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خبر روز
معاون اول رئیسجمهوري ،مصوبه هیأت وزیران
برای مقابله با آثار ریزگردها را ابالغ کرد

تشکیل کارگروه ملی
با عضویت  11دستگاه اجرایی

روي خط خبر

 15بیمار در مرز نابینایی قرار گرفتند
دستور ویژه وزیر بهداشت برای مشکل بینایی بیماران
ش�هروند|  15بیم��ار در پی تزریق چش��می داروی
«آواس��تین» س��اخت آمریکا در یک��ی از کلینیکهای
خصوصی تهران ،دچار مشکل بینایی شدند .با باز شدن
پرونده این بیماران ،سازمان غذا و دارو دستور جمعآوری
دارو را داد و نمون��ه ای��ن دارو که براس��اس اعالم رئیس
سازمان غذا و دارو ،به صورت رس��می وارد شده بود ،هم
به آزمایش��گاه مرجع فرستاده ش��د .در ادامه پیگیریها
هم منابع غیررسمی از دس��تور ویژه وزیر بهداشت برای
مشخص ش��دن موضوع تزریق این دارو و وضع بیماران
و همچنین متوقف ش��دن فعالیت ات��اق عمل این مرکز
خصوصی چشمپزشکی تا مش��خص شدن نتایج نهایی
حکایت دارند .عباس زارعنژاد ،مدیر روابطعمومی وزارت
بهداشت،باتأییداینموضوعازپیگیریورسیدگیوزارت
بهداشت نسبت به مشکل بیمارانی که بر اثر تزریق نوعی
دارو دچار مشکل بینایی شدند ،خبر میدهد و میگوید:
«سازمان غذا و دارو در این زمینه ورود کرده و با جمعآوری
نمونههای الزم نتایج را بهزودی اعالم میکند ».ماجرای
مش��کل بینایی بیماران در پی تزری��ق داروی آمریکایی
«آواستین» را همراه یکی از این بیماران برمال کرد ،زمانی
که دوش��نبه یازدهم اس��فندماه از تزریق این دارو خبر
داد .به گفته او در کلینیک «ر» که یکی از کلینیکهای
چشمپزشکیخصوصیتهراناست،تعدادقابلتوجهیاز
بیماران پس از تزریق داروی «آواستین» دچار درد شدند،
بهطوریکهچشمانشانهیچروشنایینداردونمیتوانند
جاییراببینند.
باوجودتکذیبهایاولیهاینخبر،پیگیریهایتسنیم
نش��ان داد تعداد قابل توجهی بیمار پس از تزریق داروی

«آواستین»ساختآمریکا،دچارمشکلنابیناییشدهاند،
بهطوریکهیکیازهمراهانبیماراناعالممیکند«:پدرم
بیماری دیابت دارد و برای اینکه لیزر نش��ود تاکنون  6تا
 7بار داروی «آواس��تین» را به چشمانش تزریق کردیم
که تابهحال هم مشکلی نداشت اما در پی آخرین تزریق
چشمان پدرم ،او دچار درد ش��دیدی شد و درنهایت آن
چش��مش که تزریق صورت پذیرفته بود دیگر نمیتواند
چیزیرامشاهدهکند».
مدیرعامل کلینیک اما توضیحات دیگری درباره این
ماجرا میدهد .او در حضور همراهان این بیماران میگوید
که« :تزریق این داروی آمریکایی (آواستین) که به صورت
رسمی وارد شده ،از سوی یکی از متخصصان انجام شده و
بهاحتمالزیاداینمشکلبراثرداروبودهاستزیراعوارض
دارویی همیشه در چنین مواقعی مطرح است ».در ادامه
این ماجرا ،س��ازمان غ��ذا و دارو با اط�لاع از این موضوع،
بازرسی به این کلینک اعزام کرد و بهگفته رسول دیناروند
رئیس س��ازمان غذا و دارو ،نمونههای وی��ال این دارو به
آزمایشگاه سازمان غذا و دارو ارجاع داده شد تا آزمایشات
الزم صورت پذیرد .دیناروند میگوید« :این دارو از طریق
رسمی وارد کشور شده و احتمال دارد نوع و روش تزریق
درست نبوده اما در مجموع برای نتیجه نهایی باید تا هفته
آینده صبر کرد ولی اقدامات الزم برای این بیماران درحال
انجاماست».
هاشمی مدیر روابط عمومی س��ازمان غذا و دارو ،هم با
تاکید بر جمع آوری این دارو ،به « ش��هروند» می گوید:
« تعداد کسانی که به دلیل تزریق این دارو دچار مشکل
بینایی ش��دهاند  15نفر است ».از س��وی دیگر حسین

