
معاون اول رئیس جمهوري، مصوبه هیأت وزیران 
برای مقابله با آثار ریزگردها را ابالغ کرد

 تشکیل کارگروه ملی
 با عضویت 11 دستگاه اجرایی

شهروند| معاون اول رئیس جمهوري، مصوبه 
هی��أت وزی��ران درخصوص فهرس��ت طرح ها و 
اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیش��گیری و مقابله 
با آثار زیان بار ریزگردها در س��ال های )1394-

1393( را ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس 
تصمیم هیأت وزیران، کارگروهی در سطح ملی با 
عضویت نمایندگان 11 وزارتخانه و سازمان برای 
هماهنگی، بررسی و تدوین برنامه های میان مدت 
و بلندمدِت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با 

مسئولیت وزارت کشور تشکیل می شود. 
برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشگیری و 
مقابله با آثار ریزگردها با پیشنهاد کارگروه مذکور 
و تأیید س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
همچنین براس��اس این مصوبه، وزارت نیرو با 
همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف 
است نسبت به احیای تاالب های استان خوزستان، 
اطالع رسانی جوامع محلی و جلب مشارکت های 

مردمی اقدام کند.
بانک مرکزی نیز موظف ش��ده است از طریق 
بانک های عامل، مبلغ دویس��ت و چهل میلیارد 
ریال به صورت تس��هیالت ارزان قیمت با سود و 
کارمزد 7  درصد را به منظور کمک به عایق سازی 
منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز 
سیستم حمل ونقل عمومی به سامانه های مناسب 
تهویه هوا در اختیار استانداری خوزستان قرار دهد 

تا به متقاضیان پرداخت شود.
متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است: 

1- فهرس��ت طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه 
مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیانبار ریزگردها 
در س��ال های )1394-1393( به ش��رح جداول 
پیوست که تأیید ش��ده به مهر دفتر هیأت دولت 
است، تعیین می شود و با پیشنهاد کارگروه موضوع 
بند )8( این تصویب نامه و تأیید سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور قابل اصالح است. 
2- برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشگیری 
و مقابله با آث��ار ریزگردها با پیش��نهاد کارگروه 
موضوع بند )8( این تصویب نامه و تأیید سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور به تصویب هیأت 

وزیران می رسد. 
3- وزارت نی��رو با همکاری س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت مکلف اس��ت نس��بت به احیای 
تاالب های استان خوزستان، اطالع رسانی جوامع 

محلی و جلب مشارکت های مردمی اقدام کند.
4- بان��ک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران 
موظف اس��ت از طریق بانک ه��ای عامل، مبلغ 
دویست و چهل میلیارد )000ر000ر000ر240( 
ریال به صورت تس��هیالت ارزان قیمت با سود و 
کارمزد 7 درصد را به منظور کمک به عایق سازی 
منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز 
سیستم حمل ونقل عمومی به سامانه های مناسب 
تهویه هوا در اختیار اس��تانداری خوزستان قرار 
دهد تا با هماهنگی دس��تگاه های اجرایی ذیربط 
به متقاضیان پرداخت شود. یارانه سود تسهیالت 
پرداختی با اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، از محل اعتبارات مصوب تأمین خواهد شد. 

5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به 
برنامه ریزی، توسعه و ترویج شورورزی و استفاده از 
آب های شور جهت کشت گیاهان مقاوم به شوری 

در مناطق ذیربط اقدام کند. 
6- وزارت امور خارجه مکلف است با مشارکت 
دستگاه های تخصصی در زمینه همکاری دو جانبه 
و منطق��ه ای جهت مقابله ب��ا آث��ار گردوغبار با 
کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی اقدام 

کند.
7- سازمان صداوس��یمای جمهوری اسالمی 
ایران مکلف است همکاری الزم را در اطالع رسانی 

اقدامات مربوط به این تصویبنامه انجام دهد. 
8- به منظ��ور هماهنگی و نظارت بر حس��ن 
اجرای این تصویبنامه و بررسی و تدوین برنامه های 
میان مدت و بلندمدت پیشگیری و مقابله با آثار 
ریزگردها، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور 
و عضویت نماین��دگان وزارتخانه های نیرو، نفت، 
جهادکش��اورزی )س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کشور(، بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی، امورخارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس��لح و س��ازمان های حفاظت محیط زیست 
)دبیر کارگروه( و مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
و صداوس��یما و جمعی��ت هالل احمر جمهوری 
اس��المی ایران در س��طح ملی ایجاد می ش��ود. 
دس��تگاه های اجرایی ذیربط مکلفن��د گزارش 
 عملکرد طرح های این تصویبنام��ه را در مقاطع

