2

روزنامهصبحايران

چهارشنبه  28اردیبهشت  17 1401شوال  18 1443می 2022

اخبار
وزیر ورزش و جوانان:

میدانیم کاهش جمعیت کشور
چه نتایجی دارد

وزیر ورزش و جوانان گفت :همه ما به خوبی
میدانیم کاهش جمعیت کشور چه نتایجی را در
پی خواهد داشت.
سیدحمید سجادی ،در مراسم تجلیل
از فعاالن عرصه جمعیت که روز سه شنبه
در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد ،با بیان
اینکه سرعت کاهش نرخ باروری در ایران سبب
میشود در چند سال آینده در ورطه کاهش
جمعیت روزافزون قرار بگیریم ،افزود :وقتی به
شاخص جایگزینی جمعیت نگاه میکنیم نتیجه
کار رضایتبخش نیست .مث ً
ال تعداد تولدها در
کشور پس از ابالغ سیاستها و پس از سال ۹۵
کاهشی بوده است به طوری که در سالهای
 ۱۳۹۵و  ،۹۶با کاهش  ۴۰هزار تولد به ازای هر
سال مواجه میشویم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری
و تصویب قانون جوانی جمعیت ،گفت :اسناد
باالدستی و قوانین خوبی برای جوانی جمعیت
وضع شده است و اجرای هر یک از بندهای این
ابالغیه ارزشمند در حکم کلیدی راهگشا برای
ساختن آیندهای درخشان و بهتر برای ملت ایران
است.
ممکن است نرخ رشد جمعیت منفی را
تجربه کنیم

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نرخ پایین
باروری در کشور ،افزود :رشد جمعیت کشور در
حال حاضر به شدت کاهنده است و چون نرخ
باروری زیر حد جایگزینی است؛ ممکن است
نرخهای رشد صفر و منفی را تجربه کنیم که
همه ما به خوبی میدانیم کاهش جمعیت کشور
چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش مهم تربیت فرزند در
ساختن جامعهای قوی گفت :نباید از تربیت
فرزندان غافل شویم زیرا تربیت فرزندان برای
مسئولیت پذیری آنان در جامعه ضروری است.

«قبر» در بهشت زهرا چند؟

بخشی از بودجه این سازمان را به دلیل
درآمدزا بودن ،بر عهده خود سازمان برشمرد و
این را هم گفت که قیمت خانههای ابدی سازمان
بهشت زهرا (س) تهران با سایر آرامستانهای
تهران قابل مقایسه نیست.
معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت
زهرا (س) تهران با تاکید بر اینکه خانه ابدی
لوکس و خاصی در این سازمان وجود ندارد،
درباره افزایش قیمت خرید خانه ابدی در سال
جاری ،گفت :در سنوات گذشته در سه ناحیه با
۲۵درصد افزایش واگذار میشد اما امسال برای
رعایت حال هموطنان ،این افزایش با شیبی
مالیمتر اتفاق افتاد و در ناحیه یک ،با  ۱۰درصد
افزایش ،در ناحیه دو با  ۲۰درصد و در ناحیه سه
با  ۲۵درصد افزایش رو به رو بود و خدمات نیز با
 ۲۵درصد افزایش قیمت به مردم شریف و داغدار
واگذار میشود.
روح اهلل محسنی درباره برخی حواشی در
خصوص خرید خانه ابدی ،با بیان اینکه از مردم
میخواهیم اخبار را از مبادی رسمی دریافت
کنند ،اظهار کرد :قیمتها تابع تصمیمات در
شورای اسالمی شهر تهران است ،خانه ابدی
لوکس و خاصی در این سازمان وجود ندارد و
در هر سه ناحیه این سازمان ،خانههای ابدی
یکسان هستند.
معاون مجتمع عروجیان که در یک برنامه
رادیویی صحبت میکرد ،با اشاره به قیمت خرید
خانه ابدی در سال گذشته ،یادآور شد :سال
گذشته در قطعه یک تا  ۱۱۲قیمت هر خانه
ابدی  ۲۵میلیون تومان بود که امروز  ۲۷میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان است.
در ناحیه دو که از قطعه  ۲۰۰تا ۲۵۸
هست ،هر طبقه ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
و در ناحیه سه که از قطعه  ۳۰۰تا  ۳۲۸هست،
هر طبقه خانه ابدی حدود  ۸میلیون و ۸۰۰
هزار تومان است و در ناحیه سه یعنی از قطعه
 ۳۰۰تا  ،۳۲۸قطعات عمومی داریم ( )۳۰۳که
برای رعایت حال شهروندان است و یک طبقه
به صورت رایگان و دو طبقه فوقانی با قیمت ۶
میلیون تومان واگذار میشود.
محسنی ،بخشی از بودجه این سازمان را
به دلیل درآمدزا بودن ،بر عهده خود سازمان
برشمرد و این را هم گفت که قیمت خانههای
ابدی سازمان بهشت زهرا (س) تهران با سایر
آرامستانهای تهران قابل مقایسه نیست.
معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت
زهرا (س) تهران ،افزایش نرخ خدمات را از جمله
علل افزایش قیمتها در این سازمان دانست
و افزود :دو هزار نفر به صورت مستقیم و غیر
مستقیم در حال خدمت رسانی هستند و افزایش
حقوق ساالنه باعث میشود این موضوع پوشش
داده شود.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد :همه
خانههای ابدی یکسان و با یک قیمت هستند و
خانه ابدی لوکس و خاصی وجود ندارد و اگر هر
یک از شهروندان مراجعه کنند ،در صورت وجود
میتوانند در هر قسمت از سازمان بهشت زهرا
(س) خانه ابدی خریداری کنند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

