 ٩٠میلیون نسخه الکترونیک در کشور صادر شد

ساماندهی کارتنخوابها

رئیس سازمان بهزیستی ،از ساماندهی کارتن خواب ها خبر داد و گفت :ظرفیت کافی برای پذیرش کارتن خواب ها وجود دارد .انوشیروان
محسنی بندپی به ساماندهی کارتن خوابها اشاره کرد و افزود :تعداد کارتن خوابها هرچه باشد آمادگی ساماندهی آنها را در سازمان بهزیستی
داریم و برای آنها برنامه ریزی های الزم انجام شده است.وی گفت :در حال حاضر در تمامی استان های کشور تعدادی مرکز برای نگهداری
کارتنخوابها راه اندازی شده است و از نظر مکان اقامت مشکلی وجود ندارد.رئیس سازمان بهزیستی ،در مورد معتادان متجاهر نیز افزود:
سازمان بهزیستی در سال گذشته ۷۱هزار معتاد متجاهر را در مراکز پذیرش کرده است که این افراد عمدتا کارتن خواب ،بی خانمان و آواره بودند
و در سال جاری نیز همچنان در جهت ساماندهی آنها اقدامات الزم انجام می شود.به گفته وی ،آمارها نشان می دهد از ابتدای سال تا کنون ،تعداد
معتادان متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شده نسبت به گذشته کمتر شده است.رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد :هر زمان که نیاز باشد
تعداد شلتر  ،سرپناهها و گرم خانهها را بیشتر می کنیم و براساس تقاضا مراکز کافی در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.محسنی بندپی به ارائه
یک وعده غذای گرم در این گرم خانه ها اشاره کرد و گفت :در این مراکز امکاناتی در حد توان و اعتباراتمان در اختیار این افراد قرار می دهیم.
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یادداشت روز


فقر؛ دشمن آزادی
فردینعلیخواه
جامعهشناس

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه امسال بیش از  ٢٠میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است گفت :از زمان آغاز
برنامه نسخه الکترونیک طی سال گذشته تا کنون  ٩٠میلیون نســخه درمانی الکترونیک در کشور صادر شده است .سیدتقی
نوربخش اظهار داشت  :یکی از برنامههای مهم سازمان تامین اجتماعی ،ایجاد نسخه الکترونیک و حذف دفترچه بیمه است که این
برنامه در تمامی مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور به اجرا درآمده است .نوربخش با بیان اینکه توسعه سامانه نسخه
الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است ،گفت :در حال حاضر در هشت استان کشور
نسخه الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرارداد صادر میشود .وی تصریح کرد :صدور نسخه الکترونیک زیرساخت مهمی برای
تحول در نظام سالمت کشور به شمار میرود که سازمان تامین اجتماعی در این حوزه ،پیشگام است.مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی هدف از سفر یک روزه خود به جنوب استان کرمان را بررسی امکانات موجود درمانی این مناطق و یافتن راهکارهای موثر
برای پیشرفت و ارتقای این زیرساختها بیان کرد.
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مراسم بزرگداشت روز حقوق
بشر اسالمی و کرامت انسانی و
اعطای چهارمین جایزه حقوق
بشر اسالمی یکشنبه ۱۴مرداد
با حضور آیتاهلل آملی الریجانی
رئیس قوه قضاییه و محمد جواد
الریجانی دبیر ستاد حقوق
بشردرمجتمعفرهنگیشهید
بهشتی برگزار شد.
عکس :ایسنا
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اولین فستیوال ون کافههای پایتخت در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس کار خود را آغاز کرد

