
ميدان مقدم در خياب�ان 20متري ابوذر يا 
همان فالح س�ابق ق�رار دارد. ابوذر قلب 
منطقه 17 اس�ت. منطق�ه اي با ه�زاران 
ش�هيد كه از آن ب�ا عنوان دارالش�هداي 
تهران هم ياد مي ش�ود. ميدان مقدم در 
ابت�داي 20متري اب�وذر، ب�ا خيابان هاي 
جانبي اش حدود نيمي از شهداي منطقه 
را در خود جاي داده است. اغلب مردم اين 
محله از قش�ر مذهبي و انقالبي به ش�مار 
مي روند و كمتر خيابان  فرعي را مي توان 
س�راغ گرفت كه داراي مس�جد نباشد، 
اما به رغ�م جو مذهبي محله چند س�الي 
مي ش�ود، ميدان مقدم جوالنگاه اشرار، 
معتادان متجاهر، دستفروش ها و كارگران 
ساختماني ش�ده كه هر كدام در ساعات 
مشخصي در كنار ميدان تجمع مي كنند. 
در انته��اي خيابان قلعه مرغي ي��ا همان برادران 
شهيد حسني، تابلوي »خيابان 20متري ابوذر« 
نمايان اس��ت. عرض اين خيابان اگرچه 20متر 
نيست، اما پهن و فراخ به نظر مي رسد. پهنايي كه 
هرچه بيشتر درونش فرو مي روي، انگار از عرضش 
كم مي ش��ود. ميدان مقدم در واق��ع چهارراهي 
هميش��ه بيدار اس��ت كه به گفت��ه اهالي خواب 
ندارد و در تمامي ساعات روز ميزبان مهمان هاي 

ناخوانده اي چون معتادها و دستفروش هاست. 
ساعت 19كه به مقدم مي رس��م، جاي سوزن 
انداختن نيس��ت. وانت ها و چرخ دس��تي هاي 
ميوه فروش دور تا دور چهارراه را گرفته اند. در 
پياده روي ضلع شمال شرقي اين ميدان حدود 
10الي 15پيرمرد بساط فروش انگشتر، چشم 
زخم، انواع نگين و اقالمي از اين دست را پهن 
كرده اند. يكي از اين اهالي مي گويد: اين ضلع 
ميدان سال هاس��ت متعلق به پيرمردهاست. 
ضل��ع روب��ه رو )ش��مال غ��رب( ني��ز در قرق 
دستفروش هاي نس��بتاً جوانتري است كه در 
بساط شان از ش��ير مرغ گرفته تا جان آدميزاد 

ديده مي شود. 
آذرس��را، يكي از اهال��ي قديمي اي��ن منطقه 
مي گويد: معلوم نيس��ت چه كس��ي مش��تري 
خرت و پرت هايي اس��ت كه اين دستفروش ها 
عرضه مي كنند. چن��د عدد پيچ و مهره و خنزل 

پنزر براي فروش نيس��ت؛ ب��راي رد گم كني 
است!

اش��اره اين ش��هروند به معتادهايي اس��ت كه 
غالباً مشتري اين دستفروش ها هستند. ظاهر 
خود فروش��نده ها هم نيز موجه نيست. اعتقاد 
اهالي بر اين اس��ت كه اغلب اي��ن اجناس يا از 
وسايل مسروقه يا فروش شان پوششي است تا 

موادمخدر رد و بدل شود. 

صادق��ي از ديگ��ر س��اكنان اين منطق��ه نيز 
مي گويد: دس��تفروش هايي كه اجناس كهنه 
را مي فروشند، اغلب تا نيمه هاي شب يا حتي 
بامداد در اينجا حضور دارند، مش��خص است 
كه آن موقع از روز، مشتري اين اجناس كسي 
جز معتادها و بزهكارها نمي تواند باش��د كه در 
واقع به بهان��ه خريد اجناس كهن��ه، مواد رد و 

بدل مي كنند. 