 ۳۸هزار دوز واکسن کرونا در
شبانه روز گذشته تزریق شد

بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در شبانه روز
گذشته  ۳۷هزار و  ۸۲۵دوز واکسن کرونا در
کشور تزریق شده است.
تاکنون  ۶۴میلیون و  ۴۵۷هزار و ۱۵۱
نفر دوز اول ۵۷ ،میلیون و  ۷۳۵هزار و ۵۲۲
نفر دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۳۶۰هزار و
 ۶۱۲نفر ،دوز سوم واکسن کرونا را تزریق
کرده اند.
مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور
به  ۱۴۹میلیون و  ۵۵۳هزار و  ۲۸۵دوز رسید.
در شبانه روز گذشته  ۳۷هزار و  ۸۲۵دوز
واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
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استاندار تهران مطرح کرد:

مسدود شدن گلوگاههای فساد با اجرای طرح اقتصادی دولت

استاندار تهران در پیامی ضمن تبریک ۲۷
اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی ،در
عین حال بر ضرورت اطالعرسانی صحیح درباره
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها ،تاکید
کرد.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی استانداری
تهران ،در متن پیام محسن منصوری  -استاندار
تهران و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومیهای
استان تهران به مناسبت  ۲۷اردیبهشت روز
ارتباطات و روابط عمومی آمده است:
« سالمت یک دستگاه به اتصال اجزای آن
و همنوایی و همسازی آنها ارتباط دارد .روابط
عمومیها میتوانند فعالیت نهادها را ارزیابی و
منعکس کنند و مشخصکننده روشها و نقصهای
دستگاه مربوط خود باشند( .مقام معظم رهبری
مدظله العالی)
ارتباطات حوزهای بسیار گسترده و پیچیده
است که از قامت یک علم واحد فراتر رفته و
شاخههای متعددی را شامل می شود و هر روز
عرصهای نو از آن پیش روی جامعه بشری گشوده
میشود .همین امر مسئولیت متولیان و فعاالن این
حوزه میانرشتهای را خطیرتر میکند؛ چنانکه
امروزه فناوری اطالعات و شیوه های گوناگون

استفاده از آن ،به بخش جدانشدنی زندگی تبدیل
شده و در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ،به عنوان یکی از شاخصهای اصلی
توسعه و پیشرفت شمرده میشود.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به
نام «تولید :اشتغال آفرین ،دانش بنیان» مزین شده
از تمامی مدیران و کارکنان حوزه روابط عمومی

انتظار میرود با برنامهریزی و تالش بیشتر به عنوان
رکن مهم اطالع رسانی و امیدآفرینی ،با همکاری
گسترده درون و برون سازمانی بتوانند بیش از
پیش در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و دولت مردمی در راستای توسعه
عدالت و رفع نابرابری ها ایفای نقش کنند.
دولت سیزدهم در زمینه مدیریت ارز

