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 محمدعلی نجفی مي گوید نباید در 99 روز
 انتظار تغییر در مدیریت شهري داشت

 طرح شهرداري
 براي مقابله با سد معبر

شهروند| محمدعلي نجفي از همان هفته هاي 
نخستين ورودش به مجموعه مديريت شهري زير 
ذره بين منتقدان بود؛ اگر چه همگي مي دانســتند 
كه شــهردار ســابق تهران اين شــهر را با بيش از 
60 هزار ميليارد تومان بدهي به مجموعه تازه نفس 
تحويل داده اســت. با اين  حال انتقــادات زيادي به 
نحوه مديريت جديد شــهرداري وارد شده است از 
استراتژي رسانه اي روابط عمومي تا انتصابات، نبودن 
شفافيت در گزارش دهي درباره مجموعه مديريت 
شهري ســابق، ماندگارشــدن مديران قاليبافي و 
اقداماتي كــه براي كاهش آلودگي هــوا و ترافيك 
انجام شده است، موضوعاتي است كه اصالح طلب و 
اصولگرا هر كدام با درجه متفاوتي آن را به سرفصل 
رسانه هاي خود تبديل كردند. حاال شهردار تهران در 
دفاع از خود گفته اســت كه نبايد در 99 روز انتظار 
تغيير داشت: »اگر ارزيابی منصفانه ای از فعاليت های 
شــهرداری تهران در 99روز گذشته داشته باشيم، 
رو سفيد هستيم اما اين انتظار را هم نداشته باشيم 
 كه دكمه ای را فشــار دهيم و در 99 روز همه چيز

 تغيير كند.«
 محمدعلی نجفی كه عصر سه شنبه در »دومين 
همايش نشست فصلی مديران شهرداری تهران« 
شركت كرده بود، شــهرداري تهران را خاكريز اول 
مديريت كشور دانســت كه هر چه مستحکم تر و 
قوی تر عمل كند، پشتوانه ای برای همه بخش های 
مديريت كشور و ايجاد رضايت بيشتر در مردم خواهد 
بود. او با اشاره به اقدامات شهرداري تهران در اربعين 
امسال با وجود هزينه كمتر از سال هاي قبل و كمك 
به زلزله زدگان كرمانشــاه، اقدامات صورت گرفته از 
سوی شــهرداری تهران را در طول 99 روز گذشته 
اين طور تشــريح كرد: »ما در تبليغ فعاليت هايمان 
مقداری كوتاهی كرديم كه اين بيشــتر به شخص 
بنده برمی گشت؛ چراكه احساس می كردم تظاهر و 
ريا نبايد با خدمت آميخته شود.« او معتقد است؛ در 
شرايطی هستيم كه نياز است پاسخ هايی جديد به 
مسائل قديمی شهر و شهرداری بدهيم و راه حل های 
نو برای چالش های كهنه شهر پيدا كنيم: »برای اين 
منظور بايد سيستم شــهرداری و مديران را به يك 
قدرت خود اصالح كنندگی مجهــز كرد. مجموعه 
پيچيده ای از مشکالت وجود دارد كه طی سال های 
متمادی انباشته شده است؛ البته اين به معنی نفی 
خدمات گذشتگان نيســت اما اين مشکالت طی 

مدت كوتاهی قابل  حل نخواهد بود.« 
شهردار تهران از آماده سازی طرحی برای مقابله 
با سد معبر در روزهای آينده خبر داد: »گزارش های 
هفتگی 1888 و 137 نشــان می دهد بيشــترين 
تقاضای مردم رفع سد معبر است، ما در شهر تهران 
با انواع سد معبر شامل دستفروشان، كسبه و... هم 
روبه رو هستيم؛ بنابراين با توجه به مسائل اجتماعی 
بايد با احتياط و دقت عمل كنيم. قاطعيت با برخورد 
خشونت بار فرق می كند؛ در اين زمينه بايد مقداری 
هوای مردم را داشته باشيم همچنين اين طرح را در 
نقاطی كه از نظر اجتماعی مورد حمايت بيشتری قرار 
دارد، شــروع خواهيم كرد.« او بر ضرورت بازكردن 
ميدان برای زنان و جوانــان و افزايش دقت در ارايه 
گزارش های كارشناسی تأكيد كرد: »در اين زمينه 
مقرر شــد مركز مطالعات و معاون برنامه ريزی اين 
مشکل را حل كنند. امروز يك گزارشی آمده بود و 

