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مجازات»کشف حجاب« در چهارباغ؛
 هزار ساعت ویزیت 

و 2۴ عمل زایمان رایگان

دادرس شــعبه چهارم دادگاه عمومی بخش 
چهارباغ گفــت: مجازات یک هزار و 80 ســاعت 
خدمات عمومی رایگان از طریــق ارائه خدمات 
رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به 
مدت یک روز در هفته )چهار ساعت( و انجام عمل 
پزشــکی زایمان رایگان )دو بار در ماه( جایگزین 
یک سال حبس خانمی شــد که روی خودروی 
پلیس راهور اقدام به کشــف حجــاب کرده بود. 
به گزارش فارس از کــرج، مدتی پیش فیلمی در 
فضای مجازی منتشر شد که در آن یک نفر با رفتن 
روی خودروی پلیس راهور، به تصور اینکه دستور 
توقیف خودروی وی به دلیل وضعیت حجاب صادر 
شده است، اقدام به کشف حجاب کرده بود. رسول 
احمدزاده، دادرس شــعبه چهارم دادگاه عمومی 
بخش چهارباغ در اســتان البرز در خصوص این 
پرونده گفت: براســاس گزارش مراجع انتظامی، 
خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف 
بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف کردن 
خودرو اقدام می کنند و )مالک خودرو( ضمن عدم 
همکاری با مأموران راهور اعالم می کند که دستور 
توقیف خودرو به علت بدحجابی صادر شده و من 

مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی دهم.
    

مدارس غیردولتی حق ندارند 
شهریه های۳۰ و۴۰میلیونی بگیرند

رئیس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش به اظهــارات یکی از 
نمایندگان مجلس مبنی بر اخذ شهریه های ۴0 
میلیونی در برخی مدارس غیردولتی واکنش نشان 
داد و گفت: آقایونی کــه مصاحبه می کنند هنوز 
یک مصداق به ما نداده انــد. مجتبی زینی وند در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند پیگیری شکایات 
مردمی از مدارس غیردولتی اظهار کرد: سامانه ای 
برای این منظور درنظر گرفته شده و پیگیری های 
الزم در ایام ثبت نام انجام شد. نظارت مستمر باعث 
شده میزان شکایات نســبت به گذشته کاهش 
خوبی داشته باشد؛ گرچه هنوز مدارسی را داریم 
که متاســفانه رعایت نمی کنند و شکایات فقط 
بابت افزایش دریافتی شهریه اســت. وی افزود: 
پرونده هایی که نیازمند استرداد شهریه و یا دیگر 
پیگیری ها و برخورد با تخلفات باشــند به شورای 
نظارت تهران می روند و در آنجا مورد بررسی قرار 

می گیرند.
    

معاون سازمان تامین اجتماعی 
بازداشت شد

یکی از معاونان ســازمان تامین اجتماعی 
به اتهام واردات گوشــی موبایل با ارز ۴200 
تومانی ویژه واردات تجیزات پزشکی، بازداشت 
شــد. به گزارش تســنیم  »م. ج« از معاونان 
ســازمان تامین اجتماعی به اتهــام دریافت 
ارز دولتی چهــار هــزار و 200 تومانی برای 
واردات تجهیــزات پزشــکی که بــه واردات 
گوشــی موبایل اختصاص داده، دستگیر شد. 
این معاون ســازمان تامین اجتماعی پس از 
بازداشت، از سمت خود برکنار شد همچنین 
از سوی مصطفی ساالری، مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعی؛  قائــم موهبتی، معاون امور 
استان های ســازمان تأمین اجتماعی با حفظ 
 سمت به عنوان سرپرســت معاونت مربوطه

 منصوب شده است.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

بحران زیســت محیطــی منطقه 
ســراوان اســتان گیالن سال هاست 
گریبانگیر اســتان شــده و عالوه بر 
خطراتی که برای ســالمت ساکنان 
این منطقه ایجاد کرده، محیط زیست 
گیالن را نیز در معرض خطر قرار داده 
است. در سال های اخیر بارها و بارها در 
مقاطع زمانی مختلف درباره مســئله 
سراوان بحث شده است، اما هیچ اقدام 
موثر و چشــمگیری صورت نپذیرفته 
و حل مشکل محل دفن زباله سراوان 
رشت تنها به یک شعار انتخاباتی برای 
رای آوری تبدیل شده است. مسئوالن 
شهری رشت بارها درباره راهکارهای 
رسیدگی به بحران دفن زباله در سراوان 
بحث کرده و قول هایــی نظیر خرید 
زباله سوز را داده اند؛ اما این وعده ها در 
حد شــعار باقی مانده و محقق نشده 

