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استاندار تهران خواستار شد:

 چاره اندیشی برای 
رفع بوی پسماندهای جنوب تهران

ايلنا| استاندار تهران از دستگاهي مسئول در 
حوزه محيط زيست در خواست كرد تا براي رفع 
 بوی پســماندهای جنوب تهران چاره انديشی

 كنند . 
محمدحســين مقيمی در حاشــيه بازديد از 
مراكزی كه به عنوان كانون بوی نامطبوع مسير 
فرودگاه امام خمينی)ره( در محدوده جنوب غرب 
استان تهران و در نزديکی شهرستان اسالمشهر 
شناسايی شده اند، در اين باره توضيح داد: » جنوب 
تهران عالوه بر اين كه دارای صنايع زيادی است 
پســماندهای زيادی هم به اين مناطق سرازير 
می شود، رودخانه های شمال تهران هم با ورود به 
اين منطقه بر مشکالت زيست محيطی اين منطقه 
افزوده انــد.« او گفت كه شــركت آب و فاضالب 
استان برنامه های خوبی را در اين زمينه در دست 
اجرا دارد كه تصفيه خانه بــزرگ آب و فاضالب 
جنوب تهران ازجمله مهم ترين اين طرح ها است: 
»فاز نخست اين تصفيه خانه راه اندازی شده است 
و فاز دوم آن هم در آينده نزديک اجرا می شــود. 
تعدادی از واحدهای دامداری و كشــاورزی اين 
منطقه هم مورد بازديد قرار گرفت و مقرر شــد 
تا اقدامات و قوانين زيســت محيطی را به خوبی 
اجرا و به موقع عملياتی كنند و با كاشت درخت 
و توســعه فضای ســبز بوی نامطبوع منطقه را 
از بين ببرند.« اســتاندار تهران معتقد است كه 
اقدامات محيط زيست استان تهران در شناسايی 
و پی گيری موضوعات مربوط به كانون های بوی 
اطراف فرودگاه امام مهم و موثر است بنابراين اين 
موضوع را دنبال خواهد كرد: »شهرداری تهران هم 
سعی دارد تا با اجرای طرح تفکيک پسماند زباله از 
مبدأ از آلودگی های جنوب تهران بکاهد، با اجرای 
اين طرح 25 درصد از پسماندهايی كه به جنوب 
شهر سرازير می شــود، كاهش خواهد يافت.« او 
برگزاري جلسات مربوط به درختکاری و توسعه 
فضای سبز در اســتانداری تهران خبرداد كه در 
آن تمامی ارگان ها مسئول شده اند تا در افزايش 
فضای ســبز اهتمام بيشــتری را داشته باشند: 
»ميانگين فضای ســبز برای هر شهروند 15متر 
است و شهرستان های استان تهران بايد در توسعه 
فضای ســبز به ســطح طرح های جامع برسند. 
برخی از شهرستان های استان تهران به اين سرانه 
رسيده اند و برخی هم كه به اين سطح از ميانگين 
نرسيده اند سعی می كنيم با توسعه فضای سبز به 
شرايط مطلوبی دست يابند. اجرای كمربند فضای 
سبز هم از اولويت های ديگر دولت در شهر تهران 
محسوب می شود كه سازمان جنگل ها و مراتع و 
شهرداری به عنوان متولی اين امر سعی در اجرای 

آن را دارند.«
كيومــرث كالنتــری، مديــركل حفاظــت 
محيط زيست استان تهران هم در اين باره گفت: 
»با پيگيری های محيط زيســت تا پايان  ســال 
سيســتم تصفيه پســاب دامداری های اطراف 
اين منطقه تکميــل و به بهره بــرداری خواهد 
رسيد. كنار كانون های شناسايی شده و پيگيری 
اقدامات مربوطه، تمركز نيروهای محيط زيست 
جهت جلوگيری و برخورد با ضايعات ســوزی، 
پسماندسوزی و الستيک ســوزی ها همچنان 
ادامه دارد و از طرفی اكيــپ ويژه ای درخصوص 
موضوع بوی اطراف فرودگاه از مسئوالن حفاظت 
محيط زيست استان تهران تشکيل شده است و 
بررسی و پيگيری اين موضوع را تا حصول نتيجه 

در دستور كار دارد.«

معاون توانبخشی سازمان بهزيستی کشور 
خبر داد:

وجود ۲ هزار کودک مبتال به اوتیسم 
در بهزیستی

ســازمان  توانبخشــی  فارس|معــاون 
 بهزيســتی كشــور از وجود 2 هــزار كودک 
مبتال به اوتيسم در بهزيستی خبر داد و گفت: 
» برخی از اين خانواده ها مستمری بهزيستی 

