های سطحی و فاضالب این مناطق 
را با کمک یکی از دانشــگاه های علوم پزشــکی 
تهران سم پاشــی کند که این کار درحال حاضر 
آغاز شده است.« قدیمی درباره وضع سالمت آب 
شرب منطقه هم توضیح داد: »سالمت آب هایی 
که مکلف هستیم کلرسنجی آنها را انجام دهیم 
و همچنین آب  قابل توزیع در سیستم شبکه  که 
می توان آن را آزمایش کرد، تأیید می شــود.« او 
ادامه داد: »آزمایش  آب های رها شده و فاضالب 
مناطق به صورت مرتب با اســتفاده از نیروهای 
بهداشت محیط و حوزه بهداشت همراه اکیپ های 
دیگر انجام می شــود. این نیروها تالش می کنند 
حداقل تجمع آب در مناطق وجود داشته باشد. 
درحال حاضر هم مشــکلی از نظر فاضالب و آب 
شــرب نداریم، چون این آب به صــورت مرتب 
کلرسنجی می شود و دانشگاه هر روز در این زمینه 
گزارش می گیرد و بازخورد تغییر میزان کلر را به 

آبفا اطالع می دهد.«
به گفته او، درحال حاضر تعداد ســرویس های 
بهداشتی و حمام، حداقل نیاز را برآورده می کند، 
اما باز هم می توان همزمان با آغاز اســکان دایم و 
تثبیت اسکان موقت، تعداد آنها را افزایش داد. کار 
اسکان موقت هم براساس برنامه سازمان هایی که 
مسئول این کار هستند درحال پیش رفتن است: 
» وزارت بهداشــت هم در حوزه سالمت اسکان 
افرادی که نیاز بیشتری دارند، مانند مادران باردار 

و بیماران را در اولویت قرار داده است.«
قدیمــی، دربــاره برنامه برای پیشــگیری از 
مارگزیدگــی و عقرب  گزیدگــی در این مناطق 
هم توضیح هایی داد: »در مناطق گرمســیر در 
شــرایط عادی احتمــال گزش وجــود دارد. به 
همین دلیل قرار است در این حوزه آموزش هایی 
با کمک پرسنل بهداشت و مراقبان سالمت ارایه 
شود. عالوه بر آن باید پادزهرهایی آماده شود که 
استان کرمانشاه از این نظر مشکلی ندارد. در مورد 
دپوی نخاله نیز با سازمان های مسئول جلساتی 
برگزار شــده تا محل تجمع جوندگان و حشرات 
از بین رود. این سه برنامه نیز به موازات هم پیش 
مــی رود.« نماینده وزارت بهداشــت در مناطق 
زلزله زده افزود: »خدمات خانه های بهداشتی که 
بعد از زلزله آسیب ندیده بودند، از همان روزهای 
اول پس از زلزله آغاز شده است. برخی از این مراکز 
آسیب جزیی دیده بودند و قابل تعمیر هستند. 
تعمیر آنها در بیشتر شهرها به پایان رسیده و فقط 
چند شهر باقی مانده است. از نظر فنی نیز تأیید 
شده که این مراکز قابل تعمیر هستند. ۴۷خانه 
و ۹مرکز بهداشت تخریب شده بودند که درحال 
حاضر پیمانکار آنها مشــخص و زمین ها تحویل 
داده شــده اســت. خدمات این مراکز نیز داخل 

کانکس های جایگزین ارایه می شود.«

مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه: 