احیای حیات تهران از شب مردگی

سید مهدی رضوی| گروه جامعه
samar_raz@yahoo.com

پایتخت ایران جزو معدود کالنشهرهای
جهان اســت که فعالیــت در آن فقط به
ساعات اداری  -طول روز -محدود است
در حالی که ساکنان عمده شهرهای بزرگ
دنیا حتی کشــورهای اسالمی ،بخشی از
فعالیتهایشــان در حوزه خرید ،تفریح،
ورزش و گردشگری را در زمان شب انجام
میدهند؛ به طوری کــه حجم ترددهای
شبانه درونشهری در آنها (مثال در دبی)
دستکمی از روز ندارد.
اما در تهران شــبمردگی بهخصوص در
دو منطقه مرکزی شهر که ناشی از تمرکز
ســاختمانهای اداری و کمبود ســرانه
خدماتی است ،کاهش فعالیتهای شبانه
را سبب شده است.
شبهای تاریک تهران «حیات شبانه» در
پایتخت را کمرنگ کرده است؛ در حالی
که دامنــه فعالیت اکثر کالنشــهرهای
دنیا تنها محدود به ساعات روز نیست .در
پایتختهای جهان و کالنشهرها از طریق
فعالیتها و عملکردهایی متناسب با هر
شهر زندگی در شبها نیز جریان دارد.
بســیاری از زیباییهای بصــری نیز در
ساعات شب با استفاده از نورپردازیهای
شهری به جاذبههای ارزشمندی چه در
مراکز شــهری و چــه در نواحی تاریخی
شهرها تبدیل میشــوند.بنابراین وجود
زندگی شــبانه پویا و ســرزنده در مراکز
شهری یکی از ویژگیهای بارز شهرهای
موفق دنیاست که تاکنون در شهر تهران
در ســطح کالن برنامه راهبــردی برای
ساماندهی آن تهیه و تدوین نشده است.
حیات شــبانه تهــران با
ونکافهها کلید خورد

پروژه حیات شــبانه تهران با اســتقرار
ونکافهها در محوطه بــاغ موزه انقالب و
دفاع مقدس کلید خورد.
اولین فســتیوال ون کافههای تهران در
قالب طرح حیات شــبانه پایتخت در باغ
موزه انقــاب و دفاع مقــدس در اراضی
عباسآباد کار خود را آغاز کرده و جعفری،
مدیرعامل موزه انقالب اســامی و دفاع
مقدس با بیان اینکه بحث نشاط اجتماعی
و توجه به فعالیتهای اجتماعی بسیار مهم
است ،گفت :مدتهاست که بحث نشاط
اجتماعی در دستور کار شهرداری تهران
و موزه دفاع مقدس قرار گرفته اســت و با
توجه به توسعه ظرفیتهای موزه توانستیم
جذب گردشگر را افزایش دهیم؛ به گونهای
که در نیمه دوم سال 1396میزان حضور
گردشگران خارجی در موزه دفاع مقدس
 80درصد رشد داشت و حضور گردشگران
داخلی نیز حدود  40درصد رشــد داشته
است.
وی با بیان اینکه مردم در ســاعات روز
امکان استفاده از مراکز فرهنگی همچون
موزهها را کمتر دارند ،گفت :از آنجایی که
فعالیتهای شــبانه در تهران کم است،

میهمانان خارجی برای تفریح در شــب
تهران دچار مشکل هســتند؛ به همین
دلیل الزم است فعالیتهای فرهنگی در
شب گسترش یافته و ساماندهی شوند.
جعفری با بیــان اینکــه از  10تیرماه
امســال برای اولین بار در کشــور بخش
شــبانه موزه دفاع مقدس راهاندازی شد،
گفت :از ســاعت پنج عصر تا ساعت 22
آماده پذیرش میهمانان در شیفت شب
هســتیم و زمینهای فراهم شد تا مردم با
خانوادههایشان از این فضا استفاده کنند.
مدیرعامل موزه انقالب اســامی و دفاع
مقدس با بیان اینکه طــی رایزنیهای
انجام شده با مسئوالن ستاد گردشگری
مقرر شد که ون کافهها تا ساعت  2بامداد
در محدوده موزه مســتقر شوند تا مردم
بتوانند عالوه بر استفاده از ظرفیت موزه،
از ون کافهها نیز استفاده کنند ،اظهار کرد:
امیدواریم بتوانیم از این الگو کمک گرفته
و مدل متناسبی با شــرایط امروز جامعه
فراهمکنیم.
ازونکافههاحمایتمیکنیم
ســیف ،رئیس ستاد گردشگری

