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سفر وزیر بهداشت به مناطق زلزله زده
خراسان رضوی به عنوان نماینده
رئیسجمهوری

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه
نمایندگــی از رئیسجمهــوری از مناطــق زلزلــه زده
اســتان خراســان رضوی از نزدیک بازدید کرد .به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحسن
قاضیزاده هاشــمی؛ وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی روز گذشته وارد
روستای دوقلعهراشک از توابع شهرستان فریمان شد و با حضور در میان مردم
در جریان روند امدادرسانیها قرار گرفت.
شــماری از هموطنان این منطقه ضمن طرح مشــکالت خود و تشکر از روند
امدادرسانی ،خواستار اعطای تسهیالت و تسریع در روند بازسازی منطقه زلزله زده
شدند.وزیر بهداشت پس از استماع مشکالت و درخواستها ،در جلسهای که با
حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس جمعیت هالل احمر کشور و نمایندگان
دســتگاههای ذی ربــط از جملــه بنیــاد مســکن و وزارت راه و ...در منطقه برگزار
میشود ،به بررسی این مسائل و تصمیمگیری درباره آن میپردازد.

دانش آشتیانی :نظام حقوقی معلمان
مانند استادان دانشگاه میشود

سال بیستوسوم شماره  6465شنبه 19فروردین 1396

همزمان با روز جهانی سالمت اعالم شد

زنگ هشدار آمار  12درصدی افسردگی ایرانیان

افســردگی دومین علت اصلی خودکشی افراد  15تا  29ساله است
فریبا خان احمدی

سازمان بهداشــت جهانی هر ساله
همزمان بــا  7آوریل ( 18فروردین) به
مناســبت تأســیس این ســازمان برای
اطالعرســانی و تمرکز بیشتر و با هدف
یــک فرصت منحصر بــه فرد فعالیت
خود را به یک موضوع خاص ســامت
اختصاص میدهد.ایــن رویداد که روز
جهانــی ســامت نامگــذاری شــده هر
سال به منظور توجه بیشتر به بهداشت
جهانــی یــک «شــعار»دارد .آنطور که
WHOاعالم کرده «شعار» روز جهانی
سالمت در ســال  2017به «افسردگی؛
بیا باهم حرف بزنیم» اختصاص داده
شده است .از این رو سازمان بهداشت
جهانی همزمان با روز جهانی سالمت
تمرکــز و توجــه دولتهــای محلــی و
بینالمللی را به ســوی شــیوع بیماری
افســردگی و پیشــگیری از ایــن بیماری
جلب کرده است.
افســردگی مردم را در تمام ســنین
مبتــا میکند ،فرقی نمیکند شــما در
کدام کشــور زندگی میکنیــد ،ثروتمند
هســتید یــا فقیــر در هــر حال همــه ما
در معــرض افســردگی قــرار داریــم.
افســردگی باعــث غــم و انــدوه روانــی
شــده و اثرات آن بــر توانایی افراد برای
انجام حتی سادهترین کارهای روزمره
تأثیــر منفــی می گــذارد .گاهــی اوقات
ایــن عواقب ویرانگر اســت مثل زمانی
کــه اثرات روانــی آن روابط خانوادگی و
دوســتانه را تحــت تأثیر قــرار میدهد.
در بدتریــن حالت افســردگی میتواند
بــه خودکشــی منجــر شــود .در حــال
حاضــر دومیــن علت اصلــی مرگ در