است.
از ســال 1363 در منطقه جنگلی 
سراوان واقع در اســتان گیالن اقدام 
به دفن زباله شده اســت. مکان دفن 
زباله در فاصله 20 کیلومتری از شــهر 
رشــت واقع و روزانه حــدود500 تن 
زباله به صــورت غیر اصولــی در آن 
دفن می شــود. این مــکان پذیرنده 
زباله شهرهای رشــت، فومن، شفت، 
صومعه سرا ، خشکی بیجار، کوچصفهان 
و لشت نشا اســت که در این بین سهم 
رشــت ۴50 تن زباله در روز اســت 
که حــدود 90درصــد زبالــه انتقال 
 یافته به مرکــز دفن زباله ســراوان را 

تشکیل می دهد.
محل دپوی زباله هــا در فاصله 15 
کیلومتری جنوب شهر رشت و ارتفاع 

ســراوان بین روســتاهای گلسرک، 
موشنگا و کچا قرار دارد. منطقه سراوان 
رشت با درختانی سر به فلک کشیده 
از مناطق زیبا و دیدنی اســتان گیالن 
اســت، این منطقه در 1۷ کیلومتری 
کالنشهر رشت بیش از سه دهه است 
که محلی برای تخلیه زباله شده، روزانه 
800 تا یک هزار تــن زباله برای دفن 
به این محل انتقال داده می شــود که 
این مهم موجب نگرانی مردم منطقه 
شده اســت. دفن زباله در دل درختان 
ســر به فلک کشیده ســراوان رشت، 
بوی نامطبوع و وجود حشرات موذی 
در منطقــه، هر چند وقــت، موجب 
اعتراضات مردم ســراوان می شــود. 
به طوری که در ســال 96 تعدادی از 
اهالی در اعتراض به وضعیت نابسامان 
دفن زباله، با تجمع در مقابل در ورودی 
محل انباشت زباله راه عبور ماشین های 
حمــل زباله را بســتند اما بــا حضور 
مسئوالن و قول آنان برای رفع مشکل، 

کوتاه آمدند. 
مشــکل دیگر این که شیرآبه های 
ناشــی از زباله در محل دفن، به شدت 
نگران کننــده اســت؛ شــیرآبه ها به 
رودخانه های گوهــررود و زرجوب و 
درنهایت به تاالب انزلی ریخته می شود. 
هر چند از دو ســال گذشــته در پی 
اعتراضات مردمــی و به دنبال آن قول 
مسئوالن به مردم ســراوان، به منظور 
کاهش بوی نامطبــوع و از بین بردن 
مگس های آزاردهنده اقداماتی در این 
منطقه انجام گرفته اما رفع ریشــه ای 
مشکل و شتاب در ســاماندهی محل 
دفن زباله در این منطقــه و عملیاتی 
شــدن برنامه هایی از جملــه احداث 
دســتگاه زباله ســوز و تصفیه خانــه 
شیرآبه، نیازمند توجه جدی مسئوالن 

استانی و کشوری است. 

احداث دستگاه زباله سوز؛ 
مهم ترین خواسته مردم سراوان 

عضو شــورای اسالمی ســراوان 
رشــت در گفت وگــو با ایســنا بیان 
داشت: احداث دستگاه زباله سوز و رفع 
مشکالت ناشی از دفن زباله در سراوان 
رشــت برای همیشــه، از مهم ترین 
خواسته های مردم این منطقه است. 
عباس شمسی با بیان این که 30 سال 
است که زباله های شهرستان رشت و 
برخی شهرهای اطراف در سراوان دفن 
می شوند، اضافه کرد: زباله، آب وهوای 
منطقه را آلوده و اهالی را از این وضعیت 
خسته کرده است. شمسی خاطرنشان 
کرد: مردم بعد از گذشت این سال ها از 
بی مدیریتی و بی تدبیری مســئوالن، 
صبرشــان به پایان رسیده است. عضو 
شورای اسالمی سراوان رشت در ادامه 
سخنانش با اشاره به تجمع مردم این 
منطقه در سال 95 با هدف ساماندهی 
وضعیت دفن زباله در ســراوان و رفع 
مشکالت ناشــی از آن اضافه کرد: در 
همــان وقت مســئوالن قول هایی به 
مردم دادند، اما کاری انجام نشــد و در 
سال 96 نیز بار دیگر مردم با تجمع، راه 
عبور ماشین های حمل زباله را بستند.
 برای ساخت نیروگاه زباله سوز 

