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تغییر در شیوه بخشش اضافه 
خدمت های سربازی

| رئيس اداره ســرمايه انســانى سرباز 
ستادكل نيروهاى مســلح توضيحاتى را درباره 
بخشش اضافه خدمت ناشــى از غيبت و تأثير 
غيبت در درجه و حقوق سربازان ارائه كرد.سردار 
موسى كمالى درباره اضافه خدمت هاى ناشى از 
غيبت از ســربازى گفت: از مدتى قبل تصميم 
گرفتيم كه مساله بخشش اضافه خدمت ناشى 
از غيبت سربازان را به فرماندهان يگان ها تفويض كنيم و آنان اين اختيار 
را دارند كه بر اساس نوع رفتار و حســن اخالق سربازان، تا دو سوم اين 
اضافه خدمت را ببخشند اما ديگر اين طور نيست كه قبل از اعزام خدمت 
اعالم شود كه اضافه خدمت ناشــى از غيبت بخشيده خواهد شد.رئيس 
اداره سرمايه انسانى سرباز ستادكل نيروهاى مسلح همچنين با تاكيد بر 
اينكه مسئوالن يگان ها اجازه صدور اضافه خدمت انضباطى براى سربازان 
را ندارند، گفت: ســتادكل نيروهاى مســلح بارها تاكيد كرده كه نبايد 
اضافه خدمت انضباطى براى سربازان صادر شود و در همين راستا نيز هيچ 
مسئولى در يگان ها حق ندارد كه چنين اضافه خدمتى را براى سربازان 
صادر كند.كمالــى درباره اينكه آيا غيبت تأثيــرى در حقوق و دريافتى 
سربازان دارد يا خير؟ هم گفت: غيبت تأثيرى در مبلغ پرداختى ماهانه 
سربازان ندارد. حتى برخى از سربازان تصور مى كردند كه در ماه هاى اضافه 
خدمت حقوقشان قطع مى شود كه اين مساله نيز درست نيست و سربازان 

در ايام اضافه خدمت به ميزان ماه هاى ديگر حقوق مى گيرند.

نه، وزیر بهداشت به تفکیک »غذا« از 
سازمان غذا و دارو

| وزير بهداشت به ســوالى درباره علت 
تغييــرات مديريتى در ســازمان غــذا و دارو و 
همچنين مباحث مطرح شــده مبنى بر جدايى 
حوزه «غذا» از سازمان غذا و دارو پاسخ داد. به 
گزارش كائنات به نقل از ايســنا، با رفتن دكتر 
مهدى پيرصالحى از سازمان غذا و دارو و نشستن 
دكتر محمدرضا شانه ساز بر مسند سرپرستى اين 
سازمان، اما و اگرهايى درباره تغيير رويكرد وزير بهداشت نسبت به حوزه 
دارو مطرح شد، اما دكتر سعيد نمكى درباره علت تغيير و تحوالت مديريتى 
در حوزه داروى كشور، اعالم كرد: بنده در وزارت بهداشت ساز و كارى را 
در حمايت از توليد داخل براى همكارانم تعريف كرده ام. بر همين اساس 
هم يكى از پاكيزه ترين دوستان و برادرانم را يعنى آقاى دكتر پيرصالحى 
را بر مسند ســازمان غذا و دارو منســوب كردم؛ چرا كه يكى از بهترين، 
پاكيزه ترين و خوش ســابقه ترين مديرانى هستند كه مى شناسم، اما در 
ادامه كار فكر كردم ساز و كارهاى مناسب براى مقابله با هجمه هاى دشمن 
به دست اين عزيزان فراهم نشده و بايد مجدداً با ساز و كارى جديد و با يك 
آرايش مناسب جديد اقدام كنيم كه اين كار را آغاز كرديم و در مجموعه 
سازمان غذا و دارو و اداره كل تجهيزات پزشكى به عنوان يك قرارگاه عمل 
كرديم.در همين راستا دكتر سعيد نمكى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به 
سوالى درباره علت تغيير دوباره در سازمان غذا و دارو گفت: رويكرد ما در 
سازمان غذا و دارو تغييرى نكرده است، اما تغييرات مديريتى به اين معنى 
است كه برنامه ها و اقدامات مان مقدارى تسريع خواهد شد و وضعيت در 

اين سازمان قرارگاهى تر مى شود.