ترجیحی با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانهها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و
جلوگیری از فساد و رانت ،با اصالح نظام اقتصادی و
تغییر رویکرد در پرداخت یارانهها ،دست به جراحی
بزرگی زده؛ با اجرای این طرح بزرگ و ارزشمند
اقتصادی ،گلوگاههای فساد ،رانت و قاچاق ،مسدود
و توزیع کاال به صورت عادالنه به ویژه در بین اقشار
ضعیف آغاز شده است .در چنین شرایطی باید به
سمت و سوی اطالعرسانی صحیح در خصوص این
طرح حرکت کنیم تا ضمن تبیین دقیق مسأله
برای آحاد جامعه ،افکار عمومی اقناع شود.
اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن بیست و
هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی
به تمامی مدیران ،مسئوالن و کارمندان و همه
دستاندرکاران ساعی و پرتالش عرصه ارتباطات،
روابط عمومی و اطالع رسانی استان تهران که در
جهت ایفای رسالت خطیر گردش شفاف و صحیح
اطالعات گام بر میدارند ،امید دارم جهاد تبیین
با همت و مساعی شما طالیهداران عرصه رسانه
به نحو شایسته صورت پذیرد و حاصل آن ایجاد
آرامش بیش از پیش در جامعه و سرآغازی برای
اصالح ساختارهای اقتصادی در ایران اسالمی باشد،
ان شاءاهلل».

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

ایران در آستانه بحران سالمندی

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :ایران در آستانه سالمندی
جمعیت قرار دارد و این یکی از بحرانهای جدی برای آینده کشور
است.
کمال حیدری اظهار داشت :هفته ملی جمعیت از  ۲۴تا ۳۰
اردیبهشت در کشور برگزار میشود و امیدوارم ضمن گرامیداشت
این هفته ،شروع بسیار خوبی برای بحث توسعه جمعیت در کشور
داشته باشیم.
وی افزود :کشور ایران در آستانه سالمندی جمعیت است و این
یکی از بحرانهای جدی برای آینده کشور است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت :متأسفانه ایران با توجه
به کاهش نرخ باروری دچار خدشه شده و ما نگران این هستیم که
در آینده با سالمندی جمعیت ،بحرانهای آتی از جمله بحرانهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را در پیش رو داشته باشیم که البته
غیرقابل جبران است.
حیدری با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری و دغدغه و تاکید
ایشان برای بالندگی و پویایی جمعیت ،افزود :باید در این زمینه
تالش کنیم ،و دولت در این زمینه ،قانون جوانی جمعیت و حمایت از
خانواده را به دستگاهها از جمله وزارت بهداشت ابالغ کرده است .لذا
وزارت بهداشت نیز در این جهت وظیفه و تکلیف قانونی خود میداند
که در این عرصه و با این استراتژی و راهبرد بتواند قدم جدیدی را
بردارد .به همین دلیل قرارگاهی به نام جوانی جمعیت و فرزندآوری با

دستور وزیر بهداشت و همراهی معاونان و دست اندرکاران این حوزه
تشکیل شد تا بتوانیم وظایف و دستورات خود را متحدانه انجام دهیم.
وی ادامه داد :امیدواریم با توجه به ظرفیتها برای باروری سالم،
فرزندان سالم و زندگی سالم بتوانیم افراد را به فرزندآوری تشویق
کنیم و در این راستا بیشتر قدم برداریم .در حال حاضر اهتمام
خانوادهها باید در جهت فرزندآوری بیش از دو فرزند باشد و اگر به
دنبال این هستیم که ایرانی پویا ،بالنده و جوان داشته باشیم باید
داشتن  ۳یا  ۴فرزند را در دستور کار خود قرار دهیم.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد :با توجه به اینکه شعار هفته
جمعیت «ایران جوان بمان» است ،لذا باید مقدمات الزم در تحقق
این شعار را فراهم کنیم.
وی افزود :در دل قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»
تسهیالت حمایتی بسیار مناسبی برای فرزندآوری فراهم شده است
که از جمله آنها میتوان به تسهیالت معیشتی ،آموزشی و یا مواردی
که مربوط به زندگی است اشاره کرد .در کنار این تسهیالت قانونی،
وزارت بهداشت هم خدمات مشاورهای (برای مردم و دانشجویان)،
آموزشی و همچنین خدمات درمان ناباوری اقداماتی را انجام داده
است که همه این موارد ذیل قرارگاه جوانی جمعیت ،شکل گرفته
است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد :به لطف خداوند
هشتمین جلسه قرار گاه جوانی جمعیت هم تشکیل شد و

