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 نجات فالمینگوهای گرفتار 
در دریاچه ارومیه

چند فالمینگو که بر 
اثر تبخیر آب و افزایش 
غلظت نمــک دریاچه 
ارومیه بال هایشــان با 
بلورهای نمــک به هم 

چســبیده بود و توانایی حرکت نداشتند؛ توسط 
محیط بانان دریاچه ارومیه نجات یافتند. این در حالی 
است که به گفته رییس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
غربی، جمعیت فالمینگوها در پارک ملی دریاچه 
ارومیه به علت فراهم نبودن شــرایط زیستی آنها 

کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته است.
    

خشکی زود هنگام تاالب »آق گل«
خشکســالی و کم 
آبی سبب خشک شدن 
زود هنگام تاالب آق گل 
شهرســتان مالیر شده 
است. این در حالی است 

که خشک شدن تاالب در شرایط عادی اواخر تیرماه 
رخ می داد که امسال به علت کاهش بارندگی یک ماه 
زودتر این تاالب خشک شد. آبگیری تاالب آق گل 
مالیر نیز از سال ۹۶ شروع و با توجه به بارندگی های 
مناسب سال ۹۷ در این سال احیا شد و این تاالب تا 
پایان سال گذشته آب داشت. اما کاهش بارندگی 
و مشکالت موجود در مدیریت منابع آبی سطحی 
و زیرزمینی موجب شــد که این تاالب حداکثر تا 
پایان خرداد آب داشته باشد و هم اینک به طور کامل 

خشک شده است.
    

 ساعت اجرای طرح ترافیک 
تغییر کرد

در پی تغییر ساعت 
کار ادارات؛ از ساعت ۷ تا 
۱۳، ساعت اجرای طرح 
ترافیک نیز تغییر کرد. 
به گــزارش ایلنا، مناف 

هاشمی، معاون شهردار تهران گفت: جهت تسهیل 
در تردد شهروندان آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه 
۸ و ۳۰ دقیقه است و از ساعت ۱۳ خروج خودروها 
از طرح رایگان و آزاد خواهد بود.  معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران در ادامــه گفت: تردد 
خودروی ساکنان محدوده طرح ترافیک برای ورود 
به محدوده طرح از ساعت ۱۳ آزاد خواهد بود و تردد 

آن ها جهت بازگشت رایگان است.
    

 باز هم سگ آزاری 
از سوی شهرداری

انتشار تصاویری از سگ هایی با پاها و پوزه های 
بســته و رها شــده در بیابان دیروز دوباره اعتراض 
دوستداران حیوان را در پی داشت. در این تصاویر 
ادعا شده است که مأموران شهرداری سربندر در بندر 
امام خمینی، در اقدامی تاسفبار، دهان و دست و پای 
سگ ها را می بندند و آنها را در بیابان رها می کنند تا از 
تشنگی و گرسنگی بمیرند.  معترضان در شبکه های 
مجازی از دادستان و مسئوالن دادگستری استان 
خوزستان خواسته اند تا جلوی این حیوان آزار گرفته 

و عامالن آن را دستگیر و مجازات کنند.
    

 شرایط بازگشایی مدارس 
در مهر ۱۴۰۰

 مدیــرکل دفتــر 
ســالمت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش 
گفت: با توجه به شرایط 
کرونــا در مهــر ۱۴۰۰ 

نسبت به بازگشایی مدارس اقدام می شود و قطعاً 
همانند شرایط عادی نبوده و حضور دانش آموزان 
با محدودیت هایی همراه است  به گزارش تسنیم، 
محمد محســن بیگی افزود: اسامی معلمان برای 
واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد 
گرفت و هم اکنون در حال جمع آوری اطالعات آنها 
هستیم، حدد ۹۴۰ هزار معلم در بخش دولتی و ۲۵۰ 

هزار معلم در مدارس غیردولتی داریم.
    

سلطان داروهای کمیاب هم 
دستگیر شد

رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ اعالم کرد در 
رصد و پایش فضای مجازی، یک کانال تلگرامی با 
۳۵ هزار دنبال کننده شناسایی شد که انواع داروی 
نایاب و کمیاب می فروخت. به گفته سرهنگ داود 
معظمی گودرزی، گرداننده این کانال مجازی در 
محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران 
دستگیر و بیش از ۱۷ هزار قلم انواع داروی کمیاب و 