مجلس تصویب کرد

هشتمیلیارد تومان؛ مستمری
«سوختگان» شینآباد

فعالیت اتاق عمل این مرکز خصوصی چشم پزشکی متوقف شد
رستگار رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو در
تشریح انجام آزمایشات روی این داروی آمریکایی تأکید
میکند« :درحال حاضر ویالهای این دارو به آزمایشگاه
سازمان غذا و دارو انتقال یافته و باید منتظر نتایج شد اما
درصورتهرگونهمشکلدراینداروبانمایندگیکارخانه
س��ازنده برخورد جدی صورت میگیرد و اگر مشکل از
جای دیگر بود نیز بهصورت قانونی به این امر رس��یدگی
میش��ود ».حاال براس��اس اعالم یک��ی از همراهان این
بیماران ،روز گذشته نمایندهای از طرف وزارت بهداشت
به کلینیک رفته و اعالم کرده که وزیر بهداش��ت دستور
مستقیمبرایرسیدگیبهاینحادثهرادادهاست.
این همراه بیم��ار میگوید« :درح��ال حاضر اقدامات
درمانی روی چشم بیماران انجام شده اما چشم برخی از
آنانروشنایینداردومانگرانهستیم،بنابرایندرخواست
داریم که یک تیم فوقتخصصی چشمپزش��کی از طرف
وزارت بهداش��ت برای درمان این بیماران که بالغ بر 21
چشم  16بیمار است (برخی بیماران یک چشم و برخی
دیگر دو چشم) رسیدگی فوری انجام شود و تقاضا داریم
وزیر بهداش��ت که خودش از اس��تادان فن در این رشته
است خودشان در اینجا حضور یابند ».با اینکه به گفته
این همراه بیمار 16 ،بیمار دچار مشکل بینایی شدهاند،
اما خبرهای دیگر از بیشتر بودن تعداد قربانیان حکایت
دارد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،یکی از بیمارانی که
تحتجراحیقرارگرفتهمیگوید«:صبحدوشنبهساعت
 7صبح تحت عمل جراحی چش��م قرار گرفتم و آمپولی
به نام آواس��تین که گفتند آمریکایی است ،به من تزریق
کردند ».او ادامه میدهد« :پس از ترخیص به شدت دچار

عفونت شدید شدم و به بیمارستان بقیهاهلل مراجعه کردم
و تا نیمههای شب تحت مراقبت بودم که دوباره در ساعات
اولیه امروز به بیمارس��تان «ر» مراجعه کردم و همچنان
تحت نظرم و هماکنون مجددا من را برای جراحی دوباره
راهیاتاقعملمیکنندوهیچمسئولینیزبهاینشرایط
پاسخگو نیست و همانند من نیز همان روز 16بیمار دیگر
تحت جراحی و تزریق این آمپول قرار گرفتند و هماکنون
نیزدقیقابهشرایطمندچارشدهاندواکنون بالتکلیفم».
همراه یکی از این بیم��اران که روز گذش��ته این دارو
برایش تزریق شده بود ،هم میگوید« :آنچه ما از پزشکان
بیمارستان شنیدهایم این اس��ت که تزریق این دارو برای
رفع بیماری اختالالت شبکیه مصرف میشود و روند آن
طبیعی و تزریق آن به صورت معمول از س��وی پزشکان
تجویز شده و میشود .اما فاسد بودن این دارو باعث بروز
عارضههایجدیدراینبیمارانشدهاست».
این همراه بیمار که نخواس��ت نامش فاش شود ادامه
میدهد « :پزش��کان بیمارس��تان «ر» ب��دون توجه به
اورژانس��ی بودن وضعیت بیمار او را به ات��اق عمل برده و
اقدامات درمانی را انجام میدهند و به درخواس��تهای
مکرر ما مبنی بر اورژانس��ی بودن وضع بیماران پاس��خ
نمیدهند .من و دیگر همراهان بیماران قربانی این اتفاق
ترس از این داریم که بیمارانمان قبل از مداوا به نابینایی
مبتالشوند».
براساس این گزارش ،مسئوالن بیمارستان اجازه تهیه
گ��زارش از وضع بیماران این بیمارس��تان را نمیدهند و
یکی از خبرنگاران صداوسیما نیز که برای تهیه گزارش به
بیمارستانرفتهبودبا مشکلمواجهشدهاست.

