
4
جامعه

احتمال نشت فاضالب در ۲ محله شهرری
| عضو كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شوراى شــهر تهران از بى توجهى شركت آب و 
فاضالب به اســتان تهران، از وضعيت نامناسب 
شبكه فاضالب در دو محله  شهررى گاليه كرد.

حســن خليل آبادى در تذكر پيش از دستور 
خود با انتقاد از وضعيت نامناسب شبكه فاضالب 
دو محله عباس آباد و بهشتى گفت: سه تا چهار 
سالى مى شود كه در شهررى شبكه فاضالب در حال اجراست، اما به دليل 
عدم شيب مناسب  دو محله عباس آباد و بهشتى متاسفانه هنوز اين دو 

محله به تصفيه خانه وصل نشده اند.
وى با بيان اين كه به نظر مى رسد به منظور رفع اين مشكل ايجاد مخزن 
مورد تاييد شركت آب و فاضالب براى پمپاژ ضرورى است، اظهار كرد: در 
بازديدها از هر دو محله متوجه شديم كه تاسيس سيستم پمپاژ، جانمايى 
و نقشه آن تهيه شده، اما هنوز اجرايى نشده است و متاسفانه مسئوالن 
آب و فاضالب هم پاسخ روشنى نمى دهند و موضوع را به يكديگر ارجاع 
مى دهند.عضو كميســيون فرهنگى و اجتماعى شــوراى شهر تهران با 
بيان اين كه تاخيــر در اجراى اين پروژه باعث بروز خســاراتى از جمله 
فرونشست معابر و خانه ها و همچنين مشكالت زيست محيطى ناشى از 
نشت فاضالب انباشت شده مى شود، گفت: به شركت آب و فاضالب تهران 
تذكر مى دهم كه با توجه به اهميت موضوع و براى پيشگيرى از خسارات 

غيرقابل جبران،  به حال اين دو محله فكرى كنند.

ضعف قانونی در صیانت از محیط زیست
| رييس شــوراى شــهر تهران بر لزوم 
انجام اقدامات حفاظتى دربرابر مناطق فرورفته 

جنوب تهران تاكيد كرد.
محسن هاشمى در ابتداى جلسه شوراى شهر 
تهران با اشــاره به آغاز سال جديد، گفت: سال 
جديد با رخدادهاى داخلــى و خارجى زيادى 
براى كشور همراه شــده و ايران در حال تجربه 

فروردين  پرحادثه اى است.
وى با بيان اين كه بارش هاى كم سابقه اى كه در سه هفته فروردين ماه 
امسال باريد به اندازه كل سال 1396 بود، اظهار كرد: طبيعى است كه اين 
ميزان بارندگى منجر به سيالب و روان آب مى شود و بروز خشكسالى در 
دهه هاى گذشته موجب شده بود تا در بسيارى از نقاط كشور به سيستم 
جمع آورى و جذب آب هاى ســطحى بى توجهى و به بستر رودخانه نيز 
تعرض شود و هم پروژه هاى كليدى آبخيزدارى و آبخوان دارى كه عامل 
جذب و ذخيره روان آب ها در سفره هاى زيرزمينى هستند با كمبود منابع 

دچار ركود شوند.
رييس شوراى شــهر تهران ادامه داد: نتيجه اين غفلت را با خسارت 
سنگين سيل امسال كه بالغ بر دهها هزار ميليارد تومان را شامل مى شود 
را كشور و مردم متحمل مى شوند و اين موضوع نشان مى دهد در صورتى 
كه به زيرساخت ها توجه شــود مى تواند مانع از بروز خسارات سنگين تر 
شود.وى با اشاره به بارندگى هاى اخير در تهران، اظهار كرد: خوشبختانه 
در تهران بارش ها تدريجى بود ضمن آنكه مديريت شــهرى هوشيار و 
آماده بودند و توانستند با امكانات لجستيكى و مديريت بحران اختالالتى 
كه در تهران پيش آمد را حل كنند و به استان هاى سيل زده هم كمك 
كنند كه امروز اليحه مربوط به تقويت اين كمك ها نيز در صحن شــورا 

نيز مطرح مى شود.