بعد  درصدی كه از آمار گرفته بودند، غلط بود!«
بخشنامه چهارم شهردار تهران در راه است 
نجفي توضيحاتي هم درباره بودجه 97 شهرداري 
داد كه قرار است  شــفافيت و انضباط پذيری در آن 
بشدت باال برود: »حتی يك جاهايی دست شهردار 
و شهرداران مناطق و معاونان شهرداری را بستيم تا 
بودجه كنترل پذير بوده و نظــارت پذيری افزايش 
يابــد.« او درباره پيشــنهاداتي كــه در بودجه كل 
كشور داده شده است هم گفت كه برخي در دولت 
تصويب شده است و برخي هم از سوي نمايندگان 
قول مساعدت براي آن داده اند.« محمد علي نجفي 
معتقد است كه بايد به سرمايه گذاری های داخلی 
و خارجی توجه بيشــتري شــود، به همين دليل 
هم برای نخستين بار در ســازمان سرمايه گذاری 
و مشــاركت های مردمی معاونت ســرمايه گذاری 
خارجی را راه اندازی كرده اند: »بخشــنامه ای صادر 
خواهد شــد تا ســرمايه گذاری بخش خصوصی تا 
سقف 4 ميليارد تومان به مناطق تفويض اختيار شود 
كه با احتســاب زمين و تراكم شهرسازی مجموعه 
پروژه های تفويض اختيار شده به حدود 10 ميليارد 
تومان خواهد رسيد.« او درباره پرونده هاي بالتکليف 
گذشته در شهرداری تهران گفت كه اينجا اصال نگاه 
اقتصادی نداريم بلکه می گوييم بايد مشکل مردم 
را حل كرد: »پرونده های باقيمانــده بايد با قدرت، 

قاطعيت و جرأت تصميم گيری شوند.«
خط هفت تعطیل نمي شد، فاجعه رخ مي داد

نجفي درباره منفی نشــان دادن كارهای مثبت 
شــهرداری مثل تعطيلي خط هفت متروي تهران 
توضيح داد: »اگر تعطيلی خط هفت مترو را بررسی 
منصفانه كنيد، می گوييد چه كار خوبی كرديد كه 
قبل از هر فاجعه ای خط هفت را تعطيل كرديد. ما 
همه انتقادات مردم را به جان خريديم اما اول اين كار 
را منفی می كننــد و می گويند تعطيلی خط هفت 
مترو سياسی بود و بعد شــروع به حمله می كنند. 
در تمام ايســتگاهای راه اندازی شده ساختمان ها، 
اتاق های كنترل، هوا ســاز، هواكش و ... ايجاد شده 
است اما حتی يك كدام مجهز به تجهيزات نبودند.« 
او درباره اينکه گفته مي شــود در شهرداری كاری 
نشــده به تصميماتی مانند پارک پرديسان اشاره 
كرد كه سال ها معوق بوده است و حاال شهرداري به 

جمع بندي نهايي رسيده است. 

در شب های گذشته زلزله زده های کرمانشاه شاهد بارش برف و باران شدیدی بودند
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زهرا جعفرزاده- شهروند| شــب كــه می شود، 
چادرها يخ می زنند و هيترهای برقی از پس ســرمای 

زمستان برنمی آيند. 
شب كه می شود، باد طوری می وزد كه انگار قصد جان 
زلزله زده ها را كرده، می خواهد چادرها را با همه داشته و 

نداشته هايش از زمين بلند كند. 
شب كه می شود، باران طوری می بارد كه آب به داخل 
چادرها راه باز می كند و جلوی ســرپناه های پارچه ای، 
درياچه ای می شــود ِگل آلود. زلزله زده های كرمانشاه 
شب ها را زير چادر می لرزند، خودشان را پتو پيچ می كنند 
و بی فايده است، هيترها را بغل می كنند و بی فايده است. 
ســرما به استخوانشان رســيده و هر روز يکی را درگير 
آنفلوآنزا و تب و لرز می كند. كانکــس حرف اول و آخر 
چادرنشين های زلزله است. آنها فقط كانکس می خواهند 
و نمی دانند كه مســئوالن در فرمانداری و استانداری 

برنامه ديگری برايشان دارند. 
»ســعديه احمدی« همراه خانــواده 4 نفره اش زير 
چادری كــه در اردوگاه ورودی شهرســرپل ذهاب برپا 
شــده، روزگار می گذراند. خانه شــان با خاک يکسان 
شــده و جايی برای ماندن جز اين چادرها ندارند. چادر 
آنها يکی از ده ها چادری اســت كه در آن منطقه بی آب 
و علف از روی زمين باال رفته. چادرهايی كه به ســختی 
گرم می شوند. سعديه پيش از زلزله جراحی رِحم داشته 
و حاال می گويد كه زخم اش به دليل سرما، درمان نشده 
و نياز به جراحی ديگری دارد. سرمای هوا، شب ها تا مغز 
استخوانشان می رود: »اين جا معموال برف نمی آيد، اما تا 
دلتان می خواهد باران داريم، باران شديد. چادرهايمان 
سرد است و هيتر ديگر جوابگوی سرما نيست.« به آنها 
كانکس نداده انــد، با اين كه خود و همســرش بارها به 
فرمانداری و اســتانداری و شهرداری رفته اند، اما فعال از 
كانکس خبری نيســت. آنها با حسرت به كانکس های 