۲۸۰۰ متقاضی پشت نوبت »فرزندخواندگی« در تهران
| مديركل بهزيستى استان تهران از وجود 2800 متقاضى پشت نوبتى 
فرزندخواندگى در استان تهران خبر داد. داريوش بيات نژاد در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 2800 متقاضى فرزندخواندگى پشت نوبتى 
در اســتان تهران وجود دارد، گفت: خانواده هايى كه به داليل پزشكى صاحب 
فرزند نشــده و تمايل دارند كــه فرزندى را به فرزندخواندگــى بپذيرند، عمده 
متقاضيان سازمان بهزيستى در اين خصوص هستند.وى با بيان اينكه برخى از 
خانواده ها نيز كه فرزند دارند، تمايل دارند به خاطر احسان و نيكوكارى فرزندانى 
را به فرزندخواندگى بپذيرند، افزود: خانواده هايى هســتند كه دنبال فرزندانى 
با مشــكالت درمانى هســتند و مى خواهند آنها را در غالــب فرزندخواندگى يا 
امين موقت بپذيرند و روند درمانشــان را دنبال كنند.مديركل بهزيستى استان 
تهران با بيان اينكه در ســال هاى اخير فرايند فرزندخواندگى در كشور تسريع 
و تسهيل شده است، تصريح كرد: در اســتان تهران نيز به شكل پايلوت فرايند 
فرزندخواندگى از طريق ســامانه مربوط به اين موضوع صــورت مى گيرد. اين 
ســامانه به زودى به شكل سراســرى در كشــور فعاليت خواهد كرد.بيات نژاد 
ادامه داد: بــه دنبال همكارى خوبى هــم كه با قوه قضائيه داريــم، اين فرايند 
تسهيل شده اســت. اولويت ما هم اين نيست كه كودكان در مراكز شبانه روزى 

و شيرخوارگاه ها نگهدارى شوند. 

93 درصد از اتباع خارجی کشور افغان 
هستند

| مدير كل امور اتباع خارجى وزارت كشور با بيان اينكه 93درصد از 
اتباع كشور افغان هستند، ازتحويل برخى از كارت هاى آمايش اتباع خبرداد.

مهدى محمودى با بيان اينكه طرح آمايش اتباع هرســاله انجام مى شود، 
اظهار كرد: تعدادى از پناهندگان در طرح هاى آمايشى يك تا سيزدهم شركت 
كردند و به نوعى در داخل كشور تحت عنوان پناهنده باقى مانده اند كه براى 
اين افراد و خانواده هايشان كارت هايش آمايش صادر مى شود.وى ادامه داد: 
طرح آمايش به دليل اين است كه اطالعات اتباع ساكن در كشور به روز شود 
زيرا ممكن اســت والدت يا فوتى بين آنها رخ داده باشد يا تغيير مكان داده 
باشند. به همين دليل نياز است كه سالى يكبار اين طرح انجام شود. همچنين 
در اين طرح نيازســنجى براى ارائه خدمات، تمديد دفترچه هاى ســالمتى، 
صدوركارت اشتغال صورت مى گيرد.مدير كل امور اتباع خارجى وزارت كشور 
اضافه كرد: طرح آمايش چهاردهم كه 25 ارديبهشــت كليد خورد، از هشتم 
خرداد ماه نيز نوبت دهى آغاز و از 18 همين ماه نيز به صورت رســمى شروع 
شد. قرار است امروز سه شنبه طى مراسمى به صورت نمادين در يكى از دفاتر 

خدمات اتباع كارت هاى صادر شده را تحويل دهيم.

»گل«؛ عمده مخدر مصرفی دانش آموزان
| دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه نوع مواد مصرفى شايع 
در ميان دانش آموزان، «گل» اســت گفت: آمار اعتياد در جمعيت دانش آموزى 
2.1 درصد اســت و افزايش پيدا نكرده است. سردار اســكندر مومنى در نشست 
خبرى خود با اصحاب رسانه در آستانه روز جهانى مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به 
پرسش ايسنا درباره وضعيت اعتياد در جمعيت دانش آموزى و برنامه هاى پايش 
و كاهش عرضه در اطراف مدارس اظهار كرد: حتما بايد پايش هاى مجدد در اين 
زمينه صورت بگيرد، چون جمعيت دانش آموزى ثابت نيست و هر ساله تعدادى 

