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عضو هياترييسه شوراي اسالمي شهر تهران خبر داد؛

اختصاص حداكثر اعتبارات به سازمان آتشنشاني
در بودجه سال ۹۷

ميزان -عضو هياترييســه شوراي اسالمي شــهر تهران گفت :مقرر
شــده در بودجه سال  ۹۷شــهرداري تهران ،حداكثر اعتبارات به سازمان
آتشنشاني اختصاص يابد.
زهرا نژادبهرام گفت :حداكثر بودجه به اين سازمان اختصاص يافته و علت
آن نيز اقدامات گسترده انجامشده در سازمان آتشنشاني است.
وي با اشاره به مشكالت متعدد آتشنشانها بعد از هر حريق خاطرنشان
كرد :آتشنشــانها بعد از هر عمليات نياز به ريكاوري دارند تا بتوانند به
شرايط عادي باز گردند .يك نيروي آتشنشان در بسياري از عملياتهايي
كه حضور پيدا ميكند دچار بحران روحي شــده و بايد براي بازگشت وي
به زندگي عادي برنامهريزي شود.
نژادبهرام در خصوص ميزان اعتبارات درخواستشــده براي ســازمان
آتشنشاني در بودجه سال  ۹۷خاطرنشان كرد :اداره كل بودجه شهرداري
تهران در قالب اليحه ،با ميزان اعتبارات درخواســتي از ســوي ســازمان
آتشنشــاني موافقت كرده و اين اليحه بدون تغيير به شوراي شهر تهران
تقديم شد.

شهردار تهران:

ساختمانهاي ناايمن فقط تذكر ميگيرند

مهر -شهردار تهران با اشاره به ساختمانهاي ناايمن در شهر تهران و
باال بودن حوادثي مانند آتشسوزي گفت :واقعيت اين است كه ما نميتوانيم
بدون ايجاد زيرساختهاي الزم و راهكارهاي مناسب ،جلوي تكرار حوادث
مشــابه را بگيريم؛ شهري به بزرگي تهران دائم در معرض اتفاقات مثبت و
منفي قرار دارد.
محمدعلي نجفي با اشاره به مداخله شهرداري تهران گفت :مداخالت ما
در حدي كه در اختيارات و مسووليتهاي شهرداري اجازه ميدهد است.
ما ساختمانهايي كه در معرض خطر بيشتر هستند شناسايي كرديم و به
مالكان دولتي و خصوصي آنها بارها تذكر دادهايم.
شهردار تهران با اشاره به آتشسوزي در ساختمان برق حرارتي ميدان
وليعصر نيز گفت :به عنوان مثال ما در مهرماه امســال به اين ساختمان
اخطار داديم و تذكرات الزم را اعالم كرديم؛ البته آنها هم تمهيدات خوبي
انديشيدند اما كافي نبود.
شهردار تهران افزود :ما به لحاظ قانوني بيش از تذكر كاري نميتوانيم
انجام دهيم؛ مگر اينكه از طرف دادستاني حكم صادر شود اما واقعيت اين
است كه نميشود همه ساختمانهاي بزرگ را تعطيل كرد.

سخنگوي وزارت بهداشت:

 ۱۰درصد جمعيت باالي  ۱۸سال كشور سيگار
ميكشند

ايلنا -سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه عامل مرگ ساالنه هفت
ميليون نفر در دنيا بر اثر مصرف سيگار است ،گفت 10 :درصد از جمعيت
باالي  18سال كشور سيگار ميكشند.
ايرج حريرچي با اشــاره به افزايش مصرف دخانيات گفت 10 :درصد از
جمعيت باالي  18سال كشور سيگار ميكشند و  14درصد از جمعيت به
صورت روزانه سيگار و قليان مصرف ميكنند .شيوع مصرف سيگار در ميان
جوانان  3/4درصد است و  4/8درصد پسران و  2/1درصد دختران سيگار
مصرف ميكنند .در ايران هفت ميليون نفر از جمعيت باالي  15ســال و
 100هزار نفر از نوجوانان  13تا  15ســال سيگار ميكشند در صورتي كه
دخانيات بزرگترين عامل بروز ســرطان در دنياست و سيگار هفت هزار
ماده شيميايي دارد كه  70نوع آن قطعا سرطانزا هستند.
وي با بيان اينكه عامل مرگ ســاالنه هفــت ميليون نفر در دنيا بر اثر
مصرف ســيگار است ،گفت 900 :هزار نفر از اين جمعيت در معرض دود
ســيگار قرار دارند در ايران نيز ساالنه  55هزار نفر به دليل مصرف سيگار
و دخانيات جان خود را از دست ميدهند .همچنين بيش از  90درصد از
موارد ابتال به سرطان ريه ناشي از مصرف سيگار است.
حريرچي ادامه دا د :مصرف ســيگار و دخانيات حداقل  14نوع سرطان
ايجــاد ميكند در ايران ســاالنه  10هــزار ميليارد تومــان صرف خريد
سيگار ميشود.