نایاب کشف و ضبط شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

تصویر منتشــر شــده آشناست! 
شــهروندی قدعلم کرده برای دفاع از 
آخرین ســنگرش برای ادامه حیات. 
ســنگری که آلونکی در حاشیه شهر 
است. شهری بزرگ و پر جمعیت که به 
هر دلیل او را از خود رانده؛ عمده ترین 
دلیل البد فقر اســت که بیشتر قامت 
 آسیب پذیرترین اقشار شهر را به خاک 

می ساید.
این بــار گزارش هــای تصویری 
مامــوران شــهرداری منطقه هفت 
تبریز را نشــان می دهد که خانه یکی 
از حاشیه نشینان انتهای کوی الله این 
شهر را تخریب می کنند و با اهالی آن 
درگیر می شوند. در این میان ماموران 
شهرداری با مردی که سعی دارد تا در 
برابر این تخریب مقاومت کند درگیر 

شده و او را کتک می زنند.
اسکان نیوز گزارش داده است که 
علت تخریب خانه هایی از این دست در 
تبریز که »گئجه قندو« نامیده می شوند 
ساخت و ساز بدون مجوز است. ساخت 
و سازهایی که درماه های اخیر در پی 
گســترش حاشیه نشــینی در تبریز 
رشد بسیاری پیدا کرده و بعضا توسط 

شهرداری این شهر تخریب شده اند.
 آخرین سنگر حاشیه شهرها

ماجرای ساخت و سازهای غیرمجاز 
در حاشیه شهرها با افزایش اجاره بهای 
ملک، افزایش فقر و بیکاری در جامعه 
در ســال های اخیر رشد قابل توجهی 

پیدا کرده است. به طوری که بر میزان 
برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 
از سوی شهرداری ها شهرهای بزرگ و 
کوچک کشــور هم افزوده شده است، 
اما در این میان گاهی تصاویری هم از 
مقاومت حاشیه نشین ها و صاحبان این 
آلونک ها در سایت ها و خبرگزاری ها 
و شــبکه های مجــازی دســت بــه 
دست می شــود. تصاویری که اغلب 
برخوردهای تاســف برانگیز ماموران 
شــهرداری در برابر مقاومت این افراد 

همواره واکنش برانگیز بوده است. 
آنچــه در این میان شــاید بیش از 
همه قابل تامل است. مقاومت ساکن 
این خانه هاســت. آنهــا گاهی چنان 
سلحشورانه در قامت دفاع از آلونک های 
خود بــر می آیند که می تــوان رنج و 
استیصال را در مقاومتشان دید. گویی 
که بایــد از آخرین ســنگر زندگی و 

خانواده خود دفاع کنند.
نمونــه واضح این موضــوع کمی 
بیش از یک سال پیش رخ داد. ماجرای 
آسیه زن ۶۱ ساله کرمانشاهی که در 
حاشیه شهر کرمانشاه در آلونکی ۱۰ 
متری زندگی می کــرد. ۱۰ متری که 
امید داشت او و خانواده اش را نه از همه 
مشکالت و رنج ها، که تنها از هرم آفتاب، 
از باران و برف و سوز و سرما در امان بدارد 
و شب ها در آن بیاســاید. اما قوانین و 
مقررات و دستگاه های اجرایی، همین 
۱۰ متر را هم ســهم او نمی دانســت. 
همین شد که صبح روز ۳۰ اردیبهشت 
ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه 
و راننده لودر بی محابا آلونک ۱۰ متری 
آسیه را بدون نگرانی از تبعات کارشان، 
ویران کردند. کاری که البد پیش از این 

فراوان به دســت ماموران شهرداری 
شــهرهای مختلف و به حکم قوانین 
اجرا شده بود، اما این بار ماجرا فرق کرد.

آسیه مقاومت بیشتری نشان داد 
و با پــای برهنه و داد و بیداد کوشــید 
تا لودر را متوقــف کند؛ حتی خودش 
را در دهانــه لــودر انداخت تا شــاید 
دل ماموران به رحم آیــد و از تخریب 
خانه اش صرف نظر کنند. اما نه تنها خانه 
تخریب شد که حتی قلب آسیه هم به 
دلیل استفاده از اسپری فلفل غیرمجاز 
برای شکستن مقاومتش، از تپش افتاد.