کارتنخوابهای بهبودیافته خیابان ولیعصر را از فیلترهای سیگار پاکسازی کردند

قامت خمیده اینبار برای جمعآوری ته سیگار

زهرا جعفر زاده| نصف یک وانت ش��ده بود ،فیلتر
سیگارهایی ک ه س��ال پیش از جویها و پیادهروهای
می��دان تجریش ت��ا چه��ارراه ولیعصر ،جمع ش��ده
ب��ود .کارتنخوابها و معتادان بهبود یافته موسس��ه
طلوع بینش��انها ،همه اینها را از ک��ف خیابان ،الی
زباله جویه��ا ،پای درخت��ان و روی آب کدر و کثیف
جویهای ولیعصر جمع کرده بودند .دیروز ،دوازدهم
اس��فند ،دیگر نگاههای متعجب مغ��ازهداران ،عابران
پیاده ،رانندگان تاکسی ،ماموران پلیس و ...آنها را دنبال
یها،
نمیکرد .آنها خاطرشان مانده بود که پارسال جو 
زردپوش��ان
چگونه از ته س��یگارها تمیز ش��دند .آنها
ِ
«ببخش و باورم کن» را فرام��وش نکرده بودند .دیروز
هم تمام اعضای موسسه طلوع بینش��انها ،چه آنها
که اعتیاد داش��تند یا کارتنخواب بودند و حاال بهبود
یافتهاند و چه یاورانش��ان به رسم پارس��ال ،کاورهای
زردرنگ را به تن کردند و با کیس��ههای پالس��تیکی
و دس��تکشهای نایلونی ،کف خیابان خم ش��دند و
فیلترها را برداش��تند .مکان ،زمان همان بود ،ساعت
 8صبح ،میدان تجریش .در دو طرف خیابان ولیعصر
پراکنده ش��دند ،از خطهای عابر پی��اده ،چهارراهها و
از زیر پلها گذش��تند .از روبهروی م��دارس دخترانه
و پس��رانه ،مهدکودکها ،مغازههای ش��یک و لوکس
خیاب��ان ولیعصر ،رس��تورانهایی که حتی اس��می
از آنها به گوشش��ان نخورده بود ،برنده��ای معروف و
شیرینیفروشیها گذر کردند .برای راننده خودروهای
شاسیبلند،سواریهایآخرینمدل،مسافراناتوبوس
دست تکان دادند و با دستهایی که با رنگ زرد و یک
لبخندنقاشیشدهبود،گلهایمیخکقرمزوصورتی
را به رهگذران ،رفتگران ،کارگران و مأموران انتظامی
دادند ،همانها که س��الها اعتیاد داش��تند و گوشه
پارکهاومخروبههاکارتنخوابیکردند.
حرف که میزد ،جای خالی دندان بزرگی در دهانش
خودنمای��ی میکند« ،بهزادِ» 51س��اله که اگر حرف
نمیزد ،نمیش��د اعتیاد 30س��الاش به حشیش و
تریاک و کراک را باور کرد 16 .ماه است که ترک کرده،
او هم کیسهاش تا نصفه پُر شده .از اینکه تا چند وقت
دیگربهخانوادهاش«وصل»میشود،خوشحالبود.
«دانیال» ،ته س��یگارها را جمع میکن��د و با این و
آن حرف میزند .ریش س��یاه بلندش هم نتوانس��ت
تکیدگی صورتش را پنهان کند28 ،س��اله اس��ت اما
از 9س��ال مصرفاش میگوید .از ش��بهای طوالنی
کارتنخوابیاش که صبح نمیش��د .اردیبهش��ت که
بیاید ،پاکیاش دو ساله میشود .تاریخاش را به روز و به
ساعت دارد .او هم در یکی از همان سهشنبه شبهای
معروف ،وقتی ظرف غذا را از یکی از یاوران موسس��ه
طلوعمیگرفت،تصمیمشرابرایترکگرفت.
چاله عمیق دو طرف صورتش ،موهای جوگندمی و
دهانی که به سختی میش��د ،دندانی در آن پیدا کرد،
مر ِد سندار رنج کشیدهای ،نش��انش میداد ،اما فقط
«افشین» که  20سال ،هرچه دستش
36سال داشت،
ِ
آمده ،کشیده حاال  11ماه از پاک بودنش میگذرد .او
هم در این حرکت نمادین ش��رکت کرده بود ،درست
ماننداسفندسالپیش.
پُک عمیقی به سیگارش میزند و دودش را میبلعد،
«مجتبی» که حاال پس از دو سه ساعت پیاده روی در
خیابان ولیعصر ،روی یکی از نردههای پارک ملت تکیه
داده بود32 .ساله است ،کسیه دستش پر از ته سیگار
است،سیگارشرانیمهخاموشمیکندوداخلکیسه
میاندازد ،از دوسال پیش که عضو موسسه شده ،دیگر
یکشد،بعداز12سالاعتیاد
پاکاست ،سیگارراولی م 
به هرویین سخت اس��ت ترک کردنش .میگوید« :ته
سیگارها را جمع میکنیم تا با این کار از مردم ،جامعه

