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یادداشت

کاش بهزیستی وظیفهای نداشت جز آنکه
وکیلمدافع معلوالن باشد
رقیه بابائی*

مرد جوانی با دو دســت و دو پای معلول جلوی دوربین مینشــیند ،دو فرزند
کوچکش را کنار خود مینشــاند و با شرم و حیا از نداریاش میگوید ،از فقر،
ازتنگدســتی همیشگی ،از پولی که ندارد تا برای نوزادش شیرخشک بخرد،
از دستفروشی کنار خیابان که نان دندانگیری ندارد.
کمی آنطرفتر چند روز مانده به عید ،مردی با معلولیت ذهنی در ســکوت
کامل ،بیآنکه برای کسی مزاحمتی داشته باشد در گوشه بازار به دستفروشی
مشغول اســت که ناگهان از طرف مرد جوانی مورد آزار روحی واقع میشود.
مــرد جوان برای چند لحظه تفریح خود و حاضرین وانمود به ابتالی این مرد
به کرونا میکند و تالش میکند نشان دهد که میخواهد او را کشانکشان با
خود به جای نامعلومی ببرد.
کمی پیشتر تصویر معلولی از محرومترین اســتانهای کشور منتشر میشود
که نشــان میدهد این فرد با داشــتن معلولیت از ناحیه دســت و پاها حتی
یــک ویلچر برقی ندارد و در حالیکــه هنگام راه رفتن ،خودش را روی زمین
میکشاند از مردم برای تهیه ویلچر درخواست پول میکند.
چندی قبلتر یک پسر جوان تالشی چند بُرش از زندگی خود و خواهر معلول
و مادر ســالمندش را به یک خبرنگار منعکس میکنــد و میگوید با وجود
شدت معلولیت از راه فروش شارژ ایرانسل و همراهاول امرار معاش میکند.
کمی دیرتر یا زودتر پســر جوانی با معلولیت شدید سیپی در حالی که اشک
میریزد از نبود توجه ،حمایت و عدالت شکایت به خدا میبرد.
کمی پیشتر تصویری از مهرخاتون زن جوانی از ایرانشهر مظلوم و دردکشیده
منتشــر میشــود که نشــان میدهد او از یکسال گذشــته بهدلیل داشتن
زخمبســتر نتوانسته به پشــت بخوابد .فقر مطلق از همهجای زندگی این زن
میبارد ،شــوهرش معلولیت دارد و بیکار اســت و آنها حتی برای خرید شیر
خشک هم بضاعت ندارند.
کمی نمیگذرد که تصویری از غارنشــینی یک خانواده چند معلولی در یکی
از اســتانهای دورافتاده پخش و البته به سرعت تکذیب میشود و بهزیستی
محل ،در راســتای این تکذیب به خود اجازه میدهد لیستی از خدمات ارائه
شده به آنان را رسانهایکند.
این اتفاقات که البته مشــت کوچکی از خروارها مشــکالتی است که در میان
جامعه هدف ســازمان بهزیستی وجود دارد ،زیبنده این مردم و این سازمان و
البته مدیران آن نیست.
اینها تنها چند نمونه از دریای دردها و دردمندانی است که تاکنون هیچ رئیس
و معاونی در بدنه بهزیســتی نوبتی برای ویزیت آنان و پیچیدن نسخ ه درمانی
مناسب و عالج همیشگیاش معین نکرده است.
اگر فلســفه تأسیس بهزیستی پیشــگیری از بروز این پدیدهها و رسیدگی به
مشکالت جامعه هدف باشد که هست؛ زایش هر روزه این دردها از انحراف این
سازمان در مسیر انجاموظایف قانونی یا دستکم رخوت و رکود نشان دارد.
دولت در رســیدگی به افــراد دارای معلولیت تنها یک نماینده رســمی دارد
و آن نماینده «ســازمان بهزیستی» اســت ،از همینرو از این سازمان انتظار
میرود فارغ از همه وظایف خود ،دفاع از حقوق معلوالن را در صدر وظایفش
قرار دهد و هر جا که صدای درد یا اعتراض معلولی به گوش رســید آب را از