مرگ آســیه نه تنها شــهرداری  
کرمانشــاه را زیر ســوال برد که حتی 
نگاه هــا را به حاشــیه شــهرها و به 
سکونتگاه های غیررسمی برد که هر 
روز ساکنینش با خطر ویرانی روبرویند. 
با این حال چند ماه بعد، یعنی اواخر 
آبان ماه سال گذشــته، اتفاق مشابه 
دیگری افتاد این بار به دنبال انتشــار 
فیلمــی در فضای مجــازی که در آن 
ماموران شهرداری بندرعباس اقدام به 
تخریب خانه یک پیرزن کردند، شهردار 
بندرعباس به مرجع قضایی فراخوانده 
شد. این زن با داشتن دو فرزند و همخانه 
بودن با دو زن دیگر سرپرســت خانوار 
پس از این اتفاق اقدام به خودســوزی 

کرد.
این رخدادها اما تنها زنان را عاصی 
و پریشــان نمی کند. این بار در تبریز  
مردی جوان این مقاومت را تکرار کرد 
و مقاومتــی که شــاید از منظر قانون 
نمی توان حقــی بر آن قائل بــود، اما 

نمی توان آن را نادیده هم گرفت. 
این پایان ماجرا نیست

اما ماجرای زن کرمانشــاهی، زن 

بندرعباسی و مرد تبریزی نه نخستین 
و نه آخرین ماجرا از این دســت است. 
در این ســال ها حاشــیه بســیاری 
از شهرها از جمله شــهرهای بزرگی 
چون تهران، مشهد، اهواز و ... با پدیده 
حاشیه نشینی مواجه بودند. بسیاری از 
این حاشیه نشینان مهاجران شهرها 
و روستاهایی دیگر هستند و شماری 
از آنها که تعدادشــان کم هم نیست، 
شهرنشــینان دیروزی هستند که به 
دلیل افزایش سرســام آور قیمت ها از 
شهرها به حاشیه ها و سکونتگاه های 
غیر رســمی رانــده شــده اند و در 
بیغوله هایــی که فاقــد کوچکترین 
امکانات شهری اســت خانه ای کامال 

غیراصولی ساخته اند.
در ایــن میــان حتــی گاهــی 
شهرداری ها نام زمین خوار بر این دست 
افراد نهاده اند و با بیل های مکانیکی به 
جان خانه های غیرمجازشان می افتند؛ 
بی توجه به اینکه ساکنان این خانه های 
ویران چه باید بکنند؟ شــاید پاســخ 
این سوال مطرح نشــده این باشد که 
برخی مجبور هستند شب را در پارک 

 بخوابنــد و برخی جوان ترها شــاید 
به ناکجاآبادها کشیده شوند.
 حاشیه نشینی 

رو به گسترش است
طبق اعالم مســئوالن حدود ۱۱ 
میلیون نفر در مناطق حاشیه ای زندگی 
می کنند. این در حالی است که سرریز 
جمعیت روســتایی که بــه دالیلی از 
قبیل خشکســالی راه شــهرها را در 
پیش گرفته اند و همچنین گسترش 
فقر و گرانی در شــهرها بــه افزایش 
سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای 

هر روز بیش از پیش دامن می زند.
در چنین شرایطی است که شاهد 
افزایش روند برخورد شهرداری با این 
حاشیه نشینان هســتیم. در این باره 
محمد مســلم زاده کارشناس شهری 
می گوید:»سالهاســت که هر از گاهی 
اخبــاری از اقدام مامــوران اجرائیات 
شهرداری های کشــور برای تخریب و 
قلع بناهای غیرقانونی که البته اقدامی 
قانونی و مطابق با قانون شــهرداری ها 
است، را در رســانه ها شاهد هستیم و 
در بســیاری از موارد شیوه اجرای این 
احکام با صحنه های دلخراشی همراه 
است و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار 

می دهد«.
او می گویــد: »امــا حقیقــت آن 
است که شــهر باید دارای نظم و نسق 
باشد و فلســفه وجودی شهرداری ها 
و شوراهای شــهر نیز به همین خاطر 
است و اگر قرار باشــد هرکسی اقدام 
به ســاخت غیرقانونی و بدون مجوز 
خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن 
نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر 
اســت«. اما به گفته او در این بین کم 
نیســتند زمین خوارانی که با تفکیک 
غیرقانونی اراضی حاشــیه شــهر که 
کاربری مسکونی هم ندارند، آنها را در 
قطعات کم مقیاس با قیمت های جذاب 
به اقشــار و خانواده های کم درآمد و 
ضعیف با شیوه قولنامه ای می فروشند 
و تازه مشــکل از اینجا آغاز می شود، 
 مساله ای که در برخی از مناطق کشور 

رخ می دهد.
بــر اســاس مــاده ۱۰۰ قانــون 
شهرداری ها، مالکین اراضی و امالک 
واقع در محدوده شــهر یــا حریم آن 
باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک 
اراضی و شروع ساختمان از شهرداری 
پروانه اخذ نمایند و شــهرداری ها نیز 
می تواند از هرگونه عملیات ساختمانی 
بدون پروانه و خالف قانون به وســیله 
مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در 
زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، 