در منطقه کاری نشده
او بیان داشت: در ســال 96 در پی 
تجمع مــردم، مســئوالن وقت بین 
مردم حضور یافتند، هیاتی تشــکیل 
و جلســه های مختلفی برگزار شــد؛ 
خواسته های مردم منطقه سراوان به 
مسئوالن شهرســتان رشت و شورای 
تامین منتقل شــد و آنان نیز دو سال 
فرصت خواستند و مردم نیز با تواضع 
و متانت قبول کردند. شمسی با بیان 
اینکه در این مدت کارهایی انجام شده 
اما اقدامات اساسی برای رفع همیشگی 

مشکل منطقه ســراوان رشت انجام 
نگرفته، خاطرنشان کرد: متاسفانه برای 
ســاخت نیروگاه زباله سوز در منطقه 
کاری نشده، احداث دستگاه زباله سوز 
تنها کاریســت که حجم زباله در این 

منطقه را کاهش می دهد. 
 شهرهای شمالی و مشکل 

دفع بهداشتی پسماند 
شهردار رشــت هم در این باره به 
ایرنا گفته است: اکثر شهرهای شمالی 
کشــور با توجه به محدودیت زمین، با 
مشکل دفع بهداشتی پسماند مواجه 
بودند و از سال های خیلی گذشته که 
در مازندران شهردار بودم، در شهرهای 
شمالی این مشکل را داشتیم و تاکنون 

که مسئول هستم، ادامه دارد. ناصر حاح 
محمدی با اشــاره به توجه ویژه دولت 
برای رفع این مشکل استان های شمالی 
گفت: دولت در این راستا طی سال های 
گذشته، الیحه ای را به مجلس شورای 
اسالمی داد تا سه اســتان شمالی به 
صورت مستقل، در بحث پسماند مورد 
توجه قرار گیرند. حاح محمدی با بیان 
این که به این ترتیب احداث دســتگاه 
زباله سوز برای ســه استان شمالی در 
هیات وزیران مصوب شد، تصریح کرد: 
رشت، سومین شهری بود که برای آن 
دستگاه زباله ســوز در نظر گرفته شد 
که به دلیل نداشتن زمین و مشکالت 

محیط زیستی بسیار در مضیقه بودند.
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه 

پروژه دستگاه زباله سوز
شهردار کالنشهر رشت ادامه داد: در 
نهایت مطالعات زیست محیطی بسیار 
زیادی بر روی نوع زباله ســوز و اینکه 
مخلوط سوز یا سوخت مشتق از زباله 
)آر دی اف سوز( باشــد، انجام شده و 
نتیجه این که برای رشت زباله سوز 600 
تنی)سه خط 200 تنی( در نظر گرفته 
شد. او درباره احداث دستگاه زباله سوز 
در رشت اظهار داشــت: زمین مربوط 
برای احداث زباله سوز را کمتر از یک ماه 
است که به پیمانکار تحویل دادیم و در 
این رابطه شرکتی، از پنج سال گذشته 
قراردادی را با شهرداری منعقد کرده و 
تاکنون حدود 38 میلیارد تومان پول 
پرداخت شده که این پروژه بین ۴00 تا 
500 میلیارد تومان هزینه در بردارد. 
حاج محمدی با بیان ایــن که تامین 
اعتبار برای احداث دستگاه زباله سوز 
جزو وظایف اصلی دولت بوده، خاطر 
نشان کرد: البته تامین اعتبار می شود 

و هیچ نگرانی برای اعتبارش نیست.
او یادآور شد: با مشکالت پیش آمده 
درباره زمین احداث دستگاه زباله سوز و 
در نهایت با هماهنگی معاون دادستان، 
نیروی انتظامی و شورای تامین؛ زمین 
تحویل پیمانکار شــده کــه در زمان 
حاضر، عملیــات تجهیز کارگاه انجام 
گرفته و در صورتی که به درستی و به 
موقع تامین اعتبار شــود، تا سه سال 
دیگر رشت صاحب زباله سوز خواهد 
شد. او در ادامه سخنانش با بیان اینکه 
در شهرهای شــمالی 30 درصد زباله 
خشــک و بیش از ۷0 درصد زباله تر 
است، بیان داشت: درخواستی که به 

