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 طرح تشکیل استان 
تهران جنوبی اعالم وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرح تشکیل استان تهران جنوبی اعالم وصول شد.

احمد امیر آبادی فراهانی در جلسه علنی دیروز- 
دوشنبه- مجلس شورای اسالمی افزود: بر مبنای 
ماده واحده این طرح استان تهران جنوبی متشکل از 
شهرستان های رباط کریم، بهارستان، ساوه، زندیه، 
تفرش و اسالمشهر به مرکزیت شهر پرند تأسیس 
می شود. عالوه بر طرح ایجاد استان تهران جنوبی، 
برخی نمایندگان برای تشکیل استان های تهران 

شرقی و تهران غربی هم رایزنی کرده اند.
    

 نقشه های پالسکو 
به شهرداری رسید

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعالم کرد 
که سرانجام نقشــه های ساختمان جدید پالسکو 
به دست شهرداری رسید و مسئله صدور پروانه در 
اسرع وقت پیگیری می شود. به گزارش ایسنا، زهرا 
نژاد بهرام در خصوص آخرین وضعیت ساخت وساز 
پالسکو گفت: چهارشنبه هفته گذشته مسئوالن 
بنیاد مستضعفان نقشه های ساختمان پالسکو را در 
سامانه شهرسازی بارگذاری کردند. او افزود: قرار بر 
این شد که مسئله صدور پروانه در اسرع وقت پیگیری 
شود و مسائلی همچون پارکینگ و عوارض نیز بین 
بنیاد و شهرداری در جلسه ای با سرعت حل وفصل 
شود. عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه پالسکو 
اتفاقی است که همه در جریانش هستیم و شهرداری 
تهران نیز 16 نفر از آتش نشانان عزیزش را از دست 
داد که هنوز هم در لیست شهدای بنیاد شهید قرار 
نگرفتند، ادامه داد: فارغ از همه اختالف نظرها اگر 
قرار بر حل مسئله است همه نهادها و دستگاه ها باید 

با یکدیگر همراهی کنند. 
    

حدود ۲ هزار زن معتاد متجاهر 
در تهران داریم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
افزایش۴6 درصدی کشفیات مواد مخدر در تهران 
نسبت به سال گذشــته خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ محمد بخشــنده گفت: در سال جاری 
16 تن و ۷۳۴ کیلوگرم کشــفیات در سال جاری 
داشتیم که نسبت به مدت مشابه ۴6 درصد افزایش 
داشته است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
بخش دیگری از صحبت هایش درباره زنان معتاد 
متجاهر اظهار کرد: بیــش از 1۵۰۰ و تا ۲ هزار زن 
معتاد متجاهر در تهران داریم اما با توجه به وضعیت 
اســف بار آن ها ۲۵۰ ظرفیت تنهــا در تهران برای 
زنان از طرف بهزیستی ایجادشده است. سرهنگ 
بخشنده خاطرنشان کرد: ما به محل های حضور این 
زنان اشراف کامل داریم و چنانچه ظرفیت از سوی 
دستگاه های متولی ایجاد شود نسبت به ساماندهی 
آن ها اقدام خواهیم کرد. البتــه اخیراً ۳۸ ظرفیت 
جدید برای زنان معتاد متجاهر به ما اعالم شده است.