دستاوردهای بسیاری در خصوص تکالیف وزارت بهداشت به دست
آورده ایم و امیدواریم به سرعت بتوانیم وقت از دست رفته را جبران
کنیم .ضمن اینکه اگر بخواهیم آینده ایران را ضمانت کنیم باید
به سرعت و با همدلی اهدافمان را دنبال کرده و با همکاری همه
دستگاههای مرتبط در این امر ،فرزندآوری و کمبود نرخ رشد باروری
در کشور را جبران کنیم وگرنه به سرعت دیر میشود و باید با اهتمام
جدی برنامه ریزی کنیم.
وی همچنین گفت :برای تحقق اهدافمان در بحث جمعیت و
فرزندآوری نیز همکاران ما در تمامی مراکز بهداشتی درمانی کشور
مانند گذشته آماده خدمت رسانی هستند.

به مناسبت هفته ملی جمعیت مطرح شد؛

سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت گفت:
 ۸۸درصد جوانان در سن ازدواج ،تمایل به ازدواج
دارند و ما با مسئله عدم تمایل به ازدواج مواجه
نیستیم.
نشست علمی «تحوالت ،سیاستها و
برنامههای جمعیتی ایران» روز دوشنبه ۲۶
اردیبهشت  ۱۴۰۱در دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
مسعود عالمی نیسی سرپرست مؤسسه
تحقیقات جمعیت در این نشست درباره «نجات
ایران از پیری جمعیت ،امکان یا امتناع؟» سخنرانی
کرد و گفت :وقتی از وادی پیش بینی به وادی
سیاست گذاری وارد میشویم ،اراده و امکان
تغییر در جامعه مطرح میشود .لذا امکانها و
پتانسیلهای وجود دارد که ما بتوانیم مسأله
جمعیت را تا حدی حل کنیم.
وی ادامه داد :ماهیت مسئله جمعیت ایران
به تجرد ،ناباروری ،سقط جنین و عدم فرزند آوری
خانوادههای موجود وابسته است.
عالمی افزود :در بحث تجرد طبق آخرین آمار
 ۱۱.۶میلیون مجرد در سن ازدواج داریم .این عدد
بسیار بزرگ است و همین بازه سنی انباشت عدم
ازدواجهایی است که در سالهای گذشته اتفاق

 ۱۱میلیون مجرد در سن ازدواج داریم

افتاده است .اما  ۸۸درصد جوانان در سن ازدواج،
تمایل به ازدواج دارند و ما با مسأله عدم تمایل به
ازدواج مواجه نیستیم .ما یکسری موانع اقتصادی
مثل شغل و مسکن داریم که ناشی از سو مدیریت
است.
وی ادامه داد :در بحث ناباروری بر اساس
تخمینها بین  ۳تا  ۳.۵میلیون زوج نابارور داریم
که هر سال حدود  ۲۰درصد ازدواجها را شامل
میشود .ما در این سالها با فقدان امکانات درمان
ناباروری مواجه بودهایم .ما  ۸۰مرکز درمان
ناباروری داریم که اگر این تعداد بخواهند به این
مراکز مراجعه کنند  ۶سال باید منتظر بمانند.
عالمی گفت :ساالنه  ۸۸هزار زوج نابارور به
این میزان اضافه میشوند .که  ۹۲۴۰۰سیکل
نیازمند هستند که االن فقط  ۳۳هزار سیکل در
کشور انجام میشود.
وی ادامه داد :از سال  ۷۱که فلوشیپ نازایی
تشکیل شده فقط  ۱۵۰فارغالتحصیل داشتهایم
که به نوعی انحصار ایجاد کرده و ضرورت افزایش
ظرفیت پذیرش دانشجو را نشان میدهد.
از عوامل عدم فرزندآوری در ایران موضوع
مسکن است