خبر ویژه

حمایت وزارت کشور از طرحهای
سمنهای فعال حوزه کودکان کار

معاون مشــارکتهای اجتماعی وزارت کشور گفت :در
سطح کشور بیش از 800سازمان مردم نهاد فعال در حوزه
کودکانکاروخیابانوجودداردکهحمایتهایتحصیلی،
مالی و ...از این کودکان دارند.
کمال اکبری  با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد حوزه
کودکان کار و خیابان در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی
مشــغول فعالیت هســتند ،اظهارکرد :وظایف برخی
سازمانها به طور مستقیم رسیدگی و حمایت از کودکان
کار و خیابان است و در برخی سازمانهای مردم نهاد نیز  به
عنوان یکی از وظایف جانبی آنان است.
وی ادامه داد :در سطح کشور بیش از  800سازمان مردم
نهاد فعال در حوزه کودکان کار و خیابان وجود دارد که از
این کودکان حمایتهای تحصیلی ،مالی و  ...دارند و شامل
تمام موسسات ،خیریهها و سازمانهایی بوده که به صورت
تخصصی و جانبی در موضوع فعالیت میکنند .همچنین
در سطح ملی نیز بیش از  30ســازمان مردم نهاد در این
عرصه فعالهستند.معاون مشارکتهایاجتماعیوزارت
کشور با اشاره به اینکه حمایت از کودکان کار و خیابان را

در اولویت وزارت کشور قرار دادهایم ،گفت :قصد داریم از
طرحهایی در زمینه ساماندهی و حمایت از کودکان کار و
خیابانکهتوسطسازمانهایمردمنهادفعالدراینعرصه
ارائه می شوند ،حمایت کنیم؛ البته این طرح ها باید قابل
اجرا و شناسنامه دار مشخص و با نتایج قابل ارزیابی باشند.
وی تصریح کرد :اعتبارات الزم را برای اجرایی شدن این
طرحها در اختیار سمنها قرار خواهیم داد که مقدار آن
بسته به نوع طرح ،محل اجرا و گستره آن ،متفاوت است؛
البته در سال گذشته نیز حمایتهایی در این باره انجام شد
و بیش از  50درصد اعتبارات حوزه اجتماعی کشــور  ،از
طریق سازمانهای مردم نهاد هزینه شد.
اکبری در پاسخ به این سوال که گفته شده است آمارهای
دقیقی از کودکان کار بازمانده از تحصیل وجود ندارد و آیا
سامانه رصد آسیبهای اجتماعی وزارت کشور نیز چنین
آماری را احصا نکرده؟ گفت :ســامانه رصد آسیبهای
اجتماعی وزارت کشور قدمت باالیی نداشته و به همین
دلیل هنوز تمامی آمارها را در اختیار ندارد؛ البته این آمارها
هم معلول آمارهای کلی کشور است .از طرفی سامانه رصد
آسیبهای اجتماعی وزارت کشور آمارگیری نمیکند و
ضمن استفاده از آمارهای دستگاههای اجرایی ،به تحلیل
آن آمارها میپردازد.