جلوگیری کند.
ایجاد پلیس ساختمان

یکی از کارشناسان امور شهری نیز 

در این خصوص می  گوید:»از آنجایی که 
دولت و شهرداری ها در تعیین محدوده 
شهرها توان تملک اراضی را ندارند این 

رخدادها را شاهد هستیم«.
بهرام فریور صدری به ایرنا می گوید: 
»مشکل ساخت و سازهای غیرقانونی 
و بدون پروانه امــروز گریبانگیر اغلب 
شهرداری های کشــور را گرفته است 
و تنها راه در شرایط فعلی تشکیل یک 
مرکز هدایت و کنتــرل مانند پلیس 
ساختمان اســت تا بتواند قبل از اقدام 
به ساخت و ساز شــبانه و غیرقانونی، 
پیشــگیری کنند و بعــداً مجبور به 
تخریب و بروز برخی حــوادث مانند 
بندرعبــاس یــا کرمانشــاه و تبریز 

نباشیم«.
فریور صدری در مورد شیوه برخورد 
شــهرداری ها و دولت با شــهرک ها و 
محالت حاشــیه ای که در بسیاری از 
شهرهای کشور بدون دریافت پروانه 
ساخته شــده اند می گوید: »واقعیت 
آن است که راه حل این برای مشکالت 
وجود دارد اما مسأله اصلی کمبود منابع 
مالی و اعتبار شهرداری ها و دولت است 
به خصوص اینکه در ســال های اخیر 
قیمت زمین هم افزایش چشمگیری 

داشته است«.
وی معتقــد اســت در شــرایطی 
که دولــت و شــهرداری ها پول کافی 
برای تملک اراضی محدوده شــهرها 
ندارند، بهترین راه حل ایجاد ســاز و 
کارهایی مانند پلیس ساختمان است 
تا از ساخت و ســاز بی رویه و غیرمجاز 

پیشگیری شود.
در این میان شاید البته برخی هم 
معتقدند، راه های بــرون رفت از این 
مشکل را باید ریشه ای شناخت و با آن 
مقابله کرد. به گفته این کارشناسان، 
حل مشکل تهیه مسکن فقرروز افزون 
و اشــتغال به ویژه در زنان سرپرست 
خانوار و تنها که شمار آنها هر روز بیشتر 
می شــود، راهکار اصلی برای مقابله با 

حاشیه نشینی است.

باز هم درگیری ماموران شهرداری برای تخریب آلونک های حاشیه نشین ها؛ 

ایستاده بر آخرین سنگر زندگی

خبر

در حالی که بنا بر آخرین آمار وزارت بهداشت 
بعد از ۵ ماه از آغاز واکسیناسیون در ایران تاکنون 
۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۸۴۵ نفر ُدز اول واکسن 
کرونــا و دو میلیون و ۱۲۸ هــزار و ۸۵۰ نفر نیز 
ُدز دوم را تزریق کرده اند، دیروز وزیر بهداشــت 
بار دیگر وعده سرعت بخشی به واکسیناسیون 
عمومی را داد. سعید نمکی گفت: واکسیناسیون 
عمومی کرونا از شنبه )امروز( با تزریق روزانه ۴۰۰ 

هزار ُدز واکسن در سطح کشور شروع می شود.
وزیر بهداشــت ضمن وعده واکسیناسیون 
گسترده عمومی به منتقدانش نیز بار دیگر تاخت. 
به گزارش ایلنا او گفت: قرار نیست بنده واکسن 
بیاورم اما این کار را می کنم. دوستان و دشمنان 
هر دو ما را قال گذاشتند، ولی ناجوانمردانه است 
که بگوییم وزارت بهداشــت در واردات واکسن 
تعلل کرد. فعاًل کســوت وزارت، دهانم را بسته 
است، انشااهلل بتوانم از این گرداب پرمشغله رها 
شــوم. زیرا گفتنی های زیادی هســت که باید 
به مردم گفت تا بدانند در روزهای ســخت این 

مملکت مرد و نامرد کیست؟

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اگر من تن به این آتش نمی زدم، مطمئن باشید 
از واکسن داخلی خبری نبود و یک مقداری از این 
ترکش هایی که به سمت ما می آید برای همین 
است که ما واکسن داخلی ساخته ایم. یک مافیای 
دنبال مقوله واکسن است. امروز تولید داخل ۹۲ 
درصد افزایش پیدا کــرده و حداقل واردات ۳۳ 
درصد با وجود کرونا کم شده است. من همه اسناد 
در این زمینه را یک روزی افشا خواهم کرد. اگر 
فساد را ریشه کن نکنیم فرو خواهیم ریخت، ما 