میــان افــراد  15تا  29ســاله خودکشــی
در اثــر ابتــا به افســردگی اعالم شــده
اســت .با این حال افســردگی میتواند
پیشــگیری و درمــان شــود .درک بهتــر
از ایــن بیمــاری و چگونگی پیشــگیری
و درمــان آن و همچنیــن کاهــش انگ
مرتبــط بــا افســردگی بــه مبتالیــان به
ایــن بیمــاری کمــک میکند.بــه گفته
سازمان بهداشــت جهانی ،هند دارای
باالتریــن میــزان خودکشــی در میــان
 10کشــور جنــوب شــرق آســیا اســت و
افسردگی یکی از علل اصلی آن است.
در ســطح جهانی ،افسردگی بزرگترین
علــت ناتوانی در نظر گرفته میشــود.
در جنــوب شــرق آســیا نزدیــک به 86
میلیون نفــر مبتال به افســردگی وجود
دارد.در گروه ســنی  15تا  29ســال نرخ
خودکشــی در هــر یــک هزار نفــر باالی
 35نفر اســت و از هر  1الی  4کودک در
گروه ســنی  13تا  15ســال از افســردگی
رنــج میبرند.اگرچــه افســردگی در
تمــام گروههای ســنی جمعیــت تأثیر
میگذارد اما در میان نوجوانان شایعتر
اســت .نوجوانان ،جوانان ،زنان پس از
زایمــان (افســردگی پــس از زایمان) و
افراد باالی  60ســال بیشترین افراد در
معرض ابتال به افسردگی هستند.
گزارشهــای ســازمان جهانــی
بهداشــت نشــان میدهد نرخ ابتال به
افســردگی نســبت به یک دهه گذشته
نزدیــک بــه  20درصــد افزایــش یافته
اســت .بنــا بــه اعــام ایــن ســازمان،
افســردگی غم و اندوه مداوم ،از دست
دادن عالقه برای انجام فعالیتهایی
کــه مــردم بطــور معمــول از آن لــذت
میبرنــد همــراه بــا ناتوانــی در انجــام

مدیرعاملسازمانبیمهسالمت:
نظام الکترونیکی از اول تیر ماه
جایگزین دفترچه های بیمه سالمت روستاییان می شود

مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت گفت :با راهاندازی ســامانه الکترونیکی،
دفترچههــای درمانی بیمه ســامت روســتاییان از تیر امســال در کشــور حذف
میشود.
محمدجواد کبیر در سنندج افزود :این طرح به صورت پایلوت در کردستان
اجــرا شــده و در ســایر اســتانها نیــز از تیرماه آغاز میشــود.به گفتــه وی حذف
دفترچههــای درمانی تســهیل در خدمات به مــردم را افزایــش داده و ضریب
خطــا در بخش درمــان را به حداقل میرســاند.وی اضافه کرد :یکــی از اهداف
اصلی طرح تحول نظام ســامت رضایتمندی مردم و دسترســی آسان آنها به
خدمات درمانی بوده که در نظام الکترونیکی ،این هدف دست یافتنیتر است.
وی اظهار کرد :در نظام سالمت کشور بخشی از هزینهها نیز از اختالفات ناشی از
خطاها ایجاد میشود که با راهاندازی نظام الکترونیکی این ضریب خطاها نیز
به حداقل میرسد.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت :با الکترونیکی شدن
دفترچههای درمانی بیمه ســامت میزان ســرانه دارو برای گروههای مختلف
جمعیتی مشخص و برنامه ریزیها در این خصوص نیز با هماهنگی و انسجام
بیشــتری انجام میشــود.وی اظهار کرد :حذف دفترچههــای درمانی میتواند
نقش بســیار مهمــی در کاهش هزینههــا ،ارائه خدمات مطلوبتــر و مدیریت
منابع داشته باشد.

فعالیتهای روزانــه به مدت دو هفته
یا بیشتر است.
افسردگی در ایران
میزان شــیوع افســردگی در ایران از
زبــان وزیــر بهداشــت نیــز  12.6درصد
اعــام شــده اســت .بنــا بــر آمــار و بــا
توجــه به آخرین نظرات کارشناســان و
مســئولین ،آمــار افســردگی در ایران را
به طــور میانگین باید مابیــن  ۲۰تا ۲۵
درصد دانســت .بهگفته روانشناســان
و روانپزشــکان به طور کلی بیشــترین
اختــاالت روانی در افراد متاهل ،افراد
مســن ،افــرادی کــه طالقگرفتهانــد و
زنان دیده میشود.
گزارش انجمن روانشناســی ایران
نشــان میدهــد ،ســهم زنــان ایرانی از
اختالل روانی ،سه تا چهار برابر بیشتر از
حد معمول است .استاندارد افسردگی
زنــان ،بین پنــج تا هفت درصد اســت
امــا با ارقام اعالم شــده بیــن  ۱۵تا ۲۸
درصد زنــان ایرانــی افســردهاند .گروه
دیگری که به زعم روانشناســان بیش
از دیگران در معرض افسردگی هستند
ســالمنداناند .بــه گفتــه دکتــر ســید
حســن قاضیزاده هاشــمی ،بــا وجود
شیوع افســردگی در گروههای مختلف
اجتماعی ،این اختــال روانی درحالی
در جامعــه رو بــه افزایش گذاشــته که
درصد کمی از افراد به مداوای بیماری
خود اقدام میکنند.
 WHOچند پیشنهاد برای غلبه بر
افســردگی بــه دولتها پیشــنهاد داده
است:
دولــت نیــاز دارد ســرمایهگذاریهایش را برای افراد مبتال به اختالل در
سالمت روان افزایش دهد.

