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حق با شماست

 با اين سودهاي كالن
 چطور وام بگيريم؟

تلفن هاي بي جواب/ گودرزي از ماسوله گفته از مسئوالن 
ــت جمهوري مي خواهيم جهت جوابگويي به تلفن  نهاد رياس

نهاد اقدامات الزم را انجام دهند.
زيرگذر طلسم شده/ قاسميان گاليه كرده كه چرا بيش از 
يك سال است عمليات ساخت زيرگذر چهارراه ايران خودرو 

در جاده مخصوص كرج متوقف شده است؟
خطر افزايش قاچاق سوخت/ مظاهري از مراغه هم تاكيد 
ــي وجود ندارد و خودروها  ــهميه بنزين كرده حاال كه ديگر س
هرچقدر دوست دارند بنزين سوختگيري مي كنند بايد مراقب 

قاچاق سوخت به ديگر كشورها بود.
ــران يادآور  ــون از ته ــود كالن/ شاهس ــي با س وام هاي
ــود پرداختي بانك ها به سپرده هاي  ــده با وجود كاهش س ش
ــي هنوز باالي ــراي وام پرداخت ــود بانك ها ب ــردم چرا خ  م

ــودها  ــود دريافت مي كنند. مگر قرار نبود اين س  28درصد س
نيز كاهش يابد؟

 روي خط 162
ــهروند گفته  ــركتي/ يك ش ــاي ش ــي نيروه بالتكليف
ــهرداري ها، استخدام يا  ــازمان ش ــركتي س چرا نيروهاي ش

قراردادي نمي شوند؟ 
ــان/ يك شهروند از تهران هم  پاركبان هاي بي نام و نش
گفته پاركبان هاي محدوده بازار بي آن كه قبضي به رانندگان 
بدهند مبلغ 2000 تومان از مشتريان دريافت مي كنند و فقط 

از كاله آنان متوجه پاركبان بودن آنان مي شويم .
ــهروند از تهران عنوان  ــافركش ها/ يك ش ــان از مس ام
ــران مي خواهيم فكري به  ــهر ته ــيراني ش كرده كه از تاكس
ــه در محدوده طرح  ــخصي متفرق ــافركش هاي ش حال مس
ترافيك بكنند كه در خطوط تاكسيراني اقدام به مسافركشي 

مي كنند. 
ويالسازي هاي افراطي/ يك شهروند از تهران هم گفته 
ــاز در جاده امامزاده داوود(ع) به قدري زياد شده  ــاخت و س س
است كه در دامنه كوه همه ويالسازي شده  است، مخصوصًا 

در روستاي رندان.
22262142info@jamejamonline.ir

 حذف رشته  كارشناسي 
ساخت پروتز هاي دنداني

ــجو در رشته ساخت پروتز هاي  موافقت با حذف پذيرش دانش
دنداني مقطع كارشناسي پيوسته و احياي مقطع كارداني اين رشته 
از جمله جديدترين مصوبات شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم 

پزشكي است. /  مهر

 كمبود مربي توانبخشي 
در آموزش و پرورش استثنايي 

ــتثنايي  ــازمان آموزش و پرورش اس ــد قدمي، رئيس س مجي
ــدت با كمبود نيروي  ــازمان بش ــور گفت: هم اكنون اين س كش

توانبخشي در سطح كشور روبه روست. /  ايسنا

حذف 2 سوال از آزمون دستياري
ــنجش پزشكي  ــين پور كاظمي، رئيس مركز س محمد حس
عنوان كرد: طراحي سواالت آزمون دستياري تخصصي با رعايت 
ــوال حذف و  ايمني كامل و در قرنطينه صورت گرفت و تنها دوس

نمره آن تراز و توزيع شد. /  ايسنا

 مرگ دهمين پلنگ ايراني 
در كمتر از 60 روز

ــه دهمين پلنگ ايراني اين بار در اسفراين و در كمتر  الش
از 60 روز از ابتداي امسال كشف شد.

