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 دستگیری متهمان پرونده 
خرید و فروش کودکان

معاون دادســتان 
مشهد گفت: ۶ فرد متهم 
در جریان رسیدگی به 
پرونــده خریدوفروش 
کــودکان در مشــهد 

بازداشت  شده اند اما متهم اصلی پرونده کودک ربایی 
و خریدوفروش کودکان فراری اســت. به گزارش 
تســنیم، حســن زرقانی افزود: ایــن متهمان در 
بازجویی ها بــه خریدوفروش ۲۵ نــوزاد اعتراف 
کرده انــد. او تصریح کــرد: در بازجویی از متهمان 
مشخص شــد آن ها کودکان و نوزادان را به زنی به  
نام نسرین تحویل می دادند و در زمان حاضر نسرین 
به عنوان متهــم ردیف اول پرونــده کودک ربایی 

متواری است.
    

 ۲میلیون ُدز واکسن فایزر 
در راه ایران 

ایــران واکســن 
فایزر-بیونتک را تایید 
کرد و ۲میلیــون دوز 
از بلژیــک وارد خواهد 
شد. مدیرکل امور دارو 

و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو با اشاره به 
اینکه ۶ واکســن کرونا از جمله فایزر-بیونتک و 
جانسون و جانسون مجوز مصرف اضطراری را از 
ســازمان غذا و دارو دریافت کرده اند، گفت: برای 
واردات ۲ میلیون دوز واکســن کرونــای فایزر-
بیونتک قراردادی با هیات امنای ارزی کشــور در 
حال تنظیم است تا در یکی، دو ماه آینده به شرطی 
که مشــکالت بین المللی انتقــال ارز و جابجایی 
واکسن پیش نیاید از کشور بلژیک به ایران ارسال 
شــود. حیدر محمدی افزود: واکسن جانسون و 
جانســون هم در انتظار نهایی شدن قراردادهای 
بین المللی است. کشور تولیدکننده تا ۵ میلیون 
دوز قول ارسال داده و اگر طرف خارجی اقدام کند 

ما مشکلی از نظر تامین ارزی نداریم.
    

کشف چند کتیبه در مجموعه 
تخت جمشید

ه  یــگا پا یــر  مد
میــراث جهانی تخت 
جمشــید گفــت: با 
تالش باستان شناسان 
کشورمان چند کتیبه 

مهم در کوه رحمت تخت جمشــید کشف شد. به 
گزارش مهر، حمید فدایی بیان کرد: نتایج خوانش 
یکی از این کتیبه ها نشان می دهد که در سال چهارم 
شاهنشــاهی یزدگرد این کتیبه باهدف معرفی و 
به افتخار یادبود شخص خاصی کنده شده و کتیبه 
یافت شده در زمره کتیبه های تدفینی است. فدایی 
با بیان اینکه کتیبه ها در ردیف معتبرترین اسناد 
تاریخی طبقه بندی می شــوند، بیــان کرد: مرکز 
پژوهش های کتیبه شناسی در تخت جمشید برای 

خوانش کتیبه ها فعال  شده است.
    

برگزاری »جشن شکوفه ها و 
غنچه ها« در روز اول مهرماه

معــاون آمــوزش 
ت  ر ا ز و یــی  ا بتد ا
آموزش وپــرورش از 
آغاز سال تحصیلی در 
دوره ابتدایی با جشــن 

شکوفه ها و غنچه ها در اول مهر خبر داد. به گزارش 
ایسنا، رضوان حکیم زاده با اشاره به این که بازگشایی 
به شکل تدریجی اتفاق خواهد افتاد؛ افزود: مدارس در 
مناطق عشایری و روستایی کم جمعیت به علت عدم 
دسترسی به ابزار هوشمند و زیرساخت های فناوری، 
سال گذشته به شکل حضوری بوده و در سال جدید 

نیز در اولویت بازگشایی حضوری می باشند.
    