فارغ التحصيل مى شوند و بايد اين پايش ها بروز رسانى شوند.
وى افزود: آمار اعتيــاد در جمعيت دانش آموزى 2.1 درصد اســت و افزايش 

نيافته است.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره شايع ترين ماده مصرفى در ميان دانش 
آموزان گفت: متاسفانه قاچاقچيان بسته هاى جديد و رنگين را با تبليغات گسترده 
تبليغ مى كنند و طبيعى است كه هدف آنها نوجوانان هستندو قاچاقچيان با تاكيد 
بر بى ضرر بودن اينكار را شروع مى كنند.مومنى ادامه داد: نوع مواد مصرفى شايع 
در ميان دانش آموزان، «گل» است كه آگاه سازى درباره آن بهتر شده است. قبال 
مى گفتند منشاء گياهى دارد و ضرر ندارد، در حالى كه قدرت توهم زايى آن بيشتر 

است، اما اكنون روند با آگاه سازى متوقف شده است.

| با اســتناد به برخى منابع، صنعت مد و پوشــاك دومين 
صنعت آلوده كننده محيط زيســت اســت. بيــش از 8000 ماده 
شــيميايى مضر در اين صنعت كاربرد دارند كه مقصد نهايى تمام 
آن ها جايى نيست جز خاك و آب هاى زير زمينى و آب هاى  جارى. 
همچنين حدود 10 درصد از گازهاى گلخانه اى در دنيا توسط صنعت 
پوشاك توليد مى شود. تمام اين ها، برندهاى جهانى پوشاك در دنيا 
را مجبور كرده اســت كه اهداف «مد پايدار» را هر چند به صورت 
نمادين، دنبال كنند. توليد كفش از زباله هاى پالستيكى اقيانوس ها 
و جعبه هاى پوشاكى كه با كاشت آن ها گياه سبز مى شود حكايت از 
اين موضوع دارد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، صنعت پوشاك 
را جزو پنج صنعت اول آلوده كننده محيط زيســت و با اســتناد به 
برخى منابع دومين صنعت پس از صنايــع نفتى معرفى كرده اند. 
مطالبه عمومى مردم در سراسر دنيا، بسيارى از شركت هاى بزرگ 
توليد پوشــاك در جهان را به ســمت توليد لباس هايى سازگار با 
محيط زيســت يا «مد پايدار» سوق داده اســت. براى درك بهتر 
مفهوم «مد پايدار» مى توانيــد دوران كودكى خود را تصور كنيد. 
زمانى كه مادرتان لباس هايى با اندازه هاى بزرگتر برايتان مى خريد 
تا بتوانيد سال ها از آن اســتفاده كنيد و حتى پس از اينكه لباس ها 
عمر مفيد خود را مى كردند تبديل به وســيله قابل استفاده ديگرى 
در خانه مى شــدند. اين دقيقا همان چيزى است كه «مد پايدار» 

دنبال مى كند.
بهار خليلى فرد - فعال حوزه مد پايدار- در پاسخ به اين پرسش كه 
در فرايند توليد پوشاك چه اتفاقاتى مى افتد كه اين حجم از آلودگى 
را در پى دارد، توضيح مى دهد: روند توليد و مصرف پوشاك به سه 
مرحله تقسيم بندى مى شود كه هر كدام از اين مراحل آسيب هايى 
را به دنبال دارند. تصور كنيد كه در مرحله اول براى كشت پنبه نياز 
به آب و حتى سم پاشــى داريم. پنبه از جمله محصوالتى است كه 
بيشــترين نياز آبى را دارد به طورى كه يك كيلو پنبه 20 هزار ليتر 

آب مصرف مى كند.
مرحله كشــت محصول فقط به نياز آبى محدود نمى شود بلكه به 
مواد شيميايى براى مقابله با آفات ها نيز نياز است. خليلى فرد در اين 
زمينه اشاره مى كند كه در بررسى 2.5 درصد از زمين هاى كشاورزى 
كشت پنبه متوجه  شدند كه از 16 درصد از آفت كش هاى جهان براى 
توليد پنبه استفاده مى شود همچنين كارگرهايى كه سر زمين هاى 
پنبه مشغول فعاليت هســتند در تماس مستقيم با اين سموم قرار 