را دريافت می كنند.«
حســين نحوی نژاد به اشــاره به پيگيري 
برنامــه غربالگــری، تشــخيص و مداخله در 
بيماری اوتيسم در سازمان بهزيستی توضيح 
داد: »مراكز روزانه آموزشــی و توانبخشی اين 
اختالل راه اندازی شــده و برای اجرای طرح 
غربالگری طيف اوتيسم را برای كودكان 2 تا 
5ساله در نظر گرفته ايم كه در اين برنامه ملی، 
خانواده ها به پايگاه های غربالگری و تشخيص 
مراجعــه كرده و بيماری كودكان تشــخيص 
داده می شــود.« او گفــت: » 10نوع عالمت 
برای تشــخيص بيماری اوتيســم وجود دارد 
مانند اين كه اگر كــودک از رفتار والدين خود 
تقليد نکنــد و يا بی دليل نشــانه های ترس و 
وحشت داشته باشد و به جای كالم از عالمت 
دست استفاده كند يا اين كه كودک صداهای 
عجيب يــا تکــراری توليد كنــد؛ در صورت 
تشويق خوشحال نشــود، در زمان ورود فرد 
جديد واكنشی از خود نشان ندهد يا دست ها 
و انگشــتان را جلوی صورت خود بگيرد يا به 
صورت پروانه ای در اطــراف خود تکان دهد؛ 
دســت های خود را زيــاد بو كنــد و به جای 
اســتفاده از كلمه من، از اســم خود استفاده 
كرده يا بــه درســتی از كلمه من اســتفاده 
نکنــد. همچنين برنامــه ای خانواده محور در 
نظر گرفته شــده كه برنامه و بسته آموزشی 
»روزنه« به اين منظور طراحی شده كه شامل 
پنــج كتابچه آموزشــی و اســباب بازی های 

هدفمند است.«

گزارش خبرنگار اعزامی»شهروند« به مناطق زلزله زده،  از مرکز نگهداری از زنانی که در زلزله کرمانشاه قطع  نخاع شده اند

رنج از پا  افتادگان
   رئیس مرکز نگهداری از سالمندان بهزيستی: قطع  نخاعی ها آسیب شديدی ديده اند، سرپناهی ندارند، کانکس جای خوبی برای نگهداری از آنها نیست، 

آن جا نه حمام دارد و نه جای گرمی برای زندگی. آنها نبايد به کانکس منتقل شوند
   مديرکل بهزيستی کرمانشاه در گفت وگو با »شهروند«: در زلزله کرمانشاه، 18نفر آسیب نخاعی ديدند، 2 نفرشان جان باختند و 16نفر ماندند

زهرا جعفرزاده - شهروند| نوک انگشت ها را 
می كوبد به در. از آن طرف اما پاسخی نمی آيد. خانم 
حق پرستان می گويد: »حتما تعويض پوشک دارند.« 
اين طرف، مردان نشسته اند به انتظار، روی مبل های 
راحتی سرمه ای. چشــم ها و صورت ها و تن هايشان 
خسته اســت، ســه چهار نفری می شــوند، بعضی 
پيراهنشان مشکی اســت، عزيزی از دست داده اند و 
مابقی از آخرين باری كه صورتشان را اصالح كرده اند، 
چند هفته ای می گذرد. كليد از پشــت در می چرخد 
و در باز می شود. خانم حق پرســتان تن درشتش را 
می كشد به داخل اتاق 10متری كه 6 تخت دارد، سه 
تخت سمت راست، سه تخت سمت چپ با راهروی 
باريکی كه انتهايش به پنجره ای سرتاسری می رسد. 
منظره، چند درخت خشکيده اســت در آسايشگاه 
سالمندان بهزيستی جاده ســنندج، جايی دورتر از 
هياهوی شــهر، شهر كرمانشــاه. برای آنهايی كه در 
دو طرف پنجــره روی تخت های ســفيد فلزی دراز 
شــده اند، همان ها كه تنها سرشــان از زير ملحفه ها 
و پتوهای رنگی پيداســت، نه اين منظره و آن اتاق و 
نه حتی آدم هايی كه هر دقيقــه می روند و می آيند و 
سالم و احوالپرسی می كنند، اهميتی ندارد. برای آنها، 
پاهای بی حس، ستون مهره های پالتينی و تن های 
رنجور، بزرگترين معضل دنياست؛ بزرگترين هم باقی 