پرسه در شهر
مراسم بزرگداشت روز
حقوق بشر اسالمی و
کرامت انسانی

جـامـعـه

شورای شــهر تهران با بیان اینکه احیاء
حیات شبانه جزو ایدههای جدید مدیریت
شهری در این دوره است که آن را پیگیری
میکنیم ،گفت :زندگی شبانه در تهران را
باید به رسمیت شناخت و کمک کنیم تا
تهران در شب قشنگتر باشد و مدیریت
شهری نیز در این زمینه تمام تالش خود
را انجام میدهد؛ چرا که شهرهای بزرگی
همچون تهران تعطیل بردار نیســتند و
میتوانیم از همه ظرفیتهای آنها استفاده
کنیم.
وی با بیــان اینکه یکــی از اهداف اصلی
این طرح ایجاد نشــاط اجتماعی است،
گفت :مردم کجا میتوانند بروند ،وقتی که
شــهرداری تهران  با بیان اینکه چندی خدمات عمومی پارکها ساعت معینی
پیش رئیس کمیته گردشگری شورای دارد و در یک ساعت مقرر حتی چراغهای
شهر دستور دادند که طرحی برای احیای پارک خاموش و درهای سرویس بهداشتی
شــبهای تهران داشته باشــیم ،گفت :بسته میشود و این در حالی است که شب
گرفتاریهای روزمره مردم اجازه نمیدهد تهرانپتانسیلهایزیادیداردومیتوانیم
که آنها در طول روز از نقاط دیدنی شــهر   از آن استفاده کنیم.
بازدید کنند و این در حالی است که تهران وی با بیان اینکه ما موظف هستیم برای
ظرفیتهای بازدید شبانه زیادی دارد.
مردم  ،شهر را آماده و در شب فعال کنیم،
وی با بیان اینکه طــی هماهنگیهای گفت :در شب اقتصادهای خرد همچون
انجام شده با مدیر عامل موزه دفاع مقدس ونکافههامیتوانندفعالیتکردهومعضل
در پی افزایش ســاعت موزهها ،نسبت به شــبمردگی تهران را در برخی مناطق
اســتقرار ون کافهها اقدام کردیم ،اظهار حلکنند.
کرد :دوســتانی که تحت عنوان ون کافه
فعالیت میکنند حامی نداشته و تاکنون
شبهای تهران ظرفیتهای
به صورتپراکنده مستقرمیشدند وحتی
بسیارخوبیدارند
ماموران ســد معبر و غیره با آنها برخورد درادامهحجتنظریعضوشورایشهرنیز
فیزیکی بد میکرد؛ اما حاال شــهرداری با بیان اینکه تهران دچار شب مردگی شده
نقش تســهیلگری ایفا میکند و بدون و این در حالی اســت که شبهای تهران
پرداخت هزینه نسبت به ساماندهی آنها ظرفیتهایبسیارخوبیدارند،گفت:البته
در نقاط اصلی گردشگری اقدام می کند.
باید قدری فضا را باز کرد تا مردم بتوانند
فضاها را احیا کنند.
زندگی شبانه در تهران را باید وی با بیان اینکه باید به همه سبکهای
بهرسمیتشناخت
زندگی احترام گذاشت ،گفت :حق نداریم
خلیلآبادیرئیسکمیتهمیراثفرهنگی جایشهروندانتصمیمبگیریم.
عکس  :میزان