فوتكودك ۲ماههسرپلذهابيدربيمارستانكرمانشاه
تاييدشد

ايلنا -روابطعمومي بيمارستان امام رضا كرمانشاه در رابطه با خبر فوت
يك نوزاد ديگر ســرپلذهابي به نام كارن الياســي دو ماهه در بيمارستان
امام رضا كرمانشاه بيان داشت :طبق گفته پزشك معالج اين نوزاد در ۱۸
بهمنماه با عالئم ســرفه و تب به بيمارستان امامرضا(ع) مراجعه و در اين
مركز بســتري شــده و بالفاصله تحت درمان آنتيبيوتيكي و مراقبتهاي
پرستاري قرار ميگيرد و برنامه درماني او به اجرا در ميآيد.
هانيه محمدي با اشاره به اينكه دكتر كيقباد قديري پيگير درمان اين
نوزاد بوده است ،بيان داشت :براساس اظهارات دكتر معالج ،يك روز پس از
شروع درمان ،تب بيمار قطع و سرفههاي او كاهش يافته و بدون ديسترس
تنفســي و با حال عمومي خوب ،روند درمان را طي كرده و رو به بهبودي
بود؛ اما براساس گزارش پرستاري كه در پرونده بيمار موجود است ،ساعت
 6:30صبح ديروز در حالي كه در آغوش مادر در حال شــيرخوردن بوده،
دچار حالت ســرفه و ســيانوز و باال آوردن شير و حالت خفگي ميشود و
بالفاصله عمليات احيا براي بيمار شروع ميشود .متاسفانه احيا ناموفق بوده
و كودك جان خود را از دست داد.
گفتني اســت؛ جلسه كميته بررسي علت مرگ كودك صبح ديروز در
بيمارســتان امام رضا(ع) برگزار شــد و اين كميته علت احتمالي فوت را
آسپيراسيون شير تشخيص داده است.

 9كشته و  36مصدوم در اثر واژگوني اتوبوس

ايســنا -معاون عمليات ســازمان امداد و نجات هاللاحمر در مورد
حادثه واژگوني اتوبوس اظهار كرد :بر اثر واژگوني يك دستگاه اتوبوس در
محور ديهوك در استان خراسان رضوي  9نفر جان خود را در اين سانحه
از دست دادند.
شاهين فتحياضافه كرد :اين حادثه در ساعت  2:52در محور ديهوك-
فردوس رخ داد كه شــش تيم امدادي هالل احمر از پايگاههاي ديهوك و
بشره به محل حادثه اعزام شدند.
ســخنگوي سازمان اورژانس كشور نيز در مورد امدادرساني اورژانس به
مصدومان اين حادثه با اشاره به وجود  45مسافر در اين اتوبوس گفت :در
اين حادثه  9نفر از مسافران كه خانم بودند در محل حادثه فوت كردند و
 36نفر نيز به دليل مصدوميت به مراكز درماني منتقل شدند كه  20نفر از
مصدومان به طبس و  16نفر نيز به فردوس منتقل شدند.
مجتبي خالدي ادام ه داد :اين حادثه توسط  14آمبوالنس ،يك دستگاه
اتوبوس آمبوالنس و يك خودروي فرماندهي پوشش داده شد و متاسفانه
با توجه به ميزان باالي خونريزي داخلي مصدومان احتمال افزايش فوتيها
وجود دارد.