آنط��ور ك��ه گفته مي ش��ود ه��ر قس��مت از 
اي��ن چهارراه س��رقفلي قش��ر خاصي اس��ت. 
ميوه فروش ه��ا در حريم خياب��ان و دور تا دور 
چهارراه را در اش��غال دارند. پيرمردها در يك 
بخ��ش و معتاده��ا و خنزل فروش ه��ا در يك 
قس��مت ديگر. صبح ها نيز ضلع جنوبي ميدان 
در قرق كارگران ساختماني است كه در انتظار 
كارفرما هستند، آنها نيز بخشي از رسالت اشغال 

ميدان را برعهده دارند. 
نكته تأسف آور اينكه تجمع گروهي از معتادان 
متجاهر در پياده روي ضلع شمالي ميدان است 
كه علناً عبور و مرور در اين قس��مت را مختل 
كرده اند؛ برخ��ي از اهالي مي گويند: گاهي اين 
معتادان به وضوح و در مألعام اقدام به مصرف 
موادمخ��در مي كنن��د و برخي نيز ش��ب ها را 
در همين پياده رو به صبح مي رس��انند و آنجا 

اقامتگاه دائمي شان شده است. 
مش��كالت ميدان مقدم در حالي ك��ه تمامي 
كوچه ه��اي اين محله مزين به نام شهداس��ت 
و هيچ كوچه اي را نمي ت��وان يافت كه از وجود 
مسجد يا حس��ينيه محروم باش��د. مردم اين 
منطقه از ايثارگرترين مردم كشورمان هستند 
كه ش��هدای زيادی  را در دفاع مقدس تقديم 
ايران اسالمي كرده اند، اما اكنون شب و روزشان 
را ش��انه به ش��انه معتادان و بزهكارها سپري 

مي كنند.
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گزارش خبرنگار »جوان« از محله اي پر شهيد، اما پر از مشكالت عديده

شب و روز اين ميدان در تصرف بزهكاران است

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

توئيت يک كاربر: سه سال پيش با هزار اميد يه برند لباس راه انداختيم 
و با هزار سختي جلو برديمش و كم كم تونست سرپا بايسته، اما حاال چي؟ 
پارچه اي رو كه تا همين سه ماه پيش، متري 20هزار تومن مي خريديم، 
االن بايد ۶0 هزار تومن بخريم و ديگه سر پا ايستادن سخته. ما شما را به 

خاطر تك تك اميدهايي كه از ما گرفتيد، نمي بخشيم.
........................................................................................................................

سيدابراهيم رئيسي با انتشار اين عكس توئيت زد: در آغاز سال 
تحصيلي جديد، 150هزار بسته تحصيلي با اعتباري بالغ بر ۸ميليارد 
تومان به دانش آموزان روستاها و مناطق محروم كشور توسط آستان 

قدس رضوي اهدا شد.
........................................................................................................................

استارتاپ با انتشار اين عكس توئيت زد: شركت هوآوي به مردمي 
كه در صف خريد آيفون بودند، پاور بانك هديه كرد! »اين يك پاوربانك 
اس��ت به آن نياز پيدا مي كنيد. با احترام هوآوي« كنايه هوش��مندانه 

هوآوي به عمر كم باطري آيفون.
........................................................................................................................

سلطان احمدخان با انتشار اين عكس توئيت زد: كثيف هست، 
پينه هم دارد، ولي تا االن به حرام آلوده نشده و الحمدهلل جلوي نامرد 

دراز نشده، منم با داشته هاي خودم شو آف مي كنم.
........................................................................................................................

نفيس�ه توئيت زد: يك س��ينماي س��اده براي يك م��ادر و كودك 
دست كم 50 هزار تومن هزينه داره؛ 30 هزار تومن بليت، دو تا آب و يك 
بسته پفك، پول تاكسي. براي يك خانواده چهار نفره اين هزينه حدود 
100هزار تومن خواهد شد. حاال با حداقل حقوق مقايسه كنيد و ببينيد 

چقدر امكان تفريح در تهران براي خانواده هاست.
........................................................................................................................

يک كاربر با انتشار اين عكس توئيت كرد: مراسم تشيع شهيد حسين 
واليتي، كسي كه جلو ايستاده و يك دنيا بغض داره برادر شهيده. محسن...
........................................................................................................................

ژان وال�ژان توئيت كرد: يه طرف س��عودي، انگليس، امريكا، گروهك 
اسرائيل با تحريم، تهديد، نفوذ و حمله تروريستي، يه طرف منافقين خلق، 
سلطنت طلب احمق و وطن فروشان بي شرف و طرف ديگه مسئول خائن، 
مفسد اختالسگر زالو با سوءاستفاده از پس��ت و مقام! كسي هست شك 

داشته باشه به حق بودن انقالب روح اهلل؟ و قل جاء الحق و زهق الباطل.