دریافت کارت واکسن دیجیتال 
رایگان است

 مرکز مدیریت آمار و فنــاوری اطالعات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: تزریق و دریافت کارت واکسن در سراسر 
کشور کاماًل رایگان اســت و افراد هیچ پولی نباید 
در ازای تزریق یا دریافت کارت واکســن بپردازند. 
در اطالعیه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت آمده اســت:  طبق اطالعیه ای که 
به تمامی ســفارتخانه ها ابالغ می شود تنها کارت 
vcr. دیجیتال رسمی وزارت بهداشــت به آدرس
salamat.gov.ir معتبر است؛ مسافران خارج از 
کشور با مراجعه به این آدرس می توانند ظرف کمتر 
از ۲۴ ســاعت کارت بین المللی دیجیتال دریافت 

کنند که در همه  کشورها معتبر است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

چند سالی می شــود که شهرداری 
ن مســیرهای مخصــوص  تهــرا
دوچرخه ســواری را برای شــهروندان 
آماده کرده است. این طرح که با حواشی 
زیادی هم نسبت به دوچرخه سوار شدن 
بانوان همراه بود در ابتدای راه توانســت 

طرفداران زیادی برای خود پیدا کند. 
حاال اما دیگر کمتر کســی است که 
از این دوچرخه های نارنجی اســتفاده 
کند. کم پیش می آید که در مسیرهای 
دوچرخه سواری جوانان دوچرخه سوار 
را ببینید و عموماً یا خالی هستند یا برای 
تردد موتورسواران از آن استفاده می شود. 
برخی کارشناســان معتقدند این طرح 
چندان موفق نبوده است و برخی دیگر 
بر این باورند که وجود دوچرخه و داشتن 
مسیرهایی بری استفاده از عالقه مندان 
نشــان از توسعه و پیشــرفت یک شهر 
دارد. فارغ از نگاه های موافقان و مخالفان 
دوچرخه ســواری در تهــران با موانعی 
روبه رو است که باعث شــده این طرح 

چندان موفقیت آمیز نباشد. 
تهران شهر مناسبی برای 
دوچرخه سواری نیست

 به گفته کارشناسان این حوزه توسعه 
و ترویج دوچرخه سواری به عنوان یک 
شیوه حمل ونقلی در شهر تهران، اتفاقی 
نیست چراکه باید چرخه توسعه به صورت 
کامل انجام پذیــرد. یکی از بخش های 
حلقه توســعه، مسیرهای اســتاندارد 
دوچرخه سواری است که برای رسیدن 
به این هدف باید بــه جزئیات طراحی 
مســیرها توجه شــود. آن ها اما بر این 
باورند که اســتاندارد نبــودن طراحی 
بخشی از مســیرهای دوچرخه سواری 
یکی از کمبودهای شــهر تهران در این 

حوزه است. 

موضــوع مناســب نبودن مســیر 
دوچرخه ســواری در تهــران را عضو 
کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر 
تهران هم مطرح کرده است. به گفته او 
اساساً توپوگرافی تهران مناسب توسعه 
افراطی دوچرخه سواری نیست. او البته 
منکر این امر نشده که در برخی از نقاط 
شهر هم مسیرها برای دوچرخه سواری 

استاندارد هستند. 
ناصر امانی در تذکری در سیزدهمین 
جلسه صحن علنی شورای شهر تهران با 
اشاره به مناقصه ۱۸ میلیاردی در منطقه 
۸ برای احداث پنج مسیر دوچرخه، گفت: 
من فکر می کنم بحث دوچرخه سواری در 
تهران سیاست شکست خورده ای بوده و 
به اهداف خودش نرسیده است. متاسفانه 
این سیاست در دوره ما نیز ادامه پیدا کرده 
اســت. در حالی که ما برای یک میلیارد 
تومان در مناطق محروم و جنوبی تهران 
که می تواند در زندگــی مردم اثر زیادی 
بگذارد، معطل هســتیم و فقط در یک 
منطقه احداث پنج مســیر دوچرخه را 
۱۸ میلیارد تومان به مناقصه گذاشــته 