خط یک متروی تهران در پنجشنبه 
آخر سال رایگان است

شهروند| مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن 
شهری تهران و حومه از رایگان بودن خط یک متروی 
تهران برای پنجشنبه آخر ســال خبر داد و گفت: 
»تمهیدات و برنامه های ویژه ای برای سرویس دهی 
به مسافران بهشت زهرا)س( در پنجشنبه آخر سال 
در نظر گرفته شده است.« نوبخت در توضیح بیشتر 
افزود: »با توجه به فرارسیدن  ســال نو از آن جا که 
تهرانی ها براســاس یک ســنت قدیمــی، در روز 
پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبول به بهشت 
زهرا)س( می روند، همه ســاله در این روز ترافیک 
بسیار ســنگینی در جاده های اطراف بهشت زهرا 
حاکم می شود، از این رو شرکت بهره برداری راه آهن 
شــهری تهران و حومه برای رفاه حال شهروندان و 
کاهش ترافیک در آن روز تمهیداتی به عمل آورده 
و به صورت ویژه در خط یک مترو ســرویس دهی 
خواهیم داشت.« او ادامه داد: »براساس برنامه ریزی 
انجام شده برای ارایه سرویس به ایستگاه حرم مطهر 
)بهشــت زهرا( در آخرین پنجشنبه  سال از ابتدای 
صبح تا ساعت ۱۹ بعدازظهر همه قطارها به صورت 
رایگان از ایســتگاه تجریش تا ایستگاه کهریزک و 
بالعکس تردد خواهند داشــت و بعــد از آن فاصله 
حرکت قطارها با توجه بــه تاریکی کامل هوا طبق 
برنامه زمان بندی حرکت قطارها اجرا می شــود.« 
براســاس اعالم مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
متروی تهــران، روز جمعه 25 اســفندماه ۹6 هم 
تمام قطارها به ســمت حرم مطهر )بهشت زهرا( 
تردد خواهند داشت: »برنامه حرکت قطارها در سایر 
خطوط متروی تهران در روز مذکور تغییری نداشته 
و طبق جداول زمانی حرکــت قطارها خواهد بود. 
شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 
آمادگی ایــن را دارد که درصــورت نیاز قطارهای 

فوق العاده نیز در تمام خطوط اعزام کند.«

100 کودک و نوجوان کار در محالت پرآسیب تهران مسابقه دو دادند

گذر از »دروازه غار«
 مسئول کمیته ورزش جمعیت دانشجویی امام علی)ع( : برای نخستین بار بود که در آسیب دیده ترین منطقه تهران مسابقه ورزشی عمومی برگزار می شد

 »مرتضی« نوجوانی که محله دروازه غار را دوید: دوست داشتم به معتادان بگویم، از کشیدن دست بردارید، بیایید با ما بدوید
 »سخیداد« نوجوان سبزی کاری که برای نخستین بار در مسابقه دو شرکت کرد: دلم می خواهد در تمام محله هایی که درگیر اعتیاد و کودک آزاری هستند، بدوم

زهرا جعفرزاده|  قرار ساعت 8 صبح روز جمعه 
بود و بچه ها از یکی دو ســاعت قبلش خودشــان 
را رسانده بودند به سوله شــهرداری؛ سوله ناحیه 
چهار منطقــه ۱2 که دور تا دورش فنس کشــی 
اســت؛ ســوله ای در قلب دروازه غار. »مرتضی« و 
»ســخیداد« با هم آمده بودند، پسران سبزی کار 
که روز تعطیل، جای دوال شــدن روی زمین های 
کشاورزی، آمده بودند محله دروازه غار را دور بزنند 

و دور هم زدند، برای نخستین بار.
چشــم ها زودتر از پاها می دوید؛ از روی صورت 
زنان و مــردان معتادی که کنج دیــوار کز کرده و 
سفیدی چشم هایشان به ســختی دیده می شد، 
از روی در و دیوارهای ســیاه از آتش بســاط شب 
قبل، از چهره خســته و آفتاب سوخته اهالی که با 
چشم های گرد تعقیبشــان می کردند. پاهایشان 
خط پایان را رد کرد اما خاطرشــان، تصویر زنان 
و مردان وافور و زرورق به دســت گوشــه پارک و 

پیاده راه ها را رد نکرد.
مرتضی و سخیداد با هم دوستند، یکی کالس 
سوم ابتدایی اســت و آن یکی چهارم. بلوچند و 
فقط یک  ســال آموزش رســمی دیده اند، حاال 
دانش آموزان خانه ایرانی جمعیت هســتند، هر 

دو ساکن شــهرری. مرتضی 
یک خواهــر دارد و پنج برادر، 
در قلعه گبری ســبزی کاری 
می کنــد: »قبال عضــو لیگ 
پرشــین بودم، بازیکن نبودم، 
بــرای تشــویق می رفتــم.« 
مرتضــی قبــال کریکت بازی 
می کرد و حاال دلش می خواهد 
عضو یکی از تیم های ورزشی 
باشد، یا دو و میدانی یا فوتبال: 
»دوست داشتم مسابقه بدهم، 
خودم را نشان بدهم، اول رفتم 