ــت و  ــل از ديده بان محيط زيس ــزارش مهر و به نق ــه گ ب
ــي از يك دامدار  حيات وحش ايران، به دنبال دريافت گزارش
ــان شمالي مبني بر  ــتان اسفراين در استان خراس در شهرس
ــاهده الشه يك پلنگ در منطقه كمرسيره، محيط بانان  مش

براي بررسي موضوع عازم محل و محدوده مذكور شدند.
ــت اسفراين تاكيد كرد:  رئيس اداره حفاظت محيط زيس
ــيار  ــتجوي بس ــت پس از جس ــاي يگان محيط زيس نيروه
طوالني در منطقه، در روز جمعه اول خرداد، الشه يك پلنگ 
جوان را مشاهده كردند كه بخش هايي از آن توسط حيوانات 

الشه خوار خورده شده بود.
ــه اين پلنگ در مناطق آزاد  حميد فخراني اظهار كرد: الش
ــفراين و در فاصله حدود 4 كيلومتري از پارك  ــتان اس شهرس
ــت.در روز 13 فروردين امسال  ــاريگل كشف شده اس ملي س
ــفراين كشف و به اداره  ــه يك پلنگ در مناطق آزاد اس نيز الش
ــتان منتقل شده بود. پس از كشتار ــت اين شهرس  محيط زيس
ــف الشه يك  ــير كرمان، كش  بي رحمانه يك پلنگ در بردس
ــال، مرگ  ــت فروردين امس ــفراين در نيمه نخس پلنگ در اس
ــورد با خودروهاي عبوري،  ــي ديگر در كازرون براثر برخ پلنگ
مرگ يك پلنگ در ارتفاعات پشتكوه فارس با طعمه مسموم 
و كشتار يك پلنگ در شهرستان ايوان در استان ايالم و مرگ 
پلنگي ديگر در تربت جام، كشف الشه يك پلنگ در شهرستان 
سرخس و مرگ يك توله پلنگ در ارتفاعات فيروزكوه و مرگ 
يك پلنگ بر اثر سقوط درون يك آب انبار در الرستان فارس، 
اين دهمين پلنگي است كه از ابتداي امسال به داليل گوناگون 

در نقاط مختلف كشور ازبين رفته است.

 تهيه اليحه حمايت از افراد داراي 
اختالل هويت جنسي

ــتي كشور افزود: براي  ــازمان بهزيس معاون امور اجتماعي س
ــتر از افراد داراي اختالل هويت جنسي، اليحه  حمايت هاي بيش
ــال شد كه  حمايت از آنها به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي ارس
ــي اين موضوع به منظور  ــي جنبه هاي حقوقي و فقه در آن تمام
ــتر از اين افراد درنظر گرفته شده و اكنون  حمايت هاي هرچه بيش

در مركز پژوهش هاي مجلس در حال بررسي است.
ــار كرد:  ــعودي فريد اظه ــنا، حبيب اهللا مس ــزارش ايس به گ
ــيوع اين اختالل در مرداني  ــاس آمارهاي جهاني ميزان ش براس
ــي هزارم تا يك پنجاه  ــه گرايش هاي زنانه دارند، حدود يك س ك
هزارم در برابر هر تولد است، درحالي كه اين تمايالت در زناني كه 
ــه دارند كمتر بوده و حدود يك هفتاد هزارم تا  گرايش هاي مردان

يك صد هزارم در مقابل هر تولد است.

خبر كوتاه

مهدي آييني/ گروه جامعه

ــينان بار ديگر در خبرها به متن نزديك شدند، زيرا  حاشيه نش
ــتان تهران براي  ــته رئيس جمهور در بازديد از غرب اس روز گذش
ساكنان مناطق شهر قدس، مالرد و شهريار سخنراني كرد و گفت 
وعده هايي كه براي رفع مشكالت آنها داده شده تا پايان سال 95 
عملياتي خواهد شد. اما اين در حالي است كه نماينده اين مناطق 
در مجلس تاكيد مي كند در چهار دولت گذشته چنين وعده هايي 