شده است.
وی افزود: مشــابه همین اتفاق در 
منطقه ۳ نیز افتاده اســت؛ فارغ از اینکه 
برای مسیر دوچرخه خیابان میرداماد 
سه میلیارد هزینه شده، قراردادی برای 
احداث پل فلزی دوچرخه ســواری به 
طول ۶۰۰ متر به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان 

منعقد کردند! 
تقاطع ها، دست انداز نفس گیر 

دوچرخه سواران
ی  ها مســیر ز  ا ی  ر بســیا
دوچرخه سواری شــهری دارای تقاطع 
است. متأســفانه در شــهر تهران هیچ 
تقاطعی برای عبــور ایمن دوچرخه ها 
برنامه ریزی و مناسب سازی نشده است. 
بیش از ۶۰ درصــد تصادفات مربوط به 
دوچرخه در محل تقاطع ها رخ می دهد. 
بنابراین تقاطع هــا، گلوگاه های اصلی 

ایمن سازی مسیرهای دوچرخه هستند 
که باید به آن توجه شود اما برنامه ریزان 
توجه چندانی به این موضوع نداشته اند. 

همچنیــن از دیگر کاســتی های 
مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری 
کم بودن عرض مسیر و عدم پیوستگی و 
حضور موانع در طول مسیر است. درصد 
بسیاری از مسیرهای مجزا در شهر تهران 
نظیر مسیر دوچرخه در خیابان بهشت و 
طالقانی شامل همین بخش می شوند. 
همچنین در برخی نقاط شــهر مانند 
خیابان شریعتی در منطقه ۷ و بلوار ارتش 
در منطقه یک مســیر دوچرخه سواری 
با سایر شیوه های حمل ونقلی ازجمله 

پیاده روی تداخل دارد. 
 مسیرهای دوچرخه سواری 

ایمنی چندانی ندارند
تهــران، تنهــا شــهری در ایــران 
اســت که برنامه مصوب جامع توسعه 
دوچرخه ســواری دارد. یکــی از 
بخش های این برنامه درباره مسیرهای 
دوچرخه سواری است که در هر منطقه 
شهر تهران بر مبنای استراتژی توسعه 
مســیرها شناسایی و پیشــنهاد شده 
است. این مسیرها باید برمبنای برنامه 
باالدستی مربوطه اجرا شود و هر مسیر 
دوچرخه ســواری طبق استانداردهای 
جهانی دارای پنج ویژگی مشخص باشد. 
پنج ویژگی مهم و اصلی هر مســیر 
دوچرخه ای شــامل پیوستگی شبکه 
مسیرهای دوچرخه، ایمنی مسیرهای 
دوچرخه، راحتی مسیر، جذابیت مسیر 

و مستقیم بودن مسیر است.
بــا این حــال هنــوز عبــور ایمن 
دوچرخه ها در تقاطع های شهر تهران 
تعیین تکلیف نشــده اســت. وضعیت 
ایمنی تردد دوچرخه ســواران در شهر 
تهران بســیار پایین و خطرناک است 
و بر اســاس گزارش ها یکــی از دالیل 
مهمی که سبب می شــود تا شهروندان 
تمایلی به دوچرخه ســواری نداشــته 

 باشــند، عدم ایمنی در شــهر اســت. 
از ســوی دیگر ایمنی دوچرخه سواران 
با ســرعت خودروها در ارتباط اســت. 
بــه منظــور افزایــش ایمنــی تردد 
دوچرخه سواران باید سرعت خودروها 
در معابر به ویــژه در محدوده تقاطع ها، 
کاهش پیدا کنــد. نکتــه دیگری که 
دوچرخه سواری در تهران با اقبال عمومی 
مواجه نشد این است که بیشتر مسیرهای 
دوچرخه در شهر تهران عالوه بر اینکه 
راحت نیستند، جذابیت خاصی هم برای 

دوچرخه سوار ندارند. 
دوچرخه های اشتراکی طرحی 

شکست خورده
همان طــور کــه گفته شــد طرح 
دوچرخه های اشتراکی مخالفان زیادی 
دارد. چند ســال پیش، درست زمانی 
که این طرح در حال شکل گیری و اجرا 
بود کارشناســان بر این بــاور بودند که 
طرح دوچرخه  های اشتراکی در تهران 
بدون مطالعــه و برنامه ریــزی خاصی 
شکل گرفته اســت و حاال شکست این 
طرح نتیجه عدم مطالعه و برنامه ریزی 