سمت فوتبال، بعد گفتند مســابقه دو قرار است 
برگزار شود، من هم با بچه های شهر ری آمدم.« 
مرتضی و ســخیداد قبال یکی دو بار به دروازه غار 
آمده بودنــد، اما آن طور کــه روز جمعه محله را 
دیدند، قبال ندیده بودند؛ آن همه معتاد، آن همه 
آدم هایی که با چشــم هایی با تعجب تعقیبشان 
می کردند: »قبال در یک مسابقه دو شرکت کرده 
بودم، اما این طــور نبود که در خیابــان بدویم، 
مسابقه داخل یک سالن برگزار شد، خودم خیلی 
ورزش را دوست دارم.« پدر و مادر مرتضی درگیر 
اعتیاد نیســتند اما او بارها اقوامشان را دیده که 
وافور به دستند و زرورق ها را کف دستشان پهن 
کرده اند. مرتضی از روز جمعه فهمیده که محله 
دروازه غار را »اعتیاد گرفته«. آن همه معتاد کنار 
خیابان ناراحتش کرده: »دلم می خواست بهشان 
بگویم دست بکشید. بیایید با ما بدوید.« مرتضی 
رتبه ای در مســابقه نگرفت، جزو نفرهای اول تا 
پنجم نشــد، اما برایش مهم نبود، مهم نیســت، 

مثل »ســخیداد«. بــرای ســخیداد جالب بود 
که روز جمعه همه می پرســیدند: »اینها از کجا 
آمده اند؟« این بار اولی بود که ســخیداد، کوچه 
پس کوچه های دروازه غــار را می چرخید: »فکر 
نکنم جایی مثل دروازه غار این قدر معتاد داشته 
باشد.« هیاهوی بچه ها در روز جمعه حال و هوای 
معتادان را عوض نکرد، آنها مشــغول خودشان 
بودند، گاهی چشم هایشان به صدایی باز می شد و 
دوباره سرجایش می نشست. پدر سخیداد اعتیاد 
دارد، نه مثل مــردان این محله، امــا به تلخی، 
هر چیــزی که به مواد مخدر گره خورده اســت: 
»چند بار پدرم را کمــپ بردیم، حاال قول داده از 
ماه دیگر ترک کند.« ســخیداد دلش می خواهد 
محله های اعتیاد را بــدود، نه فقط جایی که دود 
اعتیــاد از آن بلند شــده، حتــی محله هایی که 
در آن کودکی آزار می بیند: »دوســت دارم این 
مســابقه در همه محله های ایران کــه اعتیاد و 

کودک آزاری دارد، برگزار شود.« 
 استارت مسابقه از پاتوق معتادان 

دروازه غار بود
میثم واحدی مســئول کمیته ورزش جمعیت 
دانشــجویی امام علی)ع( اســت و لیگ پرشین را 
خودش هدایت می کند؛ لیگی 
که اعضای تیمــش کودکان و 
نوجوانان حاشیه نشین و تحت 
پوشــش جمعیــت امام علی 
اســت که اغلب کودکان کارند 
و در خانواده های آســیب دیده 
بزرگ شــده اند. حاال واحدی 
بــرای نخســتین بار تجربــه 
برگزاری مســابقه دو در یکی 
از معروف تریــن محله هــای 
آســیب دیده تهــران را هم در 
کارنامــه اش دارد. روز جمعه 
بــرای اعضای جمعیت امام علــی روز خاصی بود: 
»برای نخســتین بار بود که ما به صورت عمومی 
مســابقه ورزشــی برگزار می کردیم و کودکان و 
نوجوانان پسری که عضو جمعیت هستند یا حتی 
در همان محله های آسیب دیده زندگی می کنند، 
در این مسابقه شــرکت کردند، حدود ۱۰۰ نفری 
می شدند که در گروه سنی ۱۱ تا ۱8 سال در چهار 
رده سنی تقســیم شــدند و با فاصله کمی از هم 