وقتی خبر مربوط به لغو قانون ممنوعیت رانندگی
برای زنان در کشــور عربســتان را میشــنویم
خوشحال میشویم .خوشحالیمان ازآنجهت
است که زنان هم مانند مردان ،میتوانند از یک  
فرصت اجتماعی و شــاید هم یک لــذت به نام
رانندگی بهرهمند شوند .البته زنان ایرانی دههها
قبل این آزادی را کسب کرده اند .ولی پرسش این
مطلب آن است که آیا به دست آوردن این آزادی
در عمل به معنای توانایی استفاده از آن نیز هست؟
باید توجه داشــت که آزادی یکطرف مسئله،
و توانایی برای برخورداری از ایــن آزادی طرف
دیگر مسئله است .هرچند نسبی است؛ ولی شاید
اهمیت دومی بهمراتب کمتر از اولی نباشد .من
از این آزادی برخوردارم که در خیابانهای شهر
رانندگی کنم؛ ولی نکته آن است که من باید توان
استفاده از این آزادی را نیز داشته باشم که منظورم
در اینجا توان مالی است .اگر من پول کافی برای
خرید ماشین نداشته باشم ،در عمل نمیتوانم از
این آزادی بهرهمند شوم؛ هرچند که برای رانندگی
آزادباشم .بهطور مشخص ،وقتی توزیع فرصتهای
شــغلی بین زنان و مردان ناعادالنه باشد و زنان
درآمدی نداشته باشند تا بتوانند ماشین بخرند
داشتن این آزادی شــاید آنطور که باید آنان را
خوشحال نکند .وضعیت مطلوب آن است که هم
آزادی و هم توانایی برخورداری از آزادی؛ در کنار
هم وجود داشته باشند .فقر یا بیکاری هم به شکلی
میتواند آزادی را ســلب کند .اگر این جنبه دوم
یعنی توان استفاده از آزادی را در نظر بگیریم شاید
فرق زیادی بین زنان کشور ایران و عربستان وجود
نداشته باشد .بیایید درباره این سواالت تأمل کنیم:
چند درصد زنان در ایران شاغل هستند؟ زنانی که
شاغل هستند بیشتر در کدام بخشها(خدماتی
و  )...و با چه سطحی از دســتمزد شاغلاند ؟ آیا
درزمینه دستمزدها ،عدالت جنسیتی وجود دارد؟
باید دید که جامعه ازنظر شرایط اقتصادی(اشتغال
و درآمد زنان) ،و ازنظر شرایط فرهنگی (رانندگی
در فرهنگ مردساالر) ،چقدر برای رانندگی زنان
مناسب اســت؟ بدون تردید در ایران زمینههای
فرهنگی برای رانندگی زنان مناسبتر از کشور
عربســتان اســت؛ هرچند معتقدم که هنوز در
خیابانها نوعی خشــونت پنهان علیه رانندگان
زن اعمال میشود ،با این حال شرایط اقتصادی
هنوز توان استفاده از این آزادی را برای زنان فراهم
نمیآورد« .تغییرات نقطهای» بــرای مثال لغو
ممنوعیت رانندگی زنان یا لغو هر قانون ناعادالنه
دیگر ،هرچند گامی مؤثر برای گسترش عدالت
جنسیتی اســت ،ولی گامی ناقص در این زمینه
است .عوامل و کارگزاران تغییر در نظام حقوقی
و قوانین ،نخست باید برای خود یک چشمانداز یا
ارزش به نام عدالت جنسیتی تعریف کنند و سپس
جایجای قوانین موجود را بررسی کنند و تطابق
آنها را با این ارزش ارزیابی کنند .وضع مطلوب
آن است که روح حاکم بر کلیه قوانین یک کشور،
معطوف به عدالت جنسیتی باشد.
هرچند نقطه تمرکز این نوشته برزنان بود ،ولی
ایدهای که در آن مطرح شد ،برای سایر عرصههای
اجتماعی هم میتواند استفاده شود .برای مثال من
آزادم تا به رستوران بروم و لذت ببرم؛ ولی وقتی
توان اقتصادی رفتن به رستوران را نداشته باشم
وجود این آزادی چندان برایم کارســاز نخواهد
بود .من آزادم تا به ســفرهای خارجی بروم ،ولی
وقتی هشتم گرو نهم باشد ،وجود این آزادی برایم
چندان خوشحالکننده نخواهد بود.
فقر هم میتواند مهمترین عامل ســلب آزادی
انسان ها  باشد.

در شهر

تداوم ساخت و ساز
غیرمجاز در روستاهای
استان گلستان
علی رغم هشدار مسئوالن
نسبت به ساخت و سازهای
غیر قانونی و غیر اصولی
در اراضی ملی و مناطق
ممنوعه ،روند ساخت و ساز
در روستای زیارت متوقف
نشده و همچنان شاهدیم
ساختمان های بسیاری
بدون اخذ مجوز و در مناطق
ممنوعه از جمله منابع
طبیعی ساخته می شود.
عکس :مهر

