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متروپل نه در آبادان که انگار روی سر 
همه ایرانی ها آوار شد. متروپل در آبادان 
ویران شد ولی قلب ایران ترک خورد 
و فروریخت. مگر می شد غیر از این 
باشد؟ مگر می شود کسی بتواند در 
خانه اش بنشیند و نان و ماستش را 
بخورد و عین خیالش نباشد که چه بر 
ده ها خانواده گذشته است و می گذرد؟ 
محک خوبی است برای پیدا کردن 
عیار انسانیت، اگر حالت خوب است 
و ککت هم نمی گزد، فکری به حال 
خودت و دلت بکن که به هیچ دردی 

نمی خورد.
ساختمانی روی سر تمام آدم هایی که 
در آن بودند خراب شد، خیلی ها داغدار 
شدند، خیلی ها شاید تا آخر عمر عذاب 
بکشند، خیلی ها دیگر هیچ وقت روی 
خوش زندگی را نبینند که مگر می شود 
با خالئی در قلب دیگر از ته دل شاد 
بود؟ خیلی ها مقصر شناخته شدند و 
خیلی ها مقصر شناخته نشدند اما اگر با 
خودشان و وجدانشان روراست باشند، 
می دانند به اندازه ذره ای هم تقصیر داشته 
باشند، گناهکار و در برابر جان باختگان 

و خانواده هایشان مسئولند. 
دوباره حادثه ای تقریبا مشابه حادثه 
تا  داد  رخ  دیگری  ابعاد  با  پالسکو 
و  فراموشکاریم  بیاید چقدر  یادمان 
انگار هیچ وقت قرار نیست از روزگار 
درس بگیریم. تا باز هم یادمان بیاید 
همه ما در این دنیا در هر جا که ایستاده 
باشیم، در برابر همه آدم های روی زمین 
مسئولیت داریم و هر خطا و لغزش ما  
و هر نیکی و انسانیت مان بر همه هم 

که نه، بر زندگی خیلی ها تاثیر دارد.
این نیز بگذرد، هر چند داغش حتی اگر 
سرد شود، تمامی ندارد. کاش به جای 
اینکه فقط عزاداری کنیم و در صفحات 
مجازی چند روز نمایش دهیم چقدر 
غمگین و همدردیم، بفهمیم همه ما 
در هر شغل و کسوت، در هر جایگاه 
اجتماعی ولو ساده ترین آن، در مقابل  
دنیا و آدم هایش مسئولیم. هر عمل و 
سهل انگاری ما، هر خطا و ثواب ما، 
حتما بر زندگی کسانی تاثیر دارد. خیری 

نداریم، شر مرسانیم. همین...

چند بار تا به حال برایتان پیش آمده که فوری به یک 
درخواست یا پیغام پاسخ دهید یا با عجله یک تصمیم 
مهم بگیرید و پس از آن پشیمان شده باشید؟ این اتفاق 
اما تکرار آن می تواند  برای هر کسی رخ خواهد داد 
منجر به هدر رفتن هزینه و زمان زیادی از شما شود. 
در چنین شرایطی شاید شما از شبکه های اجتماعی و 
ابزارهای دیجیتال که ابزارهایی سریع و قوی برای انتقال 
اطالعات هستند، استفاده کنید اما این اطالعات همگی 
شامل این ویژگی هستند؛ خبر وجود دارد اما منبع خبر 
وجود ندارد؛ پس به نظر می رسد وظیفه ارزیابی صحت 
و سقم اطالعات و اخبار هم به خود ما واگذار می شود. 
بنابراین، چون امروزه همه ما بسیار پرمشغله  ایم و گاهی 
فرصت کافی برای اندیشیدن عمیق به مسائل را نداریم و 
ذهن و تصمیم های ما آلوده به پیش فرض ها و پیش داوری ها 
و سوگیری هاست، الزم است مهارت تفکر نقادانه را 
بیاموزیم. تفکر نقادانه از پیش نیازهای رشد، موفقیت، 
رقابت و بقاست زیرا سازمان جهانی بهداشت، تفکر 
نقادانه را در فهرست مهارت های کلیدی زندگی قرار 
داده است. داشتن تفکر نقادانه باعث می شود تصمیمات 
درست تری اتخاذ  کنیم. اما این کار در ظاهر امر به نظر 
آسان است، واقعیت این است که اغلب افراد توانایی به 
کارگیری چنین روشی را ندارند. خوشبختانه تفکر نقادانه 

مهارتی است کاماًل اکتسابی و همه افراد با تمرین می توانند 
آن را به دست آورند.