گروه جامعه -سرماي سخت زمستان ،برف،
دست و صورتهايي كه از سرما قرمز و خشك
شــده ،كودكاني كه از سرماخوردگي و نبودن
پزشــك و دارو هنوز پا به دنيا نگذاشته ،از دنيا
رفتند ،سختي و تنهايي روزهاي آخرش را طي
ميكند .اين روزها هم براي همه ما گذشــت،
چه در خانههاي گرم يا چادرهاي سفيد و سرخ
هاللاحمر.
زلزلــه  21آبان را خوب به ياد داريم .همان
روزهايي كه همه كنار هم قرار گرفتيم ،فارغ از
قوميــت و نگاههاي متحجري كه كرد و فارس
و تــرك را از هم جدا ميدانــد .هر كدام ما در
حــد توان غذا و آب و چادر و كمكهاي نقدي
را روانه مناطــق زلزلهزده كرديم .حاال بيش از
ســه ماه از آن روزها گذشته و حال هموطنان
ما هنوز خوب نيســت اما نه از مــا ،از دولت و
مسووالني كه روزهاي اول جلوي دوربينها ،در
اخبار و كانالهاي تلگرامي وعدهها را پشت هم
قطار كردند و وقتي چرخهاي هواپيما از زمين
تركخورده كرمانشاه بلند شد نه نگاهي به پشت
سرشان انداختند و نه يادي از وعدههاي جلوي
دوربين كردند.
 وعده مسووالن باز هم بينتيجه ماند
اگر به خاطر داشــته باشيد ،يك روز پس از
زلزله كرمانشاه عزيزاهلل مهدياني ،معاون بنياد
مسكن كشور در سفري كه به اين منطقه داشت
اعالم كرد :براساس آمارهاي اوليه دستكم ۱۲
هزار واحد مسكوني شهري و روستايي در زلزله
اخير كرمانشاه بهطور صددرصد تخريب شدند و
عالوه بر اين تخريبها ،زلزله به  45هزار واحد
نيز آسيب رسانده كه به شدت نيازمند تعميرات
است كه بايد دراسرع وقت انجام گيرد.
اين درحالي بود كه به گفته اين مســوول
برخي از مناطق روســتايي زلزلهزده در استان
كرمانشاه نيز بهطور كامل ويران شده و نيازمند
بازسازي بودند.
تخريب تعداد باالي خانههاي مسكوني در
استان كرمانشاه به حدي وسيع بود كه موجب
شــد تا مسووالن امدادرساني اعالم كنند كه با
توجه به سرماي باالي منطقه نميتوان به چادر
اكتفا كرد ،لذا مــردم منطقه براي حفاظت از
برودت شديد هوا و وزش بادهاي شديد به شدت
نيازمند اسكان در كانكس هستند.
همچنين رييس ســازمان مديريت بحران
كشور كه پس از وقوع زلزله براي مديريت بحران
و بررسي نياز زلزلهزدگان به كرمانشاه سفر كرده
بود با اشــاره به اينكه منطقه جزو استانهاي
سردسير كشور اســت و با توجه به آغاز فصل
زمســتان ،تخريب  12هزار واحد مسكوني و
آسيب ديدن  45واحد مسكوني رخ داده است
حاال ديگر راهي جر استفاده از كانكس براي افراد
زلزلهزده باقي نميماند.
اســماعيل نجار يك ماه پس از وقوع زلزله
هم اعالم كرد :در حال حاضر  ۳۰۰۰سكو براي
نصب كانكس در مناطق زلزلهزده تهيه شده كه
به زودي روي تمامي اين سكوها كانكس نصب
خواهد شد .ضمن اينكه اكثر كانكسها در اين
مناطق نصب شده است و اميدواريم تا يك ماه
آينده اســكان موقت در اين مناطق به صورت
كامل برقرار شــود اما با وجود قولهايي كه در
زمينه نصب كانكس براي تمامي خانوادههاي
درگير با زلزله كرمانشاه كه اكثرا خانه و سرپناه
خود را از دست داده بودند داده شد ،بررسيها
نشان داد اين قولها تنها در حد حرف باقي مانده
است و عالوه بر آن نقش مردم در خريد و ارسال
اين كانكسها ،بيشتر از دولت بوده است.
بعد از كشوقوسهاي فراوان در مورد اسكان
موقت زلزلــهزدگان در كانكسها ،محمدباقر
نوبخت ،ســخنگوي دولت از وامهاي بالعوض
به مردم خســارتديده خبــر داد اما تنها در
صورتي اين وامها به متقاضيان تعلق ميگيرد
كه كانكس نگرفته باشند .بعد از حواشي كه اين
خبر به همراه داشت نوبخت بار ديگر اعالم كرد
دولت براي بازسازي واحدهاي مسكوني ،پنج تا
شش ميليون تومان كمك بالعوض و وام بانكي
به زلزلهزدگان اعطا ميكند كه هيچ ارتباطي به