تشکیل کارگروه آماده سازی دانش آموزان 
سیل زده برای کنکور

| مديركل آموزش وپرورش شــهر تهران از اعزام 300 مشاور آموزشى به 
لرستان خبر داد و گفت: 100 دانش آموز استثنايى لرستانى توسط آموزش وپرورش 

تهران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
عبدالرضا فوالدوند سرپرســت هيئت اعزامى آموزش وپرورش شــهر تهران به 
استان لرستان بااشاره به مدارس تخريبى مناطق ســيل زده لرستان اظهار كرد: 
چهار كارگروه جذب كمك هاى نقدى و غير نقدى، خدمات بهداشتى، مشاوره اى 
و شاداب سازى و كارگروه آموزشى و پرورشى در آموزش وپرورش شهر تهران براى 

كمك رسانى به مناطق سيل زده لرستان فعال شده است.
وى ادامه داد: مأموريت اصلى اين اداره كل به عنوان معين استان لرستان، تالش 

براى به جريان انداختن روند آموزش و تحصيل دانش آموزان است.
مديركل آموزش وپرورش شهر تهران افزود: كمك هاى آموزش وپرورش تهران 
به لرستان با اولويت همكاران فرهنگى به استان ارسال مى شود؛ در مقطع ابتدايى 
و متوســطه كمك هاى الزم ارائه مى شــود اما در پايه 12 به صورت ويژه حمايت 
خواهد شــد و در اين راســتا كارگروهى براى آماده ســازى كنكور دانش آموزان 

تشكيل شده است.

سیل اخیر ناشی از تغییر اقلیم بود
| رييس سازمان هواشناسى با تشريح عملكرد اين سازمان در سيل اخير 
كشور اين حوادث را ناشى از پيامدهاى تغيير اقليم و گرم شدن جهانى دانست.
سحر تاج بخش در جلسه علنى مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به عملكرد اين 
ـ 98 مجموع كل بارش  سازمان در سيل اخير، اظهار كرد: طى سال زراعى 97ـ 
كشور 204 ميلى متر بود كه در مقايسه با بلند مدت 22 درصد افزايش يافته است. 
همچنين ميزان بارش در زمستان 119 ميلى متر بود كه نسبت به بلند مدت 13 
درصد افزايش داشته است.وى اضافه كرد: از نظر خشكسالى تقريبا براى بازه يك 
ساله 65 درصد از كشور تحت تاثير خشكسالى هستند و در بازه 10 ساله 94 درصد 
از كشور تحت تاثير خشكســالى قرار دارند. بنابراين به نظر مى رسد كشور هنوز 
تحت تاثير خشكسالى است و دوره ترســالى نشده است و سيالب هاى اخير هم 
ناشى از پيامدهاى تغيير اقليم و گرم شدن جهانى بوده است.تاج بخش با اشاره به 
پيش بينى هاى اين سازمان در مورد بارندگى در جلسه شوراى عالى آب كه بهمن 
ماه سال 97 برگزار شده بود، خاطرنشان كرد: پيش بينى هاى وضع هوا در سه بازه 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تهيه مى شود و اساس آن عدم قطعيت است. 
ما 72 ســاعت قبل از وقوع هر رخداد اطالعيه صادر مى كنيم و 48 ساعت قبل 
پيش بينى خود را اعالم مى كنيم كه در سيالب اخير هم به همين منوال اعالم شد.