همسايه نگاه می كنند.
سمت راســت ورودی شهر سرپل ذهاب پمپ بنزين 
است و زلزله زده ها در همســايگی پمپ بنزين زندگی 
می كنند، سرويس بهداشتی، كنار پمپ بنزين نشسته و 
زلزله زده ها روز و شب شــان در صف سرويس بهداشتی 
می گذرد: »همســرم و مــادرش بيمار هســتند. مادر 
همسرم زلزله كه آمد ســکته قلبی كرد، آوار هم روی 
دســت وپای همســرم افتاد و دچار شکستگی شد.« 
ســعديه احمدی، می گويد در آن منطقه هنوز خبری 
از آتش سوزی نيست اما بعضی از خانواده ها چند هيتر 

دارند كه خيلی خطرناک است.
موش ها حمله کرده اند

معصومه ملکی می گويد، برف نيامــده اما باد طوری 
می وزد كه انگار می خواهد چادر را از جا بکند: »از ترس 
ُمرده بوديم، نمی دانســتيم چه كار كنيم، ســرپل باد 
شديدی می وزد و شب ها خيلی سرد است. روزها وضع 
بهتری داريم.« معصومه ملکی از زلزله زده های مسکن 
مهر اســت و در محوطه ای كه قبل از زلزله فضای سبز 
ساختمان های مسکن مهر بود، زير چادر زندگی می كند، 
مثل خيلی های ديگر: »از اول سرما، بارش برف نداشتيم 
اما چندبار باران شــديد آمد. باران كه می بارد، آب وارد 
چادر می شود و بايد بيايی و ببينی كه چه اوضاعی پيدا 
می كنيم.« معصومه ديشب را نخوابيده: »تا ساعت دو 
نصف شب، دنبال موش می گشتم، يك موش وارد چادر 
شده بود و بيرون نمی رفت. ما اين جا در كنار سرما و  هزار 
بدبختی ديگر، اين مشــکالت را هم داريم.« موش ها از 
باغ های اطراف به سمت چادرها رفته اند. ملکی، در اين 
سرما، تمام وسايل چادر را بيرون ريخته تا موش را پيدا 
كند. او با پسرش زندگی می كند: »همه اين جا از سرما 
اعتراض می كنند، خيلی ها سرماخورده اند، استخوان مان 
درد می كند. زن دايــی ام به خاطر ســرما، عفونت ريه 
گرفته.« از همان روزهای اول بعد از زلزله، روی چادرها 
با نايلون هايی پوشانده شد اما باران كه شدت می گيرد، 
اين نايلون ها هم تسليم باران می شوند: »االن اين جا همه 

كانکس می خواهند، به خدا قسم كه پارتی بازی شده، هر 
كس پارتی داشته باشد، كانکس می گيرد. يکی مثل من 

فقط تماشاچی است.« 
کمک های مردمی ته کشید

»بيان عبداهلل زاده« يکی از اهالی ثالث باباجانی است 
كه يك  ماه پس از زلزله از چادر به كانکس اسباب كشی 
كرد آنها مددجوی بهزيستی بودند و بهزيستی برايشان 
كانکس آورد هر چند كه آنها می گويند اين كانکس ها 

اهدايی مردم اســت نه بهزيستی. 
»بيان« همراه دو خواهر و مادرش 
در اردوگاه زندگی می كنند؛ همان 
جايی كه ده ها كانکــس و چادر، 
شانه به شانه هم، از زمين بلند شده 
و تبديل به شــهری كوچك شده 
است. سه شنبه شب آسمان ثالث 
باباجانی نخســتين برف اش را بر 
زمين گذاشــت: »اين چند شب 
خيلی ســرد بود، سه شنبه شب 
برف باريد، كال اين جا خيلی برف 
می بارد، هوا سرد كه می شود، مردم 
هيترهای برقی و نفتی بيشــتری 

روشن می كنند كه سبب آتش سوزی می شود.« »بيان« 
درســت هم می گويد، از وقتی هوا ســرد شد، چادرها 
يکی يکی در آتش می ســوزند، آب وارد چادر می شود، 
ســيم های برق اتصالی می كنند و در آخر خانه هايی از 
جنس پارچه قربانی سرما می شــوند: »كانکس وضع 
بهتری دارد، با يك هيتر گرم می شود، خيلی از آنهايی 
كه چادر دارند، شــب ها داخل كانکس های همســايه 
می خوابند. االن خود ما هر شب 12 نفر می شويم، خواهر 
و برادر و بچه هايش می آيند در كانکس ما می خوابند. بچه 
برادرم سه روزه اســت و آنها در چادر زندگی می كنند؛ 
خيلی به كانکس نياز دارند.« در ثالث باباجانی كمك های 
مردمی كم شده، مردم خيلی كمتر از قبل، با ماشين های 
پر از وسايل سراغ زلزله زده ها می روند: »واقعا مردم اين جا 
مشکل زياد دارند، قرار بود برايمان حمام بياورند، آورده اند 
اما آب ندارد. بعد از سه هفته، ناچار شديم به خانه يکی 
از دوستانم برويم برای حمام.« مواد غذايی زلزله زده های 
ثالث باباجانی ته كشــيده، بســته های غذايی ماهانه، 
كفاف شان نمی دهد: »سر ماه به ما يك بسته مواد غذايی 
مثل ماكارونی و نخود و برنج و... دادند اما خيلی كم است. 
هر كس پارتی داشته باشد، بيشترين كمك را می گيرد. 
هر كس هم ندارد بايد بدبختی بکشد.« بيان می گويد 
كه زندگی در كانکس كم خطرتر از چادر است، حداقل 
از اتصالی برق و آتش سوزی خبری نيست: »آنهايی كه 
چادر دارند نمی توانند چادرهايشان را رها كنند و بيايند 
داخل كانکس های مــردم. دزد می آيد و هر چه دارند و 