شروع به دویدن کردند.«
کــودکان نزدیک بــه دو کیلومتــر را در میان 
محله های دروازه غار و هرنــدی دویدند، هر کنج 
آن برایشــان یادآور خاطره ای بود. پاهایشــان در 
میان چاله چوله های پر از فیلتر سیگار و زروق پیچ 
می خورد، نفس هایشان با دیدن زنان و مردان سر 
در گریبان به شــماره افتاد و حسرت یازده ساله، 
دوازده ساله و حتی هجده ساله شان را در هوا فوت 
می کردند. آنها بچه های همین محله ها هستند که 
حاال با هر قدمی که مي برداشتند، سیاهی محله را 

رد می کردند. آنها بچه های کارند و پاهایشــان به 
این قدم های تند و سریع عادت دارد.

واحدی می گوید که این مســابقه برگزار شد تا 
ورزش در این محله ها توسعه پیدا کند: »تاکنون 
ندیده بودیم که یک مجموعه ای پای کار باشــد و 
مسابقه ورزشی را در محله ها هدایت کند؛ همین 
هم شد تا جمعیت امام علی، در راستای اهدافی که 
دارد، به این موضــوع ورود پیدا کند و از بچه های 
تحت پوشــش جمعیت که اغلــب بچه های کار 
هســتند، بخواهد در این مســابقه شرکت کنند، 
بیشــتر این بچه ها از مناطق حاشیه نشین تهران 
و اطراف آن و همچنین اســتان البرز هستند که 
تعدادی از آنها عضو تیم های ورزشی هم هستند. 
تعدادی از شــرکت کنندگان هم قبال هیچ سابقه 
ورزشــی نداشــتند، اما دلشــان می خواست در 
این مسابقه شــرکت کنند. همان روز جمعه هم 
پیش بینی شــده بود کــه همان روز تعــدادی از 
بچه ها به تیم اضافه شــوند؛ این اتفاق هم افتاد.« 
خانه ایرانی جمعیت امام علی، 6 سالی می شود که 
در »دروازه غار« درش را بــه روی اهالی محله باز 
کرده و بچه های این محله و محله های همســایه، 
قبل یا بعد از کار، آن جا را خانه دومشان می دانند 

و روز جمعه همه می دانستند 
که کار، کار خانه ایرانی اســت. 
صبح جمعه محلــه دروازه غار 
رنگ وبوی دیگری گرفته بود، 
نــه این کــه دیوارهایش رنگ 
خورده باشــد، یــا زمین اش 
آبپاشــی شده باشــد و یا ُگلی 
از جایــی روییده باشــد؛ نه. 
محلــه، همان محلــه قدیمی 
بود کــه پیاده راه هــا و کوچه 
پــس کوچه هایــش از تجمع 
معتادان شب ها سیاه تر است و 

صبح که می شود دیوارهایش سیاه تر از شب های 
قبل. بساط معتادان در همه جای این محله پهن 
است، روز و شب هم ندارد. جمعه صبح اما بچه ها 
به خیابان ریختند، مسیرشــان مشخص بود، قرار 
بــود دو کیلومتر را بدوند، قرار بــود فیلمی کوتاه 
در ذهنشــان شــکل بگیرد، فیلمی که روي دور 
تند تنظیم شــده بود. گشــتی ۴5 دقیقه ای در 

معروف ترین محله آسیب دیده تهران؛ دروازه غار. 
واحدی که مســئول کمیتــه ورزش جمعیت 
امام علی)ع( اســت، می گوید که برگــزاری این 
مسابقه باعث شــگفتی اهالی محل شد، آنها برای 
نخستین بار بود که برگزاری چنین مسابقه ای را از 
نزدیک می دیدند، حتی برخی از معتادان هم آمده 
بودند به تماشــا: »ما محل شروع مسابقه را زمین 
فنس کشیده شده شهرداری محله دروازه غار قرار 
دادیم، جایی که پاتوق معتادان اســت.« خیلی از 
معتادان شب را همان جا می خوابند. ساعت هشت 
صبح جای معتادان تنگ شده بود، آنها صبح را با 