 دستگیری فردی دررابطه با فراخوان تجمع
در خوزستان

| در پى اعالم فراخوان در فضاى مجــازى مبنى بر تجمع جهت باز كردن 
سيالب به هورالعظيم، رئيس اداره اجتماعى معاونت عمليات ناجا از دستگيرى فردى 
خبر داد به پخش و چسباندن تراكت بر روى خودروهاى عبورى با مضمون «آب را 
به سمت هور باز كنيد» اقدام مى كرد.سرهنگ عليرضا داسارگر در اين باره گفت: 
بارش هاى اخير باعث افزايش بى ســابقه حجم روان آب ها در اكثر نقاط كشور به 
ويژه مناطق غرب و جنوب غربى كشور شده است از اين رو اين افزايش حجم باعث 
انباشت آب در پشت سدها شده كه به ناچار و به منظور پيشگيرى از سرريز ناگهانى 
ذخاير آبى، دريچه هاى خروجى سدهاى مهم در استان خوزستان باز كه باعث طغيان 
رودخانه ها و آبگرفتگى برخى مناطق مسير رودخانه ها شده است.وى افزود: در پى 
اعالم فراخوان در فضاى مجازى مبنى بر تجمع جهت باز كردن سيالب به هورالعظيم، 
ماموران نيروى انتظامى موفق به دستگيرى فردى شدند كه به پخش و چسباندن 
تراكت بر روى خودروهاى عبورى با مضمون آب را به سمت هور باز كنيد، اقدام مى 
كرد. متهم تحويل مراجع قضائى شــد.رئيس اداره اجتماعى معاونت عمليات ناجا 
گفت: برخى افراد در جهت حفظ منافع شخصى و يا به صورت ناآگاهانه اقداماتى كه 

باعث ايراد خسارت به مناطق شهرى و جمعيتى مى شود، انجام مى دهند.

| رئيس ســازمان امور اجتماعى كشــور از ايجاد قرارگاه 
بازسازى و نوسازى مناطق آســيب ديده خبر داد و گفت: ذيل اين 
قرارگاه كميته هاى برآورد خسارت، بازسازى و نوسازى ، اجتماعى 
و كميته نظارت و بازرسى تشكيل شــد كه به شكل تخصصى و با 
دعوت از دســتگاه هاى دخيل در اين ماجرا، بررسى هاى الزم انجام 
خواهد شد.تقى رســتم وندى در جمع خبرنگاران در حاشيه صد و 
پانزدهمين جلسه شوراى اجتماعى كشور اظهار كرد :جلسه امروز 
بدون حضور وزير كشــور برگزار شد زيرا  وزير كشــور و سه نفر از 
وزراى ديگر  براى پاسخگويى و توضيحات در خصوص سيل كشور  
در مجلس هســتند.وى با بيان اينكه بر حســب وظيفه در شوراى 
اجتماعى به طور جامع بحث حوادث اخير را بررسى و آن را از ابعاد 
اجتماعى ســنجيديم گفت: نقاط قوت و نعمتى كه بارش اخير در 
كشور داشت و همچنين آســيب هايى كه به طور طبيعى ناشى از 
چنين حوادثى است بايد سنجيده شود البته اين حادثه اخير عالوه 
بر آنكه موجب همبستگى ملى در كشــور شد، سرمايه اجتماعى و 

اعتماد عمومى  را نيز ارتقاء داد.
رئيس سازمان امور اجتماعى كشور با اشــاره به خسارات وارده 
ناشــى از ســيل و خانوارهايى كه خانه هاى خود را از دست داده و 
مجبور به مهاجرت شــده اند، گفت: ايجاد فاصله بين خانواده ها در 
كنار از دست دادن اموال و دارايى مى تواند منشاء برخى آسيب هاى 