دســتش زمین بگذارد و به دنبال رفع مشکل فرد مورد نظر بدود .اما دریغ که
اینگونه نیست.
دریغ که با نشســتن پشــت میزها و در اتاقهای دربســته نمیتوان به عمق
تهران دود گرفتهی غیرشفاف
دردهای جاری معلوالن پی برد .نمیشــود در
ِ
نشســت ،از درد مردی که در زاهدان از درمان مرض حصبه زنش عاجز است
و هنوز مســتمری تکنفره دریافت میکند غافل بود و به ساخت گزارشهای
دهانپرکن از اقدامات ناقص ،در نیمهراه مانده و معیوب افتخار کرد.
این سازمان در برخورد با رویدادهای حوزه معلوالن در عمل نشان داده بیش
از آنکه مدافع حقوق معلوالن باشد به رفع و رجوع کمکاریهای صورتگرفته
عالقمند اســت و در برابر اهمال دســتگاههای دولتی از در دوستی درمیآید.
اگر نه؛ در چندین معلولآزاری رخ داده در یکسالونیم گذشته چرا حتی یک
سابقه پیگیری قضایی هم در کارنامه بهزیستی نیست؟
بهزیستی حتی در برابر برخی از قانونشکنیها در حق معلوالن یا در مواردی
که روح جمعی جامعه را خدشــهدار کرده و صدای افکار عمومی را بلند کرده
نیز بارها ســکوت پیشه کرده و همواره این سمنها و فعاالن حوزه افراد دارای
معلولیت بودند که با دســت خالی دائماً بــه حقخواهی و مطالبهگری حقوق
همنوعان خویش پرداختهاند ،حالآنکه بهزیستی تنها متولی معلوالن در ایران
و تنها وکیلمدافع این گروه مظلوم است.
چه بســیارند افراد معلولی که از مراحل مختلف آزمونهای استخدامی عبور
میکننــد و در مراحل انتهایی در مقایســه با افراد تندرســت از گزینش جا
میمانند و بهزیســتی بهجای ریشهکن ســاختن این تبعیض؛ همچنان وعده
میدهد که ســه درصد ســهمیه اســتخدام معلوالن همچنان سر جای خود
باقیاست! این بقا برای افرادی که سن و شانس استخدام را از دست میدهند
چه حاصلی خواهد داشت؟
آنچه از بهزیستی انتظار میرود این نیست که جیبهای همه افراد جامعههدف
را از پول و نقدینگی پر کند ،بلکه مهمترین رســالت این سازمان این است که
در برابر حقشــکنیهایی کــه در این حوزه صورت میگیــرد و در برابر عدم
انجاموظیفه دستگاههای دارای وظیفه در برابر معلوالن «حقخواهی کند».
این سازمان اگر خود را وکیل معلوالن بداند باید بهجای تهیه بودجه و اعتباری
که همواره در برابر قامت بلند مشکالت با کسری و کمبود مواجه است ،بخش
اعظم پتانســیل خود را بر سر چانهزنی با دستگاههای مختلف بگذارد و آنها را
به اجرای قوانین و عمل به وظایف قانونیشان مجاب کند و یا عدم تعهد آنان
را مورد پیگرد حقوقی قرار دهد.
مدیریت؛ لباس نیســت که بشود آن را بر قامتها اندازه کرد ،مدیریت دغدغه
اســت که روح را میآزارد ،جســم را خســته میکند اما ذهــن را به پویایی
وامیدارد .الجرم هر آنکه مدیرتر اســت درد مضاعف میکشد تا بار بیشتری
از شــانههای جامعه بکاهد .مدیرها این روزهــا اگرچه کمیاباند اما صاحبان
دردهای بیدرمانی هستند که شفایشان در راه افتادن میان آحاد مردم ،یافتن
زخمها و یافتن راهی برای عالج همیشگی دردهای دردمندان نهفته است.
کاش ســازمان بهزیســتی هیــچ شــرح وظیفــهای نداشــت جــز آنکــه
وکیلمدافــع دلســوز و بــا شــهامت معلــوالن و گروههــای هــدف
خود باشد...
*خبرنگار حوزه معلوالن
اخبار کوتاه