می ماند، تا آخر.
آوار زلزله كرمانشــاه كه بر ســر و جان مردم خرد 
شــد، 18 نفر را قطع  نخاع كرد و خيلی های ديگر را با 
معلوليت های ديگر، روانه بيمارستان. از آن 18 نفر دو 
نفر جانشان را از دست دادند و ماندند 16نفر و حاال سه 
زن از آن همه قطع  نخاعی، در آسايشــگاه سالمندان 
بهزيســتی نگهداری می شــوند؛ »هانيه«، »دنيا« و 
»پروين«. مابقی يا مرخص شده اند يا در بيمارستان 
شهرهای ديگر بستری اند. تخت ها رو به روی هم چيده 
شده اند، پرستار همچنان مشغول تعويض پوشک يکی 

از زنان است.
خانم حق پرســتان، رئيــس مركز نگهــداری از 
سالمندان بهزيستی است و از يک  ماه پيش، سوييتی 
از اين مركز را برای نگهداری از زنان قطع  نخاع شده، 
خالی كرده. جايی كه زنان، همراه با خانواده هايشان 
روزگار می گذرانند. او می گويد زنان قطع  نخاع شده 
آسيب ديده اند، سرپناهی ندارند، كانکس جای خوبی 
برای نگهداری از آنها نيســت، آن جا نه حمام دارد و 
 نه جای گرمی برای زندگی. اينهــا نبايد به كانکس 

منتقل شوند.
منتقــل هــم نشــده اند، از روز حادثــه يــا در 
بيمارستان های كرمانشــاه بوده اند يا هتل و حاال هم 
در مركز نگهداری از سالمندان. مركز، برای نگهداری 
از ســالمندان است و »دنيا« فقط 23 ســال دارد. دو  
ســال و 4 ماه از ازدواجش می گذرد و حاال از يک  ماه 
پيش، همسرش كه پسرعمويش هم می شود، حتی 
يک بار سراغش را نگرفته. »گالويژ« مادر دنيا، با لباس 
كردی سبز پولک دوزی شده، باالی سر دخترش، اين 
پا و آن پا می كند و می خواهــد از بدبختی ها بگويد. 
 نشانی خانه شان به تازه آباد ختم می شد، محله ای در 
سرپل ذهاب كه تنها يک خيابان با بيمارستان شهدا 
كه در زلزله خراب شــد، فاصله دارد؛ تنها بيمارستان 
ســرپل ذهاب. مادر به كــردی شــروع می كند به 
حــرف زدن: »وضعمان خيلی ســخت اســت، االن 
هيچ نداريــم، نه خانه، نه چادر، نــه كانکس.« دنيا تا 
اول دبيرســتان درس خوانده و حاال در شلوغی اتاقی 
كه مدام درش باز و بسته می شــود، ادامه حرف های 
مادرش را می گيرد و از شب حادثه می گويد، از نورگير 
هشــت متری كه موقع فرار از خانه كمرش را نشانه 
گرفت و تکه های بزرگ آهن و آجر، بر ســرش خراب 
شد: »خانه ما طبقه پايين خانه مادرم است، آن شب 
كه زمين لرزيد، خيلی ترسيدم، به سمت در فرار كردم 
و از شدت تکان های زمين، همان دم در خانه افتادم. 
آن موقع بود كه نورگير هشت متری روی كمرم افتاد 
و بعدش تکه های آجر و آهن بر تنم ريخت. خيلی درد 
داشــتم. زلزله من را هول كرد، اصال نمی دانستم در 
اين مواقع بايد چه كار كنــم. پدر و مادرم فرار نکردند 
و سالم ماندند.« يادآوری خاطره آن شب كابوس هر 
شب »دنيا«ست، هر روز، هر لحظه، هر ثانيه: »آوار كه 
بر كمرم ريخت، قفسه سينه ام را بشدت فشرد، اصال 
نمی تانستم حرف بزنم، حتی جيغ بزنم تا كسی نجاتم 
دهد. شوهرم همان موقع با من از خانه فرار كرده بود 
و بخشی از نورگير روی شــانه اش افتاد، او مرا ديد كه 
زير آوارم. داد زد، فرياد زد، برادر شوهرم آمد سراغمان 
و من را از زير آوار خارج كرد.« دنيا را به بيمارســتان 
شهدا منتقل كردند، بيمارستان اما خراب شده بود. 
مصدومان را در حياط بيمارســتان نگه داشتند، در 
سرمای شب وحشت زده: »در حياط بيمارستان من را 
روی تخت گذاشتند، هيچ چيز آن جا نبود، فقط سرما 
بود و شلوغی و صدای گريه و جيغ های مداوم. 5، 6 پتو 
دورم پيچانده بودند، باز هم اما می لرزيدم از سرما. كمر 
و شکمم بشدت درد می كرد، پزشک گفت كه احتمال 
خونريزی دارم. بايد سريع به كرمانشاه منتقل شوم؛ اما 
با چه؟« دنيا را آن شب به پادگان ابوذر بردند، پادگانی 
نزديک بيمارستان، تا شايد با هلی كوپتر به تهران يا 
كرمانشاه منتقل شود، آن جا اما نه از هلی كوپتر و نه از 
آمبوالنس خبری بود، پدرش، او را سوار ماشين كرد و 
به سمت كرمانشاه راند: »ماشين ما بنزين نداشت، بين 
راه چندين بار برای گرفتن بنزين توقف كرديم، همه 
مســير به هوش بودم و از درد به خود می پيچيدم، به 
بيمارستان امام حســين كه رسيديم دكتر جودكی، 
متخصص ارتوپد، من را معاينه كرد و به دليل شدت 
آسيب نگذاشت به تهران منتقل شوم، گفت همين جا 