توانایی  یعنی   )Critical Thinking( نقادانه  تفکر 
تصمیم گیری و حل مشکالت بر مبنای استدالل و شواهد 
منطقی و  کنار گذاشتن احساسات در تصمیم گیری ها. 
تفکر نقادانه از زمان فالسفه یونانی نظیر افالطون و سقراط 
موضوع بحث و تفکر بوده است. متفکران انتقادی ایده ها 
و مفروضات را به شدت زیر سؤال برده و به دنبال آن 
هستند که آیا ایده ها، استدالل ها و یافته ها صحیح هستند 
یا خیر؟ آن ها به جای شهود یا غریزه، مسائل را بطور 
سیستماتیک شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل می کنند. 
هدف تفکر انتقادی دستیابی به بهترین نتایج ممکن در 
هر شرایطی است. اما 5 مهارت بر تفکر نقادانه تأثیرگذار 

است که عبارتند از:
1. مشاهده: این مهارت، نقطه شروع تفکر انتقادی است. 
کسانی که در مشاهده مهارت دارند، می توانند به سرعت 
مشکل جدید را حس و شناسایی کنند. با کاهش سرعت 
پردازش اطالعات و توجه بیشتر به محیط اطراف، تمرین 
تکنیک های تمرکز حواس، یادداشت برداری یا گوش دادن 

فعال مهارت مشاهده خود را بهبود ببخشید. 
2. تجزیه و تحلیل: هنگامی که مشکل شناسایی شد، 
مهارت تحلیلی الزم است. دانستن اینکه چه حقایق، داده ها 

یا اطالعاتی در مورد مشکل مهم هستند که نیازمند تحقیقات 
بی طرفانه، پرسیدن سؤاالت مرتبط در مورد داده ها برای 
اطمینان از صحت آن هاست. با کسب تجربیات جدید، 
مطالعه کتاب های مرتبط و شرکت در کالس های مرتبط 

این مهارت را تقویت کنید. 
3. استنتاج: شامل نتیجه گیری درباره اطالعاتی است 
که جمع آوری شده و ممکن است نیازمند داشتن دانش 
یا تجربه خاصی باشد. با تمرکز بر حدس های آگاهانه 
به جای نتیجه گیری سریع و یافتن هر چه بیشتر سرنخ ها 
)تصاویر، داده ها یا گزارش ها( این مهارت را بهبود دهید.
4. ارتباطات: هنگام توضیح و بحث درباره مسائل و 
راه حل های احتمالی، این مهارت مهم است. با درگیر 
شدن در بحث های دشوار، بهبود عادت های ارتباطی 
مانند گوش دادن فعال و احترام گذاشتن حین بحث، این 

مهارت را در خود تقویت کنید. 
5. حل مسئله: پس از شناسایی، تجزیه و تحلیل یک 
مشکل و انتخاب راه حل، مرحله نهایی اجرای آن است. 
در این مرحله تفکر انتقادی کمک می کند که بدانیم آیا 
راه حل با هدف مرتبط است یا خیر. با تعیین هدف برای 
بدست آوردن دانش تخصصی در زمینه مورد بحث این 

مهارت را در خود پرورش دهید.
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به جرأت می توان گفت تربیت از اصلی ترین و مهم ترین 
وظایف یک خانواده در قبال فرزندانش است. تربیت 
صحیح و اصولی نه تنها یک کودک را به یک زندگی 
ایده آل و سالم سوق می دهد بلکه نجات بخش یک جامعه 
خواهد بود. اما چطور به عنوان والدین روش تربیتی خود 
را محک بزنیم؟ با مطالعه و آموزش می توان راهکارهای 
علمی تربیتی را فراگرفت، بنابراین این بار کتاب »تربیت 
بدون قشرق: روش کامل مغز برای آرام کردن آشوب و 
پرورش ذهن در حال رشد کودک« را معرفی می کنیم. 