تججع گروه�ي از معتادان 
متجاهر در پياده روي ضلع 
ش�مالي مي�دان اس�ت كه 
علنًا عب�ور و م�رور در اين 
قس�مت را مختل كرده اند؛ 
برخي از اهال�ي مي گويند: 
گاه�ي اي�ن معت�ادان ب�ه 
وضوح و در مألعام اقدام به 
مصرف موادمخدر مي كنند 
و برخي ني�ز ش�ب ها را در 
همي�ن پي�اده رو ب�ه صبح 
مي رس�انند و آنجا اقامتگاه 
دائمي ش�ان ش�ده اس�ت

علیرضا سزاوار

  رئيس سازمان مديريت بحران كشور از برگزاري مانور سراسري زلزله در 7آذرماه خبر داد و گفت: 
رويكرد مانور امسال »مدرسه ايمن، جامعه تاب آور« تعيين شده است. 

  استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي درخصوص فعال ش��دن آتشفشان دماوند گفت: امكان 
فعال شدن آتشفشان دماوند در سال هاي آينده است، اما از ديدگاه زلزله شناختي و ژئوفيزيكي شواهد 

فوري وجود ندارد. 
   جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا نحوه اخذ مجوز خروج از كشور براي مشموالن متقاضي سفر 
اربعين را تشريح كرد و گفت: فرد مي تواند 3ميليون تومان بگذارد و خارج شود يا اينكه از ضمانت ستاد 
اربعين دانشجويي بهره ببرد به اين صورت كه از اين ستاد كد يونيكي دريافت و وارد سامانه كند و بعد 

با پرداخت 100هزار تومان مجوز خروج بگيرد. 
  رئيس سازمان امداد و نجات با اشاره به آسيب بيش از 9۶هزار نفر در حوادث مختلف تابستان امسال 

گفت: 72هزار مسافر در اين مدت توسط نيروهاي هالل احمر امدادرساني شدند. 
  مديرعامل سازمان ميادين و ميوه تره بار شهرداري تهران از كمياب شدن سيب زميني و گوجه فرنگي 
در ميادين ميوه و تره بار خبر داد و گفت: غرفه داران به دليل گراني اين محصوالت را عرضه نمي كنند. 
  معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد با بيان اينكه 3۶7هزار دانش آموز و دانشجو تحت 
پوشش اين نهاد هستند، گفت: سرانه كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان تحت حمايت كميته امداد 

120هزار تومان است. 

جوالن بي درايتي  در درياچه هاي مصنوعي
س��اخت درياچه هاي مصنوعي با هدف قطب تفريحي و گردش��گري به 
دليل سودهاي كالني كه براي پيمانكاران دارد، در حال افزايش است. اين 
در حالي است كه بس��ياري از تاالب ها و درياچه هاي طبيعي در وضعيت 

غيرپايداري قرار دارند. 
در تازه تري��ن نمونه، مدي��ران تبريز كه گوي��ا نمي خواس��تند از قافله 
پروژه هاي عمراني بي فايده عقب بمانند يك درياچه مصنوعي در شهر 
تبريز س��اختند و 500هزار مترمكعب آب از رودخانه آجي چاي را وارد 
اين درياچه كردند. اكنون پس از تمام ش��دن اين پ��روژه و هزينه كردن 
15ميلياردتومان، سازمان محيط زيس��ت با آن مخالفت و درياچه پس 

از آب گيري تخليه شد!
اين درياچه قرار بود، در طرحي به عنوان »تبريز شهر آرزوها« به تفرجگاه 
اكولوژيكي تبريز تبديل ش��ود؛ اين پروژه ش��امل مجموعه توريستي – 
تفريحي، هتل ۴ و 5 س��تاره، پارك آبي، مركز خريد به وسعت 220هزار 
مترمربع در زميني ۶هكتاري واقع در پاركي بزرگ كه هتل هايش را هم 

سرمايه گذاراني از تركيه در دست ساخت دارند. 
در اين ميان معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط  زيست 
هشدار داد:»اگر درياچه اروميه خشك شود، ديگر شهري به عنوان تبريز 
نخواهيم داشت. اين موضوع براي اين نيست كه مردم را بترسانيم، بلكه 