 3 ماهه به کارگروه مذکور ارایه کنند. 
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��تگاه های مذکور در این ماده 
در اس��تان های ذیربط تشکیل می گردد. اسحاق 
جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمه��وری این 
مصوب��ه را در تاری��خ 1393/12/6 ب��رای اجرا به 
وزارتخانه های جهاد کش��اورزی، نیرو، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی کشور، 
امورخارجه، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کش��ور، س��ازمان صداوس��یمای 
جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران و جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ کرد.

 به دلیل تزریق یک داروی وارداتی

 15 بیمار در مرز نابینایی قرار گرفتند
   دستور ویژه  وزیر بهداشت برای مشکل بینایی بیماران           فعالیت اتاق عمل این مرکز خصوصی چشم پزشکی متوقف شد

کارتن خواب های بهبودیافته خیابان ولی عصر را از فیلترهای سیگار پاکسازی کردند

قامت خمیده این بار برای جمع آوری ته سیگار
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ش�هروند| 15 بیم��ار در پی تزریق چش��می داروی 
»آواس��تین« س��اخت آمریکا در یک��ی از کلینیک های 
خصوصی تهران، دچار مشکل بینایی شدند. با باز شدن 
پرونده این بیماران، سازمان غذا و دارو دستور جمع آوری 
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 پیگیری ها 
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 چشم پزشکی تا مش��خص شدن نتایج نهایی 
حکایت دارند. عباس زارع نژاد، مدیر روابط عمومی وزارت 
بهداشت، با تأیید این موضوع از پیگیری و رسیدگی وزارت 
بهداشت نسبت به مشکل بیمارانی که بر اثر تزریق نوعی 
دارو دچار مشکل بینایی شدند، خبر می دهد و می گوید: 
»سازمان غذا و دارو در این زمینه ورود کرده و با جمع آوری 
نمونه های الزم نتایج را به زودی اعالم می کند.« 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 کلینیک های 
چشم پزشکی خصوصی تهران است، تعداد قابل توجهی از 
بیماران پس از تزریق داروی »آواستین« دچار درد شدند، 
به طوری که چشمانشان هیچ روشنایی ندارد و نمی توانند 

جایی را ببینند.
با وجود تکذیب های اولیه این خبر، پیگیری های تسنیم 
نش��ان داد تعداد قابل توجهی بیمار پس از تزریق داروی 

»آواستین« ساخت آمریکا، دچار مشکل نابینایی شده اند، 
به طوری که یکی از همراهان بیماران اعالم می کند: »پدرم 
بیماری دیابت دارد و برای این که لیزر نش��ود تاکنون 6 تا 
7 بار داروی »آواس��تین« را به چشمانش تزریق کردیم 
که تابه حال 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 نمی تواند 

چیزی را مشاهده کند.«
مدیرعامل کلینیک اما توضیحات دیگری درباره این 
ماجرا می دهد. او در حضور همراهان این بیماران می گوید 
که: »تزریق این داروی آمریکایی )آواستین( که به صورت 
رسمی وارد شده، از سوی یکی از متخصصان انجام شده و 
به احتمال زیاد این مشکل بر اثر دارو بوده است زیرا عوارض 
دارویی همیشه در چنین مواقعی مطرح است.« در ادامه 
این ماجرا، س��ازمان غ��ذا و دارو با اط��الع از این موضوع، 
بازرسی به این کلینک اعزام کرد و به گفته رسول دیناروند 
رئیس س��ازمان غذا و دارو، نمونه های وی��ال این دارو به 
آزمایشگاه سازمان غذا و دارو ارجاع داده شد تا آزمایشات 
الزم صورت پذیرد. دیناروند می گوید: »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 

انجام است.«
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��ده اند 15 نفر است.« از س��وی دیگر حسین 