روند کند و آزاردهنده بهبود وضعیت مناطق زلزلهزده؛

زندگی تعطیل است

اسكان موقت و دريافت يا عدم دريافت كانكس
نــدارد .آنچه رييس ســازمان برنامه و بودجه
كشور مطرح كردهاند مربوط به كمك مالي سه
ميليون توماني بالعوضي است كه براي اسكان
موقت در نظر گرفته شده است و طبيعي است
خانوادههاي آســيبديده از زلزله براي اسكان
موقت خود اختيار دارند كه يا سه ميليون وجه
بالعوض را دريافــت كنند و يا يك كانكس از
دولت تحويل بگيرند.
به عبارت ديگر اعطاي كمك بالعوض و وام
بانكي براي بازسازي واحدهاي مسكوني صدمه
ديده از زلزله به قوت خود باقي است و كمك سه
ميليوني مصوب دولت به هرخانوار زلزلهزده براي
اسكان موقت نيز يا به صورت نقدي به آنها انجام
ميشود يا در عوض آن كانكس تحويل ميشود.
بديهي است خانوادهها اختيار دارند كه يا كانكس
بگيرند يا سه ميليون تومان وجه بالعوض اسكان
موقت را ،كه در آن صورت خودشان بايد مشكل
اسكان موقت را حل كنند.
  وام یا کانکس؟
اين گفتهها در حالي رسانهاي شد كه عدهاي
زيادي از ساكنان مناطق زلزلهزده از ترس اين
موضوع كه در صورت تحويل گرفتن بايد قيد
وامهاي بالعوض را بزنند چادرهاي هاللاحمر
را به كانكس ترجيح دادند .در مشاهدات عيني
هم بارها شــاهد اين موضوع بودم كه افرادي
كــه در ابتدا كانكس گرفتــه بودند و بعد خبر
وامهاي بالعوض را شنيده بودند در تالش براي
بازگرداندن كانكسها بودند.
در مورد توزيع كانكس يا وام بالعوض حرف و
حديثهاي زيادي است .اينكه دولت مقصر است
يا مردم كه از دولت حقوقشان را طلب نميكنند
بحثي است كه در اينجا نميگنجد اما بين مردم
هم ديدگاههاي مختلفي در اين خصوص ديده
ميشود .عدهاي معتقدند كانكس دادن به صالح
نيست و ممكن است اين وضعيت ادامهدار شود
و در كرمانشــاه هم شاهد كانكسنشيني دائم
باشيم و برخي ميگويند بعضي از خانهها هنوز
هم سالم هستند و ميشود در آنجا زندگي كرد
بنابراين بايد پول كانكسها را خرج اشتغالزايي
كرد .در ادامه بخشي از نظر مردم مناطق زلزلهزده
را ميخوانيد.
چندي پيش يكي از مددكاران جمعيت امام
علي در بازديدي كه از مناطق زلزلهزده داشت
بــا مردم اين مناطق صحبت كرد .اين مددكار
در خصوص كمكاري و عدم رسيدگي درست
دولت به وضعيت اســكان افراد در غرب كشور
به «جهانصنعت» گفت :شرايط اسكان در اين
مناطق روند خوبي ندارد.