عکس:نسیم اعتمادی  /شهروند

شهروند| معاون اول رئیسجمهوري ،مصوبه
هی��أت وزی��ران درخصوص فهرس��ت طرحها و
اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیش��گیری و مقابله
با آثار زیان بار ریزگردها در س��الهای (-1394
 )1393را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،براساس
تصمیم هیأت وزیران ،کارگروهی در سطح ملی با
عضویت نمایندگان  11وزارتخانه و سازمان برای
هماهنگی،بررسیوتدوینبرنامههایمیانمدت
و بلندمدتِ پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با
مسئولیتوزارتکشورتشکیلمیشود.
برنامههای میانمدت و بلندمدت پیشگیری و
مقابله با آثار ریزگردها با پیشنهاد کارگروه مذکور
و تأیید س��ازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به
تصویبهیأتوزیرانخواهدرسید.
همچنین براس��اس این مصوبه ،وزارت نیرو با
همکاری سازمان حفاظت محیطزیست مکلف
استنسبتبهاحیایتاالبهایاستانخوزستان،
اطالعرسانی جوامع محلی و جلب مشارکتهای
مردمیاقدامکند.
بانک مرکزی نیز موظف ش��ده است از طریق
بانکهای عامل ،مبلغ دویس��ت و چهلمیلیارد
ریال به صورت تس��هیالت ارزان قیمت با سود و
کارمزد 7درصد را به منظور کمک به عایق سازی
منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز
سیستمحملونقلعمومیبهسامانههایمناسب
تهویههوادراختیاراستانداریخوزستانقراردهد
تابهمتقاضیانپرداختشود.
متنمصوبههیأتوزیرانبهشرحزیراست:
 -1فهرس��ت طرحها و اقدامات اجرایی کوتاه
مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیانبار ریزگردها
در س��الهای ( )1393-1394به ش��رح جداول
پیوست که تأیید ش��ده به مهر دفتر هیأت دولت
است،تعیینمیشودوباپیشنهادکارگروهموضوع
بند()8اینتصویبنامهوتأییدسازمانمدیریتو
برنامهریزیکشورقابلاصالحاست.
-2برنامههایمیانمدتوبلندمدتپیشگیری
و مقابله با آث��ار ریزگردها با پیش��نهاد کارگروه
موضوع بند ( )8این تصویب نامه و تأیید سازمان
مدیریت و برنامهریزی کش��ور به تصویب هیأت
وزیرانمیرسد.
 -3وزارت نی��رو با همکاری س��ازمان حفاظت
محیطزیس��ت مکلف اس��ت نس��بت به احیای
تاالبهای استان خوزستان ،اطالعرسانی جوامع
محلیوجلبمشارکتهایمردمیاقدامكند.
 -4بان��ک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران
موظف اس��ت از طریق بانکه��ای عامل ،مبلغ
دویست و چهلمیلیارد (000ر000ر000ر)240
ریال به صورت تس��هیالت ارزانقیمت با سود و
کارمزد 7درصد را به منظور کمک به عایقسازی
منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز
سیستمحملونقلعمومیبهسامانههایمناسب
تهویه هوا در اختیار اس��تانداری خوزستان قرار
دهد تا با هماهنگی دس��تگاههای اجرایی ذیربط
به متقاضیان پرداخت شود .یارانه سود تسهیالت