ترمیم رتبهبندی معلمان با تصویب دولت

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با تصویب هیات وزیران رتبهبندی معلمان
ترمیم شد ،زمان اعمال آن را از اول فروردین  ۱۳۹۹اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،محسن حاجی میرزایی در این باره گفت :دولت در اسفندماه
گذشــته که همه کارکنان از ضریب فوق العاده شــغل فصــل دهم برخوردار
شدند ،فرهنگیان هم از این ضریب برخوردار شده بودند اما چون محل استفاده
ایــن ضریب رتبه بندی معلمان بود ،این موضوع اختاللی را در امر رتبه بندی
فرهنگیان ایجاد کرد.
وی افــزود :امــروز هیئــت وزیــران تصویــب کرد تــا احکام رتبــه بندی
معلمــان براســاس این مصوبه ،اصالح و ترمیم شــود.به گفتــه وزیر آموزش
و پــروش ،زمان اجرای این طــرح از اول فروردین  ۹۹خواهــد بود و احکام
معلمــان هــم به ســرعت اصــاح و مابهتفــاوت از فروردیــن  ۹۹پرداخت
خواهد شد.

عضو کمیته کشوری کرونا:

میزان کشندگی کرونا تغییری نکرده است
دکتر مسعود مردانی ،عضو کمیته کشوری کرونا میگوید:
چون در حال حاضر دسترسی ما به تستهای آزمایشگاهی
نســبت به دو ماه پیش بسیار آسانتر شده است باعث شده
اســت تعداد شناســایی مبتالیان به کرونا بیشــتر شود.
متن گفتوگوی خبرنگار شــفقنا زندگی با دکتر مردانی،
متخصص بیماریهای عفونی به شرح زیر است:
در رابطه با ویروس کرونــا بحثهای زیادی مطرح
است از جمله اینکه کشندگی ویروس ده برابر کمتر
شده اســت یا اینکه ویروس جهش پیدا کرده ..این
موارد چقدر صحت دارد؟
هیچ جهــش ژنتیکی در مورد ویروس رخ نداده اســت و
لیدهای آنتی ژنیک تحقیقات بین المللی کامال مشــخص
اســت و تا به حــال جهش ژنتیکی رخ نداده اســت .اگر
عالئمــی نظیر تغییر حس بویایی و چشــایی اخیرا دیده
میشود ،مســائلی اســت که بعد از افزایش مبتالیان در
کل دنیا به شــکل تظاهرات جدید بیماری مشخص شد،
به همین دلیل ســازمان جهانی بهداشت در عالئم بالینی
تجدیــد نظر کرد و گفت تب و لرز و بــدن درد و از بین
رفتن حس چشــایی و بویایی باید بــه عالئم این بیماری
اضافه شود .در مورد میزان کشندگی بیماری نیز بسته به
سن بیمار و اینکه عالئم زمینهای دارد یا نه متفاوت است.
اگر بیماران ســن باالیی نداشته باشــند و بیماری زمینه
ای وجود نداشــته باشد میزان کشندگی یک تا دو درصد
است .درصورتی که همین بیماری در افراد باالی  ۸۰سال
 ۱۲درصد مرگ و میر نشــان میدهد و میزان کشندگی
تغییری نکرده است.
چرا با وجود باال رفتن آمار مبتالیان آمارفوتیها در
ایران کاهش پیدا میکند؟
چون در حال حاضر دسترسی ما به تستهای آزمایشگاهی
نســبت به دو ماه پیش بسیار آســانتر شده است و تعداد
مراکز آزمایشــگاهی نیز بسیار زیادتر شــده است .وقتی
آزمایشها بیشــتر شــده بیشــتر میتوان متوجه موارد
جدیدتر شد.
آیــا افراد عادی میتوانند بــرای اطالع از وضعیت
سالمتی خود برای تست مراجعه کنند؟
بله امروز تشــخیص راحتتر اســت ولی تشــخیص لزوم
آزمایش باید توسط پزشک متخصص انجام بگیرد.
بحث کودکان و کرونا همواره مورد ســوال است؟آیا
بیماریهای جدیدی ناشی از کرونا در میان کودکان
شایع شده؟
بچهها هــم مثل بزرگترها در صورتی کــه این بیماری را
نگرفته باشند ،مبتال میشــوند ولی عالئم بالینی در مورد
آنها خفیف و ســبک اســت و حتی ممکن است تشخیص
داده نشــود و یا مبتال شوند و متوجه ابتال نباشند .ولی در
مواردی عالیم شدیدتر بود و توجه بیشتری جلب کرد .این
بیماری در کودکان نیز دیده میشود.
آیا ایــن نکته که  ۸۰درصد مبتالیــان به کرونا به
صورت خفیفی به بیماری مبتال میشــوند هنوز هم
پابرجاست؟
 ۸۰تــا  ۸۵درصد یــا عالمت ندارند و یــا عالئمی خفیف
دارند و حدودا  ۱۵درصد به بیمارستان میروند و بستری
میشــوند این احتمال وجــود دارد که تعــداد زیادی از
مبتالیان حتی متوجه بیماری و ابتالی خود نشوند.
حناچی گفت :باید تفاوت قیمت در ســاختمانهایی که
اصــول ایمنی در مقابله بــا زلزله را رعایــت میکنند با
ســاختمانهای ناایمن ،ملموس باشــد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،پیروز حناچی شهردار تهران در توضیح
جوانب زلزله  ۵.۱ریشــتری در پایتخــت گفت :دو هفته
گذشــته زلزلهای در تهــران به وقوع پیوســت که هیچ
خسارتی نداشت ،اما مردم را نگران کرد و ما به این حادثه
به مانند یک مانور نگاه کردیم.
وی افزود :ســتاد مدیریت بحران شــهر تهران را با وجود
اینکه در قانون جدید برای آن مسئولیت مستقیم نداریم