ندارند، می برد.«

مردم سرمازده ثالث باباجانی
آقای ولدی هم از ديگــر زلزله زده های ثالث باباجانی 
است كه در زمين فوتبال ورودی شهر تازه آباد، در همان 
اردوگاه، زندگی می كند، زير چادر: »خانه مان كامال خراب 
شده، اگر يَِکم سالم مانده بود، دســت زن و بچه هايم را 
می گرفتم و می رفتيم همان جا زندگی می كرديم. زندگی 
داخل چادر خيلی سخت است، ديشب اين جا برف آمد. 
آن قدر سرد بود كه مثل بيد می لرزيديم. دو تا هيتر روشن 
كرده بوديم تا گرم شــود اما همان 
هيترها وقتی زياد روشن می مانند، 
هر 10 دقيقه يك بار قطع می شوند. 
اين جا سر همين هيترها، چند بار 
آتش سوزی داشتيم.« ولدی همراه 
زن و بچه هــا و مادر 90ســاله اش 
زندگــی می كنــد. آنهــا فقــط 
كانکس می خواهنــد: »بچه هايم 
مريض شده اند. پســرم سه روز در 
بيمارستان جوانرود بستری شد. تب 
و لرز شديدی گرفت. هر جا می رويم 
كسی جوابمان را نمی دهد، كانکس 
می خواهيم.« بعد از برف دو شــب 

قبل، جلوی چادرشان، درياچه ای شده از ِگل.
باران آواربرداری را مختل کرده

ابراهيم عبدی يکی از اهالی روســتای كوييك حسن 
است؛ روستاهايی كه در زلزله كرمانشاه بيشترين خرابی 
و بيشترين قربانی را داشت. كوييك حسن از روستاهای 
سرپل ذهاب، برف زيادی به خود نديده، تنها باران است 
كه تند و بی وقفه می بارد: »بيشــتر اهالی كوييك ها در 
كانکس زندگی می كنند، چند خانواده ای هم هستند كه 
هنوز در چادر زندگی می كنند. اين جا بر اساس ساختمان 
كانکس داده اند، در حالی  كه در برخی از ساختمان ها دو 
خانواده زندگی می كردند و حاال يکی از خانواده ها بدون 
كانکس مانده است.« روز سه شنبه، كوييك حسن از صبح 
تا شب، بارش باران را به چشم ديده: »كمك های مردمی 
در روزها و هفته های اول خيلی خوب بود، حاال ولی كامال 
قطع شــده، در حالی  كه مواد غذايی مردم تمام شــده و 
اهالی به دليل از بين رفتن دام ها و زمين های كشاورزی 
بيکار مانده اند.« به گفته عبدی، آواربرداری در روستاهای 
كوييك شروع شده، اما با هر باران عمليات قطع می شود: 
»بيشترين ميزان بارش برف در مناطق كوهستانی مثل 

ازگله و داالهو ديده می شود.«
وضعمان خراب است

»سليمان نظری« اهل روستای زرده داالهوی سفلی 
است، همان جايی كه زمستان ها هوايش سرد است و سوز 
زياد دارد: »اين جا باران زيادی آمده، برف هم هســت، اما 
بيشتر در ارتفاعات می بارد.« اهالی زرده هم مثل كوييك ها 
بيشتر كانکس نشين هستند: »در زرده داالهوی عليا هنوز 

هستند كسانی كه در چادر زندگی می كنند، هوا بشدت 
سرد اســت و زندگی در اين چادرها سخت.« او از ضعف 
كمك های امدادی گاليه دارد و می گويد كه حتی مردم 
هم ديگر به آنها كمك نمی كنند. خانه خودش 100 درصد 
تخريب شــده و با خانواده كه نوزاد دو ماهه ای هم دارند، 
در كانکس زندگی می كنند: »همه اين جا مريض شده اند، 
بچه ها مدام تب می كنند، آنفلوآنزا گرفته اند. نمی دانيم بايد 
چه كار كنيم، هيچ كس هم به ما سر نمی زند. آواربرداری 
هنوز شروع نشده. وضعمان خراب اســت.« اهالی زرده 
داالهوی سفلی مشــکل ديگری هم دارند، آنها نه دهيار 
دارند و نه شــورا: »آبادی باال، دهيار و شورا دارند، فاصله 
آن جا با اين جا زياد اســت، هر چه كمك و امکانات است 
به آنها می رسد و از ما دريغ می شــود. ما نمی خواهيم از 
اين جا برويم، اين جا آبادی اجدادی مان است، آبادی باال با 
ساخت وساز آبادی ما مخالف هستند.« نظری می گويد كه 