بین الملل

بهداشت

تلفات زلزله  ۷ریشتری اندونزی به
 ۹۱تن رسید

بیشتر ظروف پالستیکی مواد غذایی
قابلبازیافتنیستند

دومین زلزله مرگبار اندونزی پس از یک هفته به قدرت
 ۷ریشتر شب یکشــنبه جزایر بالی و لومبوک در این
کشور را لرزاند .به دنبال وقوع این زمین لرزه به ساکنان
این جزایر در مورد احتمال شکل گیری امواج سونامی
در دریا هشــدار داده شــد .به گفته مقامات رسمی
اندونزی ،زلزله تاکنون دســتکم  ۹۱کشته و دهها
مصدوم بر جای گذاشته است.در میان جان باختگان
این حادثه یک نوزاد یک ســاله و یک مرد  ۷۲ساله به
چشم می خورند.زلزله یکشنبه شــب در حالی روی
میدهد که یک هفته پیش زمین لرزه ای به قدرت ۶.۴
در مقیاس ریشتر در همین منطقه رخ داده بود .زلزله
هفته گذشته ۱۴کشته بر جای گذاشته بود.
در این فصل از سال گردشگران زیادی دوران تعطیالت
خود را در جزایر بالی و لومبوک می گذرانند.
زلزله روز یکشنبه در عمق  ۱۰کیلومتری زمین روی
داد .به دنبال وقوع این زمین لرزه تاکنون بیش از ۱۳۰
پس لرزه که قدرت یکی از آنها  ۵.۲در مقیاس ریشتر
بود ،رخ داده است.

انجمن دولت محلی انگلیس اعالم کرد که بیشــتر
بستهبندیهای پالستیکی مواد غذایی قابل بازیافت
نیســتند .بنابر اعالم انجمن دولت محلی انگلیس
بیشتر بستهبندیهای پالســتیکی مواد غذایی که
در سطلهای بازیافت رها میشــوند قابل بازیافت
نیستند.ترکیب پالســتیکهای مورد استفاده در
بســیاری از ظروف مواد غذایی به گونهای است که
شرایط برای بازیافت آن را از بین میبرد.انجمن دولت
محلی انگلیس اعالم کرد :تنها یک سوم از این ظروف
پالستیکی قابل بازیافت است و مابقی آن به محلهای
دفن زباله منتقل میشــود .این درحالی است که
بیش از  ۸۰درصد بستهبندیهای پالستیکی مواد
غذایی میتوانند قابل بازیافت باشند.هر ساله حدود
 ۵۲۵هزار تن ظروف پالستیکی توسط خانوادههای
انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما تنها ۱۶۹
هزار تن از این زبالهها قابل بازیافت اســت .استفاده
از ترکیبی از پلیمرها عامل بروز این مشکل است که
برخی از آنها از مواد نامرغوب تهیه میشوند.

وزارت بهداشت به مراکز آب
درمانی مجوز نمی دهد

معاون درمان وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی با تاکید بر اینکه آب درمانی و ماساژ درمانی
جنبه درمانی ندارند ،گفت :وزارت بهداشت ،برای
مراکز دارای این گونه فعالیــت ها مجوزی صادر
نکرده است و فقط به مراکز توانبخشی برای درمان
بیماران مجوز فعالیت می دهد.قاسم جان بابایی
اظهار داشت :آب درمانی و ماساژ درمانی تاثیری
در درمان بیمــاران ندارنــد و روش های مکمل
محسوب می شــوند.وی توضیح داد :روش های
آب درمانی و ماســاژ درمانی که تبلیغات زیادی
در ســطح جامعه در مورد آنها می شود ،مبنی بر
اینکه برای بهبود و درمان بیماری ها موثر هستند،
تنها می توانند به عنوان یکی از روش های مکمل
تسکین بیماریهای مختلف و برای کاهش آالم
بیماران مورد استفاده قرار گیرند .حرکت در آب
یا هیدروتراپی روشی اســت که در فیزیوتراپی و
کاردرمانی از آن استفاده میشود .هدف از این روش
کاهش درد بیمار و افزایش دامنه حرکات مفاصل
و قدرت اندام با استفاده از آب است .این کار البته
یتواند آرامش روانی بیمار و بهبود وضع جسمانی
م
او را نیز به دنبال داشته باشد.