روانى و اجتماعى تلقى شود.رستم وندى اضافه كرد: از ابتداى حادثه 
دســتگاه هاى حاكميتى اصلى حوزه سالمت روان، بهداشت روان و 
كاهش آسيب هاى اجتماعى فعال بودند و مداخالت جدى داشتند 
تا آنجايى كه در جلســه گزارش داده شد وزارت بهداشت در حوزه 
سالمت روان مسئوليت اصلى را دارد، ســازمان بهزيستى، كميته 
امداد و هالل احمر كــه خدمات مددكارى اجتماعى  اراده مى دهند 
از ابتداى اين بحران طبيعى اخير بيش از 1600 مددكار مشــاور و 
روانشناس را به خدمت گرفتند. بر اساس آخرين اطالعات ارائه شده 
مثًال در خوزستان كه مشكل آنها حادتر است در 10 شهر عمده اى 
كه آسيب بيشترى ديده اند، مددكاران و روانشناسان به طور فعال با 
مردم در اردوگاه ها و محل استقرار آنها در ارتباطند و مشكالت آنها 
را رصد مى كنند و به مراكز تخصصى ارجاع مى دهند. رستم وندى 
در ادامه بيان كرد: گام دوم ايجاد هماهنگى بيشتر بين فعاليت هاى 
تشكل هاى مردمى و سازمان هاى مردم نهاد بود. حدود 350 تشكل 
به طور ويــژه از ابتداى اين بحران در مناطق آســيب ديده فعاليت 
داشتند و در حقيقت انواع و اقسام خدمات خود را در اختيار مردم 
قرار دادند. اين سازمانهاى مردم نهاد عمدتا آنهايى هستند كه داراى 
مجوز رسمى از دستگاه هاى دولتى هستند؛ البته گروه هاى  بسياى 
از مردم به شكل مستقل و داوطلب مشاركت داشتند كه از عدد و رقم 
خارج اســت. در حقيقت  كل ملت ما درگير كمك به هموطنان در 

استان هاى آسيب ديده هستند.رئيس سازمان امور اجتماعى كشور 
در ادامه گفت: در حادثه اخير ســازماندهى منسجم و برنامه ريزى 
منسجم ترى نسبت به حوادث گذشته داشتيم به گونه اى كه هم در 
سطح ملى و هم در سطح اســتانى مديريت هاى خاصى را مشخص 
كرديم. مشــكالت و آســيب هايى كه قبال در حــوزه جمع آورى 
كمك هاى مالى وجود داشت در اين حادثه اخير كمتر مشاهده مى 
شــود.وى تصريح كرد: از ديروز قرارگاه بازسازى و نوسازى مناطق 
آسيب ديده و كميته هاى ذيل آن با رياست وزير كشور تشكيل شد؛ 
از جمله اين كميته ها، كميته برآورد خســارت، بازسازى و نوسازى 
، اجتماعى  و كميته نظارت و بازرســى هستند. در كميته هايى كه 
ذيل قرارگاه بازسازى و نوسازى است به شكل تخصصى با دعوت از 
دستگاه هاى دخيل در اين ماجرا، بررســى هاى الزم به مرور زمان 
انجام مى شود.وى در پايان گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز مقرر 
شد ذيل همين كميته اجتماعى كه در قرارگاه بازسازى تشكيل شده، 
يك طرح جامع بازتوانى  و حفظ سالمت روان و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى تشكيل شود. افراد يا گروه هايى هم هستند كه در چنين 
فضاهايى تالش مى كنند از آب گل آلود ماهى بگيرند  و نارضايتى 
مردم را تبديل به تنش اجتماعــى كنند لذا بايد تالش كنيم كه در 
عين ارائه خدمات معيشتىـ  اقتصادى به مردم در حوزه سالمت روان 

هم به آنها خدمات دهيم.

| عضو كميسيون اجتماعى مجلس ديروز گفت: در سال 97 با توجه به گرانى ها 
يك ميليون نفر به جمعيت حاشيه نشينان كشــور افزوده شد.«على كرد» از وجود 13 
ميليون حاشيه نشــين در كشــور مى گويد اگر چه اين آمار به نظر اشتباه مى آيد.چرا 
كه بر اساس آمار ارائه شده از سوى يك مقام ســازمان بهزيستى در سال گذشته، شمار 
حاشيه نشينان در كشــور 19 ميليون نفر بوده است. فريد براتى سده، معاون پيشگيرى 
و درمان مركز درمان سازمان بهزيســتى اين آمار را سال گذشته در يك برنامه راديويى 