پرداختی با اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران،ازمحلاعتباراتمصوبتأمینخواهدشد.
-5وزارتجهادکشاورزیمکلفاستنسبتبه
برنامهریزی،توسعهوترویجشورورزیواستفادهاز
آبهای شور جهتکشتگیاهان مقاومبه شوری
درمناطقذیربطاقدامكند.
 -6وزارت امور خارجه مکلف است با مشارکت
دستگاههایتخصصیدرزمینههمکاریدوجانبه
و منطق��های جهت مقابله ب��ا آث��ار گردوغبار با
کشورهای منطقه و سازمانهای بینالمللی اقدام
كند.
 -7سازمان صداوس��یمای جمهوری اسالمی
ایران مکلف است همکاری الزم را در اطالعرسانی
اقداماتمربوطبهاینتصویبنامهانجامدهد.
 -8به منظ��ور هماهنگی و نظارت بر حس��ن
اجرایاینتصویبنامهوبررسیوتدوینبرنامههای
میانمدت و بلندمدت پیشگیری و مقابله با آثار
ریزگردها ،کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور
و عضویت نماین��دگان وزارتخانههای نیرو ،نفت،
جهادکش��اورزی (س��ازمان جنگله��ا ،مراتع و
آبخیزداری کشور) ،بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزشکی ،امورخارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای
مس��لح و س��ازمانهای حفاظت محیطزیست
(دبیر کارگروه) و مدیریت و برنامهریزی کش��ور
و صداوس��یما و جمعی��ت هاللاحمر جمهوری
اس�لامی ایران در س��طح ملی ایجاد میش��ود.
دس��تگاههای اجرایی ذیربط مکلفن��د گزارش
عملکرد طرحهای این تصویبنام��ه را در مقاطع
 3ماههبهکارگروهمذکورارایهكنند.
تبص��ره  -به منظ��ور هماهنگی و نظ��ارت بر
حسن اجرای عملیات یادشده ،کارگروه استانی
با مس��ئولیت اس��تاندار و نمایندگان واحدهای
استانی متناظر دس��تگاههای مذکور در این ماده
در اس��تانهای ذیربط تشکیل میگردد .اسحاق
جهانگیری ،مع��اون اول رئیسجمه��وری این
مصوب��ه را در تاری��خ  1393/12/6ب��رای اجرا به
وزارتخانههای جهاد کش��اورزی ،نیرو ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،راه و شهرسازی کشور،
امورخارجه،نفت،دفاعوپشتیبانینیروهایمسلح
وسازمانحفاظتمحیطزیست،سازمانمدیریت
و برنامهریزی کش��ور ،س��ازمان صداوس��یمای
جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران و جمعیت هاللاحمر جمهوری
اسالمیایرانابالغکرد.

به دلیل تزریق یک داروی وارداتی

و حتی خاکی که سیگار رویش افتاده ،معذرتخواهی
کنیم ».س��راغ دو س��ه ماموری که در پ��ارک بودند،
میرود .به آنها میگوید« :من قبال از شما میترسیدم،
شما را میدیدم ،فرار میکردم ،حاال دیگر نمیترسم».
بامامورانتظامیدستداد.
«محمد» دوربینی به گردنش انداخته ،بیشتر شبیه
عکاسهاست ،میخندد 4« .ماه است که ترک کردم».
8س��ال اعتیاد به شیش��ه ،اما رد کم��ی روی صورت
23سالهاش انداخته .به سختی میش��د اعتیادش را
تش��خیص داد« .کمپهای بازپروی زیادی رفتم ،اما