عملت می كنم. فردايش عملم كرد.« دنيا را يک هفته 
در بيمارستان بستری كردند، گفتند نخاعش آسيب 
ديده، او اما نمی داند آسيب نخاع درست به چه معنی 
اســت: »دكتر می گويد، اميدت به خدا باشد، من هر 
كاری از دســتم بر می آمد انجام داده ام. نمی دانم چه 
شده؟ يک وقت هايی فکر می كنم اگر ديگر نتانم راه 
بروم، چه كار بايد بکنــم؟« دنيا اما نمی داند كه ديگر 
نمی تواند راه برود، ديگر حس به پاهايش بر نمی گردد، 
اسم او حاال در ليســت مصدومان قطع  نخاعی است: 
»بعد از يک هفته من را مرخص كردند، من را به هتلی 
در كرمانشــاه منتقل كردند، آخر در سرپل ذهاب ما 
جايی نداشتيم كه برويم. خانه خودم و مادرم و خانواده 
همسرم، همه خراب شده است، دو روز در هتل بوديم، 
بعدش گفتند بايد برويد برايمان ميهمان می آيد. من 
را به اين مركز آوردند، نتوانســتم ماندن در اين مركز 

را تحمل كنم، برايم سخت بود. 
يک زن خّيری آمد و گفت بياييد 
خانه ما. خانه اش طبقه پنجم يک 
ساختمان بود. با بدبختی از پله ها 
من را بردند باال. پس لرزه شديدی 
كه بعدش آمد، آن قدر مرا ترساند 
كه همان شــب من را به پايين 
منتقل كردند و شب تا صبح در 
اتاق نگهبانی ماندم. بعدش دوباره 
من را به اين مركز آوردند. اين جا 
برايــم راحت تر اســت، حداقل 
يک طبقه بيشــتر ندارد، ديگر 

نمی ترسم.«
  در اين مدت همسرت 

سراغی ازت گرفته؟
نه، اصال نديدمش، يک بار برای 
معاينه به كرمانشاه آمد. شانه اش 

آسيب  ديده، پالتين برايش گذاشته اند.
  هنوز سرپل نرفته ای؟

نه. حتی يک عکس هــم از زلزله نديــده ام. اصال 
نمی خواهم ببينم. تا يک هفته بعد از زلزله، نه شب و 
نه روز نمی تانستم بخوابم. مدام صحنه حادثه جلوی 
چشمانم بود. االن بهترم اما از آينده می ترسم. از اين كه 

ديگر نتانم راه بروم. 
خانم حق پرستان، به ميان حرف ها می آيد: »دنيا 
را غيراصولی از زير آوار بيرون آوردند. اگر اصولی بود، 
شايد اين مشــکل برايش پيش نمی آمد، اما آن شب 
كسی نبود كه بخواهد بيايد و او را درست از آوار خارج 
كند. از آن طرف، او را با ماشين معمولی به بيمارستان 
منتقل كرده اند و تمام مسير، دست اندازها، آسيبش 
را بيشتر كرد.« چشــمان مادر نگران است، نگران از 
سرنوشت دخترش: »از روز حادثه همين جا هستيم، 
اصال نرفتيم شــهرمان. االن برگرديــم هيچ چيزی 
نداريم. اصال نمی تانيم برگرديم.« سعيد پسر 20ساله 