شرکت سازنده داشــتیم، این بود که 
دستگاه مخلوط ســوز برای رشت در 
نظر گرفته شــود و اگر این کار انجام 
گیرد، می توانیــم 600 تن مخلوط را 
به صورت مستقیم دریافت و بسوزانیم. 
او ادامه داد: عملیات اجرایی کار شروع 
و بخشــی از قطعات زباله ســوز وارد 
کشور شده، نقشه های اجرایی ساخت 
آن نیز تــا یکی دو مــاه دیگر تحویل 
شــهرداری می شــود، ضمن این که 
بخش ســاختمانی این پروژه، یکصد 
میلیارد تومان هزینه دارد که امیدواریم 
بتوانیم به موقع بســازیم و در بخش 
تامین اعتبار نیز، دستگاه های دولتی 

همکاری کنند.
 نابودی 16هکتار 

از اراضی جنگلی سراوان 
در این میان براســاس نتایج مقاله 
»ارزیابی خســارات وارده براثر دفن 
زباله های شهر رشت در منطقه جنگلی 
ســراوان« و عکس های هوایی از این 
منطقه، روند افزایش مساحت نابودی 
زمین ها در سال های گذشته حاکی از، 
از بین رفتن حدود 16هکتار از اراضی 

جنگلی این منطقه است. 
در هر حــال یکی از مشــکالت 
محیط زیست کشــور به ویژه استان 
گیالن دفن غیربهداشــتی پسماند 
است که آلودگی آب و خاک و محیط 
زیســت را به دنبال دارد. رشــت با 
مساحت 136 کیلومتر مربع و تولید 
روزانه حدود 500 تــن زباله یکی از 
شــهرهای مهم شــمال کشور است 
که بایــد به صورت جدی نســبت به 
ساماندهی زباله های آن به ویژه شهر 
ســراوان چاره اندیشــی کرد. اهالی 
منطقه سراوان رشــت، بیش از سه 
دهه اســت که شــاهد دفن زباله در 
جنگل هــای این منطقه هســتند و 
تمامی آزارهای ناشــی از انباشــت 
زباله را تحمــل می کنند. پاداش این 
صبوری و شکیبایی، اهتمام و جدیتی 
بیشتر از ســوی مســئوالن است تا 
احداث تصفیه خانه شیرابه و دستگاه 
زباله سوز، پایانی بر رنج های مردم این 

منطقه باشد.

وضعیت زباله ها در جنگل های سراواِن گیالن از مرز هشدار گذشته است

تامین دستگاه زباله سوز؛ 3 سال دیگر! 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

همه ما دوست داریم در دنیایی زندگی کنیم 
که تمام افراد آن مســئولیت پذیر باشــند؛ همه 
ما رویای دنیایی را در ســر داریم که انسان ها در 
هر جایگاه، مقام و منصبی که هســتند، از انجام 
مسئولیت های خود شانه خالی نکنند. برای تحقق 
یافتن چنین جامعه ای تنها الزم است از همان اوان 
کودکی فرزندانمان، دغدغه پرورش انسان هایی 
مسئولیت پذیر و دارای حس مشارکت اجتماعی را 
در سر داشته باشیم تا در آینده این حجم از گریز از 
مسئولیت پذیری مشاهده نشود. بر همین اساس 
روانشناســان معتقدند چالش های اجتماعی و 
نواســانات اقتصادیِ ُخرد و کالن رایج در سطح 
کشور از سوی مدیران و مســئوالن، همه و همه 

ریشه در کج گذاشتن خشت اول اصول تربیتی 
والدین این دسته از افراد در دوران کودکی دارد؛ 
درواقع رشد قارچ  گونه افراد مسئولیت گریز بدلیل 
این اســت که این عزیزان درکی از مسئولیت در 
پس ذهنشان شکل نگرفته و بر همین اساس است 
که در دوران بزرگسالی و حتی میانسالی از زیر باِر 
وظایف و مسئولیت های خود شانه خالی می کنند. 
از اینرو به منظور پیشگیری از رشد چنین افرادی 
که کم هم نیستند الزم و ضروری است تا خانواده ها 
به عنوان مهمترین پایگاه اجتماعی، رسالت خود را 
در زمینه فرزند پروری به نحو احسن انجام دهند و 
مسئولیت پذیر بودن را از همان آغاز 2 سالگی به 
فرزندانشان آموزش دهند تا در آینده نیز بتوانند 
سرمایه های اجتماعی مفیدی را به جامعه تحویل 