نيز مطرح شده، اما هيچ وقت عملي نشده است.
حجت االسالم حسن روحاني ديروز در جمع مردم غرب استان 
ــگاه شهيد ثمري مالرد گفت: در شهرستان هاي  تهران در ورزش
اطراف تهران با وجود نزديكي به تهران، مشكالت فراواني وجود 
دارد كه بايد اين مشكالت حل و فصل شود. ما در جلسه اي كه در 
تهران با حضور وزرا و استاندار تشكيل داديم مشاهده كرديم مردم 
ــكالت فراواني دارند و در اين سفر اعالم مي كنم وعده هايي  مش
ــود.وي  ــال 95 عملياتي مي ش ــود تا پايان س كه امروز داده مي ش
ــد و اعتباري بالغ بر  ــار كرد: براي 20 پروژه تصميم گيري ش اظه
642 ميليارد تومان براي تكميل آن مدنظر قرار گرفت، كه از اين 
ــال 95 تكميل شده و در اختيار  ــال 94 و برخي س ميان برخي در س

مردم قرار مي گيرد.
به گزارش مهر، روحاني عنوان كرد: عمليات شهرك صنعتي 
ــده و فعاليت عمراني  ــاحت 3000 هكتار آغاز ش ــهريار به مس ش
ــت نيز همين امسال آغاز  ــهرك هاي صنعتي مالرد و صفادش ش
ــه  ــود.رئيس جمهور ادامه داد: يكي از معضالتي كه هر س مي ش
ــتان با آن مواجه هستند و بايد به آن رسيدگي كنيم، ايجاد  شهرس
تأسيسات فاضالب در شهر شهريار، شهرقدس و مالرد است، كه 
ساخت تمامي اين تأسيسات امسال و سال آينده عملياتي خواهد 
ــد.رئيس جمهور با بيان اين كه شهرستان هاي استان تهران از  ش
لحاظ مشكالت درماني شرايط شايسته اي ندارد، خاطرنشان كرد: 
هر يك از اين شهرستان ها به يك بيمارستان مجهز نياز دارد، كه 
به همين دليل يك بيمارستان 300 تختخوابي در شهريار ساخته 
ــود. عالوه بر اين، سازمان مديريت و برنامه ريزي  و تجهيز مي ش
ــاختمان هاي موردنياز وزارت بهداشت و تكميل و  براي احداث س
تجهيز اين بيمارستان ها اقدامات الزم را انجام خواهد داد. ساخت 
بيمارستان 160 تختخوابي در شهرستان مالرد نيز در دستور كار 
ــازي و تجهيز  ــجاد نيز بازس ــتان امام س دولت قرار دارد و بيمارس

مي شود.

 وعده ها را عملى كنيد
حسين گروسي، نماينده مردم شهر قدس، شهريار و مالرد نيز 
ــاره به اين كه ديروز رئيس جمهور وعده ساخت بيمارستان،  با اش
ــالب را مطرح كرد، در  ــات فاض ــهرك صنعتي و ايجاد تاسيس ش
ــي سپرده  گفت وگو با جام جم افزود: اين وعده ها نبايد به فراموش
ــود، زيرا وعده ساخت بيمارستان خيلي وقت است كه به مردم  ش
ــته وعده  ــده و مي توان گفت هفت دولت گذش اين مناطق داده ش

ساخت آن را داده اند، اما تاكنون عملي نشده است.
ــتان تهران حدود چهار ميليون  ــي با تاكيد بر اين كه اس گروس
ــدود دو ميليون از اين افراد در  ــين دارد، تصريح كرد: ح حاشيه نش
ــينان تهران  غرب تهران زندگي مي كنند و به جمعيت حاشيه نش
ــكلي كه وقتي از شهر تهران دور  ــود، به ش روزبه روز افزوده مي ش
ــويم محروميت موج مي زند. وي ادامه داد: حاشيه نشينان  مي ش
اطراف تهران براي مسائلي مانند بهداشت و درمان، اياب و ذهاب، 
حمل و نقل مناسب و آموزش با مشكالت زيادي روبه رو هستند.