کارشناسان عرصه فرزندپروری در این کتاب به سراغ 
چالش های اصلی این حوزه یعنی تربیت رفته اند. آن ها 
با تمرکز بر ارتباط شگفت انگیز بین رشد عصب شناختی 
کودک و روش برخورد والدین با بدرفتاری، نقشه  راهی 

اثربخش و پُرمِهر برای برخورد با قشقرق، تنش و اشک 
و زاری پیشنهاد می دهند.

نویسنده به والدین توصیه می کند فلسفه تربیتی خودتان را 
شناسایی کرده و در بهترین روش ها برای انتقال آموزه های 
مورد نظرتان به مهارت برسید. حقایقی دربارۀ رشد مغز 
کودک بدانید، اینکه در هر سن و مرحله رشدی چه نوع 
تربیتی مناسب تر و سازنده تر است. راهی برای برقراری 
از شدت  با کودک، صرف نظر  پرعشق  آرام و  ارتباط 
بدرفتاری او بیابید درحالی که همچنان مرزهایی واضح 
و قاطع وضع می کنید. اشتباهاتی را مرتکب نشوید که 
حتی بهترین والدین به دامشان می افتند و روش هایی برای 
متمرکز ماندن بر اصول فرزندپروری کامل را یاد بگیرید.
که  است  خانواده هایی  برای  غنی  منبعی  کتاب  این 

می خواهند راهشان را 
از میان شیوه های متعدد 
غیرعلمی  و  علمی 
و  بیابند  تربیتی 
نشان  ظرافت  به 
می دهد چرا همدلی 
و ارتباط مؤثر شاهراه 
رسیدن به همکاری، 
تربیت و هماهنگی 
است.  خانوادگی 

جی  دنیل  نوشته  کتاب  این 
سیگل، ترجمه شادی حامدی آزاد است که توسط نشر 

نون در 288 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
تفکرنقـادانـه، مهـارتی کلیـدی بـرای زندگی

تربیـت بـدون قشـرق 

حسین آقا یک جوان بیمار 23 ساله است، 
دقیقا در جایی از زندگی اش ایستاده که با 
آن بهار عمر می گویند اما برای او بهاری 
در کار نیست چون از سال 1395 با 
بیماری می جنگد و به دلیل مشکل تنگی 
کانال نخاعی گردن و سرطان خون 
امام حسین)ع( تحت  بیمارستان  در 

درمان است. 
برای حسین.ز 27 جلسه پرتودرمانی 
تجویز شده که دوازده جلسه آن انجام 
شده است اما از پس پرداخت هزینه 
بقیه درمان برنمی آید. پدر حسین آقا، 
سرایدار مدرسه است و بیمار جوان ما 
با آنها زندگی نمی کند و با این شرایط 
جسمی، در یک آشپزخانه مشغول کار 
است و شب ها هم همان جا می خوابد. 
می گویند حسین جوان به حمایت یک 
نیاز دارد تا در پرداخت هزینه  خیر 
درمانش کمک باشد اما ما می توانیم 
دست به دست هم بدهیم تا خزان 
زندگی اش را به بهار تبدیل کنیم. راهش 
این است؛ همت کنیم و کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 26819 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

مطلب این هفته را با 3 پرسش بحث برانگیز و عمیق 
آغاز می کنم:

1-  آیا شما هم با قطع اتصال به اینترنت و دور شدن از 
تلفن همراه دچار احساس بی قراری می شوید؟

2- آیا مدام نگران این قضیه هستید که نکند کسی با شما 
تماس بگیرد و در دسترس نباشید؟

3- آیا با دور شدن از گوشی همراه خود نگران بی خبری 
از مسائلی می شوید که در دنیای مجازی اتفاق می افتد؟

شاید برای هر کدام از ما پیش آمده باشد که با دیدن 
عکس ها و دنبال کردن اخبار مربوط به خوش گذرانی و 
موفقیت دیگران در شبکه های اجتماعی )مانند اینستاگرام 
یا فیس بوک( دچار کنجکاوی شویم و با مقایسه زندگِی 
معمولی و واقعی خود با ظاهر فریبنده   زندگی افراد، دچار 