گالويژ، سرپل ذهاب اســت و مادر از او خبری ندارد: 
»دنيا نمی تاند بنشــيند، حالت خفگی بهش دست 
می دهد، تخت مخصوص می خواهد، يک روز در ميان 
بايد برايش فيزيوتراپی انجام شود تا عضالتش تحليل 

نرود.« 
خواهر و برادر »پروين«، دو سمت ملحفه را گرفته اند 
و خواهرشان را جابه جا می كنند، از يک پهلو به پهلوی 
ديگر. خواهر، توانايی تکان خوردن ندارد. تنها سرش 
پيداست و لب هايی كه با دندان پايينی گزيده می شود 
از درد. دردی كه در كمر و ستون مهره ها و سينه هايش، 
می پيچد و رهايش نمی كند. پروين از اهالی روستای 
كوييک صيفوری است، پيراهن گلداری تنش است، 
هنوز برايش پيراهن مشکی نياورده اند، او عزادار است. 
برادر، عثمان نام دارد، عثمان شب حادثه در خوابگاهی 
دورتر از خانه روستايی شان بود كه خبر را شنيد. وقتی 
خودش را رســاند، ديد كه خانه 
خودشــان و خواهــر بزرگش، با 
خاک يکسان شــده و جيغ های 
مداوم پروين و همســايه ها، در 
هوا پخش شــده: »كشــته های 
روســتاهای كوييک آن قدر زياد 
بود كه ديگر جسدها را نُشستند، 
همه را جمع كردند و در قبرهای 
شــش تايی دفن كردنــد، االن 
دقيقا  مرده هايمــان  نمی دانيم 
كجا دفن شــده اند، تا روزی كه 
من آن جا بــودم، گفتند نزديک 
بــه 130، 140نفــر از مجموع 
روســتاهای كوييک جانشان را 
از دســت داده اند.« و خواهر ادامه 
می دهد: »ما ميهمــان خانواده 
دايی ام بوديم، درست چند دقيقه 
قبل از زلزله، همه می گفتنــد و می خنديدند، بعد ما 
رفتيم سمت آبادی مان. همان جا بود كه خانه لرزيد و 
همه  چيز خراب شد.« خواهر پروين می گويد، قبل از 
زلزله خانه شان نورانی شده و بعدش آوار ريخته. سميرا، 
دختر 22ساله پروين، با پيراهن سياه كردی، روی تخت 
كناری نشسته، او دوساعت زير آوار بود تا نجاتش دادند: 
»من نزديک خواهرم نشســته بودم. دلنيا خواهرم، 
خوابيده بود كــه زلزله آمد، آوار روی ســرش ريخت 
و همان جا، جان داد. من خودم را روی برادرم ســهيل 
انداخته بودم، همه  چيز روی ســرمان ريخت، ديوار و 
ســقف و پنجره و يخچال و... نمی تانستم تنم را تکان 
بدهم، هيچ صدايی نمی آمد، برادرم از همان زير گفت 
دادا چيه؟ گفتم چيزی نيســت، تو بخواب. هر چقدر 
می گذشت، نفس كشــيدن برايمان سخت می شد، 
اشهدم را خواندم. دوساعت بيشتر گذشت تا كسی آمد 
و نجاتمان داد.« سميرا می داند مادر قطع  نخاع شده، اما 

پروين خودش از باليی كه سرش آمده، بی خبر است. 

پروين 38ساله، حال خوشی ندارد. آن شب، يوسف 
پسر 10ساله اش را بغل می گيرد و می خوابد. ابراهيم، 
شوهرش، كمی آن طرف تر، زودتر از بقيه خوابيده بود. 
سهيل، پســر بزرگتر صدايش می كند: »دای« و مادر 
پاسخی نمی دهد، می خواهد زودتر بخوابند، اما در همان 

گيرودار، زمين تکان خورد و خانه ريخت. 
يک ماه بعد از حادثــه، صدای ناله شــوهر هنوز در 
گوشش اســت: »همان موقع فهميدم كه جان داد.« 
پروين فارسی نمی داند: »هيچ ِچشِتمان نما.« می گويد: 
»هيچ  چيزمان در زلزله نماند. همه چيز خراب شــد، 
ســقف ريخت، ديوارها ريختند، شــوهرم فوت كرد، 
دختر 20ســاله ام رفت. »دلنيا«پيش دانشگاهی بود، 
برای كنکور درس می خوانــد: »االن برگرديم بهمان 
چادر می دهند، چادر به چه دردمان می خورد.« پروين 
تا مدت ها نمی دانست دختر و همسرش را از دست داده: 
»به من می گفتند بيمارستان بستری هستند، اما من 
می دانستم كه مرده اند، اگر زنده بودند، يک زنگی به من 
می زدند. خيلی با هم خوش بوديم.« اشک، چشمانش را 