آمده ایم تا فساد را افشا کنیم.
او همچنین با گالیه از رسانه ها در خصوص 
انتقادها از وضعیت وخیم شــیوع کرونا و مرگ 
بیماران به دلیل کمبود امکانات درمانی سیستان 
و بلوچســتان گفت: همین االن در سیستان و 
بلوچســتان باالی ۵۰۰ تخت خالی وجود دارد. 
میزان بیمار سیستان، یک چهارم پیکی است که 
ما در هرمزگان طی می کنیم و کردیم. بعد با کمال 

وقاحت می گویند وضعیت سیاه است.
*وضعیت واکسیناسیون داخلی

در حالی که بر اســاس آخرین اعالم وزارت 
بهداشت وضعیت ابتال به کرونا روز به روز افزایش 
می یابد و شمار شهرهای قرمز کشور به ۱۴۳ مورد 
رسیده است، خبرها از تولید داخلی واکسن هم 

چندان خوشایند نیست.
به گزارش میزان، مینو محرز، محقق اصلی 
تیم تولید واکسن کوو ایران برکت درباره تاخیر 
این مجموعــه در تولید ویال هایی که پیشــتر 
وعــده آن را داده بودنــد، گفت: واکســن کوو 
ایران از لحاظ طی کــردن مراحل جلوتر از بقیه 
واکســن های داخلی بوده و زودتر از بقیه مجوز 
دریافت کرده و من واقعا متاسفم که در شرایطی 
که ۸۰ میلیون نفر باید واکســینه شوند میزان 
پوشش واکسیناسیون در کشور پایین است. ما 
باید با تولید هرچه بیشتر واکسن این موضوع را 
جبران کنیم. عده ای برای هم زیر پا می گیرند و 
من نمی دانم این بداخالقی ها تا کی می خواهد 

ادامه پیدا کند؟
واکسیناسیون افراد باالی ۵۰ سال در 

سیستان و بلوچستان
هرچند واکسیناسیون برای گروهای سنی 
زیر ۷۰ سال هنوز آغاز نشده است ، دیروز معاون 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زاهدان گفت: واکسیناسیون 

گروه سنی باالی ۵۰ سال از جمعه در سیستان و 
بلوچستان آغاز شده است.

در روزهای اخیر شــیوع گســترده کرونای 
دلتا بیم یک فاجعه انسانی را در استان سیستان 
بلوچستان ایجاد کرده اســت و به همین دلیل 
وزارت بهداشت واکسیناسیون این گروه سنی 
را در این استان زودتر از ســایر نقاط کشور آغاز 

کرده است.
کاش شعار نمی دادیم 

با وجود اقدامات انجام شده در مهار کرونا در 
کشور، بسیاری وضعیت مدیریت کرونا در کشور 
را مطلوب نمی دانند. در همین باره ســعیدرضا 

مهرپور، اســتاد دانشــگاه و رئیس بیمارستان 
شریعتی در اینستاگرامش در مورد موج پنجم 
کرونا در ایران نوشته است: تنها سالح ما در حال 
حاضر واکسیناســیون فوری و گسترده مردم 
اســت.  او گفت: کاش نمی خواستیم که الگوی 
جهانی شویم، کاش نمی خواســتیم در دهان 
این و آن بکوبیم، کاش آنقدر شــعار نمی دادیم، 
کاش با دنیا ارتباط بهتری داشتیم، کاش سرمان 
را پایین می انداختیم و برای مردم کشورمان از 
شــرکت های معتبر واکسن می خریدیم، کاش 
نمی خواستیم که قهرمان دنیا باشیم. دارد خیلی 

دیر می شود اگر نگوییم که دیر شده است.

وزیر بهداشت یک بار دیگر  وعده سرعت بخشی به واکسیناسیون عمومی را داد:

هر روز ۴۰۰ هزار ُدز تزریق!

حدود ۱۱ میلیون نفر در 
مناطق حاشیه ای زندگی 

می کنند. این در حالی 
است که سرریز جمعیت 
روستایی که به دالیلی از 
قبیل خشکسالی راهی 

شهرها می شوند و همچنین 
گسترش فقر و گرانی 
در شهرها به افزایش 

سکونتگاه های غیررسمی 
بیش از پیش دامن می زند

گزارش های تصویری 
نشان می دهد ماموران 

شهرداری تبریز خانه یکی 
از حاشیه نشینان انتهای 

کوی الله این شهر را تخریب 
می کنند و مردی که سعی 

دارد تا در برابر این تخریب 
مقاومت کند را به شدت 

کتک می زنند 
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