 همه از شهر به روستا نقلمكان كردند
طبق گفتههاي اين مددكار يكي از ساكنان
ميگويد :آواربرداري به زودي شروع نميشود و
بعيد ميدانيم سال ديگر اين موقع در خانههاي
خودمان باشــيم چون هنــوز بعضي مناطق
آواربرداري نشــده اســت .مثال همينجا كه ما
ايســتادهايم و بخواهيم بسازيم ميگويند صبر
كنيد چون هنوز طرح كاربري نخورده اســت.
بيش از سه ماه است كه از زلزله گذشته و سال
ديگر هم سرخانه خودمان نميرويم.
او در ادامــه ميگويــد :زمينهايمــان را
خاكبرداري كرديم اما ميگويند دســت نزنيد
تا كاربري ثبت شود .قبال داخل شهر بوديم ولي
زلزله كه آمد شهري نماند و بعد از زلزله آمديم
اينجا چون خانهاي كه در سر پل داشتيم خراب
شــده و تصميم گرفتيم در زمين پدري خانه
بسازيم كه با مشكل روبهرو شديم .همه از شهر به
روستاهاي خودشان برگشتند .خانه پدرخانم من
هم در روستاست و ما به اينجا نقلمكان كرديم.
در شهر مشكل زياد است حتي دستشويي هم
نميتوانيم برويم؛ تازه االن روزهاي خوشي ماست
گرم كه شود خدا به داد برسد .چون بيماريهاي
ديگر هم ايجاد ميشود.
  كمكهاي خيرين ما را بدعادت كرد
يكي ديگر از افرادي كه زلزله خانه و كاشانهاش
را گرفته است با اشاره به لطف مردم و كمكهايي
كه به زلزلهزدگان كردند ،از روش غلطي كه با
كمكهاي مردمي در ميان مردم شكل گرفت
ميگويــد :روش غلطي كه در توزيع جا افتاده
اين است كه بعضي ماشينها در روستاها توقف
ميكنند و اسم مينويسند و قول ميدهند بعدا
برايشان اقالم ميآورند حاال براي مردم انتظار
ايجاد شــده و هر كسي با پالك غريبه ميآيد
مردم هجوم ميآورند چــون فكر ميكنند يا
كانكس آورده يا قرار اســت اقالم توزيع كند.
فرهنــگ منطقه ما طوري نبود كه از كســي
چيزي بخواهيم يا بچهها از همســايه چيزي
طلب كند و بزرگترها هم اينطور بودند اما اين
سيستم توزيع غلط برايمان عادت شده از ديگران
چيزي بخواهيم و فكر ميكنند هر كسي ميآيد
بايد چيزي از او بگيرند در صورتي كه قبال اگر
ميخواستيم به افراد نزديك هم پول تو جيبي
بدهيم بچهها قبول نميكردند اما االن برايشان
عادت شده كه از غريبه پول اجناس را بگيرند و
اين آسيبرسان است و تابوها ريخته و اگر چيزي
ندهي هم ناراحت ميشوند .بزرگترها برايشان
توقع شده كه بايد در خانه بمانند و از شهرهاي
ديگر بيايند و به خانه و زندگي آنها رســيدگي
كنند .خيلي از مشكالت را خودمان ميتوانيم

حل كنيــم اما منتظريم ديگــران كمكمان
كنند .او در ادامه ميگويد :االن همه ميگويند
كانكس بدهيد درغير اينصورت مردم ميميرند
در صورتي كه دماي كانكس با دماي چادر زياد
فرقي ندارد ،فقط كانكس امنيت بيشتري دارد.
جــاي تمركز روي چــادر و كانكس ميتوانيم
هزينههاي آن را صرف اشتغالزايي كنيم .يكي
از راهحلهــا براي اينكه مردم به خانههايي كه
تخريب نداشته بروند اين است كه بازرسي بيايد
به مردم اطمينان دهد خانههايشان امن است.
خيلي از خانهها ترك خوردهاند يا آسيب خفيف
ديدهاند اما به دليل شوكي كه وارد شده مردم
از ورود به خانهها ترس دارند .اين باعث ميشود
كمكها صرف خانههايي شود كه نياز به تعمير
دارند .بعد از يك ماه با تعميراتي كه صورت گرفته
مردم ميتوانند به خانههاي خودشان نقل مكان
كنند و فشارهاي روحي و رواني كم ميشود .اگر
كسي كانكس نگيرد پنج ميليون را ميگيرد و
خانه را تعمير ميكند.
  ما قبل از زلزله هم زلزلهزده بوديم
يكي ديگر از داليلي كه وجود كانكس را در
اين مناطق پررنگ ميكند اين است كه كانكس
نسبت به چادر امنيت بيشتري دارد .يكي ديگر
از افراد ساكن ميگويد :امنيت كانكس جداي از
تفاوت دما مهمترين عامل است .حمله حيوانات
وحشي از جمله مار و عقرب در تابستان و اينكه
بعد از زلزله چون اليههاي زمين جابهجا شده بود
مارهاي زيادي روي سطح زمين آمدند.
او در ادامه به شرايط بد منطقه قبل از زلزله
اشــاره و بيان ميكند :منطقه قبل از زلزله هم
زلزلهزده بود فقط اين زلزله پردهها را برداشت،
مشكالت را آشكار كرد و فرصتي شد براي اين
منطقه كه ديده شود .شهر صنعتي داريم اما در
يك شــهر  70هزارنفري ،در خوشبينانهترين
حالت نهايت زير 500نفر در شهر صنعتي كار
ميكنند .اين يعني فاجعه و حاال همين تعداد
هم شغلشان را از دست دادهاند .اين زنگ خطر
است و بايد روي اسكان دائم و اشتغالزايي تمركز
كرد .اگر شغل نباشد و خانه هم داشته باشيم باز
چه فرقي ميكند؟ اسكان دائم و اشتغالزايي بايد
همزمان انجام شود و اين فرهنگ گداپروري را
در اين شهر بيشتر نكند.
اين مرد ميگويد :به تلگرام هم نبايد اعتماد
كرد چون خيليها گفتند ما غذا نداريم و بدبختيم
و شــلوغ كردند در صورتي كه بعضيها خانه
و ماشــين و شغل دارند .افرادي كه اكثرا وضع
مالي بهتري داشتند االن برايشان سخت شده
چون شرايطشان فرق كرده و نوعي تضاد دارند.
اين گروه بيشتر شلوغ ميكنند اما افرادي كه از