نتیجهاینگرفتم،ازسه،چهارماهپیشکهواردموسسه
طلوع شدم ،پاک پاکم ».این را با خوشحالی میگوید
و 6ماه کارتنخواب��ی ،پدر معتاد و ترک تحصیلاش را
فراموشمیکند.
ایستگاه بعدی آنها ،پارک ساعی بود .پس از آن هم با
سرعتی بیشتر به سمت چهارراه ولیعصر رفتند ،آنجا
خط پایان بود .پایان مسیرش��ان .با دنیایی از فیلترهای
کوچک و بزرگ سیگار ،دور هم جمع شدند .همهشان،
همه بشیرها ،افش��ینها ،دانیالها ،بهزادها ،مجتبیها
و محمدها .اکبر رجبی ،رئیس موسس��ه طلوع در میان

جمعیتبود«:دفعهقبلمیگفتیم«ببخشوباورمکن»
آن موقع پیام ما به محیطزیس��ت بود ،این بار اما پیام ما
به آسیبدیدگان اجتماعی است ،به آنها میگوییم که
ببخشید نتوانس��تیم برای ش��ما کاری کنیم ».رجبی،
میگوید« :قرار است هرس��ال در هفته دوم اسفندماه
همین  200نفر جمع ش��وند و این حرک��ت نمادین را
تکرار کنند ».او امس��ال خبری برای زنان کارتنخواب
دارد« .حاال که سرای مهر ویژه زنان کارتنخواب و معتاد
راه افتاده ،ازس��ال دیگر این زنان هم به این جمع اضافه
میشوند».
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شهروند| تالشها باالخره نتیجه داد .اختصاص
8میلی��ارد توم��ان مس��تمری ب��ه دانشآم��وزان
شینآبادی؛ با تصویب مجلس .خبر را جالل مرادی،
پ��در س��یما یک��ی از دانشآموزانی ک��ه در حادثه
آتشسوزی  15آذر  91در کالس درس در شینآباد
پیرانشهربههمراه28نفرازهمکالسیهایش،صورت
و بدنش در آتش س��وخت به «ش��هروند» میگوید
که این موضوع در جلس��های که دیروز با سخنگوی
دولت و همراه نمایندگانی از وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی و وزارت بهداشت و آموزشوپرورش برگزار
ش��ده ،به خانوادههای این دانشآموزان اعالم شده
اس��ت .هرچند او میگوید که قبل از این هم به آنها
اعالم شده بود 12میلیارد تومان بهعنوان مستمری
بهایندانشآموزاناختصاصپیداخواهدکردامااین
اتفاق نیفتاد« :به همین دلیل تا زمانی که این پول به
ما پرداخت نشود ،این موضوع را باور نخواهیم کرد».
مرادی میگوید بعد از تجمع��ی که 3روز پیش او به
همراه دیگر خانوادههای این دانشآموزان روبهروی
س��اختمان وزارت آموزشوپرورش داشتند ،دولت
500میلیون تومان هزینه عقبافتاده ایابوذهاب
دانشآموزان ش��ینآبادی و خانوادههایشان را که به
مدت 3ماه پرداخت نش��ده بود به حساب آنها واریز
کردهاست.
از طرف دیگر آنطور که خانوادههای دانشآموزان
ش��ینآبادی میگویند ،آنها حس��ین احمدینیاز،
وکیل فرزندانش��ان را به دلیل مش��کالتی از وکالت
ع��زل کردهاند .احمدینیاز اما س��اعتی قبل از عزل
شدنش ،درباره مستمری دانشآموزان شینآبادی
به «ایرنا» گف��ت این مس��تمری از فروردین آینده
پرداخت میش��ود و قرار اس��ت این مستمری برای
کودکان شینآباد سپردهگذاری شود« :بین وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،صندوق بیمه کشاورزان
و نهاد ریاستجمهوری توافقنامهای تنظیم میشود
و براس��اس آن این مس��تمری کودکان ب��رای آنان
سپردهگذاریمیشود».
احمدینیاز با بیان اینکه جلسهای با باقر نوبخت
معاون ریاس��تجمهوری در اینباره برگزار ش��ده،
میگوید« :در این جلس��ه گزارش��ی از روند درمان
و تحصیل کودکان ش��ینآباد ارایه شد و همچنین
پرداخت به قیم��ت روز دیه ک��ودکان مورد بحث و
بررس��ی قرار گرفت .ما از دولت و مجلس ش��ورای
اس�لامی به دلیل تصویب این مستمری و پیگیری
پرداخت دیه ک��ودکان قدردان��ی میکنیم ».قبل
از این و در دی گذش��ته بود که محمدرضا رستمی،
مدیرعامل صن��دوق بیمه اجتماعی روس��تايیان و
عش��ایر از اختصاص ردی��ف ویژه در بودجهس��ال
 ۹۴ب��رای پرداخ��ت مس��تمری ب��ه دانشآموزان
حادثهدیده شینآباد خبر داده و گفته بود که اعتبار
موردنیاز باید به تصویب مجلس برسد« :در صورت
تصویب پیش��نهاد دولت توس��ط مجلس ،صندوق
بیمه اجتماعی کش��اورزان ،روس��تايیان و عشایر از
فروردینماه س��ال آینده به ص��ورت مادامالعمر به
۲۹نف��ر از دانشآم��وزان حادثهدیده ش��ینآبادی
مس��تمری پرداخت خواه��د کرد .دکت��ر نوبخت
معاون رئیسجمهوری و رئیس س��ازمان مدیریت
و برنامهری��زی و دکتر علی ربیعی وزی��ر تعاون ،کار
و رفاه اجتماع��ی طبق قولی ک��ه داده بودند پیگیر
اختصاص این ردی��ف بودجه بودن��د و آن را به این
مرحله رس��اندهاند ».حاال و آنطور ک��ه از مجلس
خبر میرسد ردیف اختصاص یافته برای مستمری
دانشآموزان مدرسه شینآباد تصویب شده؛ قبل از
این و در س��ال  85هم حادثهای مشابه در روستای
درودزن اس��تان فارس رخ داد که  8دانشآموز یک
دبس��تان دچار حادثه ش��دند .در ح��ال حاضر این
8دانشآم��وز حادثهدیده از صندوق بیمه اجتماعی
کش��اورزان ،روستاییان و عش��ایر حقوق مستمری
دریافت میکنند .س��اعت  ۸صبح روز چهارشنبه،
 ۱۵آذر  ،۱۳۹۱آتشسوزی در کالس درس مدرسه
ابتدایی روستای شینآباد از توابع شهرستان مرزی
پیرانشهر دچار آتشسوزی شد و از ۳۷دانشآموز آن
۲۹نفردچارسوختگیشدند.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد

حرکت نهادهای مدنی به اقدامات انساندوستانه معطوف می شود
| سعیدمعیدفر | جامعهشناس |
معتادان و کارتنخوابها یا کس��انی که در جامعه وجهه ژولیدهای دارند،
عمدتا کس��انی هس��تند که طی یک فرآیند اجتماعی به تدریج از جامعه
جدا و طرد شدهاند و کمکم هم به خاطر این طردشدگی و به انزوا کشیده
شدن ،در تالش هستند تا به نوعی طرد شدگی خودشان را جبران کنند.
معموال بیش��تر معتادان یا کارتنخوابها وقتی از جامعه طرد میشوند،
خواهناخواه مناسبتهایش��ان با جامعه به حداقل میرس��د ،با کسانی که
قبال حشر و نشر داشتند مانند خانواده ،دوستان ،همکاران و ...قطع ارتباط
میکنند ،از اینرو در پی آن هس��تند تا به نحوی طردشدگی خودشان را
جبران کنند .چرا که انسان موجودی است که میخواهد به هر شکلی که
شده به یک جمع پیوند بخورد .به همین خاطر است که این افراد دور هم
جمع میش��وند و براساس آس��یبدیدگی که دارند ،روابط جدیدی برای
خودشان تعریف میکنند .همین هم میشود که تمامشان شبیه یکدیگر
میش��وند .زمانی که این اتفاق میافتد میبینیم که جامعه به سمت زیاد
ش��دن تعداد کارتنخوابها و معتادان پیش میرود .در این میان ش��کل
شهر و بس��یاری از چیزهای دیگر تغییر میکند .این وضع هم بسیاری از
افراد جامعه را متاثر میکند و همینطور فاصله ما با آنها بیش��تر میشود.
حاال باید دید ک��ه در این وضیعت چه کار میش��ود کرد؟ یک��ی از کارها
این اس��ت که ش��هرداری انجام میدهد و هر چند وقت یکب��ار این افراد
را به قول خودشان س��اماندهی میکند .اما این راه حل مشکل را برطرف
نمیکند ،چون این افراد همچنان طرد ش��ده هس��تند و از س��وی گروه
اجتماعی س��الم کنار گذاشته شدهاند و ارتباطش��ان با سایر اقشار جامعه
به حداقل میرسد .این برخورد هیچگاه مشکل کارتنخوابها و معتادان