دهند.
روانشناســان همچنین معتقدند احساس 
مسئولیت یک خصیصه ذاتی نیست؛ کودکان به 

صورت اکتسابی از طریق آموزش و تعامل با اعضای 
خانواده، الگو برداری، پرورش روابط اجتماعی در 
متن زندگی خانوادگی و تماس با سایر دوستان 
و آشــنایان این ویژگی را فرا می گیرند. بنابراین 
»مسئولیت پذیری« قبول تعهد فرد برای انجام 
فعالیتی است که به وی سپرده می شود. ناگفته 
نماند که تعریف پذیرش »مســئولیت« با انجام 
»وظیفه« متفاوت است؛ درواقع هیچ باید و اجباری 
در »پذیرش مسئولیت« انجام یک فعالیت وجود 
ندارد و فرد بصورت داوطلبانــه و با میل و رضای 
خود شرایط را می پذیرد؛ اما این درحالیست که 
»وظیفه« به معنای انجام کاری است که از طرف 
فرد دیگری بر شــخص محول می شــود و فعل 
»باید« در به انجام رساندن آن فعالیت حاکم است، 
بطوریکه در پذیرش مسئولیت اینگونه نیست. 
همچنین روانشناسان اظهار دارند برای پرورش 
فرزندان مســئولیت پذیر والدین باید در سنین 

2تا ۴ سالگی به تدریج و متناسب با توانمندی های 
مربوط به دوره ها ی رشــدی-تحولی کودکان، با 
واگذاری یک ســری از کارهای روزمره زندگی، 
در آموزش رفتار مسئوالنه آنها پیشگام شوند. در 
این سنین کودکان عاشق کمک کردن هستند و 
والدین با بهره مندی از چنین خصیصه ای می توانند 
در جهت مسئولیت پذیر بار آوردن آنان گام های 
شگرفی بردارند. البته در مســیر پرورش حس 
مسئولیت توجه به یک سری از نکات برای طفلی 
که تازه پا به عرصه جهان گذاشته نیز ضروری است؛ 
از اینرو به والدین تاکید می شود از دست کم گرفتن 
توانایی های کودکشــان خود داری کنند و تا حد 
ممکن فعالیتی را که انتظار دارند او انجام دهد، بطور 
دقیق و شفاف مشخص کنند؛ پذیرفتن اشتباهات 
و خطاهای ناشی از سهل انگاری ها را به او یادآور 
شوند؛ همچنین به فرزندشان متذکر شوند در قبال 
انجام فعالیت مشخص شده قرار نیست پاداشی را 
طلب کند ؛ به عنوان نکته آخر نیز به والدین توصیه 
می شود برای پایداری احساس مسئول بودن در 
فرزندشان از جمالت مثبت بجای جمالت منفی 

استفاده نمایند و قدردانی خود را نسبت به عملکرد 
مثبت کودکشان با درآغوش کشیدن و یا بوسیدن 
به او نشــان دهند تا به این درک برسد که متوجه 

تالش هایش هستید.
بطور خالصه می توان گفت اگر می خواهید 
فرزندی مســئول تحویل جامعــه دهید، باید 
ســختی های تربیت او را از همان ابتدای دوران 
کودکی به جان بخرید؛ زیرا هر قدر ریشــه های 
تربیتی طفل در کودکی مستحکم تر پایه گذاری 
شده باشد، احتمال آنکه در بزرگسالی تخریب 
شــود بســیار کمتر خواهد بود؛ به این ترتیب 
متوجه باشید بذر هر الگوی تربیتی را در دوران 
طفولیت بکارید قطعا همان را در بزرگسالی درو 
خواهید کرد؛ از اینرو باتوجه به اهمیت موضوع 
رشد شخصیتی فرزندان به عنوان سرمایه های 
اجتماعی، والدین برای هموار شــدن مســیر 
تربیت و آمــوزش آنها می تواننــد از کمک ها و 
مساعدت های روانشناسان و مشاوران نیز بهره  
ببرند و با پروراندان انسان هایی مسئول، فردایی 

روشن را برای کشور عزیزمان رقم بزنند.

نقش خانواده ها در پرورش و تربیت افراد مسئولیت پذیر 

نتایج پژوهش »ارزیابی 
خسارات وارده بر اثر دفن 

زباله های شهر رشت در 
منطقه جنگلی سراوان« 

حاکی از، از بین رفتن 
حدود 16هکتار از اراضی 
جنگلی این منطقه است. 

عکس های هوایی نیز روند 
افزایش مساحت نابودی 

زمین های منطقه را در 
سال های گذشته تأیید 

می کند

شهردار رشت: با هماهنگی 
معاون دادستان، نیروی 

انتظامی و شورای تامین؛ 
زمین تحویل پیمانکار شده 
که در زمان حاضر، عملیات 
تجهیز کارگاه انجام گرفته 

و در صورتی که به درستی و 
به موقع تامین اعتبار شود، 

تا سه سال دیگر رشت 
صاحب زباله سوز خواهد 

شد
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