وی افزود :در بحث سقط جنین تخمین وزارت

بهداشت این است که  ۲۲۰هزار سقط قانونی و غیر
قانونی داریم که به طور کلی  ۱۹درصد سقط جنین
صورت میگیرد.
عالمی تاکید کرد :وضعیت فرزند آوری نیز
نامطلوب است که  ۱۴درصد خانوادهها فرزند ندارند
و  ۲۱درصد هم یک فرزند دارند.
وی ادامه داد :شرایط ایران بیشتر به
سوءمدیریت باز میگردد و ما مثل دیگر کشورها
نیستیم که عدم ازدواج و یا عدم فرزند آوری دالیل
عمیق فرهنگی داشته باشد .مث ً
ال یکی از عوامل
عدم فرزندآوری در ایران موضوع مسکن است.
مسکن سهم باالیی در سبد هزینه خانواده دارد.
عرضه زمین ما محدود است ولی تقاضا مرتب
زیاد می شودو قیمت زمین و مسکن افزایش پیدا
میکند.
وی افزود :چون انباشت عدم ازدواج و عدم
فرزندآوری ناشی از سو مدیریت است ،فرصتی
وجود دارد که این سو مدیریتها تغییر کند و
بخشی از مسأله را حل کند.
عالمی با بیان اینکه نرخ باروری کل  ۱.۷و نرخ
باروری نکاحی  ۲.۷است گفت :این آمار یعنی اگر
ازدواج صورت بگیرد وضعیت به مراتب بهتر خواهد
شد .اگر آمار  ۸۸درصدی تمایل به ازدواج در میان

مجردها را در نظر بگیریم ،اگر فرض کنیم ۵۰
درصد ازدواج کنند ،میتوان تخمینهایی در مورد
موالید زد که عددهای معناداری به دست میدهد.
وی درباره تأثیر مؤلفههای اقتصادی بر
موضوع جمعیت گفت :بخش خصوصی میتواند
نقش بسزایی در اشتغال ایجاد کند .اما باید گفت
ناپایداری در مقررات عامل اصلی کاهش صادرات
غیر نفتی ایران است .بیشترین صادرات غیر نفتی
ایران مربوط به سال  ۹۹است که به میزان ۶۰
میلیارد دالر بوده است و این در حالی است که
امارات سهم  ۲۵۰میلیارد دالری از صادرات غیر
نفتی دارد.
وی ادامه داد :در حوزه کشاورزی هم اراضی
به مردم واگذار نمیشود که بتوانند کشاورزی کنند.
 ۱۶میلیون هکتار زمین وجود دارد که سهم اندکی
از آن یعنی  ۱.۶میلیون هکتار از سال  ۵۹تاکنون
برای کشاورزی واگذار شده است.
عالمی در پایان گفت :در بحث مسکن ،راهبرد
اول الغای قوانینی است که گسترش افقی شهرها
را مانع میشوند و راهبرد دوم توسعه محورهای
مواصالتی بین شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک
است.

قناتها؛ پاشنه آشیل تازه برای ایمنی در حمل و نقل

تهدید معابر پایتخت از سوی قناتهای متروکه

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی معتقد است در شرایطی که
متولی مشخصی برای قناتها وجود ندارد ،اگر نسبت به ایمنسازی
اصولی آنها اقدام نشود ،ممکن است شاهد اثر این قناتها بر فروریزشهای
ناگهانی در سطح شهر و به خصوص شبکه راهها باشیم.
علی بیت الهی ،دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ،درباره خطر
فرونشست و فروریزش زمین در محورهای درون شهری از جمله
اتوبانها در شهرهایی نظیر تهران اظهار کرد :این نشستهای ناگهانی یا
فروریزشها را در مورد شهر تهران از سال  ۹۵تا به حال بررسی کردیم
و یکی از دالیل عمدهای که برای آن به دست آمد ،اثر قنوات متروکه
تهران بر این فروریزشها بود .مواردی که ممکن است منجر به ریزشهای
ناگهانی و ایجاد فروچالهها شده و حوادثی را نیز ایجاد کند.
وی ادامه داد :همانطور که میدانیم رشته قناتهای متعددی در
سطح شهر تهران وجود دارد که از زمانهای قدیم و از عهد قاجار و
 ...وجود داشته است و در واقع این قناتها عمدهترین سیستم شبکه
انتقال آب از شمال تهران به باغات شهر ری و جنوب تهران بودند .این
رشته قناتها طول زیادی دارند و طولی که در حال حاضر برای آن مورد
شناسایی قرار گرفته و تخمین زده میشود ،بیش از  ۵۵۰کیلومتر است.
در این خصوص بیش از  ۵۰هزار میله قنات نیز شناسایی شده و انتظار
میرود به همین تعداد نیز شناسایی نشده باشد.
بیتالهی با اشاره به وسعت شهر تهران درگذشته اظهار کرد :در
گذشته تهران بیشتر در منظقه  ،۱۲شهر ری و چنین محدودههایی
متمرکز بود و اراضی شمالی تهران که حاال مناطق جمعیتی ۲۲گانه شهر
تهران را تشکیل میدهند وجود نداشت .بنابراین قناتها مسیرهایی برای
انتقال آب ،زراعت و باغداری در جنوب شهر بودند .با توسعه شهری تمامی
آن اراضی و باغاتی که به آب نیاز داشتند به ساختمانها تبدیل شدند و
وسعت شهر به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد و حاال در این شرایط دیگر
رشته قناتها دارای موضوعیت نیستند .در آن آن زمان به آب قنوات برای