رستگار رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو  در 
تشریح انجام آزمایشات روی این داروی آمریکایی تأکید 
می کند: »درحال حاضر ویال های این دارو به آزمایشگاه 
سازمان غذا و دارو انتقال یافته و باید منتظر نتایج شد اما 
در صورت هرگونه مشکل در این دارو با نمایندگی کارخانه 
س��ازنده برخورد جدی صورت می گیرد و اگر مشکل از 
جای دیگر بود نیز به صورت قانونی به این امر رس��یدگی 
می ش��ود.« حاال براس��اس اعالم یک��ی از همراهان این 
بیماران، روز گذشته نماینده ای از طرف وزارت بهداشت 
به کلینیک رفته و اعالم کرده که وزیر بهداش��ت دستور 

مستقیم برای رسیدگی به این حادثه را داده است.
این همراه بیم��ار می گوید: »درح��ال حاضر اقدامات 
درمانی روی چشم بیماران انجام شده اما چشم برخی از 
آنان روشنایی ندارد و ما نگران هستیم، بنابراین درخواست 
داریم که یک تیم فوق تخصصی چشم پزش��کی از طرف 
وزارت بهداش��ت برای درمان این بیماران که بالغ بر 21 
چشم 16 بیمار 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 این جا حضور یابند.« با این که به گفته 
این همراه بیمار، 16 بیمار دچار مشکل بینایی شده اند، 
اما خبرهای دیگر از بیشتر بودن تعداد قربانیان حکایت 
دارد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، یکی از بیمارانی که 
تحت جراحی قرار گرفته می گوید: »صبح دوشنبه ساعت 
7 صبح تحت عمل جراحی چش��م قرار گرفتم و آمپولی 
به نام آواس��تین که گفتند آمریکایی است، به من تزریق 
کردند.« او ادامه می دهد: »پس از ترخیص به شدت دچار 

عفونت شدید شدم و به بیمارستان بقیه اهلل مراجعه کردم 
و تا نیمه های شب تحت مراقبت بودم که دوباره در ساعات 
اولیه امروز به بیمارس��تان »ر« مراجعه کردم و همچنان 
تحت نظرم و هم اکنون مجددا من را برای جراحی دوباره 
راهی اتاق عمل می کنند و هیچ مسئولی نیز به این شرایط 
پاسخگو نیست و همانند من نیز همان روز 16 بیمار دیگر 
تحت جراحی و تزریق این آمپول قرار گرفتند و هم اکنون 
نیز دقیقا به شرایط من دچار شده اند و اکنون   بالتکلیفم.«

همراه یکی از این بیم��اران که روز گذش��ته این دارو 
برایش تزریق شده بود، هم می گوید: »آنچه ما از پزشکان 
بیمارستان شنیده ایم این اس��ت که تزریق این دارو برای 
رفع بیماری اختالالت شبکیه مصرف می شود و روند آن 
طبیعی و تزریق آن به صورت معمول از س��وی پزشکان 
تجویز شده و می شود. اما فاسد بودن این دارو باعث بروز 

عارضه های جدی در این بیماران شده است.«
این همراه بیمار که نخواس��ت نامش فاش شود ادامه 
می دهد: » 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 می دهند و به درخواس��ت های 
مکرر ما مبنی بر اورژانس��ی بودن وضع بیماران پاس��خ 
نمی دهند. من و دیگر همراهان بیماران قربانی این اتفاق 
ترس از این داریم که بیمارانمان قبل از مداوا به نابینایی 

مبتال شوند.«
براساس این گزارش، مسئوالن بیمارستان اجازه تهیه 
گ��زارش از وضع بیماران این بیمارس��تان را نمی دهند و 
یکی از خبرنگاران صداوسیما نیز که برای تهیه گزارش به 

بیمارستان رفته بود با مشکل مواجه شده است.