دارند و بعضا دچار اختالالت ژنتيكى شده اند.
مرحله دوم پس از كشت محصول، توليد مواد خام به پارچه است. 
اين مرحله كه شــامل بافت پارچه مى شــود يكى از پرمصرف ترين 
مراحل در حوزه آب است. اين فعال حوزه مد پايدار در ادامه ضمن 
اشاره به اين مرحله توضيح مى دهد: رنگرزى پارچه ها نيز در مرحله 

دوم توليد پوشــاك اتفاق مى افتد و اغلب به صورت شيميايى انجام 
مى شود. پس از اينكه كار رنگ زدن به پارچه تمام شد، گنداب آن 
به ســمت رودخانه ها و خاك رها و تبديل به تهديدى عليه سالمت 

انسان و ساير موجودات زنده مى شود.
اين طراح لبــاس ادامه مى دهــد: پلى اســترها و پارچه هايى با 
پايه(base) نفتى نيز بخشى از مواد مصرفى در صنعت پوشاك است. 
پارچه هايى از اين دست، در مرحله سوم (مرحله مصرف) بيشترين 
آسيب به محيط زيست را به دنبال دارند. هنگام شست  و شوى اين 
لباس ها ميكروفيبرهاى پالستيكى از آن  جدا مى شود كه به زمين و 
رودخانه ها بازمى گردد و در نهايت به غذاى ماهيان و انسان ها تبديل 

مى شود و به هم خوردن چرخه طبيعى اكوسيستم را در پى دارد.
لباس هاى ما اغلب بيشتر از خودمان ســفر كرده و از كشورهاى 
مختلف گذشته تا به دست ما رسيده اند بنابراين آلودگى سيستم هاى 

حمل ونقل پوشاك را بايد به ساير آلودگى هاى آن اضافه كرد.
خليلى فرد ادامه مى دهد: زمانى كه بشــر متوجه افزايش سرعت 
رشد مصرف و پيشى گرفتن آن از تجديدپذيرى منابع شد، موضوع 
پايدارى در صنعت شكل گرفت. پايدارى در توليد يعنى اقدام جدى 
براى زنده نگه داشتن زمين و در نتيجه بقاى انسان. به همين ترتيب 
«مد پايدار» به معناى توليد و اســتفاده از پوشاك با كمترين تاثير 

منفى بر محيط زيست است. 

| معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر از كاهش 
دســتگيرى عناصر اصلى توزيع كننده مواد مخدر و افزايش مقابله با خرده فروشان خبر 
داد. به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، ســردار ناصر اصالنى (معاون مقابله با عرضه و امور 
بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر) درباره كشفيات مواد مخدر در دو ماهه فروردين و 
ارديبهشت در سطح كشور گفت: در دو ماه ابتداى سال جارى 143 تن و 623 كيلو انواع 
مواد مخدر از ســطح كشور كشف و ضبط شده اســت، در حالى كه در مدت مشابه سال 
گذشته 137 تن 630 كيلو انواع مواد كشف شده بود و در مجموع امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 4 درصد رشد كشفيات مواد مخدر داشتيم.
وى ادامه داد: در ميان مواد مخدر كشف شده ترياك داراى باالترين رتبه و پس از آن 
حشيش،  هروئين، مرفين، شيشه و ساير موارد هستند. همچنين در بحث عمليات هاى 
منجر بــه درگيرى با قاچاق چيان مواد مخدر در دو ماه ابتداى ســال جارى 107 درصد 
افزايش عمليات درگيرى با قاچاقچيان را داشتيم كه نشان از چابكى نيروهاى ما در پليس، 

وزارت اطالعات، نيروى انتظامى و بسيج  است.
 معــاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به آمار 
دستگيرشدگان در بحث مواد مخدر در دو ماه ابتدايى سال 98 گفت: در بحث دستگيرى 
نسبت به سال گذشــته 48 درصد افزايش دستگيرى را شــاهد بوديم. بيشترين رشد 

دســتگيرى نيز در رابطه با معتادان متجاهر بوده است. يكى از اولويت هاى ستاد مبارزه 
با مواد مخدر موضوع پيشــگيرى است و از ابتداى ورود ســردار مومنى تا به امروز بيش 
از 12500 معتاد متجاهر از ســطح شهر تهران جمع آورى شده  اســت و در مراكز ماده 
16 نگهدارى مى شــوند. همچنين بيش از 19500 معتاد متجاهر نيز در ساير استان ها 
جمع  آورى شده اند. فرآيند جمع آورى معتادان متجاهر نيز شامل شناسايى، دستگيرى، 
سامان دهى، نگهدارى، درمان، توانمندســازى، صيانت و اشتغال است و مجموعه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، بهزيستى و پليس و سازمان فنى و حرفه اى در اين فرآيند نقش دارند 
و به دنبال اين هســتيم تا بتوانيم با انجام اين فرآيند پس از اتمام سم زدايى در خصوص 