هیاهوی بچه ها شــروع کردند. واحدی می گوید: 
»حضور بچه ها در این مســابقه خیلی پرشور بود، 
نقطه شــروع همان منطقه بود و نقطه پایان ضلع 
جنوب شــرقی هرندی بود که بوســتان زندگی 
نام دارد، درســت کنار پارک هرنــدی.« کودکان 
خودشان معتاد نبودند و نیستند اما درگیری شان 
با اعتیاد غیرمستقیم است، هر روز چشم شان را به 
روی همین آدم های فرتوت و ســردرگریبان کنار 
خیابان ها باز می کنند، یا در خانه شــان، همیشه 
بساطی به راه اســت. خیلی از آنها بچه های کارند، 
بچه های محــروم از تحصیل، بچه هــای محروم. 
همان ها که روز تعطیل شان را به دروازه غارگردی 
گذراندند، نفر اول کفش ورزشی »تن تاک« هدیه 
گرفت، نفر دوم پوشاک ورزشــی و نفرات سوم تا 

پنجم توپ فوتبال جایزه گرفتند. 
جای ورزش، موادمخدر در دروازه غار 

فراگیر است
واحدی می گوید که اعتیاد در این منطقه فراگیر 
است؛ مسابقه برگزار شد تا گفته شود که به  جای 
فراگیرشدن مصرف موادمخدر، باید فضای ورزشی 
برای این کودکان فراگیر شود: »تجربه ثابت کرده 
که هیچ ابزاری مثل ورزش نمی تواند در پیشگیری 
و کاهش آسیب های اجتماعی 
تأثیر بگــذارد، برپایی چنین 
مســابقه هایی به بچه ها انگیزه 
می دهد، برایشان جالب است، 
آن قدر جالــب کــه خیلی از 
بچه هایــی که نتوانســتند در 
مسابقه شــرکت کنند، از چند 
و چون آن پرســیدند و این که 
چطــور می تواننــد عضو تیم 

ورزشی ما شوند.« 
بازی های بومی در 
محله ها بر پا می شود

حاال قرار است مسابقه های ورزشی در محله های 
دیگر هم برگزار شــود، نه فقط دو که رشــته های 
ورزشــی دیگر هم: »فعال این مســابقه در استان 
تهران و البرز متمرکز شده و برنامه هایی هم برای 
دختــران در نظر داریم. قبل از ایــن لیگ والیبال 
دختران را داشــتیم و در برنامه بعدی می خواهیم 
آنها را هــم وارد این مســابقه های عمومی کنیم. 
حتی برای  ســال آینده هم می خواهیم بازی های 
بومی و فستیوال بازی های ورزشی را برگزار کنیم. 
قرار اســت بچه های تهران و اطراف تهران در این 
مسابقه ها شرکت کنند.« بچه ها می خواهند دیده 
شــوند و برگزاری این مســابقه ها فرصتی برای 
دیده شدن آنهاست، برای تخلیه هیجان هایشان. 
آنها منتظــر برنامه های دیگــر جمعیت امام علی 
هســتند: »واقعا جای برگزاری این مسابقه ها در 
این محالت خالی اســت، در این محله ها آنچه در 
دسترس است، مواد مخدر و وسایل مصرفش است 

تا برنامه های ورزشی.«

روي خط خبرمیز خبر

انفجار مین کودِک چوپان را کشت
شهروند| به دنبال انفجار میــن در غرب کرخه 
هر دو پای یک کودک ۱2 ســاله قطع شد و ساعتی 
بعد درگذشت. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی دزفول این کودک در حین چرای دام 
بوده که مین به جا مانده از جنگ تحمیلی زیر پایش 
منفجر شده است.منابع محلی از انفجار مین در غرب 
کرخه در شهرستان شوش در روز دوشنبه خبر دادند 
و روز گذشته اعالم کردند با وجود تالش برای نجات 
این کودک و انتقال آن به بیمارستان نظام مافی، اما 
او به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. 
کانال مین و زندگی این خبر را در حالی نقل کرده که 
هفته گذشته هم انفجار مین در همین منطقه موجب 
از بین رفتن یک دستگاه پیکان و مصدوم شدن سه 
نفر شد و همچنین در طول یک ماه گذشته هم یک 
دستگاه تراکتور بر اثر انفجار مین منهدم شد.فریدون 
جعفریان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول در این باره به »مهر« گفت: »عصر روز دوشنبه 
یک چوپان نوجوان از اهالی روستای عنکوش از توابع 
شهرستان شــوش در حین چرای دام دچار حادثه 
انفجار مین به جای مانــده از دوران جنگ تحمیلی 
شد.«به گفته او این چوپان ۱2 ساله در حادثه انفجار 
هر دو پای خود را از دســت داد، با وجــود اعزام به 
اورژانس بیمارستان نظام مافی شوش به دلیل شدت 