اگر اين جا برف ببارد، برف سنگينی خواهد بود. 
یا کانکس یا 5  میلیون تومان

زندگی زير چادرها سخت است و با شدت گرفتن سرما 
سخت تر هم شده، آن قدر كه فرماندار سرپل ذهاب هم 
به صراحت آن را می پذيرد. اكبر سنجابی به »شهروند« 
می گويد كه تيم های آواربرداری در تالش هســتند تا 
مردم هر چه زودتر به خانه هايشان بازگردند: »اين منطقه 
گرمسير است و بارش برف ندارد اما شب هايش سرد است. 
 هر چند كه زندگی در چادر 12متری برای آنهايی كه تا 
دو ماه پيش خانه های مجهزی داشــتند، خيلی سخت 
اســت اما به  هر حال افراد بــه اندازه كافی پتــو دارند و 
چادرهايشان را با بخاری های نفتی و برقی گرم می كنند.« 
هوا سرد شده و خبرهای زيادی از آتش سوزی در مناطق 
زلزله زده می آيد، آتش هايی كه از چادرها شروع می شود: 
»در اين مدت در پی آتش سوزی هايی كه رخ داده، 5 نفر 
مصدوم و 3 نفر كشته شدند.« سنجابی می گويد: »تاكنون 
حدود سه هزار واحد در ســرپل ذهاب آواربرداری شده و 
گروهی از مردم به خانه هايشان برگشته اند. البته خيلی 
از ساكنان سرپل، از ترس پس لرزه، هنوز جرأت برگشتن 
به خانه هايشان را ندارند، اما حاال كه آرامش نسبی برقرار 
شده، پيش بينی می شود كه روند بازگشت به خانه سرعت 
بگيرد.« به گفته او، بيشتر اين خانه ها تعميری از نوع دو و 
سه است كه به آنها وام تعلق می گيرد: »ما برای خانه های 
تعميری نوع دو، يك و نيم  ميليون تومان و برای واحدهای 
تعميری نوع ســه، يك ميليــون تومــان وام بالعوض 
پرداخت می كنيم. در كنار آن هم وام های 6 و 8 ميليون 
تومانی هم به زلزله زده ها تعلق می گيــرد. اميدواريم تا 
قبل از پايان دی، بيش از پنج هــزار واحد تعميری دو و 
سه، آماده بازگشت ساكنانش باشــد.« فرماندار سرپل 
ذهاب از خواســته زلزله زده ها خبر دارد. می داند كه آنها 
همه دنبال كانکس هستند. او پيش از اين به »شهروند« 
گفته بود كه كانکس ها تنها به مالکانی كه خانه هايشان 
100درصد تخريب شده تعلق می گيرد حاال ولی توضيح 
ديگری می دهد: »به زلزله زده ها يا كانکس تعلق می گيرد 
يا 5 ميليون تومان. مالك و مستاجر هم ندارد؛ يعنی مردم 
يا می توانند كانکس بگيرند يا 5 ميليــون تومان. در اين 
مدت حدود دو هزار خانواده آمده اند و گفتند كه كانکس 
نمی خواهيم. ما هم به آنها 5 ميليــون تومان پرداخت 
كرديم.« فرماندار سرپل ذهاب اين را هم به حرف هايش 
اضافه كرد كه بنياد مسکن پس از تعمير خانه زلزله زده ها 
و بازپس گرفتن كانکس، دو و نيم ميليون تومان به افراد 
پرداخت می كند. با اين همه به گفتــه او، در اين مدت 
حدود 950 كانکس از سوی بنياد مسکن و 1100كانکس 
از ســوی خيران به مردم تحويل داده شــده است: »در 
حال حاضــر دو هزار كانکس در شــهر و 5 هزار كانکس 
در روستاها نصب شده اســت. كانکس های روستاها را 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا به زلزله زده ها داده است.« 
او اشاره ای هم به وضع مدرســه ها كرد: »مدارس داخل 
كانکــس برپا می شــود. آمارها نشــان می دهد حدود 