آبیاری باغات نیاز داشتیم اما حاال زمینها کاربری خود را عوض کردند و
تبدیل به ساختمان شدند ،اما رشته قناتها رها شدند.

 ۱۳۹۵تا به حال چندین مورد از این فروریزشها را در مسیر خیابان
مولوی ،شهران ،سه راه خیام ،بزرگراه آبشناسان و ...مشاهده کردهایم.

وی درباره قسمتی از تاریخچه رشتهقناتهای تهران گفت :در
زمانهای قدیم هر رشته قنات یک مالک شخصی داشته است که به
نامش سند خورده است .بنابراین در اسناد و مدارک حقوقی قناتهای
تهران مالک شخصی دارند .اما در عمل و واقعیت هیچ مالکیتی وجود ندارد
و مالکین قبلی آنها از دنیا رفتهاند .به جز در برخی از محوطه ادارات،
پارکها و فضای سبز شهری که عمدتا مجموعه فضای سبز شهرداری
تهران هستند از این رشته قنوات استفاده دیگری نمیشود و مالکان آنها
نیز دیگر زنده نیستند و وراث نیز نیازی به این رشته قناتها ندارند .همین
موضوع سبب شده تا قناتها در شهر رها شوند.
بیتالهی ادامه داد :در زمانهای قدیم که به این رشت ه قناتها
نیاز داشتند از آنها صیانت و نگهداری میشد اما حاال که مورد استفاده
نیستند ،از آنجا که هیچ ارگان و نهادی به صورت رسمی مسئولیت حفظ
و نگهداری این قناتها را ندارد دچار معضل شدهایم .بنابراین این قناتها
به ویژه در مراحل پس از بارندگیهای شدید ممکن است مشکالتی را
ایجاد کنند ،چرا که آبهای ناشی از بارندگی در مسیر این قناتها نفوذ
میکنند و جریانهای آبی قدرتمندی را ایجاد میکنند که در مدت زمان
در تونلهای قنوات آبشستگی ایجاد میکند و آنها وسیعتر و فراختر
میشوند .از آنجایی که ابعاد این حفرهها در زیر زمین افزایش پیدا
میکند ناگهان در اثر ارتعاشات محیطی و ترافیک فروریزش یا نشست
ناگهانی رخ میدهد.
به گفته وی این امر به ویژه در گودبرداری ساختمانها ،احداث
ساختمانها با طبقات زیرزمین باال که موجب انسداد مسیر قنوات
میشود ،جلوی رگه آبها را میگیرد و آب شستگیهای زیادی را ایجاد
میکند که در نتیجه شاهد فروریزشها در نقاظ مختلف هستیم .از سال