اول پول نداشتند و ضعيف بودند خيلي شرايط
برايشــان فرقي نكرده اســت .او در آخر اضافه
ميكند :از زماني كه زلزله آمده مشكالت بيشتر
ديده شده است .مثال موضوع آب آشاميدني از
اهميت زيادي برخوردار است .براي مثال چون
چند ماه اســت مســووالن كلرزني آب حقوق
دريافت نكردهاند ،در آب كلر نميريزند و به اين
وضعيت رسيدگي نميكنند .در پايشي كه در
بيش از  20منطقه صورت گرفته است مشخص
شد آب كلر ندارد و استاندارد نيست و وضعيت
بهداشت ضعيف است و بچهها از ناحيه معده و
روده خيلي آسيب ديدهاند.
 در کانکس یا چادر ،برق که نباشــد
سرد است
يكــي از زنان حاضر در محل كه خانهاش از
زلزله در امان مانده هم معتقد اســت كمي در
بيان شرايط اينجا زيادهروي شده است .او اظهار
ميكند :خانه ما ســالم است و چادر و كانكس
هم داريم و شبها براي خواب به خانه ميرويم.
از نظــر من گزارشها يك مقــدار بزرگنمايي
شده است و وضعيت اين قدر بغرنج نيست .اما
اجازه ساخت و ساز هم نميدهند و اين يكي از
دغدغههاي ماست و فكر ميكنم بچههاي شهر
ما واقعا گناه دارند .بارها گفتيم كاش جايي بود كه
براي بچهها زمين بازي درست كنيم .ايجاد اين
چيزها براي ما خيلي واجبتر از كانكس است.
بحران غذا هنوز پابرجاست .وضعيت اقتصادي
مردم ضعيف و بازار نيمهتعطيل است و مشاغل
روزمــزدي از بين رفته و اين باعث فشــار به
خانوادهها شده اســت .بحران اقتصادي مردم
ميگذرد اما واقعا بچهها را نميتوانيم ســرگرم
كنيم چــون يك پارك نداريم .چــادر از نظر
گرمايي خيلي جوابگو نيست .اگر برق قطع شود
 10دقيقهاي چادر يخ ميزند .حتي در كانكس
هم شرايط فرقي ندارد .در چادر سر و صدا زياد
است و تا صبح بارها بيدار ميشويم اما امنيت
كانكس بيشــتر است .چند شب صداي گرگ
ميشــنيديم و در چادر ترس داريم .كانكس را
هم ميتوانيم قفل كنيم اما در چادر بايد هميشه
يكي باشد تا دزدي نشود .يكي ديگر از مشكالت
براي توزيع كانكس هم اين است كه مردم ممكن
است چند جا ثبتنام كنند و چون هيچ جايي
نيستكهاطالعاتثبتشودنميتوانندمشخص
كنند چه كسي چند كانكس گرفته است .برخي
چند بار اعالم ميكنند و عدهاي هم كانكسها
را ميفروشند و اطالع نميدهند .سودجوها هر
كانكس را دو ميليون تومان ميفروشند.
 برنامههاي بلندمدت در اولويت
اين مددكار در پايان به «جهانصنعت» گفت:
روزهاياولاحتياجبهرفعنيازهايخوراكيداشتيم
و بعد از آن نيازمان چادر بود كه اين نياز هم با كمك
مردم و مسووالن از بين رفته است .در حال حاضر
نياز به كانكس داريم كه تا االن 40درصد كانكس
را ميان افراد توزيع كرديم و  60درصد هنوز مانده
اســت .به نظر ميرسد آمار جمعيتي در سطح
شهرستان زياد است چون  70هزار نفر جمعيت
و  25تــا  26هزار خانوار داريم و بعيد ميدانم در
سطح شهر  10هزار كانكس توزيع شده باشد .در
نهايت اگر امروز به دست كسي كانكس نرسيده
چون هم تعداد باالست و هم وروديهاي ما كم
بودهاست.سمنهاهنوزكاالهاييراتوزيعميكنند
اما نياز اصلي ما در اين برهه اقدامات و طرحهاي
بلندمدت است .مثال در حوزه اشتغال ،فرهنگي يا
ورزشي باشد و بايد ديد االن سرپلذهاب به چه
چيزي نياز بيشتر دارد و آن را ايجاد كنيم .اولويتها
رابراساسنيازسنجيتعيينكنيم.تاكيدمنبيشتر
بر حوزه اشــتغالزايي است و اين باعث ميشود
مشكالت به صورت زنجيروار حل شود .در سطح
شهرستان محروميت اقتصادي زياد است .قبل
زلزله هم زياد بود و زلزله باعث تشــديد آن شده
است .در اينجا دو نوع اشتغال داريم يكي اشتغال
از دست رفته و ديگري ايجادي .ابتدا بايد اشتغال
ازدسترفته را احيا كنيم .مثال شهرك صنعتي در
زلزله كامال ازدسترفته و تخريب شده است .در
اينجا آمار جمعيتي ميگويد 200نفر در آنجا كار
ميكردند كه بيكار شدهاند.