خونریزی جان سپرد.«

رئیس اداره امور دندانپزشکی معاونت درمان 
وزارت بهداشت خبر داد: 

 اعالم سامانه »درمان یاب« 
وزارت بهداشت

ایســنا| رئیس اداره امور دندانپزشکی معاونت 
درمــان وزارت بهداشــت نحــوه ارایــه خدمات 

دندانپزشکی در نوروز ۹۷ را تشریح کرد.
قاســم صادقی، دربــاره نحوه ارایــه خدمات 
دندانپزشــکی در نوروز ۹۷ گفــت: »در کنار ارایه 
خدمــات اورژانس و شــبانه روزی کــه در حوزه 
پزشکی در تعطیالت نوروز ارایه می شود، خدمات 
دندانپزشــکی هم در مراکز مشــخصی توسط 
دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی سراسر 
کشور ارایه خواهد شد. مکان این مراکز نیز از طریق 
دانشگاه های علوم پزشکی هر شهر به مردم اعالم 
می شــود و می توانند در صورت نیــاز به خدمات 
اورژانســی دندانپزشــکی، به این مراکز مراجعه 

کنند.« 
او ادامه داد: »بر همین اســاس تمام دانشگاه های 
علوم پزشــکی سراسر کشــور باید برای نوروز یک 
مرکز دندانپزشــکی را در سطح شهر مشخص و به 
مردم اعالم کنند. البته عمدتا این مراکز در حاشیه 
بیمارستان ها یا داخل بیمارستان ها است. بنابراین 
این مراکز در دانشــگاه های علوم پزشکی استان ها 
برقرارند و دانشگاه های علوم پزشکی خارج از مراکز 
اســتان هم موظفند که برای تعطیالت نوروز مرکز 

دندانپزشکی داشته باشند.« 
صادقی با بیان این که در این ایام 6۳ دانشگاه و 
دانشکده سطح کشور موظفند یک مرکز اورژانس 
ارایه خدمات دندانپزشــکی آماده کنند و آدرس، 
نوع خدمات و ســاعت فعالیتش را مشخص و به 
مردم اعالم کنند، گفت: »ساعات فعالیت آنها طی 
دستورالعملی مشخص شده است. بر این اساس 
یکسری ضوابط مشخص کشــوری درباره نحوه 
فعالیت آنها برای همه دانشگاه های علوم پزشکی 

ارسال شده و طبق آن عمل می شود. « 

17 چهارشنبه 23 اسفند 1396 | سال پنجم | شماره 1368 | jameeh@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه جامعه | www.shahrvand-newspaper.ir  

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:آذرپور19/00

اتمامصفحهآرایی
19/30

شروعصفحهآرایی:16/38
اتمامصفحهآرایی:16/48

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی 
هرمزگان از رسیدن به نتیجه قابل قبول در پیاده سازی 
المان های شهری در هرمزگان خبر داد. ابراهیم رستم 
گورانی در همایش شــهرداران هرمــزگان افزود: با هم 
اندیشی و همفکری که با شــهرداران تمامی شهرهای 
استان صورت گرفته اســت در حوزه المان های شهری 