 ۲۳۴۶ابتال و  ۶۴فوتی جدید کرونا در کشور
از سوی دیگر ،ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی
 ۲۳۴۶بیمار جدید کووید ۱۹در کشور خبر داد.به گزارش
ایســنا ،دکتر کیانوش جهانپور گفت :از روز  30اردیبهشت
تا روز  ۳۱اردیبهشــت  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۲هزار و  ۳۴۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشــور شناسایی شــد.وی با بیان اینکه بیش از  ۸۰درصد
موارد جدید شناســایی شــده طی این  ۲۴ساعت ،موارد
باعالیم خفیف ،متوســط و سرپایی این بیماری بوده است،
گفــت :از بین مبتالیان جدید ۴۵۷ ،مورد بســتری و یک
هزار و  ۸۸۹مورد ســرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان
بودند که شناسایی شــدند .به این ترتیب مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۱۲۶هزار و  ۹۴۹نفر رسید .جهانپور
همچنین گفت :متاســفانه در طول این  ۲۴ســاعت۶۴ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۷هزار و  ۱۸۳نفر رسید.وی ادامه
داد :خوشبختانه تا روز  ۳۱اردیبهشت  ۹۸هزار و  ۸۰۸نفر
از بیماران ،بهبود یافته و ترخیص شده اند.به گفته جهانپور،
 ۲۶۷۳نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا روز  ۳۱اردیبهشت
 ۷۳۱هزار و  ۲۱۳آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور
انجام شــده است.ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشاره به
برقراری وضعیت ثبات نســبی در اســتانها به جز استان
خوزســتان ،همچنین گفت :در طول این  ۲۴ســاعت در
 ۱۰استان موارد فوتی صفر و در  ۸استان ،یک مورد فوتی
گزارش شده است.وی بر لزوم رعایت نکات بهداشت فردی
و اجتماعــی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعــی و پرهیز از
برگزاری تجمعات و سفرهای غیرضرور تاکید کرد.
روند کاهشی بیماری کرونا در استان تهران
اســتاندار تهران از روند کاهشــی بیماری کرونا در استان
تهران خبر داد.انوشــیروان محسنی بندپی استاندار تهران
در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت کرونا در اســتان تهران
گفت :راهبرد ما در ســتاد مقابله با کرونا در اســتان تهران
حفظ حساســیتها و ندادن اطمینان کاذب به شهروندان
و همچنیــن پرهیز از عادیســازی اســت.وی ادامه داد:
تالش ما این اســت که مــردم با رعایت بهداشــت فردی
و انجــام عملیاتهایی کــه در رابطه با بهداشــت محیط
صــورت میگیرد و همچنین با اســتفاده از لوازم حفاظت
فردی بتوانند ،فعالیتهای روزمرهای که الزم اســت ،برای