حسرت و ناکامی شویم.
شاید گاهی اتفاق بیفتد که با قطع اتصال گوشی هوشمندمان 
به اینترنت، دچار اضطراب، احساس بی خبری و عقب ماندگی 
شویم. جالب است بدانیم این احساِس »به جا ماندن«، »جدا 
ماندن«، »حذف شدن«، »از دست دادن« و »کنار گذاشته 

شدن« در اصطالح »فومو« نام دارد.
»فومو« مخفف عبارت  Fear Of Missing Outاست 
که به ترِس از دست دادن یک فرصت خیالی، میل شدید به 
آگاهی از اخبار دیگران، هراس از بی خبر ماندن از تغییرات 
اوضاع اقتصادی و کسب و کار و به طور کلی اتفاقات 

مربوط به دنیای مجازی گفته می شود.
الزم است بدانیم فومو یک پدیده  واقعی است که شیوع 
آن روز به روز بیشتر می شود؛ به عبارت دیگر فومو یک 
نوع اضطراب اجتماعِی در حال افزایش است. »فومو« 

یک نوع ترس از دست دادن فرصت یا اتفاق لذتبخش 
و بی نظیر در زندگی است؛ به طوری که فرد گمان می کند 
یک موقعیت مهم و اساسی را که دیگران در حال تجربه  

آن هستند، از دست داده است. 
مثال ممکن است فرد با دیدن عکس دوستان خود در مهمانی 
یا شنیدن خبر برگزاری یک کنسرت یا خواندن تغییرات 
در بازار ارز تصور کند یک فرصت  خوب برای گرفتن 
تصمیم  درست را از دست داده است؛ یعنی فرصت داشتن 
یک تعامل اجتماعی لذتبخش، فرصت یک تجربه  دلنشین 
یا فرصت یک سرمایه گذاری سودآور و موفقیت آمیز را 

از دست داده است! 
شاید بتوانیم بگوییم که »فومو« یک نوع اعتیاد محسوب 
می شود؛ البته یک اعتیاد و وسواس فکرِی به ظاهر کم هزینه، 
به  طوری که فردِ وابسته با قطع ارتباط با دنیای مجازی، میل 
شدید به چک کردن گوشی همراه پیدا می کند و در کنار 
آن دچار احساس نگرانی و دلهره شدید می شود؛ حسی 

مانند احساس از دست دادن یک شی یا فرد محبوب!
این نوع اضطراب و تشویش رابطه ای با سن و سال افراد 
ندارد و نوجوان تا سالمند را درگیر می کند؛ همچنین »فومو« 

ارتباطی به جنسیت و طبقه اجتماعی ندارد.

اما واقعیت چیست؟
واقعیت تمام این احساس های نگرانی، دلهره، به جا 
ماندن و استرس، در جای دیگری است؛ شاید یک خالء 
درونی، احساس انزوا یا اضطراب بنیادی و حل نشده 
است که ما را به سمت فومو هدایت می کند. شاید ما 
با حضور دائم در شبکه های اجتماعی مجازی، به دنبال 

ترمیم عزت نفس پایین و آسیب دیده  خود هستیم.
نتایج تحقیقات ثابت کرده اند اگر بر این »هراِس فراگیر« و 
این »تمایل به متصل ماندن با تجارب دیگران« غلبه نکنیم، 
در دراز مدت احتمال شدت یافتن افسردگی و نارضایتی 
عمومی ما نسبت به زندگی بیشتر می شود. اما چگونه 

می توان بر فرمو غلبه کرد؟
برای حل این معضل می توانیم مدت زمان حضور در 
شبکه های اجتماعی را محدود کنیم مثال زمان حضور را 
به نیم ساعت در روز برسانیم. نکته قابل توجه این است 
که قطعا کم کردن زمان حضور در فضای مجازی، در ابتدا 
بسیار سخت است و احتماال ما اوایل با احساس کالفگی 

و حساسیت زیادی مواجه خواهیم شد.