دقیق و اصولی است. 
به عقیده کارشناســان باید پیش از 
اینکه این طرح در چندین نقطه تهران 
اجرا شود به نتایج طرح پایلوت توجه و بر 
اساس آن تصمیم گیری می شد. به عنوان 

نمونه، طرح پایلوت دوچرخه سواری در 
منطقه ۸ شهرداری تهران در سال های 
اخیر اجرایی شــد که در عمل نتوانست 
موفقیت چندانی کسب کند و به همراه 
دیگر طرح های اجرا شــده در مناطق 
شهرداری تهران همچون ایجاد داک های 
هوشمند و کیوســک های نگهداری و 
خریداری تعداد زیــادی دوچرخه که 
با هدف گســترش دوچرخه ســواری 
انجام گرفت، موجب اتــالف اعتبارات 
کالن حمل ونقلی شهرداری تهران شد. 
ریشه یابی علل ایجاد این مسئله، نشان 
از نبود برنامه و هدف مشخص و همچنین 
عدم انجام مطالعات صحیح در راستای 
اهداف بلند مــدت حمل ونقل عمومی 

شهر تهران داشت.
هزینه های میلیاردی برای توسعه 

دوچرخه سواری 
بر اساس گفته های عضو شورای شهر 
تهران، این طرح شکســت خورده پول 
زیادی از شهرداری تهران گرفته است و 
همچنان هم کسی قصد ندارد با این طرح 
مخالفت کند. طبق صحبت های امانی 
فقط در یک منطقه احداث پنج مســیر 
دوچرخه ۱۸ میلیارد تومان به مناقصه 
گذاشته  شده است. مشابه همین اتفاق 
در منطقه ۳ نیز افتاده است؛ فارغ از اینکه 
برای مسیر دوچرخه خیابان میرداماد 
سه میلیارد هزینه شده، قراردادی برای 
احداث پل فلزی دوچرخه ســواری به 
طول ۶۰۰ متر به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان 
منعقد کردند. این در حالی است که به 
گفته امانی حتی یک میلیــارد تومان 
هم می تواند برای مناطق جنوبی تهران 
تغییرات زیادی به همراه داشــته باشد 
با این حــال هزینه های چند میلیاردی 
صرف طــرح دوچرخه های اشــتراکی 
می شــود. به عقیده او یکی از دالیلی که 
این روند ادامه پیــدا می کند تغییرات 
کند شهرداری تهران است و او از علیرضا 
زاکانی، شــهردار تهران خواسته که اگر 
نمی خواهد مدیرانی که با سیاست های 
گذشته کار می کنند را تغییر دهد، حداقل 

سیاست ها را تغییر دهد.
 بازگشت به گذشته 

با حمل ونقل پاک
این هــا انتقاداتــی هســتند کــه 
کارشناســان در مــورد مســیرهای 
دوچرخه سواری در تهران مطرح کرده اند. 
با این حال برخی دیگر معتقدند در شهری 
با تمام اشکال حمل ونقل از جمله مترو، 
اتوبوس و ماشین شخصی،  باید مسیری 
هم برای رفت وآمد بــا دوچرخه وجود 
داشته باشــد. به عقیده آن ها یک شهر 
کامل و پیشــرفته چنین خصوصیاتی 

دارد. 
افــرادی کــه طرفــدار توســعه و 
پیشرفت دوچرخه ســواری در تهران 
هســتند می گویند دوچرخه ســواری 
باید بــه عنوان یک مــدل حمل ونقلی 
پاک در پایتخت نهادینه شود و با ایجاد 
زیرساخت های الزم در توسعه مسیرهای 
دوچرخه ســواری، توجه بــه فرهنگ 
استفاده از این وسیله نقلیه و آشتی دادن 