صيانت و توانمندسازى اين افراد قدم برداريم.
اصالنى با اشاره به تفاهم نامه ســتاد مبارزه با مواد مخدر با سپاه پاسداران براى ايجاد 
مراكز نگهدارى، درمان و كاهش آســيب معتــادان (مراكز ماده 16) در 10 كالنشــهر 
تصريح كرد: بعد از تهران استان هاى فارس، اصفهان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و 
خراسان رضوى داراى بيشترين معتادان متجاهر هستند. متاسفانه در تمام كالنشهرها 
معتادان متجاهر جمعيت بيشترى دارند و اين ها يك معضل جدى براى ما هستند. البته 
برنامه ريزى هايى براى ســاماندهى معتادان متجاهر در اين كالنشــهرها صورت گرفته 
است، از جمله افتتاح مراكز نگهدارى و توانمندسازى معتادان متجاهر در استان هاى قم 

و كرمان كه اميدواريم بتوانيم با اين اقدامات وضعيت معتادان متجاهر را در كالنشهرها 
مديريت كنيم.

وى با اشاره به ضعف قوانين در خصوص نگهدارى معتادان متجاهر گفت: در اين خصوص 
ورود كرده ايم و اميدواريم با همكارى مجلس قوانين مربوط به نگهدارى معتادان متجاهر 
اصالح شــود.معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش 
ديگرى از صحبت هايش خاطرنشان كرد: در دوماهه ابتداى سال جارى 239 باند شناسايى 
و منهدم شــده اند. همچنين در اين مدت انهدام كارگاه شيشه 38 درصد نسبت به سال 
گذشته كاهش داشته است و اين امر به دليل كنترل مرزها و ممانعت از ورود پيش سازها 
است و ما موفق شديم 78 درصد ورود پيش ســاز ها به صورت قاچاق به كشور را كاهش 
دهيم.او ادامه داد: در واقع يكى از عوامل موثر در اين زمينه اقدامات حفاظتى خوبى است 
كه در مرزها انجام شــده و كماكان ادامه دارد. همچنين از آنجا كه اين پيش سازها تنها 
براى توليد مواد مخدر به كار برده نمى شود و در صنعت داروسازى و بهداشتى نيز استفاده 
مى شود، در كميته ملى پيش سازها كه در ســتاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت مى كند، 
نيازسنجى شده است و پيش سازها براساس نياز اين صنايع وارد مى شوند و نظارت و كنترل 
بر كارخانه ها نيز بيشتر شده است تا پيش سازها خارج از نياز كارخانجات وارد نشوند، اين 

نظارت ها نيز توسط دانشگاه هاى علوم پزشكى پليس و ستاد انجام مى شود.

خبر

کاهش دستگیری 
عناصر اصلی 
توزیع کننده مواد مخدر 
و افزایش مقابله با 
خرده فروشان

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

صنعت پوشاک چه بالیی بر سر زمین می آورد؟

خبرنامه دریچه

الیحهدوفوریتیعوارضشهرییکشنبههفتهآیندهتقدیمشورامیشود

| عضو كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر گفت: ايرادات انتظامى 
و امنيتى «طرح زيست شبانه» با هماهنگى نيروى انتظامى برطرف خواهد شد. 
به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، طرح زيست شــبانه در بهمن ماه سال گذشته 
در شوراى شهر تهران به تصويب رسيد و مقرر شد اين طرح به مدت شش ماه از 
ارديبهشت ماه به صورت آزمايشى در چند نقطه پايتخت اجرا شود، اما اجراى آن 
پس از ماه مبارك رمضان  به دليل نداشتن پيوست انتظامى متوقف شد و در حالى 
كه پليس بر الزام رعايت پيوست امنيتى در اين طرح تاكيد دارد و اجراى اين طرح 
را تا رعايت نشدن ضوابط انتظامى منتفى مى داند،  اما برخى اعضاى شوراى شهر 

بر اجراى آن تاكيد دارند.
در همين راستا حسن خليل آبادى،  عضو كميسيون اجتماعى،  فرهنگى شوراى 
شهر در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در اين باره گفت: طرح زيست شبانه اكنون در 

فرماندارى تهران قرار دارد و در حال بررسى است.