در این صورت راه حل چیست؟
برای کم کردن تمایل به حضور در شبکه های اجتماعی 
و کم کردن احساس بی قراری، بهتر است زمان فراغت 
خود را صرف انجام کارهای عقب مانده، مطالعه، هنر یا 
ورزش کنیم. الزم است بدانیم عضویت در گروه های 
واقعی، دیدارهای حضوری با دوستان و به طور کل روابط 
واقعی با انسان ها می تواند نقش مهمی در تعدیل مسائل و 

مشکالت روان شناختی ما داشته باشد.
عالوه بر اینها، می توانیم دفترچه ای برای نوشتن خاطرات 
بد یا خوب روزانه تهیه کنیم و آنچه که مایلیم در دنیای 
مجازی با دیگران به اشتراک بگذاریم، در آن یادداشت 
کنیم؛ با این کار از طرفی لذت آرامش و آسودگی را 
احساس می کنیم و از طرف دیگر از حریم شخصی خود 

مراقبت خواهیم کرد.

 شیالن قصیری
روان درمانگر تحلیلی  »فومو«؛ ترس از دست دادن یک فرصت خیالی

اگر از منظر پیشگیری به بیماری های اعصاب و روان بپردازیم، بی تردید 
محمد کارت در آثارش پیشگیری سطح اولیه را هدف قرار داده است. این 
کارگردان خوش ذوق و کاربلد سینمای ایران بیش از هر فیلمساز دیگری 
به آسیب شناسی جامعه عالقه دارد و با نگاهی اجمالی به آثارش می توان 

به همگن بودن تماتیک سازه هایش پی برد.
گرایش محمد کارت در تصویرسازی تجربه زیسته لمپنیسم روزگارش بر 
کسی پوشیده نیست. او در نخستین مستند جدی خود »خون مردگی« برای 
دست یافتن به نگاهی تحلیلی از آسیب شناختی جامعه با حفظ فاصله به 
لحاظ حسی برای پرهیز از همراهی با کاراکترها در عین نزدیک شدن به 
بزهکاران و  قانون شکنانی که قربانی حاشیه نشینی هستند، به شکلی بی واسطه 
به محله های پایین شهر شیراز می رود و تالش می کند از فرد به جامعه برسد. 
شناخت بستری که این الت های قانون گریز در آن زاده می شوند بیش از 
شرارت های هولناکشان تاثیرگذار است و تاثیر فقر اقتصادی و فرهنگی را 
به رخ می کشد. تاکید فیلمساز بر لوکیشن هایی چون محله های شرارت 
پرور بر اهمیت تاثیر محیط بر اصول روان شناختی تاکید می کند به طوری 

که گنده التی چون اصغر در خون مردگی زاده می شود.
در مستند »آونتاژ«  در راستای آسیب شناسی بزهکاری محمدکارت به سراغ 
پدیده کارتن خوابی می رود. مرکز حمایت از کارتن خواب ها لوکیشن اصلی 
فیلم است. در اینجا محیط قرار است کاراکترهای ویران شده را به رهایی 
و بازگشت امیدوار کند. در این اثر کارت می کوشد با نگاهی گذشته نگر با 
نگاهی قوام یافته تر از اثر قبلی خود به پاسخ چرایی زاده شدن انسانی به 
حاشیه رانده شده می پردازد و برای رسیدن به این منظور از تک گویی های 
کنار هم قرار گرفته پرسوناژهای واقعی وام می گیرد. برگزاری مسابقه فوتبال 
بخشی از روش های تربیتی و درمانی برای این معتادان است اما انتخاب 
هوشمندانه نام  این مستند به مخاطب این پیام را می دهد که گاهی آوانتاژ 
)خطاپوشی( دادن به یک معتاد کارتن خواب کمک می کند تا او با امید به 

بازیابی عزت نفسش از خطاکاری عبور کند.

اولین ساخته داستانی محمد کارت فیلم کوتاه »بچه خور« است. فیلمساز 
در این اثر داستانی همان دغدغه های قبلی را دارد ولی این بار موضوعی 
هولناک و تکان¬دهنده را برای تلنگر زدن به مخاطبش برمی گزیند. دختر 
نوجوانی که در موقعیتی دردناک و تهدیدآمیز قرار دارد و قرار است 
عشق پسربچه ای راه گریزش باشد. هرچند فیلمساز با نمایش ندادن پایان 
این تراژدی تلخ و تیره سعی در پرهیز از خشونت واقع گرایی پنهان در 
فیلم دارد اما امیل زوالوار )نمایش نامه نویس فرانسوی( مخاطب را به 
نابودی جبرگونه قهرمانانش آگاه می کند. »شنای پروانه« نخستین فیلم 
بلند سینمایی محمد کارت همچنان به کاراکترهای ساکن محله های 
پایین شهر می پردازد. او این بار به پشتوانه مستندهای قبلی و شناختی 
که از فرهنگ لمپنیسم معاصر دارد، یک دایره-المعارف نئوالتی را در 
این اثر تبیین می کند و بر خالف »مغزهای کوچک زنگ زده« هومن 
سیدی که کالژی از حاشیه نشینی آمریکای التین را تصویر می کند، 
به توصیف جزئیات خرده فرهنگی، بومی و حتی عقیدتی در فرهنگ 
التی می پردازد و چهره رئالیستی متفاوت از فرهنگ کاله مخملی فیلم 