زهرا جعفر زاده| نصف یک وانت ش��ده بود، فیلتر 
سیگارهایی که  س��ال پیش از جوی ها و پیاده روهای 
می��دان تجریش ت��ا چه��ارراه ولیعصر، جمع ش��ده 
ب��ود. کارتن خواب ها و معتادان بهبود یافته موسس��ه 
طلوع بی نش��ان ها، همه اینها را از ک��ف خیابان، الی 
زباله جوی ه��ا، پای درخت��ان و روی آب کدر و کثیف 
جوی های ولی عصر جمع کرده بودند. دیروز، دوازدهم 
اس��فند، دیگر نگاه های متعجب مغ��ازه داران، عابران 
پیاده، رانندگان تاکسی، ماموران پلیس و... آنها را دنبال 
نمی کرد. آنها خاطرشان مانده بود که پارسال جوی  ها، 
چگونه از ته س��یگارها تمیز ش��دند. آنها زردپوش��اِن 
»ببخش و باورم کن« را فرام��وش نکرده بودند. دیروز 
هم تمام اعضای موسسه طلوع بی نش��ان ها، چه آنها 
که اعتیاد داش��تند یا کارتن خواب بودند و حاال بهبود 
یافته اند و چه یاورانش��ان به رسم پارس��ال، کاورهای 
زردرنگ را به تن کردند و با کیس��ه های پالس��تیکی 
و دس��تکش های نایلونی، کف خیابان خم ش��دند و 
 فیلترها را برداش��تند. مکان، زمان همان بود، ساعت

 8 صبح، میدان تجریش. در دو طرف خیابان ولی عصر 
پراکنده ش��دند، از خط های عابر پی��اده، چهارراه ها و 
از زیر پل ها گذش��تند. از روبه روی م��دارس دخترانه 
و پس��رانه، مهدکودک ها، مغازه های ش��یک و لوکس 
خیاب��ان ولی عصر، رس��توران هایی که حتی اس��می 
از آنها به گوشش��ان نخورده بود، برنده��ای معروف و 
شیرینی فروشی ها گذر کردند. برای راننده خودروهای 
شاسی بلند، سواری های آخرین مدل، مسافران اتوبوس 
دست تکان دادند و با دست هایی که با رنگ زرد و یک 
لبخند نقاشی شده بود، گل های میخک قرمز و صورتی 
را به رهگذران، رفتگران، کارگران و مأموران انتظامی 
دادند، همان ها که س��ال ها اعتیاد داش��تند و گوشه 

پارک ها و مخروبه ها کارتن خوابی کردند. 
حرف که می زد، جای خالی دندان بزرگی در دهانش 
خودنمای��ی می کند، »بهزاِد« 51س��اله که اگر حرف 
نمی زد، نمی ش��د اعتیاد 30س��ال اش به حشیش و 
تریاک و کراک را باور کرد. 16 ماه است که ترک کرده، 
او هم کیسه اش تا نصفه پُر شده. از این که تا چند وقت 

دیگر به خانواده اش »وصل« می شود، خوشحال بود.
»دانیال«، ته س��یگارها را جمع می کن��د و با این و 
آن حرف می زند. ریش س��یاه بلندش هم نتوانس��ت 
تکیدگی صورتش را پنهان کند، 28س��اله اس��ت اما 
از 9 س��ال مصرف اش می گوید. از ش��ب های طوالنی 
کارتن خوابی اش که صبح نمی ش��د. اردیبهش��ت که 
بیاید، پاکی اش دو ساله می شود. تاریخ اش را به روز و به 
ساعت دارد. او هم در یکی از همان سه شنبه شب های 
معروف، وقتی ظرف غذا را از یکی از یاوران موسس��ه 

طلوع می گرفت، تصمیمش را برای ترک گرفت. 
چاله عمیق دو طرف صورتش، موهای جوگندمی و 
دهانی که به سختی می ش��د، دندانی در آن پیدا کرد، 
مرِد سن دار رنج کشیده ای، نش��انش می داد، اما فقط 
36 سال داشت، »افشیِن« که 20 سال، هرچه دستش 
آمده، کشیده حاال 11 ماه از پاک بودنش می گذرد. او 
هم در این حرکت نمادین ش��رکت کرده بود، درست 

مانند اسفند  سال پیش. 
پُک عمیقی به سیگارش می زند و دودش را می بلعد، 
»مجتبی« که حاال پس از دو سه ساعت پیاده روی در 
خیابان ولیعصر، روی یکی از نرده های پارک ملت تکیه 
داده بود. 32ساله است، کسیه دستش پر از ته سیگار 
است، سیگارش را نیمه خاموش می کند و داخل کیسه 
می اندازد، از دو سال پیش که عضو موسسه شده، دیگر 
پاک است، سیگار را ولی می  کشد، بعد از 12 سال اعتیاد 
به هرویین سخت اس��ت ترک کردنش. می گوید: »ته 
سیگارها را جمع می کنیم تا با این کار از مردم، جامعه 