به گفته گروسي، حاشيه نشينان در سايه تهران به فراموشي سپرده 
ــده اند.نماينده مردم قدس، شهريار و مالرد با بيان اين كه رواج  ش
ــيني به دهه 60 بازمي گردد، خاطرنشان كرد: شهريار  حاشيه نش
ــهرقدس و مالرد نيز  ــزار نفر جمعيت و مناطق ش ــدود 700 ه ح
ــتر  ــت كه بيش حدود 800 هزار نفر جمعيت دارند، اين در حالي اس
استان هاي كشور زير يك ميليون نفر جمعيت دارند به همين دليل 
طبيعي است ساكنان اين مناطق با مشكالت آموزشي و فرهنگي 
ــيه تهران را مي توان  ــي با بيان اين كه حاش روبه رو باشند.گروس
كمربند امنيت اين شهر دانست، تاكيد كرد: به همين دليل دولت 
بايد مشكالت اين افراد را هر چه زودتر برطرف كند.نماينده مردم 
ــهريار و مالرد با بيان اين كه اطراف تهران را بايد  ــهر قدس، ش ش
رهاشده دانست، ابراز كرد: اولين قدم براي رفع اين مشكل  مطالعه 
و تحقيق است، افزون بر اين كار خوبي كه نيروي انتظامي انجام داد 
جدا كردن مديريت غرب و شرق استان تهران بود، بنابراين ديگر 

سازمان ها نيز بايد چنين رويه اي را در پيش بگيرند.

 حاشيه نشيني مختص تهران نيست
بسياري از استان هاي بزرگ كشورمان با مشكل حاشيه نشيني 
روبه رو هستند، واقعيت اينجاست كه بي توجهي به رفع مشكالت 
ــهرهاي كوچك سبب شده اين افراد در  ــتاييان و ساكنان ش روس

ــوند، اما از آنجا كه  ــهرها ش ــتجوي كار و درآمد روانه كالنش جس
ــته و معموال در تحصيالت و  ــبي نداش اين افراد توان مالي مناس
ــكل روبه رو بوده اند، به حاشيه  ــب نيز با مش فراگيري حرفه مناس
كالنشهرها رانده مي شوند. براي نمونه مي توان به خراسان شمالي 
و بجنورد اشاره كرد؛ جايي كه به گفته نماينده آن يك سوم جمعيت  

حاشيه نشين هستند.
قاسم جعفري، نماينده بجنورد در گفت وگو با جام جم تصريح 
ــكالت اصلي خراسان شمالي و  ــيني يكي از مش كرد: حاشيه نش
ــتان هاي كشور يك هشتم افراد  ــت، زيرا در بيشتر اس بجنورد اس
ــتند، اما در بجنورد اين آمار به يك سوم  ــكل روبه رو هس با اين مش
رسيده و مشكالت زيادي را ايجاد كرده است، بنابراين مسئوالن 
بايد راهكاري جدي پيدا كنند. وي با تاكيد بر اين كه حاشيه نشيني 
ــال هاي اخير شدت بيشتري گرفته است، ادامه داد: وقتي در  در س
ــه اي در آلونك هاي كوچك هفت نفر زندگي مي كنند، بايد  محل
ــود:  ــكالت جدي نيز بود.جعفري يادآور مي ش منتظر ايجاد مش
ــيني به دليل بي توجهي به روستاها شايع شده، درواقع  حاشيه نش
ــخ داده نشده، به همين دليل آنها به  ــتاها پاس نياز اين افراد در روس

حاشيه شهرها كوچ كرده اند.