وی گفت :مسیر قناتها از شمال به جنوب است بنابراین معابری
که شرقی و غربی باشند را تحت تاثیر میدهد و بیشترین تالقی را با این
رشته قنوات دارند .به عنوان مثال اتوبان همت و سایر اتوبانهای غربی و
شرقی بیشترین تالقی را با رشته قناتها دارند .اگر در تالقی با برخی از
این رشته قناتها زیرسازی این اتوبانها و حتی برخی خیابانها به درستی
انجام نشده باشد آب شستگی وسیعی در اثر ارتعاشات ناشی از عبور
وسایل نقلیه ایجاد میشود و آن فرونشستهای ناگهانی رخ میدهد .باید
این مسیرها بررسی و پایش شود .اگر اقدامات الزم انجام شود فروریزش
زمین رخ نمیدهد ،باید زونهای تالقی شناسایی شود و اقداماتی برای
ش آنها انجام شود.
مقاوم سازی و جلوگیری از ریز 
دبیرکارگروه ملی مخاطرات طبیعی با اشاره به تحقیقات صورت
گرفته در راستای بررسی جایگاه قرارگیری رشته قناتهای کالنشهر
تهران گفت :بر اساس نقشههای موجود اگر از شرق به سمت غرب یا
غرب به سمت شرق حرکت کنیم هر  ۴۰۰متر یک رشته قنات را قطع
میکنیم .به ویژه زمانی که بارندگی رخ میدهد و آبهای سطحی به زیر
زمین نفوذ میکنند آب شستگیها باعث فروریزش میشود .وی تاکید
کرد :بسیار ضرورت دارد که حفظ و نگهداری رشت ه قناتها صاحب متولی
و از وضعیت بالتکلیف کنونی خارج شود .در این صورت اگر یک دستگاه
یا نهاد مسئولیت خاصی در این رابطه داشته باشد میتواند اقداماتی را
انجام دهد.این کارشناس ارشد ایمنی با اشاره به حادثه زمینلغزش که
چهارشنبه  ۳۱فروردین ماه در مسیر شرق به غرب در یال شمالی اتوبان
همت و در  ۵۰۰متری تقاطع این اتوبان با اتوبان چمران رخ داد گفت:
البته این حادثه زمین لغزش بود که در اثر آبیاری تپههای خاکی زمین
حرکت کرده بود و بخشی از اتوبان را گرفته بود.

چالش مالکیت شخصی قناتها

بزرگراه همت در مسیر قناتها

خبر کوتاه
تبریک شهردار منطقه یک به مناسبت
روز روابط عمومی و ارتباطات

تبریک شهردار منطقه یک با انتشار یادداشتی
 ۲۷اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را
به فعالین این عرصه تبریک گفتدر این یادداشت
آمده است:روابط عمومی تلفیقی است از دانش،
مهارت ،هنر و تجربه و خالقیت توام با انگیزه،
گفتمان ،تعامل و اخالق؛ در این دوره مدیریتی در
تالش هستیم تا زیرساخت های این حوزه حساس
و اثرگذار را به نحو شایسته توسعه داده و زمینه
های راه اندازی پایگاه جامع خبری «شمیران خبر»
را برای انعکاس و اطالع رسانی دقیق و سریع اخبار
و اقناع افکار عمومی فراهم نماییم ۲۷.اردیبهشت
ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را به همه اصحاب
رسانه ،فعالین روابط عمومی و ارتباطات به ویژه
همکارانم در روابط عمومی شهرداری منطقه یک
تبریک عرض می کنم و امیدوارم با هم افزایی و به
کارگیری خالقیت ،هوش و توانایی بتوانند چون پلی
مستحکم برای انتقال پیام ها ،انتقادات ،مطالبات
و پیشنهادات سطوح مختلف جامعه و شهروندان
به سطوح مختلف مدیریتی عمل نمایند و جایگاه
حوزه خود را به زیباترین شکل ممکن ارتقاء دهند.

دیدار مردمی حجت االسالم و
المسلمین آقامیری عضو شورای
اسالمی شهر تهران در منطقه 19