به نتیجه مناسبی دست پیدا کرده ایم.
وی با بیان اینکه در ســاخت المان های شهری باید 
چنــد نکته را در نظر داشــت، اظهار داشــت: وضعیت 
جغرافیای شــهر،  فرهنگ زندگی و پوشش مردم شهر 
و مبحث  اقتصادی ساخت المان می توان نتیجه بهتری 
را در احداث المان شــهری گرفت .  مدیــر معماری و 
شهرســازی راه و شهرســازی هرمزگان بــا تاکید بر 
مشــارکت شــهروندان در ســاخت المان های شهری 
خاطرنشان کرد، برگزاری مســابقات طراحی و ساخت 
المان شــهری میتواند ایــده های بســیار خوبی را به 
شهرداران بدهد، لذا همه شهرداران باید از این ظرفیت 
اســتفاده کنند . وی افزود: اکثر شــهرهای ما در المان 
های میادین فقیر هستند و شهرداران باید هرچه زودتر 
اقدامات الزم را در خصوص اجــرا و احداث المان های 
شهری انجام دهند.  گورانی ادامه داد؛ مسئله مهم دیگر 
که باید در اجرای مبلمان به آن توجه داشــت، مناسب 

سازی معابر برای استفاده معلولین است .
مدیر معماری و شهرســازی استان هرمزگان  با اشاره 
به بازآفرینی شهری گفت: یکی از طرح هایی که در این 
زمینه آغاز شــده بازآفرینی در محله چاهســتانی های 
بندرعباس اســت که می تواند در همه شهرهای استان 
نیز صورت گیرد، بدیهی اســت اینگونه بازآفرینی بافت 
های فرسوده  منجر به افزایش روحیه و نشاط در ساکنین 
این محالت میشود و همچنین دســتگاه های مختلف 
مخصوصا شهرداری می توانند خدمات رسانی بیشتری 
به این محالت داشــته باشــند . وی خاطرنشــان کرد : 
درآمدهای دولتی کفاف عملیات عمرانی شهری را نمی 
دهد ، لذا شهرداری ها باید بتوانند خودشان کسب درآمد 
کنند ، پروژه های مشــارکتی و پروژه های گردشگری 
ظرفیت های خوبی برای کســب درآمد هستند که باید 

شهرداران نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.

مدیر معماری شهرسازی راه و شهرسازی هرمزگان:
المان های شهری باید ریشه در هویت 

شهری شهرها داشته باشند
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بیشتر شرکت کنندگان 
در این مسابقه 11 تا 18 ساله 
بودند که اغلب کودک کارند 
یا محروم از تحصیل و دچار 

محرومیت

محل شروع مسابقه پاتوق 
معتادان بود

قرار است در  سال آینده 
بازی های بومی و فستیوال های 

ورزشی در محالت تهران 
برگزار شود

بیشتر افراد شرکت کننده 
در این مسابقه، از مناطق 
حاشیه نشین تهران  بودند

شــهروند| دفتر امور پستی ســازمان ملل 
به مناســبت روز جهانــی حیات وحش، تمبر 
یادبود سمندر لرســتانی را منتشر کرد. سمندر 
کوهستانی لرستان گونه ای ســمندر است که 
در جنوب رشــته کوه های زاگرس در نزدیکی 
شهبازان لرستان زندگی می کند. طبق مصوبه 
شورای عالی محیط زیست ایران به علت در خطر 
انقراض بودن نسل این دوزیست، خرید و فروش 
و حمل آن ممنوع بوده و فــرد خاطی جریمه و 

بازداشت می شود.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، مدیر اجرایی کنوانسیون منع 
تجارت گونه های گیاهــی و جانوری در معرض 
خطر انقراض )سایتیس( با اعالم این خبر گفت: 
»در 2۰دسامبر  سال 2۰۱۳ در شصت وهشتمین 
نشست عمومی ســازمان ملل و بنا بر پیشنهاد 
کنوانســیون تجارت بین المللــی گونه های در 
معرض انقــراض گیاهــی و جانــوری حیات 
وحش)ســایتیس(، روز ۳ مــارس به عنوان روز 

جهانی حیات وحش اعالم شد.«
رضــا فرجــی هــدف از اعــالم روز جهانی 
حیات وحــش کــه مصــادف با شــکل گیری 