فضای مجازی

ش و پرورش با اشــاره به تدوین نظام حقوقی معلمان
وزیــر آموز 
گفــت :خدمــات بیمه تکمیلــی مشــکالتی دارد کــه بایــد از خدمات
بیمهای شــرکت دیگری اســتفاده کرد.فخرالدین دانش آشــتیانی در
دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اظهار کرد :این
معاونت درگیر تأمین و تخصیص منابع و پرداختهایی است که گاه
با مشــکالت فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است.
البته در ســال گذشــته برای نخســتین بار با تخصیصهایی که توسط
دولت صورت گرفت ،ســال خوبی را پشت سرگذاشتیم.وی افزود :در
دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استانها و مدارس داشتهام
نســبت به خدمات بیمه تکمیلی اشــکاالتی مطرح شد که الزم است
در نخستین فرصت از خدمات بیمهای شرکت دیگری استفاده شود
ش و پرورش با
تا رفاه بیشــتری برای معلمان فراهم شــود.وزیر آموز 
بیان اینکه پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوتهایی دارد
که این امر موجب نارضایتی بین فرهنگیان شده است ،گفت :باید در
اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم
اداری دولــت جــدا شــود تــا انگیزههای بیشــتری بــرای معلمــان در
کالسهای درس فراهم شــود.دانش آشتیانی ادامه داد :پیشنویس
ایــن قانون پــس از تصویب در هیأت دولت باید بــه صورت الیحهای
به مجلس شــورای اســامی نیز ارائه شــود تا مراحل قانونی آن برای
تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید.
وی بیــان کرد :با مذاکراتی که با رئیس جمهوری و رئیس مجلس
داشتم مقرر شد در جلسات هیأت دولت و مجلس یک ساعت برای
طرح مســائل و مشــکالت آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شــود
تــا ازایــن منظر بتوانیم اهمیت مســأله آمــوزش و پــرورش را به یک
مســأله ملی تبدیل کنیم و مســیر تصویب نظــام حقوقی معلمان با
سرعت بیشتری صورت بگیرد.وزیر آموزش و پرورش تمرکز زدایی را
یکــی از برنامههای جدی آمــوزش و پرورش در این دولت عنوان کرد
و افزود :ســتاد در جهت کاهش تصدیگری بخشــی از اختیارات را به
اداره هــای کل ،مناطــق و مدارس واگذار کرده اســت و تالش میکند
به بحث نظارتها با دقت بیشــتری بپردازد.دانش آشــتیانی مطرح
کرد :حقوق شــهروندی از بخشــنامههایی است که با امضای شخص
رئیس جمهوری به تمام دستگاههای کشور ابالغ شده است و وزارت
آموزش و پرورش به سهم خود وظیفه دارد در جهت عملیاتیکردن
بندهای این قانون و رســیدگی به حقوق مردم و پاســخگویی در برابر
اقــدام هایی که به موجب این قانون به این نهاد محول شــده اســت،
بپردازد وچنانچه نیاز به اصالح فرآیندها ،لغو قانون یا دستورالعمل
غیر ضروری وجود دارد ،اقدام شود.
وی بــا تأکیــد بــر مهندســی مجــدد فرآیندهــای قانونــی در بدنــه
آموزش و پرورش ،خاطرنشــان کرد :این روالها شامل صدور احکام
اســتخدامی ،پرداخــت حق التدریسها ،مرخصی کارکنان و مســائل
مربــوط بــه بیمه وامــور رفاهی فرهنگیان اســت که بایــد درتمام این
موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان ســرلوحه اقدام های این معاونت
ش و پرورش با اشاره به ساختار تشکیالتی آموزش و
باشــد.وزیر آموز 
پرورش گفت :در بســیاری از بخشهای آموزش و پرورش ســاختارها
به گونهای درهم تنیده شده که موازیکاری در اقدام ها دیده میشود
و باعث استهالک سرمایه در این دستگاه شده است.