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای اسالمی شهر تهران با همراهی شهردار
منطقه  19با شهروندان در مسجد سیدالشهدا(ع)
شهرک سید احمد خمینی محله شهید کاظمی
دیدار کرد.
به گزارش امتیاز ،حجت االسالم والمسلمین
آقامیری در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات
ارزنده مدیریت شهری در این منطقه افزود :تالش
این دوره مدیریت شهری پس از تشکیل کارگروه
قرارگاه کاهش آسیبهای اجتماعی جمع آوری
و ساماندهی معتادان متجاهر از سطح شهر است
که پس از گذشت طول درمان به خانواده هایشان
تحویل و یا برای اشتغالزایی به مراکز کار معرفی
شوند.در ادامه این دیدار مردمی مهدی هدایت
شهردار منطقه در خصوص فعالیت های کارگروه
قرارگاه کاهش آسیبهای اجتماعی در این منطقه
گفت :در راستای اجرای این طرح حدود  800معتاد
متجاهر در فضاهای بی دفاع شهری شناسایی شده
اند که  300نفر از آنها به مراکز بازپروری معرفی
شدند و امیدواریم با اختصاص سهمیه هرچه بیشتر
مابقی نیز هرچه زودتر سرو سامان و فضای امن و
آرامش برای شهروندان منطقه فراهم شود .او ادامه
داد :با توجه به معضالت ناحیه سه بویژه در بحث
امنیت و دعوت از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
برای بازدید از این ناحیه ،مجموعه ای به ناجا برای
ایجاد کالنتری تحویل داده شد که خوشبختانه
کالنتری  155نعمت آباد در این ناحیه مستقر
شد.ضمن اینکه عملیات احداث مجتمع انتظامی
در ناحیه سه در مرحله اجرای فوندانسیون قرار
دارد و امید است امسال سفت کاری آن به اتمام
برسد.این مسئول با اشاره به مشکالت زیر ساخت
های شهرسازی در ناحیه سه این منطقه از پیگیری
تصویب طرح جامع بازنگری این ناحیه در کارگروه
فنی کمیسیون ماده  5خبر داد و افزود :این طرح
به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع شده
و بعد از اجرای طرح موانع پیش رو در توسعه
این ناحیه برچیده خواهد شد.همچنین خالزیر به
فرصت اقتصادی و محل کار آفرینی اشتغال تبدیل
خواهد شد و وضعیت نابسامان کنونی و عرصه های
ناکار آمد رها شده کوره ها تبدیل به پروژه تامین
مسکن با سرانه های مورد نیاز می شود .هدایت بر
ساماندهی و بازگشایی معابری چون پاییزان ،سهیل
و اتمام عملیات احداث میدان خالزیر که در مرحله
آسفالت قرار دارد و تا  10روز دیگر تکمیل خواهد
شد تأکید کرد.پیگیری مصوبه بازگشایی خیابان
حسینی در محله شهید کاظمی از کمیته فنی
ترافیک ،تأمین اعتبار برای مسجد سیدالشهدا(ع)
شهرک سید احمد خمینی،ساماندهی دستفروشان
میدان خالزیر ،افتتاح بوستان ایرانیان طی ماه های
آینده ،اختصاص بودجه ای به منظور ایجاد مجموعه
فرهنگی مذهبی برای مسجد حضرت ابوالفضل
(ع) ،تکمیل تصفیه خانه میدان مرکزی میوه و تره
بار ،اخذ بیشترین اعتبار در سال جاری برای منطقه
از دیگر سخنان شهردار منطقه در این جلسه بود.
تغییر رویکرد در پیامکهای کشف حجاب؛

عکس سرنشین و پالک ماشین ارسال میشود

سخنگوی فرماندهی انتظامی گفت :از این
پس ،از کشف حجاب در خودرو و خود پالک عکس
گرفته میشود و ارسال میشود.
سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا
(سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی)
گفت :سیستم طرح ناظر ،دوماه پیش مجدد مورد
بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل برسد
و جدیدا از کشف حجاب در خودرو و خود پالک
عکس گرفته میشود و ارسال میشود .پیش از
این عکسبرداری صورت نمیگرفت .سردار حاجیان
درباره ایرادات طرح ناظر و ارسال پیامکهای اشتباه
کشف حجاب اظهار کرد :برابر ماده  ۶۳۸قانون
مجازات اسالمی کشف حجاب ،جرم مشهود شناخته
است .وی ادامه داد :جدا از موازین شرعی که کشف
حجاب باعث ناراحتی مردم شده است ،عمل غیر
قانونی در مأل عام و منظر عمومی تلقی میشود .به
همین دلیل پلیس با افرادی که کشف حجاب کنند،
برخورد میکند و به دستگاه قضایی معرفی خواهند
شد.سردار حاجیان بیان کرد :طرح ناظر پلیس نیز در
همین راستاست .افرادی که در خودروهایشان کشف
حجاب کرده و تردد در شهر داشته باشند ،پالک
خودروشان به عنوان موضوع کشف حجاب ثبت
میشود .سخنگوی فراجا با اشاره به ثبت پیامکهای
اشتباه کشف حجاب و ایرادات این طرح ،تصریح کرد:
تمامی ایرادات از طرف سامانه ناظر نیست .در برخی
موارد مالک ،خودرو خود را به فرد دیگری قرض داده
و آن فرد در خودرو کشف حجاب کرده است اما ما
صاحب پالک را میشناسیم .به همین دلیل افراد
موجهی مراجعه میکردند و میگفتند کشف حجاب
نکردم .درحالی که خودرو وی دست فرد دیگری بوده
و کشف حجاب صورت گرفته است.