فارسی برای سینمای ایران به یادگار می گذارد.
هرچند محمد کارت برای جذب مخاطب به نمایش خشونت و اغراق های 
نمایشی در این اثر تاکید می کند اما همچنان رسالت آسیب شناسانه خود 

برای نقد مردساالری و خشونت علیه زنان را حفظ می کند.
در »یاغی« اولین سریال خانگی محمدکارت، به پایین ترین الیه اجتماع 
می رویم این بار قهرمان فیلمساز نه تنها حاشیه نشین است، حتی شناسنامه 
و هویت نیز ندارد. اگر نقدهای وارد شده بر روایت رومانتیسم گونه عشق 
و عاشقی بهروز وثوقی مآب فیلم را نادیده بگیریم، با کارگردانی پخته و 
تصویربرداری و تدوین خوب همراهیم. موسیقی بامداد افشار کمی بیشتر 

از خوب است و ضرباهنگ روایت را در دست دارد.
این سریال بر اساس رمانی به نام »سالتو« اثر مهدی افروزمنش ساخته شده 
است. از آنجا که افروزمنش سال ها روزنامه نگار حوزه اجتماعی بوده بستر 
بحران های روان شناختی را خوب می شناسد و محیط اختالل در سالمت 
روان را بر کاراکتر تحمیل می کند. در کتاب افروزمنش »سیاوش« نوجوان 
شانزده ساله ای است که در محله فقیرنشین تهران زندگی می کند و آن را 
جزیره می نامد. او عاشق کشتی است و دو مرد مرموز به نام های سیامک 

و نادر این نوجوان را وارد زندگی جدیدی می کنند. 
یاغی محمد کارت اما جاویدی )با بازی درخشان علی شادمان( از محله 
لیانشامپو است و تالش دارد در منجالبی آلوده از بحران خود را پاکیزه نگه 
دارد. هرچند سطحی نگری در روایت عشق ما را به یاد »التاری« و »سام 
و نرگس« و...  می اندازد، دغدغه مندی فیلمساز برای ترسیم نقش محیط 
در دلبستگی نا امین، بزهکاری و اعتیاد قابل ستایش است اما نپرداختن به 
نقش ژنتیک و بی¬اثر دانستن نقش اختیار در سریال هایی اینچنینی گاه 
می تواند جبرگرایی تبرئه کننده ای را روایت کند که به دور از واقعیت است. 
اقدام به سرقت، مصرف مواد، رفتارهای بزهکارانه، اقدام به خودسوزی و 
خودکشی، فرار زوج جوان به قصد تحمیل ازدواج به خانواده از روش های 
حل مساله هیجان مدار و غیرمنطقی است که در سریال به عنوان جبرهای 
محیطی روایت شده و قابل نقد است. هر چند باید امیدوار بود که فیلم های 
اینچنینی با سازوکاری سبب شناسانه به اهمیت بهبود محیط و نقش آموزش 

در کاهش آسیب های روان شناختی جامعه گام بردارد.

تحلیل روان شناسانه سریال »یاغی«

 دکترعادله عسکری دیارجانی
روان پزشک

کالمی نو

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کرج از 
طرح پاکسازی 182 هکتار از 
اراضی منطقه ماهدشت کرج 
به مناسبت هفته محیطزیست 
خبر داد. به گفته رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست کرج، 
شهرداری ماهدشت زباله های 
خانگی را به جای انتقال به 
مرکز دفن زباله حلقه دره در 
چهارباغ به این اراضی منتقل 
می کرده است.