و حتی خاکی که سیگار رویش افتاده، معذرت خواهی 
کنیم.« س��راغ دو س��ه ماموری که در پ��ارک بودند، 
می رود. به آنها می گوید: »من قبال از شما می ترسیدم، 
شما را می دیدم، فرار می کردم، حاال دیگر نمی ترسم.« 

با مامور انتظامی دست داد.
»محمد« دوربینی به گردنش انداخته، بیشتر شبیه 
عکاس هاست، می خندد. »4 ماه است که ترک کردم.« 
8 س��ال اعتیاد به شیش��ه، اما رد کم��ی روی صورت 
23ساله اش انداخته. به سختی می ش��د اعتیادش را 
تش��خیص داد. »کمپ های بازپروی زیادی رفتم، اما 

نتیجه ای نگرفتم، از سه، چهار ماه پیش که وارد موسسه 
طلوع شدم، پاک پاکم.« این را با خوشحالی می گوید 
و 6ماه کارتن خواب��ی، پدر معتاد و ترک تحصیل اش را 

فراموش می کند. 
ایستگاه بعدی آنها، پارک ساعی بود. پس از آن هم با 
سرعتی بیشتر به سمت چهارراه ولیعصر رفتند، آن جا 
خط پایان بود. پایان مسیرش��ان. با دنیایی از فیلترهای 
کوچک و بزرگ سیگار، دور هم جمع شدند. همه شان، 
همه بشیرها، افش��ین ها، دانیال ها، بهزادها، مجتبی ها 
و محمدها. اکبر رجبی، رئیس موسس��ه طلوع در میان 

جمعیت بود: »دفعه قبل می گفتیم »ببخش و باورم کن« 
آن موقع پیام ما به محیط زیس��ت بود، این بار اما پیام ما 
به آسیب دیدگان اجتماعی است، به آنها می گوییم که 
ببخشید نتوانس��تیم برای ش��ما کاری کنیم.« رجبی، 
می گوید: »قرار است هر  س��ال در هفته دوم اسفندماه 
همین 200 نفر جمع ش��وند و این حرک��ت نمادین را 
تکرار کنند.« او امس��ال خبری برای زنان کارتن خواب 
دارد. »حاال که سرای مهر ویژه زنان کارتن خواب و معتاد 
راه افتاده، از  س��ال دیگر این زنان هم به این جمع اضافه 

می شوند.«

روي خط خبرخبر روز 

مجلس تصویب کرد

هشت میلیارد تومان؛ مستمری 
»سوختگان« شین آباد

شهروند| تالش ها باالخره نتیجه داد. اختصاص 
8 میلی��ارد توم��ان مس��تمری ب��ه دانش آم��وزان 
شین آبادی؛ با تصویب مجلس. خبر را جالل مرادی، 
پ��در س��یما یک��ی از دانش آموزانی ک��ه در حادثه 
آتش سوزی 15 آذر 91 در کالس درس در شین آباد 
پیرانشهر به همراه 28نفر از همکالسی هایش، صورت 
و بدنش در آتش س��وخت به »ش��هروند« می گوید 
که این موضوع در جلس��ه ای که دیروز با سخنگوی 
دولت و همراه نمایندگانی از وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی و وزارت بهداشت و آموزش وپرورش برگزار 
ش��ده، به خانواده های این دانش آموزان اعالم شده 
اس��ت. هرچند او می گوید که قبل از این هم به آنها 
اعالم شده بود 12 میلیارد تومان به عنوان مستمری 
به این دانش آموزان اختصاص پیدا خواهد کرد اما این 
اتفاق نیفتاد: »به همین دلیل تا زمانی که این پول به 
ما پرداخت نشود، این موضوع را باور نخواهیم کرد.« 
مرادی می گوید بعد از تجمع��ی که 3روز پیش او به 
همراه دیگر خانواده های این دانش آموزان روبه روی 
س��اختمان وزارت آموزش وپرورش داشتند، دولت 
500 میلیون تومان هزینه عقب افتاده ایاب وذهاب 
دانش آموزان ش��ین آبادی و خانواده هایشان را که به 
مدت 3ماه پرداخت نش��ده بود به حساب آنها واریز 