يك واقعيت است.«
مسعود تجريشي گفت: »اگر بتوانيم از منابع آبمان به خوبي استفاده كنيم 
و درياچه اروميه را به حالت تعادلي برگردانيم، آنقدر آب اس��ت كه با آن 
درياچه مصنوعي احداث كنيم، اما در حال حاضر بايد آب هاي زيرزميني را 
تغذيه و بعد به دنبال راحتي و آسايش برويم، نه اينكه فقط به آسايش مان 
توجه كنيم؛ چراكه راحتي و آسايش امروز ما باعث مي شود كه نسل بعدي 

براي خود به فكر چاره باشند.«
به گفته معاون سازمان حفاظت محيط زيست، اين سازمان به محض اطالع 
از ساخت درياچه مصنوعي در تبريز از آن جلوگيري كرده است. وي احداث 
چنين درياچه هايي را نشان  از اين دانست كه »ما هنوز موضوع بحران آب 

را جدي نگرفته ايم.«
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست به درياچه 
مصنوعي چيتگر به عنوان يك نمونه اشاره كرد كه باعث از بين رفتن 
تمام آب هاي زيرزميني شده تا محل تفرجي براي مردم باشد! انتهاي 
درياچه غيرقابل نفوذ شده و نمي توانند عمق آن را بيشتر كنند و كاركرد 
اصلي اين درياچه يعني تغذيه آب هاي زيرزميني، به طور كامل از بين 

رفته است.
اما سال گذشته در راستاي اتخاذ سياس��ت هاي انقباضي در قبال برخي 
پروژه هاي اس��تان البرز، درياچه مصنوعي كرج از دستور كار شهرداري 
اين شهر خارج شد. سال 9۴ احداث فاز نخست اين طرح با اعتباري بالغ 
بر 20ميليارد ريال به عنوان بزرگ ترين درياچه مصنوعي كشور آغاز شده 
بود.  اي كاش مديران قبل از تخصيص بودجه به اين طرح ها اندكي هم به 

مسائل زيست محيطي بينديشند.

نقض غرض دادگاه هاي خانواده 
اصل بيس��ت و يكم از قانون اساسي جمهوري 
اس��المي به نام حقوق زنان ش��ناخته مي شود. 
اصلي كه ب��ه موجب پنج بن��د، دولت را موظف 
كرده اس��ت تا حقوق زن را در تم��ام جهات با 
رعايت موازين اس��المي تضمين كن��د. ايجاد 
دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده از 
جمله بندهاي اين ماده قانوني است كه به طور 
قاطع مي توان گفت  يكي از دستاوردهاي بزرگ 
انقالب اسالمي بوده، اما در اين باره چند نكته به 

نظر مي رسد: 
اول: اساس فلسفه تصويب اين قانون و تشكيل 
چنين دادگاه هايي اين بود كه برخي از دعاوي 
خاصي ك��ه در ارتب��اط ب��ا خانواده هس��تند، 
از صالحي��ت دادگاه عمومي خارج ش��ده و در 
صالحي��ت دادگاه خانواده ق��رار گيرند. طالق، 
رجوع، فسخ و انفس��اخ نكاح، مهريه، جهيزيه، 
نفقه و ساير مواردي از اين قبيل از جمله مواردي 
است كه در صالحيت اين دادگاه تشخيص داده 
مي شود كه در هر شرايطي پرونده هاي مذكور به 
دادگاه خانواده ارجاع داده مي شود. همچنين با 
تصويب قانون جديد حمايت از خانواده در سال 
91 نيز موارد جديدتري هم مثل تغيير جنسيت 

و اهداي جنين به اين صالحيت ها اضافه شد. 
دوم: دادگاهي اختصاصي با هدف حفظ حقوق 
زنان در تمامي جهات و حفظ كيان خانواده كه 
حاال اين روزها مطابق گفته ها طالق هاي توافقي 
اولين آم��ار اين دادگاه ها را ب��ه خود اختصاص 
داده است و به نوعي جاده صاف كن برهم زننده 
كيان خانواده نيز ش��ده اس��ت. طبق آنچه در 
قوانين بيان شده، دادگاه خانواده تابع تشريفات 
دادرس��ي نيس��ت، اما در مقاب��ل مي بينيم كه 
همين موضوع عماًل راهي براي سهول زوجين 

براي نيل به طالق هاي توافقي است. هرچند كه 
دادگاه خانواده چند سالي مي شود در اين مسير 
زن و مرد را وادار مي كند به مش��اوران خانواده 
داير در همين مراكز مراجع��ه كنند، اما صوري 
بودن مش��اوره ها تأثيري در كاهش آمار طالق 