پُر می كند و صدايش را خش دار.
 اهالی روســتای كوييک صيفوری، دامدار و كشاورز 
بودند. گندم و جو و ذرت می كاشتند. يک عده ای هم در 
كارخانه های اطراف كارگری می كردند: »يوسف پسرم، 
در بغلم بود كه آوار بر ســرمان ريخت، فقط سرم از آوار 
بيرون بود، كمرم را اصال نمی تانستم تکان بدهم، همه 
فکر كردند ما مرده ايم، آوار را از روی پســرم برداشتم تا 
برود كمک بياورد. يک خواهر و برادر همسايه مان بودند، 
آنها آمدند و من را بيرون آوردند.« اهالی روستا، پروين 
را از زير آوار كشيده بودند و داخل پيکانی گذاشتند، او 
تمام مسير روستا تا كرمانشاه را جيغ كشيد و فرياد زد 
از درد. نبايد تکانش می دادند و همين تکان خوردن ها، 
آســيب جدی به نخاعش وارد كرد: »اول من را بردند 
بيمارستان شهدای ســرپل ذهاب. ديگر بيهوش شده 
 بودم، گفتند بايد برويم كرمانشــاه. راه ها بســته بود.

 آخر ســر با  هزار بدبختی به بيمارســتان امام حسين 
رســيديم، دكتر جودكی روز بعدش من را عمل كرد.« 
پروين 5روز را در بيمارستان گذراند و دو روز در هتل. بعد 
از آن به آسايشگاه سالمندان منتقلش كردند: »االن بايد 

هر روز فيزيوتراپی كنم.«
  به شما گفتند چه مشکلی پیدا کرده ای؟

گفتند نخاعم آسيب ديده. 
چشم های »سميرا« از اشک پر و خالی می شود، به 
آنها گفته اند مرخص اند، اما جايی ندارند بروند: »اين جا 
حداقل آب گرم هست، دستشــويی و حمام هست.« 
ســميرا با خاله اش در اين مركز مانده انــد، برادرانش 
درهمان روستای كوييک صيفوری، با مادربزرگشان 
زندگی می كنند و انتظار مادر و خواهر را می كشــند: 
»هفته پيش رفتم روســتا. آن قدر ناراحت بودم كه به 
من گفتند فعال نيا. برو پيش مــادرت.« كابوس های 
بعد از زلزله، ســميرا را رها نمی كند، او هم مثل دنيا و 
مادرش، هر شــب خواب می بيند، خــواِب آواری كه 
 بر ســرش ريخته و آدم هايی كه در تاريکی و تنهايی

 دنبالش می كنند. 
هاجر روی تخت كناری دراز كشيده، كمی می نشيند، 
دست و پاهايش شکسته. از آن زلزله زده هايی است كه 
حتی قبل از حادثه، كسی را نداشته و حاال تنهاتر شده. 
گريه می كند. توان حرف زدن ندارد. پرستار می گويد،  
هاجر قبال يک بار ســکته كرده و فعال كسی سراغش 
نيامده. آن طرف تر، زن ديگری خوابيده. دست وپاهايش 
شکسته. همســرش در بيمارســتان ديگری بستری 
اســت به دليل شکســتن لگن. زلزله، خواهر همسر و 

دخترخاله اش را كشته. آنها ميهمانشان بودند.
خانم حق پرستان كه مدير اين مركز است، مسئول 
نگهداری از اين افراد شــده، او می گويد در كنار دنيا و 
پروين دختر 13ساله ای به  نام  هانيه هم قطع  نخاع شده 
اما هنوز از بيمارســتان طالقانی كرمانشاه به اين مركز 
منتقل نشده و قرار است به  زودی به همين مركز آورده 
شود. او می گويد،  هانيه از زير آوار سالم نجات پيدا كرده 
اما وقتی متوجه شد برادرش زير آوار است، برای نجاتش 
به خانه خراب شــده برمی گردد كه همان جا بشدت به 

زمين می خورد و دچار آسيب نخاعی می شود. 