کنوانسیون ســایتیس در ســال ۱۹۷۳ است 
را افزایــش آگاهــی عمومی در ســطح جهان 
درخصوص گونه هــای حیات وحــش و نقش 
کنوانسیون ســایتیس در حفاظت از گونه های 
جانــوری و گیاهی در معرض خطــر انقراض و 
کنترل تجارت گونه ها برشــمرد. فرجی اضافه 
کرد: »به مناسبت روز جهانی حیات وحش، دفتر 
امور پستی سازمان ملل در  ســال 2۰۱8 اقدام 
به انتشار ۱2 قطعه تمبر از گونه های مندرج در 
ضمایم کنوانسیون سایتیس کرده است که یکی 
از این تمبرها به گونه سمندر لرستانی اختصاص 
یافته اســت.« به گفته مدیر اجرایی کنوانسیون 
ســایتیس، این گونه که اندمیک )بوم زاد( ایران 
است فقط در اســتان های لرستان و خوزستان 
پراکنش دارد و در  ســال 2۰۱۰ در پانزدهمین 
نشســت متعاهدین کنوانســیون سایتیس در 
کشور قطر، با پیشنهاد کشــورمان در ضمیمه 
شماره یک این کنوانسیون قرار گرفت تا ضوابط 
این کنوانسیون و حمایت های دولت های عضو، 
زمینه حمایت هرچه بیشــتر بین المللی از این 
گونه و ممانعت از تجارت غیرقانونی آن را فراهم 

کند.

مدیر اجرایی کنوانسیون سایتیس خبر داد:

انتشار تمبر سازمان ملل با تصویر سمندر لرستانی 
مهر|  سفیر صربســتان در ایران از سفر ۷هزار 
ایرانی به کشورش در 6 ماه اخیر خبر داد. او می گوید 
لغو ویزا، گردشگران ایرانی را راهی صربستان کرده 

است. 
دراگان تئودورویچ سفیر صربستان در ایران گفت: 
»توریست هایی که به صربستان می روند میهمان 
مردم صربســتان خواهند بود. اخالق صرب ها به 
ایرانی ها شبیه است. توریســت های ایرانی که به 
صربستان می روند از نظر تکریم و احترام مطمئن 
باشند، چون دو کشــور با هم دوست هستند. من 
مطمئنم که گردشگری در بخش های فرهنگی- 

ورزشی و اقتصادی به دو کشور کمک می کند.«
او با اشــاره به این که دیگر مشــکلی برای ورود 
ایرانی ها به صربستان نیســت، ادامه داد: »از زمانی 
که ویزای صربستان برای مردم ایران لغو شد، تعداد 
زیادی از مردم ایران به صربستان می آیند. می دانیم 
که همیشه در شــروع کارها کمی مشکالت وجود 
دارد ما داریم با افزایش روابط گردشــگری تبادل 

امنیت می کنیم.«
 به گفته تئودورویچ درحالی که مســأله گذشته 
گردشگری میان ایران و صربستان پاسپورت های 
جعلی بود، در هفته آینده جلســه ای با کنسولی 

وزارت خارجه ایران و صربستان برای حل مشکالت 
گردشگری حل برگزار می شود.

سفیر صربستان در ایران همچنین گفت: »برپایی 
پرواز مستقیم در سفر ایرانی ها به صربستان مهم 
است. در این زمینه گفت وگو کرده ایم و اکنون اگر 
کسی از تهران یا از شــیراز به بلگراد بیاید مشکلی 

ندارد.«
او اضافه کرد: »از ماه ســپتامبر ویزای صربستان 
را لغو کردیم و دولت ایران لغو ویــزا را از اول نوامبر 
اجرایی کرد. از زمانی که ویزا لغو شد تاکنون حدود 
۷ هزار ایرانی به صربســتان آمدند. مقصد آنها تنها 
بلگراد نبود بلگراد پایتخت اســت و در صربستان 
شــهرهای مختلف گردشــگری وجــود دارد که 

گردشگران به آن جا هم می روند.«
تئودورویچ از ســوی دیگر با اشاره به این که وزیر 
امور خارجه ایران در ســفرش به بلگــراد دیداری 
با تجار هم داشــت، ادامه داد: »سفر مقامات ایران 
به صربســتان به شناخت دوســتی بین دو کشور 
کمک کرده اســت و مردم ما نیز با ایرانی ها بیشتر 
آشنا شــده اند به خصوص این که رئیس جمهوری 
صربستان در این دیدارها گفت که ما در همکاری 

با ایران مرز نداریم.«

سفیر صربستان خبر داد:

سفر 7 هزار ایرانی به صربستان بعد از لغو ویزا