تلنگر

ايلنا -معاون امور اجتماعي وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي درباره افزايش آمار اعتياد و رسيدن اين آمار به بيش از
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و اساسي انجام شود ،اقدامات پيشگيرانه است و دستگاههاي
فرهنگيمثلصداوسيما،وزارتارشادومابقيدستگاههاييكهدر
حوزه فرهنگي كار ميكنند ،نقش بسزايي در اين حوزه دارند.
محمدهادي ايازي با اشاره به اينكه افرادي كه اعتياد دارند
به دو گروه تقســيم ميشوند ،عنوان كرد :يكسري از اين افراد
همچنان با خانوادههايشان ارتباط دارند و ميتوانند به صورت
داوطلبانه به مراكز ترك اعتياد زير نظر وزارت بهداشت مراجعه
كنند كه جمعيت قابل توجهي هم هستند و در قالب مراكز ماده
 15پوششدهي ميشوند.
معاون امور اجتماعي وزارت بهداشت خاطرنشان كرد :گروه

معاون وزير بهداشت:

مصرف هرويين و شيشه در حال افزايش است

دوم افرادي هستند كه از خانوادههايشان طرد شدند و به عنوان
معتادان متجاهر مطرح ميشــوند كه نيروي انتظامي آنها را
جمعآوريميكندوتحويلمراكزماده 16ميشوندكهبامديريت
سازمانبهزيستيادارهميشوندكهدراينمراكزنگهداريخواهند
شد .البته بايد به اشتغال و بازگشت به خانواده اين افراد بعد از ترك
نيز توجه داشت وگرنه ترك اين افراد نتيجه نخواهد داد.
وي درباره اعتياد به متادون تصريح كرد :متادون يك دارو
است .افرادي كه اعتياد داشتند و ترك ميكنند بايد از متادون
استفاده كنند زيرا راهي جز اين ندارند .متادون به مراتب بسيار
بهتر از مصرف هرويين و شيشه است .جامعه پزشكي متادون را

به افرادي كه ترك ميكنند ،توصيه ميكند.
معاون امور اجتماعي وزير بهداشت با اشاره به اينكه وابستگي
به متادون بهتر از وابستگي به شيشه و هرويين است ،گفت:
تاكيد وزارت بهداشت براي افرادي كه ترك ميكنند ،استفاده
از متادون است و اين افراد شايد بعد از يك دروه طوالني بتوانند
متادون را كنار بگذارند .او با بيان اينكه بعد از يك مدت طوالني
افراد ميتوانند متادون را كنار بگذارند ،افزود :افرادي هم هستند
كه متادون را ادامه ميدهند و وزارت بهداشت متادون افرادي كه
ترككردند را تامينميكند .اين مساله مهمنيستكه متادون را
كناربگذارنديانه،مثلفرديكهبيماراستودارومصرفميكند.