 گمنامي و حاشيه نشيني
ــتا به حاشيه  ــخص از روس ــان معتقدند وقتي ش جامعه شناس
ــمي روي رفتارش به صفر  ــهرها كوچ مي كند، نظارت غيررس ش
ــي او را نمي شناسد، براي  ــد، زيرا در محل جديد ديگر كس مي رس
ــكني مي كند. اين در  همين چنين فردي خيلي راحت تر هنجارش
ــت كه بايد تاكيد كرد اين افراد توانايي خاصي نيز ندارند،  حالي اس
ــاورزي يا  ــهرها، آنها بايد كش ــيه ش چون بعد از مهاجرت به حاش
ــري را انتخاب كنند. به همين  ــداري را رها كرده و حرفه ديگ دام
ــي رومي آورند كه نياز به تخصص ندارد، بنابراين  دليل به كارهاي
ــاده يا افرادي كه  ــاله سبب مي شود جمعيت كارگران س اين مس
ــكل غيررسمي با خودروي نامناسب به جا به جايي مسافران  به ش
ــتري به  ــكالت بيش مي پردازند، افزايش يابد و با افزايش آنها مش
كالنشهرها تحميل شود.موسي خدمتگزارخوشدل، جامعه شناس 
نيز درباره تاريخچه حاشيه نشيني در كشور در گفت وگو با جام جم 
ــهرها ،پديده حاشيه نشيني نيز رواج پيدا  ــدن ش افزود: با مدرن ش
ــت داده و كارگران  ــاورزان زمين هاي خود را از دس كرد؛ زيرا كش
ــادي پيدا كردند، بنابراين به  ــغلي زي غيرمتخصص نيز فرصت ش
حاشيه شهرها رفتند تا مشغول به كار شوند.به گفته وي، مي توان 
ــت كه پديده حاشينه نشيني در ايران شايع  دهه 50 را زماني دانس
ــت كه بايد تاكيد كرد با گذشت زمان و رشد  ــد.اين در حالي اس ش

جمعيت كشور، آمار حاشيه نشينان نيز افزايش مي يابد.
نبايد فراموش كرد توزيع نشدن متناسب ثروت در كالنشهرها 
يكي از عواملي است كه به حاشيه نشيني دامن مي زند، زيرا وقتي 
امكانات رفاهي، بهداشتي و عمراني در اختيار همه شهروندان قرار 
ــك و غير برخوردار زندگي  ــهرهاي كوچ نگيرد، افرادي كه در ش
ــهرهاي بزرگ برسانند، اما  مي كنند، ترجيح مي دهند خود را به ش
ــيه  ــه توان اقتصادي يا تخصص الزم را ندارند، به حاش ــا ك از آنج

شهرها رانده مي شوند.
بايد يادآور شد اين بار اولي نيست كه مسئوالن دولت تدبير و 
ــكالت حاشيه نشيان دم مي زنند، زيرا اوايل اسفند  اميد از رفع مش
ــت گفته بود در شهرستان قرچك و  ــال گذشته نيز وزير بهداش س
ــوا با 400 هزار نفر جمعيت، حتي يك تخت بيمارستاني هم  پيش
وجود ندارد يا در ورامين نيز كه حدود 450 هزار نفر زندگي مي كنند، 
فقط 120 تخت بيمارستاني وجود دارد. اين در حالي است كه اين 
ــاختمان ــب، در س  تخت ها نيز به دليل نبود فضاي فيزيكي مناس

 35 ساله جهاد قرار داده شده است. براي رفع مشكل حاشيه نشيني 
ــد، به  ــور كه جمعيت آنها به بيش از ده ميليون نفر مي رس در كش
ــزون بر اين بايد  ــت، اف ــزم ملي و برنامه ريزي بلندمدت نياز اس ع
ــهرها به شكل دقيق مشخص شده و در تمامي اين  حريم كالنش

محدوده ها امكانات شهري به شكل برابر توزيع شود.
ــا واژه ها نمي تواند چاره  ــته بايد تاكيد كرد بازي ب  از اين گذش
ــينى يك مشكل  ــد، حاشيه نش ــكالت حاشيه نشينان باش مش
ــينان را سكونتگاه هاى  ــكونت حاشيه نش ــت  و  اگر محل س  اس
 غير رسمى بخوانيم مشكل حل نمى شود، به جاى واژه سازى بايد 

چاره سازى كنيم.