    
دریاچه خلیج فارس میزبان 

پرندگان مهاجر
مدیرعامــل بهره بــرداری دریاچه شــهدای 
خلیج فارس از حضور پرندگان مهاجر در این دریاچه 
خبر داد و از مردم خواســت از غذا دادن به پرندگان 
خودداری کنند. به گزارش فارس، دریاچه شهدای 
خلیج فارس یک دریاچه  مصنوعی در شمال غرب 
تهران و منطقه ۲۲ شــهرداری تهران اســت که با 
مساحت 1۳۰ هکتار چند ســالی است که تبدیل 
به مامن پرندگان مهاجری شــده که همه ساله از 
اروپای شرقی و شمال ســیبری به ایران می آیند و 
قصد مهاجرت به عرض های جنوبی تر را دارند، اما 
هنگام مواجه شــدن با این دریاچه در همین مکان 
فرود می آیند. مرتضی احمــدی توضیح داد: همه 
حیوانات ازجمله پرندگان عــادات خاص غذایی 
خود را دارند و باید خودشــان به تأمین نیاز غذایی 
خود بپردازند، غذادهی دستی باعث برهم خوردن 
سیستم گوارشی آن ها می شود. غذا دادن تفننی ما 
خیانت در حق این پرندگان است.ضمن اینکه باعث 
آلوده شدن آب دریاچه می شود. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری دریاچه شهدای خلیج فارس با تأکید بر 
اینکه اکوسیستم این دریاچه مصنوعی بسته است، 
گفت: هر آنچه مردم به صورت دستی برای غذا دادن 
به ماهی ها و پرندگان در ایــن دریاچه می ریزند در 
کف دریاچه جمع شده و باعث آلوده شدن آب آن 

می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

می گوینــد 9۳ ســال پیــش، 
درویش خان از نوابغ موســیقی ایران 
اولین قربانی ســوانح رانندگی شد. از 
همان زمان تا امروز عابرین پیاده درصد 
باالیی از ســوانح رانندگی را به نام خود 
کردند. همین چند روز پیش هم سازمان 
پزشــکی قانونی اعالم کــرد در هفت 
ماه اول ســال دو هزار و 1۸1 عابر پیاده 
در تصادفات رانندگــی جان باخته اند 
که این رقم حــدود یک پنجم )19/۸ 
درصد( کل تلفات تصادفات این مدت 
را به خود اختصاص داده اســت. برای 
فهم بیشتر این موضوع بهتر است بدانیم 
حوادث رانندگی در ایران از لحاظ تعداد 
قربانیــان، دومین عامــل مرگ ومیر 
محسوب می شود و بـیش از یک سوم 
تخت های بیمارســتان های کشور به 
قربانیان حــوادث رانندگی اختصاص 
می یابد؛ درحالی که به طور متوســط 
در جهان، ســوانح رانندگی عامل نهم 

مرگ ومیر است.
به نقــل از اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان پزشــکی 
قانونی کشــور، آمار عابران فوت شده 
در حوادث رانندگی هفت ماهه ســال 
1۳9۸ نســبت به مدت مشابه در سال 
گذشته )۲1۲۰نفر( ۲.1 درصد افزایش 

داشته است.
 آمارها از سوانح رانندگی 

چه می گویند
بر اساس این گزارش در هفت ماهه 
امســال ســه چهارم عابران متوفی در 
تصادفات مرد و یک چهارم زن بوده اند. 
همچنین بیش از نیمی از عابران پیاده 
در راه های درون شهری)۵۴.۳ درصد( 
جان  باخته انــد. ۳۷.۷ درصــد نیز در 
جاده هــای برون شــهری، 6.6 درصد 
درراه های روستایی و 1.۴ درصد در سایر 

راه ها کشته  شــده اند و از لحاظ سنی، 
۴۳.1 درصد عابران پیاده کشته شــده 
در تصادفات هفت ماهه امسال در رده 
سنی6۰ سال به باال و 1۵.۵ درصد نیز 
1۷ سال و کمتر بوده اند. همچنین 1۸.6 
درصد از این افراد ۳9-1۸ سال و ۲۲.۷ 

درصد ۵9-۴۰ سال داشته اند.
از سوی دیگر، برخورد با خودروهای 
سواری با 6۳.۸ درصد عمده ترین علت 
مرگ عابرین پیــاده در تصادفات بوده 
اســت و پس ازآن برخورد با وانت بار با 
11درصد، موتورسیکلت با 9.1 درصد، 
کامیون و تریلی با 6.۳ درصد و برخورد با 
اتوبوس و مینی بوس با ۳ درصد موجب 
از دســت دادن جان عابرین پیاده شده 
است. سایر وسایل نقلیه مانند وسایل 
کشاورزی و... درصدهای کمتری را در 