کرده است. 
از طرف دیگر آن طور که خانواده های دانش آموزان 
ش��ین آبادی می گویند، آنها حس��ین احمدی نیاز، 
وکیل فرزندانش��ان را به دلیل مش��کالتی از وکالت 
ع��زل کرده اند. احمدی نیاز اما س��اعتی قبل از عزل 
شدنش، درباره مستمری دانش آموزان شین آبادی 
به »ایرنا« گف��ت این مس��تمری از فروردین آینده 
پرداخت می ش��ود و قرار اس��ت این مستمری برای 
کودکان شین آباد سپرده گذاری شود: »بین وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بیمه کشاورزان 
و نهاد ریاست جمهوری توافقنامه ای تنظیم می شود 
و براس��اس آن این مس��تمری کودکان ب��رای آنان 

سپرده گذاری می شود.«
احمدی نیاز با بیان این که جلسه ای با باقر نوبخت 
معاون ریاس��ت جمهوری در این باره برگزار ش��ده، 
می گوید: »در این جلس��ه گزارش��ی از روند درمان 
و تحصیل کودکان ش��ین آباد 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��المی به دلیل تصویب این مستمری و پیگیری 
پرداخت دیه ک��ودکان قدردان��ی می کنیم.« قبل 
از این و در دی گذش��ته بود که محمدرضا رستمی، 
مدیرعامل صن��دوق بیمه اجتماعی روس��تاییان و 
عش��ایر از اختصاص ردی��ف ویژه در بودجه  س��ال 
94 ب��رای پرداخ��ت مس��تمری ب��ه دانش آموزان 
حادثه دیده شین آباد 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��تاییان و عشایر از 
فروردین ماه  س��ال آینده به ص��ورت مادام العمر به 
29نف��ر از دانش آم��وزان حادثه دیده ش��ین آبادی 
مس��تمری پرداخت خواه��د کرد. دکت��ر نوبخت 
معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��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��انده اند.« حاال و آن طور ک��ه از مجلس 
خبر می رسد ردیف اختصاص یافته برای مستمری 
دانش آموزان مدرسه شین آباد تصویب شده؛ قبل از 
این و در  س��ال 85 هم حادثه ای مشابه در روستای 
درودزن اس��تان فارس رخ داد که 8 دانش آموز یک 
دبس��تان دچار حادثه ش��دند. در ح��ال حاضر این 
8دانش آم��وز حادثه دیده از صندوق بیمه اجتماعی 
کش��اورزان، روستاییان و عش��ایر حقوق مستمری 
دریافت می کنند. س��اعت 8 صبح روز چهارشنبه، 
15 آذر 1391، آتش سوزی در کالس درس مدرسه 
ابتدایی روستای شین آباد از توابع شهرستان مرزی 
پیرانشهر دچار آتش سوزی شد و از 37 دانش آموز آن 

29نفر دچار سوختگی شدند.  

سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد

اختالس 12 میلیاردی در واحد 
تویسرکان کمیته امداد

ایسنا| سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( 
ضمن تأیید اخت��الس 12 میلیارد ریال��ی در واحد 
تویسرکان این نهاد گفت: رقم قطعی این اختالس 
مش��خص نیس��ت اما رقم هایی نزدیک 12 میلیارد 
ریال عنوان ش��ده که درحال حاضر دس��تگاه های 
نظارتی و قضایی درحال رس��یدگی به این موضوع 
هستند. حسین انواری در نشست خبری خود ادامه 
داد: در فض��ای خدماتی گس��ترده ای نظیر کمیته 
امداد که خدم��ات ریزوجزیی به مددجوی��ان ارایه 
می ش��ود احتمال خطا وجود دارد اما دستگاه های 
نظارتی مثل س��ازمان بازرس��ی و اطالعات استان 
پیگیری ه��ای الزم را درخصوص این م��وارد انجام 
داده اند تا این خطاها به حداقل برسند. او همچنین 
ضمن تأکید بر اینکه حساب های کمیته امداد عالوه 
بر دس��تگاه های نظارتی و اطالعاتی توس��ط دفتر 
رهبری نیز حسابرس��ی می ش��ود نیز گفت: در این 
صورت امکان خطا بس��یار کاهش یافته و ما تاکنون 
حس��اب های مقبولی داش��ته ایم. 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 سه سال 
گذش��ته صورت گرفته و در سطح کارشناسی بوده 
اس��ت. او گفت : با متخلفان شناسایی شده در واحد 

تویسرکان برخورد و زندانی شده اند.