میراث
آغاز مرمت کاروانسرای
تاریخی عباسآباد میامی

مسئولنمایندگیمیراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردشگری شهرســتان میامی گفت :مرمت
کاروانســرای تاریخی عباسآباد در شهرستان
میامی آغاز شــد .ســیدمحمدصادق رضویان
مسئولنمایندگیمیراثفرهنگیمیامیبااعالم
این خبرافزود :در این مرحله از مرمت ،بهسازی
معابر اطراف کاروانســرا ،اجرای پشت بندهای
حفاظتی و انجام پیبندی و استحکام بخشی
پشتبندهای موجود و بندکشی جدارهها انجام
میشود.او با اشــاره به اينكه تاریخ ساخت این
کاروانســرا مربوط به دوره صفویه است ،افزود:
این کاروانسرا در  70کیلومتری شرق میامی و
در مرکز روستای عباس آباد واقع شده است.او
با بیان اینکه فرم پالن این کاروانسرا مستطیل
شــکل از نوع چهار ایوانی و مساحت آن بيش
از هشت هزار و  500متر مربع است ،گفت :این
کاروانسرا دارای دو ورودی شرقی و غربی است
که ورودی اصلی آن در ضلع شــرقی است و در
وســط حیاط نيز بارانداز برای خرید و فروش و
بارگیری کاالها ساخته شده است .شهرستان
میامی ،شرقیترین شهرستان استان سمنان در
مسیر تهران به مشهد است.

محیط زیست
تأمین حق آبه دریاچه ارومیه از
محل سدها ممکن نیست

مدیر کل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت:
برای تأمین حق آبه دریاچه ارومیه باید به غیر از
محل سدها تمرکز کرد .با کاهش مصرف آب در
بخش کشــاورزی و جلوگیری از برداشتهای
غیرمجاز از چاه های حریم می توان این مشکل
را حل کرد.
سید مرتضی موســوی در یک برنامه رادیویی
درباره حق آبه دریاچه ارومیه اظهار کرد :علت
خشــکی دریاچه ارومیه را بایــد در بحث های
حکمرانی و بخشی نگری در دستگاه های اجرایی
جســتوجو کرد .حاکمیت باید اقتدار الزم را
برای انتظام بخشی به بهره برداری از منابع آب
داشته باشــد و این وظیفه تنها مختص وزارت
نیرو نیســت؛ بلکه یک وظیفه فرابخشی است
که همگان باید کمک کننــد؛ چراکه مدیریت
آب یک موضوع فرابخشی است .وی افزود :ما در
توسعه بهرهبرداری از منابع آب یک مسیر اشتباه
را رفتیم و وارد مســائل اجتماعی شدیم؛ یعنی
مردم معیشت خود را با بهره داری از منابع آب و
به صورت غیرمجاز گره زدند و این مشکل بزرگی
است که باید راهکارهایی را برای رفع آن پیدا کرد
تا حق آبه دریاچه بازگردد.مدیرکل دفتر حوضه
آبریز دریاچه ارومیه گفت :متاسفانه با واگذاری
عرصه منابع ملی به مردم بیشــتر منابع برای
کشاورزی استفاده می شــود و الگوهای کشت
به سمت مصارف پرآب بَر و تولید محصوالت با
بیشترین مصرف آب رفته است .وی با اشاره به
راهکارهایی برای این مسئله عنوان کرد :برای
تأمین درآمد و معیشت مردم به غیر از منابع آبی
باید جایگزین هایــی را در نظر بگیریم تا ضمن
جلوگیری از بهره برداری که به محیط زیست
صدمه می زند ،پایــداری زندگی خود مردم نیز
حفظ شود.مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه
ارومیه بیان داشت :ما به مطالعات عمیق اجرایی
نیاز داریم که آن را در پایلوتی پیاده کنیم و عمال
با تغییر الگوی کشــت ،کار اجرایــی موثری را
جایگزین کنیم .موسوی اظهار داشت :متاسفانه
راهکارهای عملی در برنامه احیای دریاچه ارومیه
اجرا نشده است .همه دستگاه های متولی باید
پای کار بیایند تا مردم هــم همکاری کنند و از
محیط زیست سالمی برخوردار شوند .مدیرکل
دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در پایان تاکید
کرد :همه واحدها از جمله مجلس و حوزه قضایی
باید خود را در این زمینه مسئول بدانند؛ در غیر
این صورت مکانیز ِم صرفا کاهش مصرف از سدها
نمیتواند حق آبه دریاچه را فراهم کند.