مردم با دوچرخه، افراد بیشتری روزانه از 
این وسیله حمل ونقل استفاده کنند. گروه 
دیگری هم اعتقاد دارند باید به ســمت 
برخی از ســنت های گذشته برگردیم. 
این افراد می گویند استفاده از دوچرخه 
با فرهنگ ایرانی ها عجین بوده اســت و 
در دو نســل قبل مردم از دوچرخه برای 
رفت وآمدهای شــخصی خود استفاده 

می کردند.
دوچرخه سواری در هوای آلوده 

تهران منطقی نیست
در مورد اینکه باید از دوچرخه هم 
به عنوان یکی از وســایل حمل ونقل 
عمومی یاد کرد انتقادهای زیادی شده 
است که البته نادرســت هم نیستند. 
جدا از اینکه در تهران مسیرها عمدتاً 
طوالنی است، باید یک موضوع را هم 
در نظر گرفت؛ اینکه دوچرخه سواری 
طوالنی در پایتخت با داشــتن هوایی 
که در بیشــتر فصول و روزهای سال 
آلوده اســت نمی توانــد کار منطقی 
و درســتی باشــد. دوچرخه سوار در 
هوای آلــوده دچار کمبــود انرژی و 
اختالالت تنفســی و خستگی روحی 
می شــود و درنهایت تأثیــر منفی بر 
آن می گذارد. بررســی های پزشکی 
نشــان می دهد دوچرخه سوارانی که 
از نزدیکی یک محــل پرترافیک عبور 
می کنند ۱۰ برابر بیشتر آلودگی را وارد 
بدن خود می کنند تا افراد پیاده ای که 
در آن محل توقــف کرده اند؛ بنابراین 
در وضعیت نامناســب هوای تهران از 
نظر آلودگی و وجود ازدحام ترافیکی 
در گره های بیشمار ترافیکی در سطح 
پایتخت، در شــرایط فعلی استفاده از 
دوچرخه به زیان سالمتی شهروندان 

ارزیابی می شود.
با توجه به شــرایط تهــران چه از 
لحاظ جغرافیایی چــه از نظر آلودگی 
هوا و ایمنــی؛ به نظر می رســد فعال 
بهترین مسیرها برای دوچرخه سواری؛ 
پارک های جنگلی، بوستان های بزرگ 
و سایر مناطق ایمن و استاندارد است تا 
عالقه مندان می توانند در آنها با خیال 
راحت ســاعاتی از هفتــه را به ورزش 

محبوب خود اختصاص دهند. 

نه فضای شهری تهران مناسب طرح های توسعه دوچرخه سواری بود، نه مردم تمایل نشان دادند

اتالف اعتبارات کالن و دیگر هیچ!

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری از قفل دار 
شــدن مخازن زباله تهران برای مقابله با زباله گردی کودکان 

خبر داد. 
صدرالدین علیپور در گفت وگو با ایلنا تصریح کرد: به تدریج 
باید شکل مخازن فعلی را عوض کنیم تا دسترسی به آن ها آسان 
نباشــد و زباله گرد نتواند از مخزن زباله برداری کند و در چنین 
شــرایطی آلودگی پیرامونی نیز اتفاق نمی افتد. این مسئله در 
دستور کار سازمان است و مخازنی را طراحی کرده اند. علیپور 
در پاسخ به این پرسش که این مخازن چه تفاوتی با مخازن فعلی 
دارند؟ بیان کرد: کاوری دارند که مخزن داخل آن کاور می رود 
و قفل می شود و فقط توسط کلید و یا ابزاری که توسط کارگر و 
یا نیروی خدماتی شــهرداری وجود دارد باز می شوند و مخزن 
دائماً باز نیست که هر کسی بتواند به آن دسترسی داشته باشد. او 
افزود: در نتیجه در جاهایی که امکان پذیر است مخازن تفکیکی 