80 درصد فضای آموزشی سرپل ذهاب آسيب ديده اند.«

شهروند| سال هاســت كه بحث  شــروع كالس های درس دانش آموزان 
بر اساس اقليم و جغرافيا مطرح می شــود، گام های جدی هم برای اجرای آن 
برداشته می شود اما تاكنون به مرحله عمل نرسيده است. حاال به نظر می آيد 
دولت دوازدهم مصمم است تا آن را به سرانجام برساند. موافقان برای حمايت از 
اين طرح داليل متعددی را بيان می كنند، از ايجاد امکان مسافرت در فصل های 
مختلف برای خانواده ها تا تعطيل كردن مدارس در روزهای آلوده پاييز و زمستان 
بدون آن كه آسيبی به روند تحصيلی دانش آموزان وارد شود. اين طرح كه معموال 
حمايت سازمان محيط زيست را به همراه داشت، ديروز و بار ديگر از زبان رئيس 
اين سازمان مطرح شد. »عيسی كالنتری« در حاشيه جلسه هيأت دولت و در 
پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره داليل آلودگی هوا در كالنشهرها به اين 
موضوع اشاره كرد و گفت: »در كميسيون زيربنايی دولت پيشنهاد كرده ايم كه 
مدارس در نيمه شمالی كشور و مناطق سردسير ازجمله تهران يك ماه زودتر 
آغاز شود و از 15 آذر تا 15دی مدارس اين مناطق تعطيل شوند تا دانش آموزان 
با هوای آلوده مواجه نشوند.«  امسال و در هفته های گذشته، نزديك به 10روز 
مدارس تهران و برخی كالنشهرهای ايران به دليل آلودگی هوا تعطيل شدند كه 
البته چنين سطحی از آلودگی هوا در آخرين روزهای پاييز قابل  پيش بينی بود 
اما تالشی برای جبران روزهای تعطيلی مدارس صورت نگرفته است. كالنتری 
كه اين پيشنهاد را برای جبران و ساماندهی تعطيالت مدارس بيان كرد، درباره 
داليل آلودگی هوا هم گفت: »بيشترين داليل آلودگی هوا در ايام سرد  سال و 
زمان وقوع وارونگی هوا مربوط به تردد كاميون ها و اتوبوس های فرسوده است. در 
تهران و كالنشهرها 67 درصد از آلودگی فصل سرد  سال مربوط به اين خودروها 
بوده و تنها 3 درصد از اين آلودگی توســط خودروهای سواری ايجاد می شود. 
موتورسيکلت ها دليل 10 درصد ميزان آلودگی هوا و 20 درصد باقيمانده نيز به 
علت ساير عوامل آلوده كننده هوا است.« رئيس سازمان محيط زيست با اشاره 

به اجرای طرح جلوگيری از تردد كاميون های فرسوده در جاده های بين شهری 
از سوی وزارت راه گفت: »با اجرای صحيح اين طرح، تمام كاميون های فرسوده 
كه از جاده ها خارج شدند، وارد شهرها شدند و با توجه به اين كه استانداردهای 
سوخت كشور پايين تر از استانداردهای بين المللی است و از سمت ديگر نيز اين 
خودروهای فرسوده وارد شهرها شده اند و در شب مجوز تردد دارند، هنگام آغاز 
روز با آلودگی هوا مواجه هستيم. حدود 3400دستگاه اتوبوس متعلق به شركت 
واحد شــهرداری در تهران تردد می كنند؛ شهرداری می گويد كه منابع الزم را 
برای جايگزينی اين تعداد اتوبوس ندارد و با خارج كردن اين ميزان خودرو نيز 
در تردد مردم در خيابان ها مشکالتی به وجود می آيد.« او دركنار پيشنهاد تغيير 
فصل تعطيلی مدارس، درباره ديگر راهکارها هم گفت: »خودروهای سواری در 
فصول بهار و تابستان اثرات بيشتری در آلودگی هوا دارند. اگر بتوانيم با اعمال 
طرحی طی 15روز پايانی آذر و دی ماه جلوی تردد كاميون های فرســوده در 
تهران و كالنشهرها را بگيريم و در كنار اين اقدام نيز دولت تصميمات فوری درباره 
اتوبوس های فرسوده شهری بگيرد، قطعا در سال های آينده با شرايط بهتری در 
فصول سرد مواجه خواهيم بود.« بسياری از وزرای آموزش و پرورش دولت های 
پس از انقالب درباره طرح تغيير فصل مدارس نظر داد ند و حتی بعضی از آنها 
تالش كردند تا آن را به مرحله عمل برسانند؛ هر چند كه تاكنون چنين اتفاقی 
رخ نداده اســت. وزير كنونی هم هفته پيش از موافقت خود با اين طرح سخن 
گفت.محمد بطحايی گفت: »اين طرح در گذشــته هم پيشينه ای داشته كه 
پيشينه اش هم در گذشته نسبتا موفق بود، اما پيشنهادهای جديدی در يکی 
دو  سال اخير مطرح شده به ويژه در رابطه با آلودگی هوا كه تغيير فصل مدارس 
مورد بررســی قرار گرفته و در حال حاضر سير بررســی اش را طی می كند.« 
بطحايی اجرايی شدن اين طرح را مشروط به ارسال اليحه از سوی هيأت دولت 
به مجلس و موافقت نمايندگان با اين طرح دانست . ارديبهشت 96 هم معاون 