چرخه اقتصاد اســتان تهران صــورت بگیرد را انجام دهند
و خوشــبختانه در ایــن زمینه به توفیقات خوبی دســت
پیــدا کردیم.اســتاندار تهران با بیان اینکــه رفتار ویروس
کرونا قابل پیشبینی نیســت ،تصریح کرد :اما روند میزان
بستریشدگان ،بیماران بستری در بخشهای ویژه و فوت
شدگان در استان تهران به لطف خدا و تالش کادر درمانی
و نیروهایــی که در بحث فاصلهگــذاری اجتماعی فعالیت
میکنند و همچنیــن همکاری بینبخشــی که بین همه
دســتگاهها در استان تهران شکل گرفته روند نزولی خوبی
را شــاهد هستیم.محسنیبندپی خاطرنشــان کرد :وزارت
بهداشت برای بازگشــایی هر موسسه و هر مکانی که باید
بازگشایی شود ،پروتکلی را آماده کرده است ،به طور مثال
با توجه به اینکه قرار اســت رستورانها و کافیشاپها بعد
از عید ســعید فطر بازگشایی شوند برای آنها توسط وزارت
بهداشــت پروتکلی تهیه شده اســت ،چراکه نمیتوانند با
همان ظرفیت قبلی ادامه فعالیت داشــته باشند.وی ادامه
داد :برای بازگشــایی مهدهای کودک نیز قطعا پروتکلی از
ســوی وزارت بهداشت نیاز است که ما هم تالش میکنیم
در راستای رفع مشکالت آنها زودتر پیشنهاد بازگشایی آنها
را بــا رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی پیگیری کنیم.
استاندار تهران همچنین با تاکید براینکه بهتر است ،مردم
در ایام تعطیالت پیش رو از ســفر حذر کنند ،گت :با توجه
به تعطیالت پیش رو احتمال ســفر از استان تهران وجود
دارد و ما در این خصوص تمهیدات الزم را اندیشیدهایم ،اما
بهتر است مردم با توجه به اینکه هنوز بیماری به طورکامل
از بین نرفته است از مســافرتهای غیرضروری خودداری
کنند.
«پالسما درمانی» روشی قطعی برای درمان کرونا
سرپرست پروژه طرح پالســما درمانی ایران گفت :به این
نتیجه رسیدهایم که پالسما درمانی میتواند روشی قطعی
برای درمان کرونا باشــد ،منوط بر اینکه زود انجام شــود.
حســن ابوالقاسمی سرپرســت پروژه طرح پالسما درمانی
ایران و استاد تمام دانشــگاه بقیه اهلل (عج) در گفتوگو با
خبرنگار ایلنا ،درباره ســرانجام پالسمادرمانی مبتالیان به
ویــروس کووید  ،19گفت :ســازمان انتقال خون به فرایند
دریافت پالســما ادامــه خواهد داد ،امــا تاییدیه درمان با
پالســما و اینکه این درمان در زمره پروتکلها قرار بگیرد،
هنوز در فرآیند بررسی وزارت بهداشت است؛ این تصمیمی
اســت که معاونت درمان باید اخذ کند.وی تصریح کرد :با

شهردار تهران:

یاد بگیریم با زلزله زندگی کنیم
فعال کردیم و ورود دســتگاههای مســئول در زمان بروز
حادثه را خواســتیم.حناچی با اشاره به فعالیت نهادهایی
مانند شــرکت گاز در زمان بروز زلزله با ریشتر باال گفت:
آتش سوزی ناشی از زلزله میتواند از خود زلزله خسارت
بارتر باشــد و به هر صورت ما باید یاد بگیریم که با زلزله
زندگــی کنیم و به کودکان خود یــاد دهیم که در زمان

زمین لرزه به جای ترسیدن چه اقدامی انجام دهند.
او ادامه داد :در حال حاضر مشــاهده میکنید که در راه
پلههای بسیاری از ساختمانها که تنها راه تردد و خروج
از ســاختمان است ،دیوارهها از سنگ پوشیده شدهاند که
اگر این ســنگها به درســتی نصب نشده باشند در زمان
بــروز زلزله فرو میریزند و به اصلیترین مانع برای خروج