ارائه كرده است.
وى همچنين بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازى ايران نيز گفته كه اين 19 ميليون 
نفر در حدود «سه هزار منطقه حاشيه نشين» در كشور زندگى مى كنند.فريد براتى سده 
همچنين افزوده بود كه «در سال هاى گذشــته، جمعيت حاشيه نشين كشور فاقد آمار 
بودند، به طورى كه در نظام خدمات شهرى و رفاهى مورد توجه قرار نگرفته و به رسميت 

شناخته نمى شدند.
عباس آخوندى، وزير سابق راه و شهرسازى، شهريورماه سال گذشته از وجود 19 ميليون 
«بد مســكن» در ايران خبر داده بود كه 35 درصد جمعيت شهرى را تشكيل مى دهند و 
گفت كه 10 تا 15 ميليون تن نيز در حاشيه شهر ها زندگى مى  كنند و هشت ميليون نفر 

هم «در بافت قديمى شهر ها رها شده اند».
دى ماه سال 95 انوشيروان محســنى بندپى، رئيس ســازمان بهزيستى ايران، شمار 
حاشيه نشينان در كل كشور را 12 تا 13 ميليون نفر اعالم كرده بود و نسبت به گسترش 

پديده حاشيه نشينى در ايران هشدار داده بود.
محسنى بندپى، «رشد غير منطقى» پديده حاشيه نشينى در ايران را در كنار بيكارى، 

به عنوان دو «تهديد» كشور مطرح كرده بود.
پيش از وى نيز ديگر مقام هاى مسئول اعالم كرده بودند كه شمار حاشيه نشينان رو به 
افزايش اســت و نهاد هاى مرتبط با اين پديده گفته بودند كه خود را براى ساماندهى 19 

ميليون حاشيه نشين آماده مى كنند.
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور نيز در خرداد ماه 95 جمعيت حاشيه نشين ها در 
ايران را 11 ميليون نفر اعالم كرده و گفته بود نزديك به 2700 محله حاشيه نشــين در 

ايران وجود دارد.
بر اساس آمار تازه اعالم شده از ســوى معاون پيشگيرى و درمان مركز درمان سازمان 
بهزيستى، نه تنها شمار حاشيه نشــينان چندين ميليون افزايش يافته، بلكه در مقايسه 
با ا ظهارات پيشين وزير كشور، شمار مناطق حاشيه نشين نيز 300 مورد افزايش داشته 

است.مناطقى كه حاشيه نشينان امروز در آن سكونت مى كنند از نظر جغرافيايى با تراكم 
باالى جمعيت، بيكارى گسترده، ميانگين پايين سطح آموزش و درآمد، فقر و استاندارد 

پايين زندگى از ساير نقاط شهرى متمايز مى شوند.
از حاشيه نشينى به عنوان يكى از عوامل تشديد آسيب هاى اجتماعى همچون اعتياد، 

طالق، قتل و فساد و جرايم خرد و كالن نام برده مى شود.
مركز آمار ايران نيز در آخرين روز از سال 96 در گزارشى اعالم كرد 10 هزار خانوار در 

ايران در «چادر، كپر، آلونك و زاغه» زندگى مى كنند.
در اوايل همان ماه نيز ولى اهللا شجاع پوريان، معاون فرهنگى و اجتماعى شهردارى تهران 
گفته بود شمار بى خانمان ها كارتن خواب ها و متكديان در اين شهر به 25 هزار نفر رسيده و 
پرويز فتاح، رئيس كميته امداد امام خمينى هم اعالم كرده بود كه تعداد مراجعه كنندگان 