وى با اشاره به اينكه مراكز انتظامى و امنيتى ايراداتى به اين طرح وارد مى دانند، 
تصريح كرد: مخالفت اساســى از سوى نيروى انتظامى وجود ندارد،  گرچه به اين 
طرح ايرادتى  به لحاظ انتظامى و امنيتى گرفته شــده كه بايد با نيروى انتظامى 

هماهنگى داشته باشيم و آنها را حل كنيم.
خليل آبادى با بيان اين نكته كه پيوســت هاى امنيتى و انتظامى طرح بايد از 
سوى نيروى انتظامى تدوين شود، گفت: شورا نيز بايد كمك كند تا اين پيوست ها 

به تصويب برسد.
عضو كميسيون اجتماعى،  فرهنگى  شوراى شــهر تهران با بيان اين نكته كه 
زيست شبانه در تهران فى نفسه در حال اجرا است، افزود: مردم شب ها در سطح 
شهر تردد مى كنند و شــب هاى تهران زنده است. اين طرحى نيست كه بخواهد 
مردم را شب ها به بيرون خانه بكشــاند،  مردم خودشان بيرون هستند. در نتيجه 
مديريت شهرى موظف است امكانات رفاهى مردم را در شب نيز فراهم كند و اين 

كار را با همكارى پليس و مراكز امنيتى اجرا خواهد كرد.
وى گفت: زيست شبانه يك نوع پيش گيرى از مســائل امنيتى و انتظامى نيز 
است. وقتى مردم در هنگام شب نيز در سطح شهر حضور داشته باشند،  اتفاقات 
جنايى و آســيب هاى اجتماعى كمتر اتفاق مى افتد. براى مثال در بازار تهران در 
هنگام روز به دليل شــلوغى اثرى از افراد معتاد و آسيب ديده اجتماعى نيست،  
اما به محض تعطيلى بــازار و كاهش تردد اين مكان به پناهگاهى براى معتادان و 
افراد آسيب ديده تبديل مى شود.خليل آبادى در ادامه افزود: اگر در زيست  شبانه 
امكان بزهكارى وجود دارد،  اين اتفاق در روز نيز مى افتد. در زيست شبانه نيز همان 
زندگى روزانه جريان دارد و اتفاقا باعث مى شــود، افراد آسيب   ديده به مكان هاى 
ديگر پناه ببرند و در سطح شهر تردد نداشته باشند.عضو شوراى شهر تهران اظهار 
داشت: منتظر نظر نيروى انتظامى مى مانيم و قطعا با آنها همكارى خواهيم داشت 

و پليس نيز با ما همكارى دارد. 

عضو شورای شهر تهران:

»طرح زیست شبانه« با همکاری پلیس و مراکز امنیتی اجرایی می شود

| نماينده هاى مردم مناطق ســيل زده در مجلس 
شوراى اسالمى از آخرين وضعيت مردم اين مناطق گفتند 
و از كندى در روند كارها گاليه كردند. به گزارش كائنات 
به نقل از ايلنا، حميدرضا كاظمى (نماينده مردم پلدختر 
در مجلس شوراى اســالمى)  با اشاره به آخرين وضعيت 
مردم مناطق سيل زده گفت: حادثه سيل بسيار گسترده 
بود و به خانه هاى زيادى خسارت وارد شد. در بخش هايى 
كه خســارت به منازل وارد شــده، پرداخت خسارت تا 
حدودى انجام و افراد به بانك ها معرفى شــدند و در حال 
تعمير منازلشان هســتند. در حال حاضر فصل جانمايى 
است و تالش مى شود، بعد از جانمايى به منازل تخريبى 

رسيدگى شود.
وى درباره مشكالت مردم مناطق سيل زده گفت: يكى 
ديگر از مشكالت اساســى مردم تهيه لوازم خانگى است 
كه بايد اين لــوازم به صورت پكيج به آنهــا تحويل داده 
شود. با توجه به نزديك شــدن فصل گرما به وسايلى از 
جمله يخچال، كولر و... نياز است، اما متاسفانه تامين آن 
به كندى صورت مى گيرد، روند كند در ارائه لوازم منزل 
موجب شده زندگى مردم با مشــكالت ديگرى نيز رو به 
رو شــود.  از اين رو بايد هرچه سريع تر مشكل مردم حل 
شود و پكيج لوازم خانگى به سرعت به دست مردم مناطق 
سيل زده برســد، مردم در حال حاضر به اين پكيج ها نياز 
دارند، اگر در زمان ديگرى به دست شان برسد، ديگر چه 

نيازى به آن است.

