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ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ

رﻫﺎﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی در
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﻼرد /ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯿﺪان دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداری
ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان  +ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﯿﺪان دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻼرد در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،رﻫﺎﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﻼرد اﻣﺮی
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻣﻼرد در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و در
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﺸﺮات ﻣﻮذی و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﯾﺖ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ از رﻫﺎﺳﺎزی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻄﺐﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﻼرد در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
از ﻣﻼرد ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی ﺷﻬﺮداری ﻣﻼرد در رﻫﺎﺳﺎزی زﺑﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮداری و
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻼرد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﻼرد ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮداری ﻣﻼرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻣﻼرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و آن را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
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