حاشيه نشينان با وعده به متن نمي رسند
رئيس جمهور در سفر به غرب تهران گفت شهرستان هاي استان تهران با مشكالت متعددي مواجه هستند

 قيمت هاي جديد 
سفر به عتبات در ماه رمضان

مديركل امور عتبات عاليات سازمان حج و زيارت، با بيان 
اين كه در ماه رمضان اعزام زائران در قالب سفر 14 تا 23 شبه 
ــالم قيمت هاي جديد زائران اعزامي به  انجام مي گيرد از اع

عتبات عاليات در ماه رمضان خبر داد.
ــن نظافتي گفت: خوشبختانه  ــنيم، محس به گزارش تس
ــه از ابتداي ماه  ــق برنامه ريزي و مذاكرات صورت گرفت طب
ــد و  رمضان زائران ايراني به عتبات عاليات اعزام خواهند ش
ــرف و كربالي معلي  ــهرهاي نجف اش اين ماه عزيز را در ش

درك خواهند كرد. 
نظافتي از اعزام زائران ايراني به عتبات در قالب سفرهاي 
ــان خبر داد و اعالم كرد: هزينه  ــي و هوايي در ماه رمض زمين
ــون و 590 تا يك ميليون و  ــفر به صورت زميني يك ميلي س
685 هزار تومان براي بسته هاي 14 شبه و دو ميليون و 320 
ــته هاي  هزار تومان تا دو ميليون و 470 هزار تومان براي بس

23 شبه در نظر گرفته شده است.
ــان كرد: براي بسته هاي 14 شبه هوايي نيز  وي خاطرنش
ــون و 934 هزار تومان تا دو ميليون و 23 هزار  ــم يك ميلي رق
ــبه هوايي نيز دو  ــت و براي 23 ش ــده اس تومان پيش بيني ش
ــا دو ميليون و 810 هزار تومان در نظر  ــون و 660 هزار ت ميلي

گرفته شده است.
ــج و زيارت گفت:  ــازمان ح ــركل عتبات عاليات س مدي
ــي صورت نمي گيرد و  ــال براي اعزام زائران قرعه كش امس
ــامانه اعزام نام نويسي كند، اين ثبت نام  هرمتقاضي كه در س
ــوي زائران  ــده از س قطعي خواهد بود و در فرصت انتخاب ش

اعزام خواهند شد.

افزايش كرايه تاكسي ها  غير قانونى است انتقاد وزارت بهداشت از چگونگي انتقال زباله هاي بيمارستاني
ــيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران با  عضو كميس
اشاره به تك نرخي شدن بنزين، گفت: چه اصراري وجود دارد كه 
ــوك هاي رواني افزايش تعرفه هاي مختلف را چند بار و در چند  ش

مقطع به مردم اعالم كنيد.
به گزارش تسنيم، اقبال شاكري در يكصد و پنجاه و ششمين 
ــهر تهران با اشاره به تك نرخي شدن  ــه شوراي اسالمي ش جلس
قيمت بنزين، اظهار كرد: يك ايراد اساسي به اين امر وارد است كه 

آن نبود مديريت و زمان بندي اجراي اين طرح است.
ــوك هاي رواني را در  وي افزود: چه اصراري وجود دارد كه ش
چند مقطع به جامعه وارد كنيد؟ افزايش تعرفه هاي آب و برق، آرد 
و نان، حمل و نقل و حاال افزايش ناگهاني حامل هاي انرژي؛ اين 
شوك رواني را كه به مردم وارد مي شود چه كسي پاسخگوست؟

ــيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر  عضو كميس
ــود تا  تهران تصريح كرد: چرا يكباره اين اقدامات مديريت نمي ش
ــيم  ــاهد اين نباش ــود و درنهايت ش وزن و باري كه دارند توزيع ش

ــارها به افزايش نرخ كرايه ها روي  كه برخي براي جبران اين فش
ــوراي شهر مي خواهم نسبت به پيگيري  بياورند. بنده از رئيس ش