كسي كه اعتياد دارد را بايد به عنوان بيمار بپذيريم.
ايازي درباره فراواني مواد مخدر كه مصرف ميشود ،گفت:
در حــال حاضر حدود  52درصد معتادان از ترياك اســتفاده
ميكنند و حدود  48درصد موادي مانند هرويين و شيشــه
مصرف ميكنند .معاون امور اجتماعي وزير بهداشت تاكيد كرد:
درصد مصرف هرويين ،شيشــه و گل در حال افزايش است.
در اين مورد بايد اطالعرســاني شود كه معتادان براي ترك به
كمپها مراجعه كنند و خانوادههايشان نيز به آنها كمك كنند.
همچنين متادون بايد مثل دارو فرض شود كه فرد بعد از ترك
از آن استفاده كند .نبايد به اعتياد به متادون اعتياد سفيد بگوييد
زيرا جايگزين مناسبي است .ايازي تاكيد كرد :مصرف مواد مخدر
صنعتي و موادي مانند هرويين و شيشه در حال افزايش است كه
بسيار جاي نگراني دارد.

شهری

مهر -مديرعامل شركت مترو تهران با اشاره به كاهش ۵۰
درصدياعتباراتمستقيمدولتبهمتروهمهكالنشهرها،عنوان
كرد :تا سال ۹۶سهم شهر تهران از اين بودجه۱۰۸ميليارد تومان
بوده كه در اليحه پيشنهادي دولت به مجلس براي سال  ۹۷به
 ۶۵ميليارد تومان تقليل پيدا كرده است.
علي امام افزود :طبق قانون حمايت از ســامانههاي ريلي
درونشهري كه مصوب سال  ۱۳۸۳است ،دولت موظف شده
تا  ۵۰درصد از هزينههاي ساخت و توسعه حمل و نقل ريلي
كند اما متاسفانه هيچگاه اين قانون در
را در كالنشهرها تقبل 
دورههاي مختلف و بهطور كامل توسط دولتها به عرصه اجرا
درنيامده است.

انتقاد مديرعامل مترو تهران از كاهش بودجه توسعه مترو؛

بودجه شهرداري تهران جوابگوي تكميل خطوط  ۶و  ۷نيست

مديرعامل شركت مترو تهران تصريح كرد :به عنوان مثال
بودجه مصوب شوراي شهر تهران در سال  ،۹۶دو هزار و ۳۰۰
ميليارد تومان است اما بودجهاي كه همان سال و توسط دولت
در مجلس تصويب شد ۱۰۸ ،ميليارد تومان است .اين در حالي
است كه دولت بايد مبلغي حداقل معادل مبلغ تصويبشده را در
يداد اما نهتنها
شوراي شهر مصوب ميكرد و در اختيار ما قرار م 
ايناتفاقنيفتادبلكهدربودجهمصوبمجلسمبلغبسيارناچيزي
به نسبت بودجه مصوب در شوراي شهر تهران ديده شد.

ويتاكيدكرد:اگردولتمحترمونمايندگانمردمدرمجلس
با اين روند ادامه دهند ،پرونده تكميل قطار شهري كالنشهرها
و به خصوص تهران به عنوان پايتخت كشور به اين زودي بسته
نخواهد شد .امام ضمن بيان اينكه كاهش اعتبارات دولت به
مترو كالنشــهرها روي روند تكميل خطوط  ۶و  ۷مترو تاثير
گذار خواهد بود ،اظهار كرد :براي تكميل صد درصدي خطوط
 ۶و  ۷به حدود پنج هزار ميليارد تومان بودجه نيازمنديم .اما با
توجــه به رقم ناچيز بودجه تخصيصي دولت و در صورتي كه

حمايت كافي از سوي نمايندگان مردم در مجلس انجام نشود،
طبيعتا تنها با سهم شهرداري تهران نميتوان روند تكميل اين
خطوط را طي كرد.
وي با بيان اينكه اگر بودجه الزم تامين شود ،از نظر فني و
اجرايي آمادگي تكميل خطوط ۶و ۷را تا پايان سال ۹۷را داريم،
اذعان كرد :با وجود آمادگي ما براي تكميل خطوط ۶و ۷شرايط
نشان ميدهد امكان تامين بودجه مورد نياز نه از سمت دولت (با
توجه به ميزان بودجه تخصيص يافته به اين حوزه) و نه از سمت
شهرداريتهران(باتوجهبهمحدوديتهايبودجهاي)امكانپذير
يدانم بتوانيم تكميل اين خطوط را
نخواهد بود .در نتيجه بعيد م 
در سال  ۹۷بهطور كامل به اتمام برسانيم.