وقت توسعه مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست از در 
دستوركار بودن طرح بازگشايی مدارس بر اساس نوع اقليم سخن گفت. »محمد 
مجابی« گفته بود كه »دولت اليحه ای را تهيه و در دی  ماه 95 آن را به مجلس 
شورای اسالمی ارايه كرده است تا بر اساس آن اختيار بازگشايی مدارس به دولت 
داده شود و با مطالعه ای كه انجام می دهد در مورد بازگشايی مدارس در فصول 
مختلف و متناسب با اقليم منطقه تصميم گيری كند. تفاوت اقليمی استان هايی 
مانند خوزستان و هرمزگان با اردبيل بسيار زياد است بنابراين دولت از مجلس 
درخواست كرد تا اختيار بازگشايی مدارس به دولت داده شود كه قطعا مجری 
آن آموزش وپرورش خواهد بود.« اين  نخستين بار نيست كه يك دولت تالش 
می كند تا تغييری در فصل شروع مدارس يا تعطيالت تابستانی داشته باشد. اگر 
چه پيش از انقالب هم تالش هايی برای تغيير در تعطيالت مدارس انجام شد 
ولی اين تالش ها به سرانجام نرسيد تا نوبت به دولت »اكبر   هاشمی  رفسنجانی« 
و وزارت »محمدعلی نجفی« بر آموزش وپرورش برسد و اين بار ديگر تالش ها 
جدی تر شــود.  در اين دوره و در  ســال 75 قرار شــد مدارس 10 روز در ميانه 
زمستان تعطيل شوند و دانش آموزان 15روز زودتر و در ميانه شهريور به مدرسه 
بروند. نجفی، وزير وقت آموزش و پرورش، آن زمان، هدف از اجرای اين طرح را 
امکان مسافرت های زمستانی خانواده ها و ايرانگردی در اين فصل اعالم كرد اما 
در ادامه با مخالفت زياد دانش آموزان و معلمان با آن، اين طرح با تصويب مجلس 
غير قابل اجرا تشخيص داده شد. حاال نزديك به دو دهه از تالش ناموفق وزير 
وقت آموزش و پرورش كه اين روزها در قامت شهردار تهران با موضوع آلودگی 
هوا دست و پنجه نرم می كند، می گذرد و به نظر می آيد كه شرايط برای چنين 
تغييري تا حد زيادی مساعد شده است؛ چراكه رابطه دولت، شهرداری تهران 
و مجلس شورای اسالمی به همگرايی كم سابقه ای رسيده تا قانونی كردن چنين 

ايده ای چندان دور از ذهن نباشد. 

روي خط خبرشهر

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تشریح کرد:

جزییاتی از سوادآموزی اتباع 
خارجی در ایران

ایسنا| رئيــس سازمان نهضت ســوادآموزی با 
اعالم اين كه از  ســال 90تا كنون بيش از 78 هزار و 
472 نفر از اتباع بی ســواد از خدمات ســوادآموزی 
منتفع شده اند، گفت: »از  سال 94 تاكنون نيز بيش 
از 5000نفر از زنان و دختران عشــايری و روستايی 
تحت پوشش برنامه های سوادآموزی قرار گرفته اند.« 
علی باقرزاده به اعالم جزييات سوادآموزی اتباع 
خارجی پرداخت: »طرح سوادآموزی اتباع خارجی 
در راستای ارتقای شاخص باسوادی و آموزش سواد به 
مهاجران مقيم ايران با هدف تقويت و ترويج فرهنگ 
اسالمی و توانمندسازی مهاجران خارجی با اولويت 

اتباع كشور افغانستان شکل گرفته است.« 
او گفت: »از  ســال 1363 تــا 1389، 681 هزار و 
153 نفر از اتباع و مهاجرين خارجی در كالس های 

سوادآموزی ثبت نام و تحت آموزش قرار گرفتند.« 
رئيس سازمان نهضت سوادآموزی با بيان اين كه 
اين سازمان موفق شده است از  ســال 90 تا كنون 
بيش از 78 هزار و 472 نفر از اتباع بی سواد را تحت 
برنامه های سوادآموزی ببرد، ادامه داد: »در مجموع از  
سال 63 تا كنون 759 هزار و 625 نفر از اتباع خارجی 
در ايران آموزش ديده و باسواد شده اند. همچنين اين 
سازمان عالوه بر فعاليت های معمول خود در هر سال 
با همکاری نهادهای بين المللی چون كميساريای 
عالی پناهندگان ملل متحد، شورای مهاجران كشور 
نروژ و با هماهنگــی اداره كل اتباع وزارت كشــور 
با انعقــاد تفاهم نامه های همکاری مشــترک اقدام 
به شناســايی و جذب 22 هزار و 784 نفر از اتباع و 

