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فارس گزارش می دهد

رهاسازی زباله های شهری در
یک کیلومتری مالرد/ تبدیل

میدان دپوی زباله شهرداری
به چراگاه گوسفندان + فیلم

میدان دپوی زباله شهرداری مالرد در فاصله یک کیلومتری این شهر محلی برای چرای گوسفندان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران، رهاسازی زباله های شهری در اطراف شهر مالرد امری
بی سابقه نیست اما در ماه های اخیر زباله های شهری توسط شهرداری مالرد در یک کیلومتری این شهر و در

فضای باز رهاسازی می شود 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 جمع آوری و بازیافت این زباله ها هستند که مشکالت زیست محیطی بسیاری را برای مردم ایجاد

کرده است.

 اخبار غیررسمی از رهاسازی غیراصولی زباله های شهری و حتی عفونی مطب های شهر مالرد در این نقطه
از مالرد حکایت دارد که فاجعه زیست محیطی را رقم زده است.

بی تدبیری شهرداری مالرد در رهاسازی زباله در یک کیلومتری مناطق مسکونی بدون هیچ گونه نظارت
بهداشتی باعث مشکالت زیادی شده و باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به دیگر اقدامات شهرداری و

شورای اسالمی شهر مالرد شده است.

همچنین چرای گوسفندان در این نقطه از شهر مالرد باعث آلوده شدن گوشت آنها و به تبع آن در خطر
افتادن سالمتی مردم این شهر می شود.

متاسفانه مسئوالن شهرداری مالرد با این اقدام خود نشان دادند که به فکر سالمتی شهروندان این شهر
نیستند، امیدواریم که مسئوالن شورای اسالمی شهر و فرمانداری مالرد نسبت به این بحران زیست محیطی

واکنش نشان داده و آن را رفع کنند تا سالمتی و بهداشت مردم بیش از این در خطر نیفتد.
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