به اين سازمان براى تحت پوشش قرار گرفتن نزديك به 50 درصد افزايش يافته است.
فتاح پيشتر در يك سخنرانى تاكيد كرده بود كه «هر روز به تعداد فقرا در كشور افزوده 
مى شــود» و محمد مخبر دزفولى، رئيس نهاد ستاد اجرايى فرمان امام هم خبر داده بود 
كه 12 ميليون نفر در ايران زير خط «فقر مطلق» قرار دارند و بين 25 تا 30 ميليون نفر 

نيز زير خط «فقر نسبى» زندگى مى كنند.

خبر

آمار حاشیه 
نشینان را نه تو 
دانی و نه من!

به دلیل گرانی ها، جمعیت حاشیه نشینان 
کشور 20 میلیونی شد؛

ایجاد قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده

خبرنامه دریچه

پارک پردیسان شرایط خوبی ندارد

| مديركل اداره امور فرآورده هاى طبيعى، سنتى و مكمل هاى سازمان 
غذا و دارو از كاهش واردات مكمل هاى تغذيه اى به كشور خبر داد و گفت: اين 
در حاليست كه در سال گذشته حدود 1,500 ميليارد ريال واردات مواد اوليه 
مكمل ها را داشــته ايم؛ به اين معنا كه واردكنندگان به سمت توليد مكمل در 
كشور مى روند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، دكتر مهناز خانوى در نشست 
خبرى هفتمين همايش مكمل هاى غذايى و ورزشــى و چهارمين سمپوزيوم 
پايش ســالمت مكمل هاى رژيمى با بيان اينكه نگاه سازمان غذا و دارو در اين 
همايش ها در راستاى بهبود سالمت جامعه است، گفت: از اين فرصت براى ارائه 
اطالعات به جامعه استفاده مى كنيم.وى افزود: هر چند كه سال گذشته سالى 
خاص در حوزه توليد و واردات بود، اما خوشــبختانه سال 97 سال خوبى براى 
توليد مكمل ها بود؛ بطوريكه آمارها نشان مى دهند كه با وجود همه مشكالت، 
واردات مكمل هاى تغذيه اى در سال 97 نســبت به سال 96 نصف شده است 

و به 100 ميليون دالر هم نرسيده اســت. در مقابل، واردات مواد اوليه مكمل 
نسبت به ســال 95 به بيش از دو برابر افزايش يافته است و اين موضوع نشان 
مى دهد كه وارد كنندگان مكمل هاى غذايى و رژيمى به ســمت توليد آنها در 

داخل كشور مى روند.
وى با بيان اينكه در سال گذشته حدود 1,500 ميليارد ريال واردات مواد اوليه 
مكمل داشتيم و برآورد مى كنيم كه فروش مكمل هاى تغذيه اى در سال 97، 
8,000 ميليارد ريال بوده، ادامه داد: امسال هم با وجود همه مشكالت و شايعات 
مشخص است كه سال خوبى براى توليد مكمل ها خواهد بود. بنابراين بايد به 
توليد با كيفيت نگاه دقيق ترى داشته باشيم. تا كنون گمرك و سازمان استاندارد 
بر روى مواد اوليه نظارت مى كردند، اما در حال حاضر ســازمان غذا و دارو هم 
در اين زمينه ورود كرده و اگر قرار است ماده اوليه اى به كشور وارد شود، بايد از 
بهترين منابع باشد و اين يك سياست سازمانى است.خانوى با بيان اينكه بحث 