این زمینه به خود اختصاص داده اند.
 روزانه 5 دانش آموز 

در راه مدرسه می میرند
در میان آمار باالی تصادفات و مرگ 
افراد در ســوانح رانندگی باید به مرگ 
دانش آموزان هم اشاره کرد. خبرگزاری 
ایرنا بــه نقل از محمــد بخارایی، عضو 
هیئت مدیــره جمعیت طرفــداران 
حمایت از ایمنی راه ها نوشته: »بخشی 
از آمار فوق به مــرگ دانش آموزان در 
ســوانح رانندگی برمی گردد و روزانه 
۵ دانش آموز درراه رفتن یا بازگشت از 
مدرسه جان خود را از دست می دهند.« 
او دراین باره توضیح داد: »ساالنه ۲ 
هزار دانش آموز به دلیل سوانح رانندگی 
در مسیر مدرسه )چه داخل شهر و چه 
خارج شهر( از دست می روند که از این 
تعداد 1۴۰۰ نفر را کودکان زیر1۰ سال 

تشکیل می دهند.«
یــی همچنیــن گفــت:  بخارا
»مطالبه گــر نبــودن نهادهایی چون 
وزارت آموزش وپرورش، عدم تشکیل 
کمیسیون فرادستگاهی در حوزه ایمنی 
راه هــا، تغییر در نوع نگاه مســئوالن و 
جامعه و عدم پیگیری سوانح« از عواملی 

هستند که مسئله تلفات جاده ای را به 
امری عادی از جامعه ایرانی بدل کرده 
و لذا پرداختن به آن را با دشواری زیادی 
روبرو می کند. طبق اظهارات او بودجه 
اختصاصی برای ایمنی راه ها که در سال 
9۸ نسبت به سال 9۷، 1۷ درصد کاهش 
داشته، مسئله ایمنی راه ها را با مشکالت 
بیشتری مواجه کرده و مقامات مسئول 
به دلیل هزینه های باال و بروکراسی بین  
دســتگاه ها، طرح های ایمنی راه ها را 

پیگیری نمی کنند.
البته ناگفته نماند، بخارایی پیش تر 
نیز اعالم کرده بود تصادفات سال 9۷، 16 
هزار کشته و ۳۵۰ هزار مجروح، معلول و 
ازکارافتاده دائمی داشته و یک میلیون 
نفر هم به دلیل پرداخت خسارات سوانح 

جاده ای دچار فقر شدید شده اند.
تهران در صدر مرگ ومیرها

اســتان تهران باالتریــن آمار در 
مرگ ومیر شــهروندان براثر ســوانح 
رانندگی را دارد و پس ازآن خراســان 
رضوی در رتبه دوم قرارگرفته است.  بر 
اساس گزارش ها اســتان های تهران با 
۳1۷، خراسان رضوی با 1۷1 و فارس با 
1۴9 نفر بیشترین تعداد عابران متوفی 

را داشته اند.
بیشترین سهم تلفات عابران پیاده 
نسبت به کل تصادفات، به ترتیب مربوط 
به اســتان های تهران با ۳۸/6 درصد، 
مازندران با ۳۵/۴ درصد و گیالن با ۳۲/۷ 
درصد بوده، به بیان دیگر در این ۳ استان 
عابران پیاده باالترین سهم مرگ ومیر را 

نسبت به کل تصادفات داشته اند.
در هر سه تصادف شهری یک عابر 

حضور دارد
براساس گزارش پزشکی قانونی سهم 
عابران پیاده از تلفات سوانح رانندگی در 
هفت ماهه نخست سال یک پنجم بوده 
است. در آمار مشابه دیگری که درگذشته 
از سوی مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا منتشرشــده بود از 
سهم حضور ۳۰ درصدی عابران پیاده 