توجه به اطالعاتی که ما در اختیار آنها گذاشتیم ،باید زودتر
این کار را کنند .در واقع بسیار نزدیک است که به سرانجام
برسد .قسمت نخُ ست آنالیزها که مربوط به بیماران خیلی
بدحال بودند ،در اختیارشان قرار گرفته است .مطالعات ما
در خصوص گروه دوم که مربوط به بیماران شــدید است
منتج به طول مدت بستری کمتر بیماران و کاهش مرگ و
میر شد.ابوالقاسمی تصریح کرد :ما به این نتیجه رسیدهایم
که پالسما درمانی میتواند روشی قطعی برای درمان کرونا
باشد ،منوط بر اینکه زود انجام شود.وی افزود :ما به افرادی
با وضعیت ناپایدار هم پالســما تزریق کردیم؛ در این اقدام
نتایجی هم بدست آوردیم ،ا ّما چه بیمار بدحال باشد و چه
شــرایط بهتری داشته باشد ،تا حد ممکن باید زودتر تحت
درمــان قرار بگیرد .نباید اجازه بدهیم بیمار  10روز در آی
سی یو بستری باشد و سپس اقدام به تزریق پالسما کنیم.
معرض خطر باالی
حتی باید از پالسما برای افرادی که در
ِ
ابتال هستند ،برای پیشگیری از ابتالء استفاده کرد.
ابتالی  ۲۰تن از معتادان متجاهر به کرونا
مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور
از جمعآوری حدود  ۲۲۰۰معتادان متجاهر در طرح جدید
جمــعآوری و غربالگری معتادان و ابتــای  ۲۰نفر از آنها
به کرونا خبر داد.فرید براتی ســده در گفتوگو با ایســنا،
بــا بیان اینکه همزمان با آغاز جمــع آوری مجدد معتادان
شــهر تهران تا روز  31اردیبهشــت بین  ۲۱۰۰تا ۲۲۰۰
معتاد جمعآوری و غربالگری شدهاند ،گفت :درطرح مذکور
بعد از جمعآوری معتادان از آنها غربالگری و تست ابتال به
کرونا گرفته شــده و نتیجه آزمایش  ۲۰نفر از این معتادان
در خصوص کروناویروس مثبت بوده اســت.وی با اشاره به
اینکه بعد از مشــخص شــدن نتیجه آزمایش ،این افراد از
سایر معتادان جدا شده و به مراکز ماده  ۱۶کووید  ۱۹برای
درمان منتقل شدهاند ،افزود :میزان ابتالی معتادان متجاهر
جمعآوری شــده حدود  ۱درصد از کل آنها بوده است که
در مقایســه با میزان ابتالی عمومی رقم باالیی نیست اما
نکات مهمی را نشــان میدهد .از یک ســو به افرادی که
تصور میکردند میــزان ابتالی معتادان بایــد رقم باالیی
باشــد نشان داده شــد که این ادعا درست نیست.مدیرکل
توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور به باور
نادرســت دیگری که مدعی بود معتــادان به کروناویروس
مبتال نمیشــوند اشــاره کرد و گفت :نتایج بدســت آمده
همچنین نشــان داد این ادعا هم درست نیست و معتادان
هم به کرونا مبتال میشــوند.براتی ســده با اشاره به اینکه
انجام غربالگری و آزمایش از معتادان متجاهر تنها راه قابل
بررسی در خصوص ابتالی افراد مصرف کننده است توضیح
داد :دلیل این مســاله این اســت که وقتی فردی مصرف
کننده مواد باشــد و به دلیل ابتال به کرونا به بیمارســتان
مراجعــه میکند از وی در خصوص مصرف مواد پرســش
نمیشود و به همین دلیل ممکن است این موضوع از دالیل
انتشار شــایعه عدم ابتالی معتادان باشد اما انجام تست از
معتادان متجاهر نشان داد که این افراد هم در معرض خطر
هستند.وی با اشاره به اینکه براساس دستورالعملها تعداد
افراد جمعآوری شــده به گونهای است که امکان غربالگری
و ساماندهی آنها به تدریج فراهم باشد ،توضیح داد :در حال
حاضر معتادان جمعآوری شده در مرکز فشافویه نگهداری
و غربالگری میشوند.
ساختمان بدل میشوند.
شهردار تهران تصریح کرد :تمام اینها جزئیاتی است که
باید به آن توجه شود و ما به جهت تدوین قوانین و تالش
برای اجرای آنهــا اقدامات الزم را انجــام میدهیم ،اما
مهندســان ناظر ،پیمانکاران ،سازندگان و مردم در هنگام
احداث ساختمان و خرید ملک باید به این جزئیات توجه
کنند و در کنار آن دولت و مسئوالن در حوزه قوانین باید
به گونهای عمل کنند که تفاوت قیمت در ساختمانهایی
که به جزئیــات ایمنی توجه میکنند با گروهی که توجه
نمیکنند ،ملموس باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران:

پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام(ره) به قوه قضائیه میرود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ارسال
پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام(ره) به قوه قضائیه خبر
داد.به گزارش ایسنا ،جلسه ویژه بررسی و رفع بوی بد اطراف
فرودگاه امام خمینی(ره) به ریاست نعمت اهلل ترکی رئیس
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران و با حضور
نمایندگان و مدیرانی از جهادکشــاورزی ،محیط زیست و
دستگاههای مرتبط برگزار شد.در این جلسه از چهار شرکت
و دامداری بزرگ نام برده شد که سهم زیادی در تولید کود
و فضوالت حیوانی (بوی بد) در چند ده کیلومتری فرودگاه

بین المللی دارند .برخی از این شــرکتها و دامداریها با
احداث تصفیه خانه مجهز به ســپراتور و سیستم کلر زنی
و برخی هم بدون توجه به هشــدارها و اخطارها به فعالیت
خود ادامه میدهند که در این جلســه بحث شد.نعمت اهلل
ترکی پس از اســتماع گزارش دســتگاههای مرتبط گفت:
دامداریها و شرکتهایی که قانون را در مورد رفع بوی بد
ناشــی از فعالیتهای خود رعایت نمیکنند پس از هشدار
و بررسی وضعیت از ســوی محیط زیست استان تهران به
مراجع قضایی معرفی شــوند .در این جلسه پس از بررسی