اطالع رسانى در فضاى باشگاه ها نيز در دستور كار ماست، گفت: بايد كارى كنيم 
تا جوانان بدانند مصرف خودسرانه مكمل چه عوارضى مى تواند داشته باشد. در 
كنار آن هم بحث هاى نظارتى را در حوزه توليد و عرضه تقويت مى كنيم. در اين 
زمينه اداره اى براى نظارت بر عرضه توليد و عرضه مكمل ها ايجاد شده است.
مديركل اداره امور فرآورده هاى طبيعى، سنتى و مكمل هاى سازمان غذا و دارو 
درباره وضعيت قاچاق در حوزه مكمل ها گفت: براى پيشگيرى از قاچاق و تقلب، 
بحث برچسب اصالت مطرح شد و مردم عالوه بر توجه بر وجود برچسب اصالت 
روى يك فرآورده بايد از اعتبارش هم مطمئن شــوند؛ بطوريكه محل پوشيده 
شده بر روى برچسب اصالت را تراشيده و اطالعات را يا اسكن كنند و يا به شماره 
نوشته شده بر روى برچسب پيامك كنند و تأييد آن را دريافت كنند. مكمل هاى 
وارداتى برچسب اصالت را دريافت كردند و امســال فرآورده هاى توليدى هم 

موظف به نصب برچسب اصالت هستند.

مدیرکل اداره امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

چالشی به نام »کوچه مروی«

| مشاور معاون بهداشــت در مديريت كاهش خطر 
باليا ضمن تشريح ارايه خدمات بهداشتى درمانى رايگان در 
95 كمپ اسكان موقت در مناطق سيل زده، درباره مباحث 
مطرح در زمينه بيمارى هاى پوستى در سيل زدگان، گفت: 
در خصوص بيمارى هاى پوستى كه ممكن است در منطقه 
به وجود آيد آموزش هاى الزم به افراد داده شــده و حتى در 
برخى روســتاها كه احتمال وجود مين داده مى شد، اطالع 
رســانى صورت گرفته اســت. به گزارش كائنات به نقل از 
ايسنا، دكتر محمد اسماعيل مطلق در توضيح ارايه خدمات 
بهداشتى در اقامتگاه هاى سيل زدگان مناطق مختلف كشور 
گفت: نيروهاى بهداشــتى و درمانى در حال خدمت رسانى 
به 95 كمپ اســكان موقت با جمعيت حــدود 22 هزار نفر 
هستند. جمعيت ذكر شده كه در كمپ ها اسكان موقت داده 
شــده اند، به تفكيك هر شــهر عبارتند از؛ اهواز 26 كمپ با 
جمعيت 6419 نفر، دزفول 22 كمپ با جمعيت 6975 نفر، 
شوشتر با سه كمپ و جمعيت 1534 نفر، گلستان 30 كمپ 
با جمعيت 3945 نفر، آبــادان دو كمپ با جمعيت 724 نفر 
و لرســتان 12 كمپ با جمعيت 2401 نفر. اما اين نكته هم 
گفتنى است كه با توجه به اين كه برخى افراد در منزل اقوام 
خود سكونت موقت دارند، جمعيتى كه به آنها امداد غذايى يا 

دارويى مى شود گاه بيش از آمار مذكور است.
مطلق همچنين گفت: عالوه بر تمامى افراد مناطق سيل 
زده كه تحت پوشــش خدمات بهداشتى هستند، گروه هاى 
ويژه شامل سه دسته مادران باردار، كودكان زير يك سال و 
سالمندان هم تحت پوشش ويژه خدمات بهداشتى هستند. 
بر همين اساس تا كنون در شهر دزفول تعداد 223 كودك 
زير يك سال، 820 سالمند، 202 مادر باردار و در شهر آبادان 

تعداد 26 كودك زير يك سال، 20 سالمند، 12 مادر باردار 
و در شوشتر تعداد 65 كودك، 63 سالمند، 34 مادر باردار و 
در گلستان تعداد 94 كودك، 630 سالمند، 36 مادر باردار 
و در لرستان نيز 45 كودك، 253 سالمند و چهار مادر باردار 
تحت پوشش قرار دارند كه با دستور مديريت شبكه وزرات 
بهداشت خدمات دارويى به تمام افراد به ويژه موارد ذكر شده 