اجتمــــــاعــی
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معرفی سیســتم پشتیبانی بهبودیافتــه و در مقیــاس بــاال برنامههایــی
برای اختالالت روانی طراحی کند.
بودجه بیشــتری را برای تحقیق وتسهیل خدمات بهتر در نظر بگیرند.
بــه منابــع انســانی آمــوزش دیدهبــرای مراقبتهــای بهتــر بهداشــت
روانی توجه کنند.بر اساس آخرین آمار
سازمان بهداشت جهانی ،از سال 2005
تــا  ،2015افســردگی  18درصد افزایش
داشــته یعنــی حــدود  300میلیون نفر
به این بیماری مبتال هســتند .بســیاری
از مردم پیرامون ما کســانی که احتماالً
آنهــا را افراد ضــد اجتماعی مینامیم
ممکــن اســت در روابــط اجتماعــی
بیدســت و پا به نظر برســند و احتماالً
نتوانند مســائل و مشکالتشان را حل
و فصل کنند و همیشــه نیاز به حمایت

دیگران دارند اینها همان تابوها و ننگ
مرتبــط به افســردگی اســت .اگر کســی
در اطــراف مــا نشــانههای قابــل رؤیت
افســردگی را دارد مهمتریــن کار کمک
به این افراد اســت .داروها و کمکهای
پزشکی مداوم برای مبارزه با افسردگی
چــاره کار اســت و هرگــز مبتالیــان را به
ســمت خودکشــی ســوق نمیدهــد.
دکتــر «مارگارت چان» رئیس ســازمان
بهداشــت جهانــی میگویــد :افزایــش
تعــداد زیــادی از مــردم در مواجهــه با
این اختالل مغزی بســیار نگران کننده
اســت و نیاز به یک «بیــدار باش» دارد
و حــاال زمــان آن اســت که کشــورها در
رویکردشان نســبت به بهداشت روانی
تجدید نظر کنند.به گفته چان ،نزدیک
بــه  50درصــد از جمعیــت کشــورهای
بــا درآمــد بــاال بــه درمانهــای مفیــد

تلنبار هفت روزه زباله ها در مریوان
مژگان جمشیدی

بحــران زبالههــا در شــهر مریــوان
در حالــی وارد هفتمیــن روز متوالــی
میشود که شــهرداری این شهر از روز
ســیزدهم فروردین ماه بــا این توجیه
کــه فضایی بــرای دفن زبالههــا ندارد
از جمــعآوری پســماندهای تولیــدی
این شــهر امتنــاع کرده اســت .این در
حالی است که به گفته یکی از اعضای
شــورای شــهر مریوان «روزانــه در این
شــهر مرزی حدود  150تن زباله تولید
میشــود» که جمعآوری نشــدن آنها
باعث شــده تــا امروز صدها تــن زباله
بــه صورت تلنبــار در ســر خیابانها با
ایجــاد چشــم اندازی زشــت و بوی بد
و متعفــن ،ســامت شــهروندان را در
مخاطره قرار دهد.
امــا ماجــرا از آنجایــی شــروع شــد
که در واپســین روزهای ســال گذشــته
بســیاری از اهالــی روســتاهای مجــاور
محــل تلنبــار زبالههــای مریــوان در
منطقــه عصرآباد به دلیل مشــکالت
زیســت محیطی ایجاد شده دست به
اعتراض زدند .این اقدام موجب شــد
تا شــهرداری مریــوان بعد از گذشــت
 20سال از تخلیه مدیریت نشده زباله
در منطقه عصرآبــاد که فاقد هر گونه
برنامــه مدیریت محیط زیســتی بود،
حاال بــه انتخاب محــل جدیدی برای
تخلیــه زبالههــا دســت بزنــد و محــل
جدید نیز که گفته میشود با موافقت
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و
اداره جهــاد کشــاورزی اســتان صورت
گرفتــه ،جایــی نبود جز دره ســماقان!
درهای زیبــا و گردشــگر پذیــر که عالوه
بــر جاذبههای طبیعی یکی از مقاصد
عمــده گردشــگران در  8کیلومتــری
شــهر مریوان اســت اما انتخاب محل
جدیــد نیز موج جدیدی از اعتراضات
مردم محلی را موجب شد تا جایی که
یــک هفته پیــش از تعطیالت نوروزی
بســیاری از فعــاالن محیــط زیســت و
اهالی روستاهای مجاور منطقه دست
بــه تجمــع و اعتراضــات چنــد روزه
زدند .این مناقشه تا چندین روز ادامه
یافــت و حاال با پایان یافتن تعطیالت
نوروزی شــهرداری به دلیل ممانعت
مــردم از تخلیه زبالــه در محل جدید
از جمــعآوری زبالههای شــهر مریوان
خودداری میکند.
جمشــید اســدی مدیــرکل امــور
شهری و شورا در استانداری کردستان
با تأکید بر اینکه «مشکل ما در مریوان
کوتاهی شــهرداری در انجام خدمات
نیســت» ،بــه ایســنا میگویــد« :از روز