موضوع بوی بد ناشــی از شرکتها و واحدهای دامداری در
اطراف فرودگاه ،در مورد مرکــز زبالههای تهران (آرادکوه)
بحث و تبادل نظر و اعالم شــد که طــرح مطالعاتی برای
انتقال این مرکز انجام شــده اما حدود  20ســال است که
هیچ تصمیمی برای انتقال آراد کوه اتخاذ نشــده و بهترین
راهکار بهبود وضعیت کنونی است.ترکی گفت :یک شرکت
دانش بنیان معرفی شده و موظف است در کوتاه ترین زمان
نحوه تبدیل کمپوست از زبالههای آراد کوه را طی طرحی
جامعــی ارائه دهد و در صورت تصویب در مرحله اجرا قرار

گیرد.بر اســاس گزارش پایگاه خبری ســازمان مدیریت و
برنامهریزی اســتان تهــران ،در ادامه این جلســه موضوع
ساماندهی آبهای سطحی در اطراف فرودگاه مورد بررسی
قرار گرفت و با توجه به اینکه با اعتبار  500میلیون تومان
طرح مطالعاتی آن انجام شد تصمیم بر این شد که با اعتبار
 170میلیــارد تومان این طرح (تصفیه خانه فاضالب) پس
از انجــام مراحل مناقصه به مرحله اجرا قرارگیرد .با اجرای
این طرح شهرستانهای بهارستان و اسالمشهر پوشش داده
میشوند.

رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در تمامی ٦٣٠مرکز معاینه فنی کشور
مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور از رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی در تمامی ٦٣٠مرکز معاینه فنی
کشور خبر داد .سعید قیصر در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح
روند انجــام معاینه فنی خودروهــا و رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در مراکز معاینه فنی گفت :همه مراکز معاینه
فنی ،براساس پروتکلهای بهداشتی که از سوی ستاد ملی
مقابله با کرونا اعالم شــده اســت ،عمل خواهند کرد.وی
افزود :رانندگان خودرو هیچگونه تماسی با اپراتورهای مراکز

معاینه فنی ندارند و در طول انجام تســتها رانندگان در
خودروی خود هستند؛ در حقیقت مراحل تستهای معاینه
فنی در حالی که راننده داخل خودرو است انجام میشود و
نیازی به پیاده شدن راننده نیست .قیصر گفت :عدم اعمال
قانــون برای معاینه فنی و عدم جریمــه خودروهای بدون
معاینه فنی میتوانــد ازدحام خودروها را در روزهای پایان
ماه مبارک رمضان داشــته باشد؛ لذا برای جلوگیری از این
ازدحام و تشکیل صفهای طوالنی در مقابل مراکز معاینه

فنی ،میتوانســتیم از راهکارهای دیگری اســتفاده کنیم.
وی ادامه داد :بر همین اســاس از شهروندان میخواهیم با
برنامه ریزی نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند،
شــهروندان با توجه به یکپارچه بودن معاینه فنی از طریق
ســیمفا میتوانند از همه مراکز کشــور به ویژه شهرهای
اقماری اســتفاده کنند تا شاهد تشکیل صفهای طوالنی
در مراکز نباشــیم.مدیر اجرایی معاینــه فنی خودروهای
سبک کشــور تاکید کرد :حدود  ۵۰۰خودرو در سال ۹۹

به خودروهایی که در تهران باید معاینه فنی دریافت کنند،
اضافه شده است ،لذا در روزهای آینده شاهد شلوغی مراکز
خواهیم بود .وی افــزود :در حال حاضر  ۶۳۰مرکز معاینه
فنی در سراسر کشور فعال است که بیش از یکهزار میلیارد
تومان توســط بخش خصوصی در این حوزه سرمایهگذاری
شده است و عدم اجرای قانون برای خودروهای فاقد معاینه
فنی ،چرخه اقتصــادی این بخش را مختل کرده و موجب
افزایش آلودگی هوا نیز در آینده خواهد شد.

فراخوان مقاله سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی در حوزه توانمندسازی افراد بهبود یافته از اعتیاد
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان رفــاه ،خدمات و
مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران  ،این سازمان در
نظــر دارد با عنایت به الزامات مندرج در جزء  3بخش ث
ماده  80برنامه ششــم توســعه اقتصادی اجتماعی کشور
مبنی بر صیانت ،توانمندســازی ،آموزش ،حرفه ومهارت

آموزی و در نهایت ضرورت بازگرداندن معتادین و آسیب
دیدگان اجتماعی به خانواده و چرخه زندگی سالم ،اقدام
به راه اندازی و شــروع به کار مجدد مراکز بهاران درسطح
مناطــق  22گانه نماید.گفتنی اســت؛ با توجه به فعالیت
این مراکز طی چند ســال گذشــته و با اولویت و تمرکز