مهاجران خارجی كرده است.« 
باقرزاده همچنيــن به برنامه های ســوادآموزی 
عشاير اشاره كرد و گفت: »طرح سوادآموزی عشاير 
نيز با هدف ارتقای شــاخص با ســوادی و باال بردن 
سطح آگاهی جامعه عشايری كشور و با هماهنگی 
معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهوری اجرا 
شده اســت.«  او ادامه داد: »اين طرح از زمان آغاز به 
كار خود در  ســال 94 تا كنون با استفاده از ظرفيت 
و توان 1000نفر از آموزش دهندگان با سواد جامعه 
عشايری توانسته 3500نفر از زنان و دختران عشاير و 
1500 نفر از زنان و دختران روستايی را باسواد كند.« 
باقرزاده برنامه سوادآموزی زندان ها را نيز تشريح 
كرد و گفت : »اين طرح با هدف آموزش ســواد پايه 
و مهارت های اساسی زندگی به زندانيان بی سواد و 
كم سواد گروه ســنی 10 تا 60ساله ارايه می شود. با 
مشاركت سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی 
كشور در سراســر كشــور، طرح مذكور در دست 
اجراســت و از  ســال 90 تا 96 بيش از 86 بی سواد 

تحت پوشش قرار گرفتند.« 

 ماجرای خروج ۱۶۰ قلم دارو 
از پوشش بیمه 

ایسنا| معاون بيمه خدمات سالمت سازمان 
بيمه سالمت ايران ضمن ارايه توضيحاتی درباره 
نحوه تصميم گيری برای خروج دارو از پوشــش 
بيمه، از اقدام اين سازمان برای ابالغ هفت پروتکل 
دارويی برای مصرف منطقی داروهای گرانقيمت 

خبر داد.
آناهيتا كشاورزی در پاسخ به سوالی درباره اخبار 
منتشر شده مبنی بر خروج 160 قلم دارو از پوشش 
بيمه، گفت: »بايد توجه كرد كــه ورود و خروج 
هر خدمتی به بســته خدمت بيمه، در دبيرخانه 
شورای عالی بيمه مطرح می شود و ضمن بررسی 
همه جوانب در شــورا، نظرات دستگاه های عضو 
اخذ و ســپس درباره آنها تصميم گيری می شود. 
به عنوان مثال درباره داروی پوكی استخوانی كه 
خبرساز هم شد، شورای عالی بيمه حدود دو سال 
پيش مشروط بر اين كه مطالعات هزينه - اثربخشی 
روی آن انجام شــود و پاسخ مثبت دهد، به مدت 
يك سال آن را وارد پوشش بيمه ای كرد، اما بعد از 
يك سال هنوز مطالعات انجام نشده بود و مجددا 
فرصتی شش ماهه داده شد تا مطالعات هزينه- 
 اثربخشی آن انجام شود و نتايجش را اعالم كنند 
كه متاسفانه نتايج اين مطالعات نشان داد اين دارو 

هزينه - اثربخشی ندارد.« 
او ادامــه داد: »بنابراين از آنجايی كه پوشــش 
اين دارو مشروط بود، بعد از اعالم نتايج مطالعات 
هزينه- اثربخشــی، دبيرخانه شورای عالی بيمه 
اعالم كرد كه اين دارو از پوشــش بيمه ای خارج 
می شــود و همه موظف به اجــرای اين مصوبه 
هســتند. ضمن اين كه وقتــی خدمتی هزينه - 
اثربخشی نداشته باشد، عمال استفاده از آن برای 
مردم منفعتی ندارد و بايــد با داروهای جايگزين 
آن را پوشــش داد. با اين حــال در صورت انجام 
مطالعات جديــد، نتايج حاصله بايــد مجددا به 
دبيرخانه شورای عالی بيمه ارسال و مورد بررسی 
قرار گيرد.« كشــاورزی در ادامــه درباره خروج 
داروهــای OTC از پوشــش بيمه و تعــداد آنها 
گفت: »خروج داروهای OTC از پوشش بيمه در 
جلسات شورای عالی بيمه مطرح شده است، اما 
هنوز مصوبه ای در اين زمينه دريافت نکرده ايم و 
تا زمانيکه مصوبه دولت به دست ما نرسد، خروج 
هيچ دارويی از پوشش بيمه ای اتفاق نمی افتد.«  
او در بخش ديگری از صحبت هايش درباره هفت 
پروتکل دارويی كه قرار است در راستای مصرف 
منطقی دارو از ســوی وزارت بهداشــت و بيمه 
سالمت ابالغ شود، گفت: »در راستای بهينه سازی 
مصرف داروهای بيمارستانی و مديريت هزينه ها، 
پروتکل های تعدادی از داروها با همکاری وزارت 
بهداشت و انجمن های مربوطه تدوين شده تا روند 
استفاده از داروهای تعيين شــده، نحوه تجويز و 

مصرف شان نيز مشخص شود.« 
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