در تصادفات شهری حکایت می کرد، 
به این مفهوم کــه در همه موارد عابران 
پیاده جزو قربانیان تصادفات نیستند 
و در برخی از موارد، آن هــا را به عنوان 
عامل یا مقصر تصادفات شــهری هم 
می شناســند. این که تقریباً از هر سه 
تصادف درون شــهری، یک عابر پیاده 
در این تصادفات حضورداشــته باشد، 
آمار هشــدار دهنده ای است که نشان 
می دهد هنوز هم باید بــرای آموزش 
و فرهنگ ســازی عابران پیاده و البته 
رانندگان، کار جدی تری انجام شــود. 
هرچند آمارها همواره سنجه مناسبی 
برای پژوهشگران اســت، اما علیرضا 
اسماعیلی، رئیس پیشــین پلیس راه 
کشور معتقد است در کالن شهرها، آمار 
حضور عابران پیاده در تصادفات، بیشتر 
از این ۳۰ درصد اســت و گاهی به ۵۰ 
درصد هم می رسد. اسماعیلی می گوید: 
»در وهله اول باید دقت داشته باشیم در 
کشور ما در برخی مناطق مسیر خوبی 

برای عبور عابر پیاده وجود ندارد؛ مثالً پل 
عابر پیاده مکانیزه یا خط کشی عابر پیاده 

وجود ندارد.«
هرچنــد او معتقد اســت آموزش 
و فرهنگ ســازی و توجه بــه مباحث 
روان شناختی نیز می تواند در کاهش 
بروز تصادفــات رانندگــی و کاهش 
قربانی شدن عابران پیاده مؤثر باشد، اما 
گفته های او در ارتباط با آسیب شناسی 
این معضل بیشتر رنگ توصیه به خود 
می گیرد. توصیه هایی که البته رعایت 
آن می تواند از آمار باالی تلفات عابران 

پیاده تا حد بسیاری بکاهد.
او پیشنهاد می کند عابران پیاده باید 
مراقب باشــند در شب با لباس هایی به 
رنگ تیره از عرض خیابان ها عبور نکنند، 
چراکه دیدن و دیده شدن در کاهش آمار 
تصادفات بسیار مهم است. یعنی هم ما 
وسیله نقلیه را ببینیم و هم وسیله نقلیه، 

قادر به دیدن عابر پیاده باشد.
اســماعیلی بر این باور اســت اگر 
آمــوزش و فرهنگ ســازی از همان 
دوران مهدکودك و مدرسه آغاز شود و 
گذرگاه های عابر پیاده نیز تجهیز شود 
و راننــدگان و عابران پیــاده از قوانین 
راهنمایی و رانندگــی تخطی نکنند، 
آن وقت می شــود امیدوار بــود از آمار 
۳۰ درصدی حضور عابــران پیاده در 

تصادفات شهری کاسته شود.
شهر در تسخیر خودروسازان

رد بسیاری از سیاست های کالن را 
هم می توان در آمار کشته ها پیدا کرد. 
بسیاری از کارشناســان شهری بر این 
باورند که شهر در قبضه خودروسازان 
است و هیچ تناسبی هم میان راه سازی و 
ایجاد معابر در شهرها با تعداد خودروهای 
تولیدشده وجود ندارد؛ همین است که 
همواره از تعداد پیاده راه های شهری کم 
و به خیابان هایی اضافه می شود که قرار 
است محل جوالن خودروها باشد. نگاه 
کالن مدیران شهری هم این تئوری را 
اثبات می کند. نکتــه دیگری که حتماً 
سهم قابل توجهی در آمار کشته ها دارد 
و کمتر به آن پرداخته می شــود، شیوه 