ویژه و بــا اجرای طــرح انضباط شــهری مجموعههایی
از اقدامــات کالبدی ســخت افزاری و نرم افــزاری را در
جهت کاهش آســیبهای اجتماعی و همچنین با اولویت
رســیدگی به وضعیت معتادین ،کارتــن خوابها ضرورت
اصالح و بازبینی پروتکل و دســتورالعمل اجرایی ،نسبت

بــه دریافت مقــاالت علمیکاربــردی در محورهای ذیل
اقدام مینماید.همچنین این ســازمان به مقاالت برتر که
قابلیت بهره برداری از آنها در سند و پروتکل جامع مراکز
بهاران را داشــته باشــد ،به صورت ویژه مورد تقدیر قرار
خواهند گرفت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مطرح کرد

میادین میوه و ترهبار جمعه تعطیل هستند

میادیــن و بازارهای میوه و ترهبار پایتخــت روز جمعه دوم خرداد همزمان با
«روز جهانی قدس» تعطیل هستند.
بــه گزارش ایلنا ،روابط عمومی ســازمان مدیریت میادین شــهرداری تهران
با صــدور اطالعیهای ،ضمن اعــام حمایت کارکنان این ســازمان از آرمان
قدس شریف و ملت مظلوم فلســطین اعالم کرد :با توجه به تعطیلی میادین
و بازارهــای میوه و تره بــار در روز جمعه دوم خرداد ،شــهروندان میتوانند
امــروز اول خــرداد از ســاعت  ۸تا  ۱۳و از ســاعت  ۱۵تــا  ۱۹و  ۳۰دقیقه
بــا رعایت کامل نکات بهداشــتی و با اســتفاده از ماســک و دســتکش به
ایــن مراکــز ،مراجعه و مایحتــاج و محصوالت مــورد نیاز خــود را تهیه و
خریداری نمایند.

کووید 19-هیچ جهش ژنتیکی نداشته است

رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی شــورای شهر
تهران درباره آخرین وضعیت ایمنی منطقه بازار و زیرگذر
گلوبندک توضیحاتی داد.محمد ساالری رئیس کمیسیون
معماری و شهرسازی شورای شــهر تهران در گفت و گو
با باشــگاه خبرنگاران جوان ،در تشریح آخرین اقدامهای
انجام شــده در طــرح زیر گذر گلوبندک و ایمن ســازی
بازار تهران گفت :به اعتقاد من شــهرداری تهران عملکرد
مناسبی در تکمیل زیر گذر گلوبندک نداشت.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران

بروز فاجعه ملی با کوچکترین حادثه در بازار

افزود :معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران احداث طرح
زیر گذر گلوبندک را از شهرداری منطقه  ۱۲گرفت تا این
طرح با ســرعت بیشتری به ســرانجام برسد که متاسفانه
تا به امروز تکمیل نشــده است.ســاالری در پاسخ به این
ســوال که اگر شهرداری اهتمام ویژهای از خود در احداث
طرح زیر گذر گلوبندک نشــان دهد این طرح در چه بازه
زمانی به ســرانجام میرسد،گفت :تصور من این است که
اگر شهرداری با سرعت بیشتری در تکمیل این طرح عمل
کند تا  ۳ماه آینــده میتوان زیر گذر گلوبندک را افتتاح

کــرد .او در واکنــش به این موضوع کــه برخی از نهادها
موضــوع میراث فرهنگی را عامل بــه تاخیر افتادن زمان
احداث زیر گذر گلوبندک اعالم میکنند گفت :این بهانه
ای اســت برای برخی از افراد کــه میخواهند تاخیر در
عملکرد خود را به موضوعات حاشیهای ربط دهند.رئیس
کمیسیون معماری و شهرسازی شــورای شهر تهران در
تشریح دیگر مشــکالت محدوده بازار به ایمنی این قطب
خرید اشــاره کرد و گفت :با توجه به ایــن نکته که بازار
تهران به عنوان یک جاذب سفر شناخته میشود توجه به

ایمن سازی آن از اهمیت باالیی برخوردار است.
ســاالری افزود :در کوچه پس کوچههای بازار بسیاری از
کســبه در محیطهای نا ایمن در حال فعالیت و کاســبی
هستند که اگر حادثه ای رخ دهد به طور حتم فاجعه بازار
تهران به یک فاجعه ملی بدل میشــود.او تاکید کرد :در
بحث ایمن سازی فضای بازار الزم است از سوی نهادهایی
ماننــد قوه قضاییه این اطمینان به مالکان داده شــود که
در صورت ایمن سازی هیچ خللی در کسب و پیشه آنها
ایجاد نمیشود.