یکشــنبه  13فروردین تا روز سهشــنبه
 15فروردیــن زبالههــا از ســطح شــهر
مریــوان جمــعآوری نشــده بــود تــا
اینکه سهشــنبه شــب ایــن کار صورت
گرفــت و در ســروآباد  40کیلومتــری
مریــوان تخلیــه انجام شــد .البته طی
هماهنگیهــای انجــام شــده نیــز در
خــال ایام عیــد زبالهها در شــهرهای
مجاور تخلیه میشد».
امــا قــادر رحمــان زاده ،فعــال
محیــط زیســت مریوانــی در گفتوگو
بــا «ایــران» میگوید :سهشــنبه شــب
فقــط مقادیــر ناچیــزی از زبالههــا در
بخشهای مرکزی شــهر جمعآوری و
به ســروآباد منتقل شــد که همین امر
نیــز موجب اعتــراض اهالی ســروآباد
شــد ولــی زبالههــا هــر روز در ســطح
شــهر مریــوان بیشــتر تلنبار میشــود.
در همیــن حال مدیرکل امور شــهری
اســتانداری میگوید :کارگروه پسماند
اســتان ،مطالعاتــی انجــام داده و
نقطــهای مناســب بــرای جمــعآوری
زبالههــا انتخــاب کــرده اســت و در
نهایت با بررسی شاخصها و با تأیید
محیط زیست و منابع طبیعی منطقه
تصمیــم گرفتنــد دره ســماقان را بــه
عنــوان محلــی که کــم تریــن آلودگی
را در بــر دارد بــه عنــوان محــل تخلیه
زبالهها انتخاب کنند.
اســدی با بیــان اینکه وزارت کشــور
یک میلیارد تومان به منظور ســاخت
تجهیــزات مناســب بــه لحــاظ کنترل
شــیرابه و تأسیســات لندفیــل اصولی
پرداخــت کرده اســت ،تأکیــد میکند:
ایــن اعتبار در حال حاضر در حســاب

شــهرداریهای حــوزه مریوان اســت.
کارگروه پســماند اســتان مباحث فنی
را مشــخص کــرده و جانمایــی بــرای
تخلیــه زبالههــا و ســاخت تأسیســات
صورت گرفته است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن باره
بــا معــارض محلــی مواجه هســتیم،
میگوید :در یکی از روســتاهای مجاور
نســبت بــه ایــن جانمایــی اعتــراض
وجــود دارد ولی آنچه روشــن اســت،
آن اســت کــه در انتخاب ایــن منطقه
و ســاخت تجهیزات ،اســتانداردهای
محیــط زیســتی ،مســائل اجتماعــی
و بحــث ســکونتگاهها رعایت شــده و
آلودگیهــا کامــاً کنتــرل شــده اســت
و از طریــق اعتبــارات تأمیــن شــده،
مناسبسازیهای الزم انجام خواهد
شــد .اما چون این نقطه جدید اســت
با اعتراض مردم مواجه شده است.
شــهردار با حضــور در محل با مردم
مذاکــره کــرده و قــول داده کــه ایــن
اقدامــات و تجهیــزات بــرای منطقه
اجرایــی شــود .در بحــث جمعآوری
زبالههــا بحــث بــر ســر ایــن نیســت
کــه شــهرداری مریــوان بخواهــد از
وظایفــش تمــرد کنــد ،بلکــه بحــث
بــر ســر ایــن اســت کــه مــردم اجازه
ندادنــد در محل تعیین شــده تخلیه
زباله صورت گیرد ،ولی بنا داریم این
مشــکل معارضات محلی را از طریق
گفتمان و مذاکره حل و فصل کنیم.
بــا این حال گزارش فعاالن محیط
زیســت از مریوان حاکی است در چند
روز گذشته شش تن از فعاالن محیط
زیســت و مــردم معتــرض محلــی