را حل نمیکند ،بلکه باید رفت و انزوای اجتم��ای این گروه را از بین برد.
باید به س��متی رفت که جامعه دیگر آنها را طرد نکند و آغوش خودش را
برای رشد و بازپروری آنها باز کند .آنها باید بهعنوان افراد معمولی زندگی
معمولی خودش��ان را ادامه دهند .زمانی که انجمنها و نهادهای مدنی به
جای اینکه ب��ا این گروهها برخورد کند یا حذفش��ان کند ،به اینها کمک
میکنند ،مشکل غذا و معیش��ت و کمبود محبت آنها را برطرف میکند.
اینگونه رفتارها به گروههای آس��یب دیده کمک میکند تا آنها به دامان
جامعه برگردند و بهعنوان یک شهروند ،زندگی معمولی داشته باشند .در
ش��رایط فعلی برای بهبود معتادان و کارتنخوابها ،تنها راه برای بازیابی
س�لامت اجتماعی برای این گروهها ،تش��کیل نهادهای مدنی است .این
اتف��اق هم با کمک خود مردم ص��ورت میگیرد .در کن��ار این موضوع اما
متاسفانه رسانه ما بهعنوان رسانه ملی ،یا برخی اقدامات از سوی تعدادی
از نهاده��ای دولتی و عمومی مانند ش��هرداری ،یا حت��ی تبلیغاتی که در
صداوس��یما یا برخی فیلمها انجام میش��ود ،تا حدی باعث شده تا اقشار
آسیبدیده از سوی مردم درست تش��خیص داده نشوند .اما خوشبختانه
رفتاری که این انجمنها از خود نشان میدهند میتواند کمکم جامعه را
درست کند .امروز در جامعه یک نوع تمایل بهخصوص در میان نسلهای
نو برای حمایت از اقشار آس��یب دیده به وجود آمده اما جریانهای حاکم
و رس��انهای در جه��ت مخالف این احس��اس عمل میکنند .ب��ا این همه
امیدواریم ای��ن فرصتها بتوانند باعث تغییر یا تمایل بیش��تر مردم برای
کمک به این افراد ش��وند .اقداماتی که شروع ش��ده ،به تدریج میتواند به
حرکتهای انساندوستانه معطوف شود.

اختالس  12میلیاردی در واحد
تویسرکان کمیته امداد

ایسنا| سرپرست کمیته امداد امامخمینی(ره)
ضمن تأیید اخت�لاس 12میلیارد ریال��ی در واحد
تویسرکان این نهاد گفت :رقم قطعی این اختالس
مش��خص نیس��ت اما رقمهایی نزدیک 12میلیارد
ریال عنوان ش��ده که درحال حاضر دس��تگاههای
نظارتی و قضایی درحال رس��یدگی به این موضوع
هستند .حسین انواری در نشست خبری خود ادامه
داد :در فض��ای خدماتی گس��تردهای نظیر کمیته
امداد که خدم��ات ریزوجزیی به مددجوی��ان ارایه
میش��ود احتمال خطا وجود دارد اما دستگاههای
نظارتی مثل س��ازمان بازرس��ی و اطالعات استان
پیگیریه��ای الزم را درخصوص این م��وارد انجام
دادهاند تا این خطاها به حداقل برسند .او همچنین
ضمن تأکید بر اینکه حسابهای کمیته امداد عالوه
بر دس��تگاههای نظارتی و اطالعاتی توس��ط دفتر
رهبری نیز حسابرس��ی میش��ود نیز گفت :در این
صورت امکان خطا بس��یار کاهش یافته و ما تاکنون
حس��ابهای مقبولی داش��تهایم .انواری ادامه داد:
میزان اختالس صورت گرفته تا آنجایی که مشخص
شده است به خزانه امداد برگشته و شایان ذکر است
که این اختالس به صورت قطره چکانی از دو سهسال
گذش��ته صورت گرفته و در سطح کارشناسی بوده
اس��ت .او گفت  :با متخلفان شناسایی شده در واحد
تویسرکانبرخوردوزندانیشدهاند.