حرکت نهادهای مدنی به اقدامات انسان دوستانه معطوف می شود

معتادان و کارتن خواب ها یا کس��انی که در جامعه وجهه ژولیده ای دارند، 
عمدتا کس��انی هس��تند که طی یک فرآیند اجتماعی به تدریج از جامعه 
جدا و طرد شده اند و کم کم 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 کارتن خواب ها وقتی از جامعه طرد می شوند، 
خواه ناخواه مناسبت هایش��ان با جامعه به حداقل می رس��د، با کسانی که 
قبال حشر و نشر داشتند مانند خانواده، دوستان، همکاران و... قطع ارتباط 
می کنند، از این رو در پی آن هس��تند تا به نحوی طردشدگی خودشان را 
جبران کنند. چرا که انسان موجودی است که می خواهد به هر شکلی که 
شده به یک جمع پیوند بخورد. به همین خاطر است که این افراد دور هم 
جمع می ش��وند و براساس آس��یب دیدگی که دارند، روابط جدیدی برای 
خودشان تعریف می کنند. همین هم می شود که تمامشان شبیه یکدیگر 
می ش��وند. زمانی که این اتفاق می افتد می بینیم که جامعه به سمت زیاد 
ش��دن تعداد کارتن خواب ها و معتادان پیش می رود. در این میان ش��کل 
شهر و بس��یاری از چیزهای دیگر تغییر می کند. این وضع هم بسیاری از 
افراد جامعه را متاثر می کند و همین طور فاصله ما با آنها بیش��تر می شود. 
حاال باید دید ک��ه در این وضیعت چه کار می ش��ود کرد؟ یک��ی از کارها 
این اس��ت که ش��هرداری انجام می دهد و هر چند وقت یک ب��ار این افراد 
را به قول خودشان س��اماندهی می کند. اما این راه حل مشکل را برطرف 
نمی کند، چون این افراد همچنان طرد ش��ده هس��تند و از س��وی گروه 
اجتماعی س��الم کنار گذاشته شده اند و ارتباطش��ان با سایر اقشار جامعه 
به حداقل می رسد. این برخورد هیچ گاه مشکل کارتن خواب ها و معتادان 

را حل نمی کند، 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 به عنوان افراد معمولی زندگی 
معمولی خودش��ان را ادامه دهند. زمانی که انجمن ها و نهادهای مدنی به 
جای این که ب��ا این گروه ها برخورد کند یا حذفش��ان کند، به اینها کمک 
می کنند، مشکل غذا و معیش��ت و کمبود محبت آنها را برطرف می کند. 
این گونه رفتارها به گروه های آس��یب دیده کمک می کند تا آنها به دامان 
جامعه برگردند و به عنوان یک شهروند، زندگی معمولی داشته باشند. در 
ش��رایط فعلی برای بهبود معتادان و کارتن خواب ها، تنها راه برای بازیابی 
س��المت اجتماعی برای این گروه ها، تش��کیل نهادهای مدنی است. این 
اتف��اق هم با کمک خود مردم ص��ورت می گیرد. در کن��ار این موضوع اما 
متاسفانه رسانه ما به عنوان 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 فیلم ها انجام می ش��ود، تا حدی باعث شده تا اقشار 
آسیب دیده از سوی مردم درست تش��خیص داده نشوند. اما خوشبختانه 
رفتاری که این انجمن ها از خود نشان می دهند می تواند کم کم جامعه را 
درست کند. امروز در جامعه یک نوع تمایل به خصوص در میان نسل های 
نو برای حمایت از اقشار آس��یب  دیده به وجود آمده اما جریان های حاکم 
و رس��انه ای در جه��ت مخالف این احس��اس عمل می کنند. ب��ا این همه 
امیدواریم ای��ن فرصت ها بتوانند باعث تغییر یا تمایل بیش��تر مردم برای 
کمک به این افراد ش��وند. اقداماتی که شروع ش��ده، به تدریج می تواند به 

حرکت های انسان دوستانه معطوف شود.
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