دسترســی ندارنــد .عــاوه بر ایــن تنها
 3درصــد از بودجــه ســامت دولت به
شــکل مناســبی بــرای تأمین ســامت
روانی بیماران اختصاص داده میشود.
این در حالی اســت که کشورهایی با در
آمد پایین باید یک درصد و کشــورهای
با درآمد باال باید  5درصد از درآمدشان
را صرف دسترسی به خدمات مطلوب
سالمت روان کنند.به گفته دکتر «شکار
ساکســنا» مدیــر گــروه ســامت روان و
ســوء مصــرف مــواد در  ،WHOدرمان
و پیشــگیری زمانی محقق میشــود که
شــرایط برقراری ارتباط بــا مبتالیان به
افســردگی و صحبت درباره مشــکالت
آنهــا فراهــم شــود .مهــم ایــن اســت
هیچگونه تبعیض و تعصبی در ارتباط
بــا افســردگی ،اضطــراب و ...وجــود
نداشته باشد.

بــه دلیــل اعتــراض بــه ســایت جدید
زبالههــا بــه اتهــام تشــویش اذهــان
عمومــی بازداشــت شــدند کــه بعد از
 24ســاعت آزاد شدند.در همین حال
تالش خبرنگار «ایران» برای برقراری
ارتباط با شهردار و رئیس شورای شهر
مریوان بــه دلیل عدم پاســخگویی به
تماسها بینتیجه ماند .با وجود این
سوران حسینی یکی از اعضای شورای
شــهر در پاســخ به اینکه تــا چه زمانی
قرار است زبالهها در شهر باقی بماند
میگویــد :شــورای شــهر در راســتای
حل مشــکل ،آگهی مناقصــه کارخانه
بازیافت زباله مریوان را منتشــر کرده،
یــک شــرکت مالزیایــی هــم اعــام
آمادگــی کــرده تــا ایــن کارخانــه را بــا
ظرفیت  250تن زباله راهاندازی کند.
امــا اینکــه تا چــه زمانــی زبالهها
جمــعآوری نخواهــد شــد و اینکــه
کارخانه چــه زمانی بــه بهرهبرداری
میرســد چــون تخصــص مــن
نیســت نمیدانــم ولــی همیــن االن
شــهرداری روی زبالههــا در مخــازن
ســر خیابانهــا کیســه پالســتیکی
کشــیده تــا بخشــی از مشــکل حــل
شــود و تــاش داریــم مشــکل را بــا
کمــک مردم حل کنیــم چون وظیفه
شــهرداری طبق قانون جمعآوری و
دپوی زباله است .او درباره اینکه آیا
محــل جدید زبالهها گزارش ارزیابی
زیســت محیطــی دارد نیــز اظهــار
بیاطالعی کرد.
از سوی دیگر صباح پناهی ،رئیس
محیــط زیســت مریــوان نیز به ایســنا
میگوید :محل جدید دفع پسماندها
بــا روســتای گمــاره لنــگ  3500متــر
فاصلــه دارد که اهالی به این تصمیم
شــهرداری مریــوان اعتــراض کردنــد،
این درحالیست که روستاهای نزدیک
بــه این مــکان یعنی روســتاهای کانی
کوزله با  2500متر و عصرآباد با 3000
متر فاصله به ایــن موضوع اعتراضی
نداشــتند! بــه گفته او در شــهر مریوان
بــه خاطر وجــود جنگلهای فــراوان و
آبراهها و چشــمههای متعــدد ،تراکم
بــاالی روســتاها و دریاچه زریــوار ،پیدا
کــردن مــکان مناســب بــرای تخلیــه
زبالههــا کار دشــواری اســت و اجــرای
کامل اســتانداردها امکانپذیر نیســت.
امــا آنچه روشــن اســت ،اگــر در مکان
قبلــی جمــعآوری زبالههــای مریوان
مدیریــت درســتی صــورت میگرفت
ایــن مشــکالت را نداشــتیم .اگــر
شــهرداری از قبــل مدیریــت خوبــی
داشــت احتیاجی به مکانیابی جدید
نبود.