شهرسازی است.
به اعتقاد کارشناسان، در شهرهای 
پیشــرفته جهان، بزرگراه ها در محیط 
شهری ساخته می شــود و نکات الزم 
را بــرای حفظ امنیت شــهروندان در 
نظر می گیرند، اما در کشــورمان برای 
ساخت این معابر، برخورد دوگانه صورت 

می گیرد. به عنوان مثال در بزرگراه ها، 
ایســتگاه های اتوبوس تندرو ساخته 
می شــود، اما تمام ایســتگاه ها به پل 

عابرپیاده مجهز نمی شود.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان 
شــهری از نبود احترام و امنیت عابران 
در نگاه مدیران شهری گالیه می کند. 
به اعتقاد آن ها نگاه مدیریت شــهری 
به شهروندان، خالی از هرگونه احترام 
است. متخصصان این حوزه باور دارند 
نوع شهرســازی ها خودرومحور است، 
چراکه برای آن ها سود دارد. برج سازی 
و خودروسازی و ساختمان سازی است 
که برای مدیریت شهرها سودآور است، نه 
مردم و عابران پیاده. این موضوع با نگاهی 
ساده به اطراف و یا حتی در محله های 

خودمان اثبات می شود. 
به عنوان مثال حتماً برای شــما هم 
پیش آمده کــه در پیاده روهــا که راه 
می روید هر ۵۰ قدم، مجبور به رفتن به 
خیابان  می شــوید، چراکه پیاده رویی 
دیگــر وجــود نــدارد یــا نخاله های 
ساختمانی پیاده روها را محصور کرده 
یا دست فروشــان و یا ماشین هایی که 
روی پل پارك کرده اند و تمام پیاده رو 

را گرفته اند.
هیچ تغییری ایجاد نشده

در آخر اما باید به این موضوع اشاره 
کرد که با نگاهی اجمالی به آمار مرگ 
عابرین پیاده متوجه می شویم تغییری 
در ایــن زمینه به وجود نیامده اســت 
و شــاهد هیچ آمار چشــمگیری در 
رابطه باکم شــدن این اتفــاق نبودیم. 
به عنوان مثــال در ســال 96 بــه گواه 
آمارهــای منتشرشــده ۴۸ درصــد 
فوت شدگان حوادث رانندگی تهران را 
عابران پیاده تشکیل می دادند. این آمار 
در سال 9۷ هم تفاوت آن چنانی نداشته 
است، چراکه رئیس وقت اداره تصادفات 
پلیس راهور پایتخت در تشریح تصادفات 
ســال 9۷ اعالم کرده بــود ۴۵ درصد 
متوفیان حوادث رانندگی معابر تهران 

بزرگ سهم عابران پیاده بوده است.
 این درصد در ارتباط با سال 9۵ هم 
جالب توجه است و سهم عابران پیاده در 
تصادفات را در این سال ۴6درصد عنوان 
کرده اند. مقایسه درصدی این سه سال 
را که اضافه کنید به آمار تازه منتشرشده 
سازمان پزشکی قانونی کشور در هفت 
 ماهه نخست سال متوجه خواهید شد 
که نباید منتظر بهبود این وضعیت در 

سال های آینده باشید.

امسال 2181 عابر پیاده بر اثر تصادف جان  باختند

بی احتیاطی عابران یا پای لنگ سیاست های کالن؟!