تا پايان شرايط بحرانى رايگان است.
وى در ادامه گفت: خوشــبختانه در اين شهرهاى حادثه 
ديده طرح پزشــك خانوار در حال انجام بوده و تمامى افراد 
پرونده الكترونيك ســالمت دارند و از طريق ســامانه سيب 

وزارت بهداشت روند درمان آنها قابل بررسى است.
*آسيب 760 مركز بهداشتى و درمانى در مناطق سيل زده

مطلق ادامه داد: با وجود اينكه تا كنون حدود 760 مركز 
درمانى، بهداشتى و خانه بهداشت در اين مناطق دچار آسيب 
شده اند اما در حال حاضر 631 واحد كه خسارت جزئى ديده 
بودند در حال خدمت رسانى به حادثه ديدگان هستند و براى 
جبران 129 واحدى كه خســارت غير قابل جبران ديده اند، 
تعدادى كانكس به منطقه ارســال شده و خدمت رسانى در 

چادرها و از طريق ارائه سيار خدمات در حال انجام است.
وى در پاسخ به ســوال ايسنا درباره بازنشــر تصويرى از 
يك نــوزاد در فضاى مجــازى كه به دليل نيش حشــرات 
دچار عارضه پوستى شــده و همچنين بيمارى هاى پوستى 
در مناطق ســيل زده گفت: تمامى افرادى كه اقدام به ترك 
منازل خود كردند تحت پوشــش ما هســتند و در اســتان 
خوزستان نيز هر روز يك پزشك، يك پرستار، يك مسئول 
تغذيه و يك كارشــناس از بهداشــت محيط توسط بالگرد 
به مناطقى كه هنوز خالى از ســكنه نشــده، اعزام مى شوند 

تا شرايط را بررســى كنند.وى در پايان افزود: در خصوص 
بيمارى هاى پوســتى كه ممكن اســت در منطقه به وجود 
بيايد آموزش هاى الزم به افراد داده شــده است و حتى در 
برخى روســتاها كه احتمال وجود مين داده مى شد، اطالع 
رسانى صورت گرفته است و خوشبختانه تا 24 فروردين هيچ 
گزارشى از بيمارى هاى اسهال خونى، وبا، التور و سرخك از 
اين مناطق نداشته ايم.*تجربيات ايران در كنترل بيمارى ها 
در سيل مستندسازى مى شــوددكتر احمد المنظرى، مدير 
منطقه مديترانه شرقى سازمان جهانى بهداشت در گفتگوى 
تلفنى با وزير بهداشــت كشــورمان ضمن ابــراز همدردى 

سازمان جهانى بهداشــت با مردم مناطق سيل زده ايران، از 
آمادگى اين ســازمان براى كمك به وزارت بهداشت ايران 
خبر داد و پيشــنهاد مستندســازى تجربيات كشورمان در 
كنترل بيمارى ها در سيل را مطرح كرد.در اين تماس تلفنى 
موضوعاتى همچون كمك هاى ســازمان جهانى بهداشت به 
ايران، موفقيت ايران در مهار ســيالب هاى بى سابقه اخير و 
موفقيت ايران در مراقبت از بيمارى ها، واكسيناسيون، كنترل 
بيمارى ها و مسائل بهداشت محيط، كنترل بيمارى هاى واگير 
و غير واگير بعد از فروكش كردن سيل و برنامه هاى معاونت 

بهداشت وزارت بهداشت ايران مورد بحث قرار گرفت.

آموزشدربارهبیماریهایپوستیبهسیلزدگان

| سيد آرش حسينى ميالنى رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهرى شوراى شهر تهران با تاكيد بر اينكه 
پارك پرديسان در ايام نوروز 98 شرايط خوبى براى حضور شهروندان نداشت، افزود: بايد نواقص زيرساختى پارك 

پرديسان در اسرع وقت برطرف شود.
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