اين موضوع اقدام كند.
ــوخت تغيير كند بايد  ــت تعرفه هاي س وي افزود: اگر قرار اس
ــهر در حوزه حمل و نقل عمومي  ــوراي ش همزمان با مصوبات ش
باشد. برخي دولت ها با اخم و برخي دولت ها با لبخند سهم خود را به 
مديريت شهري پرداخت نمي كنند ؛ اما در شرايطي كه نرخ سوخت 
تغيير كرده دولت نيز بايد سهم خود را در حوزه حمل و نقل عمومي 
بپردازد. در اين جلسه عضو ديگر شوراي شهر تهران به گران شدن 
بنزين و افزايش غيرقانوني نرخ كرايه ها اشاره كرد كه رئيس شورا 
ــي غيرقانوني است.به گزارش مهر، حبيب  ــخ داد: هر افزايش پاس
كاشاني اظهار كرد: من در منطقه طرشت زندگي مي كنم و ديروز 
ــوار تاكسي مي شدم، كرايه 700 توماني به  هنگامي كه از مترو س
1200 تومان افزايش پيدا كرده بود. وقتي سوال مي كنيم چرا گران 

شده، مي گويند بنزين 40 درصد افزايش داشته است.

ــالمت محيط و كار وزارت بهداشت با بيان  رئيس مركز س
اين كه استفاده از دستگاه هاي زباله سوز در بيمارستان ها ممنوع 
ــهرداري در زمينه تفكيك  ــت، در عين حال از عملكرد ش اس

زباله هاي بيمارستاني انتقاد كرد.
ــرو صادق نيت در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به برخي  خس
ــهر تهران مبني بر لزوم استفاده  ــوي شوراي ش اظهارات از س
ــوز، با بيان اين كه وجود  ــتان ها از دستگاه هاي زباله س بيمارس
ــتان ها ممنوع است، افزود: ما در  ــتگاه زباله سوز در بيمارس دس
ــتگاه بي خطرساز  ــوز نداريم، بلكه دس ــتان ها زباله س بيمارس

داريم.
ــت كه  ــتگاه اين اس ــه اين دس ــرد: وظيف ــوان ك وي عن
پسماندهاي عفوني، تيز و برنده بيمارستان ها را كه مي تواند به 
افراد آسيب برساند و سالمت جامعه را به خطر اندازد، قبل از اين 
كه در اختيار شهرداري قرار گيرد، بي خطر سازد. به اين صورت 
ــتگاه ها از بين رفته و مثل زباله  كه عفونت ها از طريق اين دس

ــوند تا عفونت هاي بيمارستاني از طريق پسماندهاي  عادي ش
بيمارستاني به جامعه تسري پيدا نكند.

ــش از 90 درصد  ــون بي ــت، هم اكن ــه صادق ني ــه گفت ب
ــتان هاي كشور به اين دستگاه ها مجهز بوده و بخوبي  بيمارس
كار بي خطر كردن پسماندهاي بيمارستاني را انجام مي دهند.

وي در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر تفكيك زباله هاي 
ــتان ها،  عفوني از ديگر زباله ها و لزوم انجام اين كار در بيمارس
ــهرداري در زمينه تفكيك زباله هاي عفوني از  تصريح كرد: ش
ديگر زباله هاي بيمارستاني بخوبي عمل نمي كند. اين در حالي 
ــتان ها كار تفكيك اين زباله ها از يكديگر را  ــت كه بيمارس اس

بخوبي انجام مي دهند.
ــهرداري زحمت  ــفانه ش ــرد: متاس ــت تاكيد ك صادق ني
ــال بي اثر كرده و  ــراي تفكيك زباله ها را كام ــتان ها ب بيمارس
ــم ادغام و به صورت  ــاي عفوني و عادي را با ه ــاره زباله ه دوب

مخلوط منتقل مي كند.

براي رفع مشكل حاشيه نشيني در كشور كه جمعيت آنها به 
بيش از ده ميليون نفر مي رسد، به عزم ملي و برنامه ريزي 
بلندمدت نياز است، افزون بر اين بايد حريم كالنشهرها 
به شكل دقيق مشخص شده و در تمامي اين محدوده ها 

امكانات شهري به شكل برابر توزيع شود.
 از اين گذشته بايد تاكيد كرد بازي با واژه ها نمي تواند چاره 
مشكالت حاشيه نشينان باشد، حاشيه نشينى يك مشكل 
 است  و  اگر محل سكونت حاشيه نشينان را سكونتگاه هاى
به جاى  نمى شود،  بخوانيم مشكل حل  رسمى  غير   

واژه سازى بايد چاره سازى كنيم.
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