روي خط خبرمیز خبر

شهردار تهران در همايش چشم انداز شهر تهران 
در افق برنامه 5 ساله سوم اعالم کرد

نبود شفافیت در انتشار اطالعات 
شهرداری تهران

  بودجه امسال شهرداری تهران 79 درصد از محل 
درآمدهای ناپايدار تامین شده است

ايسنا| شــهردار تهران از تأمين 79 درصدی 
بودجه ســال جاری شــهرداری تهران از محل 
درآمدهای ناپايدار خبــر داد. محمدعلی نجفی 
در همايش چشم انداز شــهر تهران در افق برنامه 
پنج ساله سوم گفت: »برنامه پنج ساله به گونه ای 
ترسيم خواهد شد كه از نظر ذينفعان شهر كه همانا 
شهروندان اين شهر هستند،  بهره گيريم تا برنامه 
را به خواســت و آرزوی شهروندان نزديک كنيم. 
هدف ما تحقق مديريت يکپارچه شهری است،  اما 
ممکن است اين هدف در يک برنامه به طور كامل 
محقق نشود، ولي برنامه را طوری تدوين خواهيم 
كرد كه هماهنگی ها را همانند سه ماهه اخير ايجاد 
كنيم. تالش  می كنيم افزايش تاب آوری شهری و 
استحکام الزم در مقابله با باليای طبيعی و پايداری 
شهری را در چارچوب های برنامه پنج ساله سوم 
به  طور كامل مد نظر قرار دهيم.« او معتقد است 
كه نکته اصلی در تعيين منابع مالی شــهرداری 
 تهران است اما در سال های گذشته تراكم فروشی

 غير موزون و فروش آينده شــهر به  عنوان تأمين 
منابع مالی شهر تهران محســوب می شد، لذا در 
تدوين برنامه پنج ساله ســوم كسب درآمدهای 
پايدار مد نظر قرار داده شده اســت: »در بودجه  
ســال جاری 79 درصد درآمدهای شــهرداری 
تهران از محل درآمدهای ناپايدار تأمين می شود 
كه اين رقم نگران كننده ای است و پيام های زيادی 
در مــورد برنامه ريزان و مديــران قبلی به همراه 
دارد. در تالش هستيم تا ميزان درآمدهای پايدار 
را در تدوين برنامه پنج ساله سوم افزايش دهيم. 
بی ترديد تأمين منابع مالی از طريق فروش تراكم 
به انتهای خط رســيده و حتی اگر می خواستيم 
اين سياســت را ادامه دهيم، ديگر در شهر تهران 
امکانپذير نبود. اتکا به تراكم فروشــی،  نظام مالی 
شهرداری تهران را با وضع نابسامانی مواجه كرده 
اســت. بی ترديد بايد ما از تصدی گری به سمت 
تسهيل گری حركت كنيم و در اجرای قوانينی كه 
به تصويب می رسند تالش بيش از پيشی را مدنظر 
بگيريم.« شهردار تهران همچنين درباره بازنگری 
نسبت به ساختار تشکيالتی شهرداری تهران هم 
حرف هايي داشت: »بازنگری ساختار تشکيالتی 
و اعمال شــفافيت در فعاليت های شــهرداری و 
همچنين مبارزه با فساد بايد به  طور جدی مد نظر 
قرار گيرد. عزم واقعی شهرداری تهران در مبارزه با 
فساد و ايجاد شفافيت از اقدامات اساسی ما خواهد 
بود. عدم شفافيت در شهرداری تهران نه تنها در 
ارتباط با هزينه ها و درآمد است،  بلکه درباره انتشار 
اطالعات شــهرداری تهران هم وجود دارد، لذا به 
نوعی اطالعات پوشانده می شود كه بايد در تدوين 
اين برنامه رويکرد شفافيت اطالعاتی شهرداری 

تهران را در كنار هزينه ها و درآمدها دنبال كنيم.«

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران 
اعالم کرد: 

اختصاص 8 درصد انتصابات 
شهرداری تهران به زنان

ايسنا| 8 درصد از انتصابــات شهرداری تهران به 
زنان اختصاص يافته است. معاون توسعه منابع انسانی 
شهرداری تهران با اعالم اين خبر گفت: »انتصاب زنان 
و جوانــان در اليه های پايين تــر مديريتی افزايش 

خواهد يافت.« 
ابراهيم شــيخ با بيان اين كه انتخــاب بانوان در 
ميان 100 انتصاب شهردار تهران 8 درصد را به خود 
اختصاص داده است، گفت:        »17 درصد نيروهای 
شهرداری را زنان تشکيل می دهند و براساس برنامه 
30 درصد انتصابات در شهرداری تهران به جوانان و 
بانوان اختصاص خواهد يافت.« معاون توسعه منابع 
انسانی شهرداری تهران ادامه داد: »طبيعی است كه 
معموال جوانان و زنان در اليه های پايين تر مديريت 
جای می گيرند و با توجه به اين كه هنوز انتصابات به 
سطح پايين تر مديريتی نرسيده است، فعال 8 درصد 
انتصابات به زنان اختصاص يافته و در آينده قطعا اين 