نداشته است. 
س��وم: مطابق گفته ه��اي مهين دخت داوودي 
معاون قضايي رئيس كل دادگس��تري اس��تان 
تهران كه به تازگي در اين باره اظهاراتي را بيان 
داشته است، قبل از انقالب خانم هاي قاضي در 
كل ايران 33 نفر بودند، اما اكنون بيش از هزار 
قاضي زن داريم كه در پست هاي مختلف قضايي 
)از بدو كار دادياري گرفته تا باالترين شغل كه در  
ديوان عالي كشور( مشغول انجام وظيفه هستند. 
اين مس��ئول قضايي در حالي به ارائه آمار كمي 
بسنده و تأكيد كرده كه در هر پستي كه شما فكر 
كنيد ما قضات زن داريم كه اساس��اً ارائه چنين 
آماري بيشتر خوشايند فمنيست ها خواهد بود 
تا اينكه بتواند در عمل گرهي از حقوق زنان باز 
كند. حضور يك قاضي زن در هر پستي الزاماً به 
معني دفاع از حقوق زنان و حفظ كيان خانواده 
نخواهد بود؛ در واقع بايد گف��ت رابطه منطقي 
ميان اين آمار و حفظ حقوق زنان ديده نمي شود 
و صرف ارائه آمار كمي از حضور قضات زن الزاماً 
اهداف قانوني براي دفاع از حقوق زنان و خانواده 

را تأمين نخواهد كرد. 
در نهايت اينكه با چنين تفاصيلي بايد پرسيد، 
آيا در شرايط فعلي دادگاه هاي خانواده مطابق 
با آنچه در اهداف و اصول قانون اساس��ي بدان 
پرداخته شده است، در مسير اصلي هدف خود 
مبني بر حفظ حقوق زنان و حفظ كيان خانواده 

قرار دارند؟!

نیره ساری
  یادداشت

  خبر کوتاه

علیرضا محمدي
  گزارش  یک

سمعک در ليست کاالهای اساسی قرار گرفت
مديركل دفتر توانبخش�ی بهزيس�تی با اش�اره به اينكه 20 هزار 
معلول ناشنوا و كم شنوا در انتظار سمعک هستند، گفت: با توجه 
ب�ه افزايش نرخ ارز مش�كالتی در تأمين س�معک داش�ته ايم كه 
قرار شد در ليس�ت كاالهای اساس�ی وزارت بهداشت قرار گيرد.

 به گزارش فارس، افروز صفاری به مناس��بت هفته جهانی ناشنوايان 
گفت: ۸3 مركز ارائه خدمات به كودكان كم شنوا، ناشنوا در 3۶ استان 
راه اندازی شده است كه خدماتی در حوزه های مختلف توانبخشی، قبل، 

بعد و حين كاشت حلزون ارائه می كنند.
 مديركل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشكی بهزيستی كشور گفت: 
با تالش های صورت گرفته 90 درصد از كودكان كم ش��نوا و ناشنوا به 
مدارس عادی راه پيدا كرده اند.   صفاری با اشاره به تجهيزات توانبخشی 
و سمعك برای افراد دچار كم شنوايی و ناشنوايی گفت: در اين زمينه با 
توجه به افزايش نرخ ارز ما مشكالتی را در خصوص تجهيزات توانبخشی 
بويژه س��معك داش��ته ايم.  وی بيان كرد: در همين زمينه س��ازمان 
بهزيس��تی مكاتباتی را با دفتر تجهيزات وزارت بهداشت در خصوص 
كمبود وسايل مورد نياز در حوزه معلوالن به ويژه سمعك انجام داده   و از 
آنها خواسته است كه سمعك را جزو كاالهای اساسی و با قيمت مناسب 
قرار بدهند كه البته با توجه به پيگيری های صورت گرفته آنها نيز با اين 
موضوع موافقت كرده اند.  مديركل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشكی 
سازمان بهزيستی كشور گفت: كاهش فرآيند ترخيص كاالها از گمرك 
و همچنين اختصاص تخفيف به آنها از ديگر مواردی اس��ت كه ما در 
مكاتبه خود با دفتر تجهيزات وزارت بهداشت به آن اشاره داشته ايم كه 

اميدواريم اين موارد مورد توجه قرار بگيرد.
 صفاری گفت: ش��عار امسال هفته جهانی ناش��نوايان استفاده از زبان 
اشاره است و سازمان بهزيستی نيز در اين زمينه حمايت الزم را از اين 

شعار خواهد داشت.