عدم رسیدگی به وضعیت راه ها و پل ها
نماينده مردم پلدختر درباره نيازهاى اصلى مردم مناطق 

ســيل زده پل دختر گفت: تامين لوازم خانگى، تســريع 
در پرداخت خسارات كشــاورزى و مسكن، رسيدگى به 
وضعيت راه هــا و پل ها از جمله نيازهاى اساســى مردم 
است، اما متاسفانه با گذشــت نزديك به 70 روز بخشى 
از راه ها مشــكل دارد. به عنوان مثال راه ها هنوز روكش 
آســفالت ندارند و جاده به صورت خاكى است، همچنين 
چندين پل هم بايد متصل شــوند. االن فصل برداشــت 
محصوالت كشاورزى اســت و عدم رسيدگى به وضعيت 
راه ها و پل ها مى تواند، مشكالت ديگرى به وجود بياورد. 
بايد سريع تر مشكالت راه ها و پل ها برطرف و خسارات به 

مردم پرداخت شود.

باید سریع تر مشــکالت راه ها و پل ها برطرف و 
خسارات به مردم پرداخت شود

كاظمى درباره خسارت هاى وارد شــده به شهرستان 
پلدختر گفت: در بخش كشاورى حدود هزار ميليارد، در 
بخش منازل و لوازم خانگى و خسارت روستايى و شهرى 
حدود هــزار و 500 ميليارد و خســارت راه ها نيز حدود 
هزار ميليارد بوده است. به طور كلى نزديك به پنج هزار 
ميليارد به بخش هاى مختلف شهرســتان پلدختر آسيب 

وارد شده است.
وى در پاسخ به اين ســوال كه چقدر زمان نياز است تا 
مشكالت پل ها و راه ها برطرف شود؟ گفت: حرف ما اين 
است كه مى توان تعمير پل ها را ســريعتر انجام داد. آن 
قسمت از راه ها كه رو شكافى شده، بايد روكش آسفالت 
شود تا مردم به راحتى تردد كنند و درست نيست بيش از 

اين ساخت و ساز آن زمان ببرد.

نماينده مردم پلدختر اظهار داشت: وى درباره بازسازى 
منازل آســيب ديده و تخريبى گفت: تعميرى ها در حال 
انجام اســت و بايد براى منازل تخريبــى جانمايى انجام 
شود، همچنين واگذارى زمين ها كه الزمه جانمايى است، 

در حال انجام است.

بازگشت مردم مناطق ســیل زده به خانه هایی که 
امن نیستند

على ســارى (نماينده مردم اهواز در مجلس شــوراى 
اسالمى)  درباره وضعيت مردم سيل زده گفت: در خصوص 

مناطق سيل زده چند موضوع حائز اهميت است؛ موضوع 
اول مربوط به كشاورزان اســت، زيرا حادثه سيل بيشتر 
در مناطق روســتايى اتفــاق افتاده و در بخش شــهرى 
خيلى كمتر بوده اســت. در خصوص خسارت كشاورزان 
سامانه اى از سوى وزارت كشور تدارك ديده شده كه اين 
ســامانه تحت اينترانت اســت و به همين دليل با كندى 
زيادى مواجهيم، پيش تر براى تسريع  در روند اين سامانه 
و باال بردن ظرفيت آن تذكر داديم تا اطالعات مربوط به 
مناطق سيل زده و آســيب هاى آن را به سرعت وارد اين 

سامانه كنيم.

امن بازگشت سیل زدگان به خانه های نا

| پيروز حناچى  شهردار تهران با اعالم اين خبر كه يكشنبه هفته آينده اليحه دوفوريتى عوارض شهرى را به 
شورا خواهد برد، گفت: قرار بود اليحه اى دو فوريتى در مورد عوارض به شورا ارائه دهيم كه در اين خصوص تجديد نظر 

عمومى صورت گرفت. 
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