تعداد افزايش خواهد يافت.« 

معاون شهردار تهران خبر داد:

افزایش دامنه طرح LEZ به محدوده 
زوج و فرد

ايسنا|  معاون حمل ونقــل و ترافيک شهرداری 
تهران از تسری اجرای طرح LEZ به محدوده زوج و 
فرد عالوه بر محدوده طرح ترافيک خبر داد. محسن 
پورســيدآقايی درباره طــرح LEZ توضيحاتي داد: 
»طرح بسيار خوبی اســت كه حتما با جديت ادامه 
می يابد، حتی در نظــر داريم دامنه اجرای اين طرح 
را از محــدوده طرح ترافيک به منطقــه زوج و فرد 
 LEZ تسری دهيم و قصد توسعه حدود اجرای طرح
را داريم. امکان پوشــش طرح LEZ برای كل تهران 
امکانپذير نيست، در طرح LEZ خودروها با دوربين 
رصد می شوند اما در حال حاضر آمادگی كافی برای 
تجهيز كل شهر به دوربين شــماره خوان را نداريم و 
به همين منظور اين طرح در محــدوده زوج و فرد و 
طرح ترافيک كه تحت  پوشش دوربين  است، اجرايی 
می شــود.« او اين را هم گفت كه دوربين ها پالک 
خودروها را ثبت مي كننــد و در صورتی كه معاينه 
فنی نداشته باشد با استفاده از سرورهای ناجا برگه 
جريمه برای آنها صادر مي شود: »اميدواريم چرخش 
اطالعات با همکاری همه دســتگاه های دخيل در 
اين امر با دقت و ســرعت انجام گيرد تا اين طرح به 

سرانجام برسد.«
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»دنیا«، 23 ساله: همسرم يک  
ماه است سراغی از من نگرفته، 
می ترسم ديگر نتوانم راه بروم

»پروين«، 38ساله که همسر 
و دخترش را در زلزله از دست 
داده: تمام مسیر روستا تا شهر 
را از درد جیغ زدم، مرا با ماشین 
شخصی به بیمارستان رساندند

»هانیه«  دختر 13ساله، 
برای نجات برادرش به خانه 

 ويران شده  برگشت
 که دچار قطع  نخاع شد
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بهزيستی از تمام معلوالن زلزله حمايت می کند
تعداد آنهايــی كه در زلزله كرمانشــاه، دچار معلوليت شــده اند، بنا بر اعالم رئيس ســازمان 
بهزيستی كشور، 118نفر هســتند. از ميان اين افراد، 18نفر دچار ضايعات نخاعی شده بودند 
كه دونفرشان همان روزهای اول به دليل شدت آسيب، جان باختند و حاال 16نفر مانده اند كه 
پزشکان آسيب شــان را قطع  نخاع تشخيص دادند. حاال براســاس آنچه اميد قادری، مديركل 
بهزيستی كرمانشاه به خبرنگار »شهروند« می گويد، تعدادی از اين 16نفر قطع نخاع شده، در 
بيمارستان های كرمانشــاه و سرپل ذهاب به ســر می برند: »از ميان اين افراد، يک كودک 12، 
13ساله ای هست كه در كنار ساير قطع  نخاعی ها در مركز سالمندان بهزيستی كرمانشاه نگهداری 
می شــود، االن اين افراد همراه با خانواده هايشان در مركز ما زندگی می كنند. تاكنون 11نفر در 
اين مركز نگهداری شده اند كه تعداد زيادی از آنها مرخص شده يا به مکان های ديگری منتقل 
شــده اند.« به  گفته او، حمايت از افرادی كه بعد از زلزله دچار معلوليت شده اند، به طور كامل با 
بهزيستی است: »قرار است برای اسکان موقت اين افراد، كانکس هايی در اختيارشان قرار گيرد، 
البته تعداد زيادی از اين كانکس ها از سوی خّيران تأمين شده است.« قادری می گويد؛ كانکس 
براساس اولويت ها داده می شود، افرادی كه دچار معلوليت شــده اند، در اين اولويت قرار دارند، 

چراكه برای اين معلوالن زندگی در چادر خيلی سخت است. 