یادداشت

پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران

امروز 1۰ دسامبر برابر با 19 آذر ماه، روز جهانی حقوق 
حیوانات نامگذاری شده اســت. این امر بهانه ای است تا از 
جامعه و شهروندان خواسته شود به حقوق حیوانات احترام 

بگذاریم.
متاسفانه با وجود تاکیدات آموزه های دینی و فرهنگ و 
رسوم ایرانی، در جامعه ما حقوق حیوانات آنگونه که باید و 
شاید محترم شمرده نمی شود، یا به عبارت بهتر؛ جامعه ما 

در باب حقوق حیوانات دچار افراط و تفریط است.
بر اساس یک کج فهمی رایج در جامعه ما، وقتی در مورد 
حقوق حیوانات صحبت می کنیم، برخی می گویند؛ با این 
همه مشــکالت نمی توانیم به حقوق انســان ها رسیدگی 
کنیم، چه برســد به حقوق حیوانات. این در حالی اســت 
که رعایت حقوق حیوانات به هیچ وجــه به معنای هزینه 

برای آنها نیســت، بلکه منظور نوع رفتاری است که جامعه 
انســانی باید در مقابل گروهی دیگر از مخلوقات خداوند 

داشته باشند.
این نکته درباره همه انواع مخلوقــات دیگر نیز صادق 
است و منحصر به حیوانات نیست، به بیان دقیق تر؛ انسان ها 
به عنوان برترین مخلوقات هســتی، طبعــا باید بهترین 
برخورد را هم بــا همنوعان خود و هم بــا دیگر موجودات 

داشته باشند.
ممکن است اینگونه تصور شود که در کشورهایی که از 
رفاه اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار هستند بیشتر 
به بحث حقوق حیوانات فکر می کنند، این اما همه واقعیت 
نیست و چه بسا در همان کشورها رفتارهای بدی با برخی از 

گونه های دیگر جانداران باشند.
نکته اصلی ماجرا این جاســت که به هر حال وظیفه ما 
انسان ها به عنوان اشــرف مخلوقات این است که به غیر از 

همنوع خودمان به گونه های دیگر نیز فکر کنیم و حداقل، 
شرایط را برای تنازع بقای دیگر گونه ها و حفظ حیاتشان 

فراهم آوریم.
از سویی؛ انســان با قوه عقل و ادراکی که دارد می تواند 
بفهمد که حذف هرگونه مخلوقــی از دایره نظام طبیعت، 
عمال بخشی هرچند کوچک از چرخه حیات را ناقص کرده و 
درنهایت می تواند تهدیدی برای ادامه حیات و بقای جامعه 
بشری محسوب شود. انسان از قدیم فکر می کرد با توانایی 
و دانشی که دارد، می تواند بر تمام طبیعت غالب شود ولی 
سال هاست که ثابت شده ما حتی با تمام قدرتی که داریم، 
نســبت به قدرت طبیعت هیچ چیز نیســتیم و در چرخه 

حیات، تنها نقطه کوچکی به حساب می آییم.
صحبت در مورد حقوق حیوانات، تنها این نیســت که 
بگوییم حیوانــات چه حقوقی دارند و چطــور در رفاه قرار 
بگیرند، بلکه واقعیت این اســت که باید به خواسته و نیاز 
دیگر گونه ها توجه کنیم تا حیات انســان حفظ شــود. در 
واقع رعایت حقوق حیوانات در یک کالم به این معناســت 
که امکان زندگی عادی و حیات این موجودات براســاس 

آنچه خداوند به شکل غریزی در وجود آنها نهاده، از سوی 
انسان ها نقض نشود. یادمان باشــد انسان هایی که حقوق 
دیگــر موجودات را رعایــت می کنند حقوق انســان ها را 
هم حتما رعایت می کنند. پس بیاییــم در رعایت حقوق 

حیوانات کوشا باشیم.

چرا باید حقوق حیوانات رعایت شود؟

ساالنه 2 هزار دانش آموز 
به دلیل سوانح رانندگی در 

مسیر مدرسه )چه داخل 
شهر و چه خارج شهر( از 
دست می روند که از این 

تعداد 1۴۰۰ نفر را کودکان 
زیر 1۰ سال تشکیل 

می دهند

استان تهران باالترین آمار 
در مرگ ومیر شهروندان 

براثر سوانح رانندگی را 
دارد و پس ازآن خراسان 

رضوی در رتبه دوم 
قرارگرفته است
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