می گذاریم و به موازات آن مقداری می توان مخازن فعلی را جمع 
کرد. سال گذشته نزدیک به دو هزار مخزن را کم کردیم. اما این 
کاری زمان بر است و مردم باید از آن حمایت و با ما همراهی کنند. 
بنابراین منافاتی وجود ندارد و تــا زمانی که این طرح جا بیافتد 
مخازن را خواهیم داشت. اما مخازن فعلی موجود باید تعمیر یا 
مجدداً به صورت نو خریداری شوند تا سیمای خوبی نیز در سطح 

شهر در زمینه مبلمان شهری داشته باشیم.
مراجعه روزانه سه نوبت برای جمع آوری پسماند در 

برخی مناطق تهران
علیپور افزود: در برخی مناطق روزانه ســه بار برای نظافت 
مراجعه می کنیم که این مســئله باید به تدریج تغییر کند اما 
اقدامی زمان بر اســت و به آموزش نیاز دارد. باید قانون خاصی 
برای کسی که مســئله را رعایت می کند و کســی که رعایت 
نمی کند به عنوان مسئولیت شهروندی وجود داشته باشد. ما 

تالش می کنیم به سمت مسیری برویم که در دنیا نیز در زمینه 
مدیریت پســماند مؤثر است. و درباره اســتقبال شهروندان از 
آپ های موجود برای جمع آوری پسماند خشک گفت: منطقه 
به منطقه متفاوت اســت بــرای مثال در منطقه ۷ اســتقبال 
خیلی خوب اســت و در برخی از مناطق ضعیف تر کار شــده 
اســت، اما نمی شــود اآلن الگوی دقیقی داد. مخزن گذاری در 
برخی شهرک ها کامل انجام می شــود، اما در برخی شهرک ها 
که همکاری نکردند؛ باید الگوگذاری شــود و انتخابی نباشد به 
 عبارتی باید ضوابطی وجود داشته باشــد تا پیشرفت بهتری 

داشته باشیم.
 برخی افراد با ماشین شخصی از مخازن، 

زباله برداشت می کنند
علیپور در ادامه خاطرنشــان کرد: گزارش هایی داریم که 
افراد با ماشین های شــخصی از مخازن برداشت می کنند که 
 دالیل متعددی ازجمله مسائل اقتصادی در آن دخیل هستند.
او گفت: اما نیروی انتظامی براســاس حکم دادستانی موظف 
است با کسانی که کودکان زباله گرد را به کار می گیرند برخورد 
کند. ادعای ما این است که کودک زباله گرد براساس آمار اعالمی 

بازرسی شهرداری و دادستانی، کم شده است. علیپور تأکید کرد: 
برای اینکه بتوانیم موضوع زباله گردی کودکان را حل کنیم و این 
شکل جمع آوری پسماند خشک را نداشته باشیم راهی وجود 
ندارد جز اینکه شکل مخازن در معابر تغییر کند و دسترسی به 
آن وجود نداشته باشد. از طرفی مخازن تفکیکی جایگزین شود 
و پیمانکار به وسیله سیستم MRF تفکیک را انجام دهد نه در 
خیابان و در مال عام. تا این زیرساخت نباشد مسئله با صحبت و 
 جلسه حل نمی شود و البته با توجه به وسعت و جمعیت تهران این 

کار زمان بر است. 

راهکار شهرداری تهران برای مقابله با زباله گردی کودکان!

»مخازن زباله« قفل دار می شوند

ایجاد داک های هوشمند 
و کیوسک های نگهداری 
و خریداری تعداد زیادی 

دوچرخه که با هدف 
گسترش دوچرخه سواری 
انجام گرفت، موجب اتالف 
اعتبارات کالن حمل ونقلی 

شهرداری تهران شد که 
نشان از نبود برنامه و هدف 

مشخص و همچنین عدم 
انجام مطالعات صحیح در 
راستای اهداف بلند مدت 
حمل ونقل عمومی تهران 

دارد

بسیاری از مسیرهای 
دوچرخه سواری شهری 

دارای تقاطع است. در شهر 
تهران هیچ تقاطعی برای 

عبور ایمن دوچرخه ها 
برنامه ریزی و مناسب سازی 

نشده است و بیش از ۶۰ 
درصد تصادفات مربوط به 

دوچرخه در محل تقاطع ها 
رخ می دهد
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