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اجتماعي

وطن امروز شماره 2512

سالمت
سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد

واردات داروی مورد نیاز یک سال
آینده تا مهر

سخنگوی س��ازمان غذا و دارو گفت طبق
سیاستهای این س��ازمان ،برای جلوگیری از
بروز مشکل در تامین دارو به دلیل تحریمهای
آینده ،بخش عم��دهای از واردات دارو تا پایان
مهرم��اه انجام میش��ود .کیان��وش جهانپور
در گفتوگ��و با ایس��نا ،درباره عل��ت واردات
برخ��ی داروها با حجم باال در  4ماه اول س��ال
توضی��ح داد و گفت :مجوز واردات دارو یا مواد
اولیه دارویی بر اس��اس روند مصرف سالهای
گذشته صادر میش��ود .بارها اعالم کردهایم از
نظر روند واردات دارو تقریبا مشکلی از ابتدای
سال نداشتهایم .آنچه مورد تاکید سازمان قرار
دارد ،این اس��ت که ش��اید امسال نیاز داشته
باشیم برخالف سالهای گذشته به جای اینکه
ب��ار واردات دارو و م��واد اولیه در تمام ماههای
سال توزیع شود ،تا پایان مهرماه بتوانیم بخش
عم��دهای از ای��ن واردات را از طری��ق بخش
خصوصی انجام دهی��م و آنها را ذخیره کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه در روند عادی واردات دارو و
مواد اولیه مشکلی نداشتیم ،ادامه داد :االن به
صورت فوری نیازمند تسریع و تسهیل در این
موضوع هستیم تا طی هفتههای آینده بتوانیم
این کار را انجام دهیم ،اگر جز این باشد قطعا با
تشدید تحریمها ،در برخی موارد ممکن است با
مشکل روبهرو شویم.
نبضجامعه
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

کشف  21میلیارد تومان
لوازم خانگی احتکار شده

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
یک انبار لوازم خانگی مربوط به یکی از برندهای
کشور آلمان در استان البرز کشف شد که بالغ
ب��ر  21میلیارد تومان جنس احتکار کرده بود.
سیدیاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان تعزیرات
حکومتی در گفتوگو با فارس ،اظهار کرد :یک
انبار لوازم خانگی مرب��وط به یکی از برندهای
کش��ور آلمان در اس��تان البرز کش��ف شد که
محصوالت خود را احتکار کرده بود .وی افزود:
مسؤوالن این شرکت اظهار میکردند اجناس
این برند در کشور موجود نیست اما طی بازدید
س��رزده از انبار آن مش��خص ش��د بالغ بر ۲۱
میلیارد تومان انواع لوازم خانگی احتکار ش��ده
و عرضهای انجام نش��ده است .رایگانی تصریح
کرد :این شرکت و مدیر آن سابقه محکومیت
دارند و با توجه به وضعی که پیش آمده عالوه
بر الزام به عرضه از همین امروز با ش��دیدترین
مجازاتها مواجه خواهند شد و پرونده آنها در
سازمان تعزیرات حکومتی استان البرز در دست
بررسی است.
فرمانده انتظامی تهران اعالم کرد

احضار  ۸۵۰نفر
در رابطه با پروندههای سکه و ارز

فرمانده انتظامی تهران بزرگ
از احضار بی��ش از  ۸۵۰نفر
در ارتب��اط ب��ا پروندهه��ای
واگذار شده به پلیس آگاهی
در ح��وزه س��که و ارز خبر
داد .به گزارش ایس��نا ،سردار حسین رحیمی
در حاش��یه اجرای طرح دس��تگیری سارقان
ش��هر تهران که پیش از ظهر دی��روز در مقر
پلیس آگاهی تهران برگزار ش��د در پاسخ به
پرسش��ی درباره پرونده احتکار کاغذ در یکی
از انبارها اظهار ک��رد :پرونده مربوط به کاغذ
 2-3روزی اس��ت به پلیس آگاهی ارجاع و در
این زمینه پروندهای تشکیل شده و رسیدگی
ب��ه موضوع در دس��تور کار اس��ت که بزودی
جزئیات بیش��تری از آن اطالعرسانی خواهد
شد .رحیمی همچنین درباره آخرین اقدامات
پلی��س در بازار س��که و ارز نیز خاطرنش��ان
ک��رد :این موضوع ج��زو پروندهه��ای جدی
پلیس آگاهی اس��ت و ح��دود  8پرونده مهم
از س��وی دس��تگاه قضایی برای رسیدگی در
اختیار پلیس ق��رار گرفته اس��ت .وی افزود:
در همین راس��تا بالغ ب��ر  ۸۵۰نفر در ارتباط
با این پروندههای بزرگ احضار شدند که البته
توجه داشته باشید این افراد احضار شدهاند و
به معنای بازداشت یا دستگیری آنان نیست .از
این تعداد چندین نفر زندانی ش��ده و چندین
نفر دیگر نیز در مرحله صدور رأی قرار دارند.

چهارشنبه  24مرداد 1397

رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی بهزیستی ضمن اعالم طراحی سایت جمعآوری کمکهای مردمی عنوان کرد

سودبرخیسلبریتیهاازکمکهایمردمی!

گروهاجتماعی:تبجمعآوریکمکهای
مردمی توسط س��لبریتیها همزمان با
وقوع حادثه زلزله کرمانش��اه در آبانماه
 96داغ ش��د اما پس از گذش��ت ماهها
هنوز سرنوش��ت این کمکها مشخص
نش��ده و انتقادها و گالیهها از این اقدام
غلط هم نتوانس��ته برخی از این افراد را
مجاب به هزینه کردن این کمکها کند.
حاال با وجود این شرایط رئیس دبیرخانه
مشارکتهای مردمی بهزیستی از نظارت
جدی بر کمکه��ای مردمی خبر داده
اس��ت« .فرهاد اقطار» جمعآوری کمک
توس��ط س��لبریتیها و اعالم حس��اب
شخصیش��ان را تخلف دانست و اظهار
داشت :این افراد باید در مقابل بهزیستی
پاسخگو باشند .اقطار با انتقاد از وضعیت
فعالیت برخی خیریهه��ا و عدم نظارت
بر آنها به فارس گفت :مردم همیش��ه با
شک و تردید کمکهای خود را به برخی
خیریهها واریز میکنند و مطمئن نیستند آیا این
کمکها در آنجایی که میخواهند هزینه میشود
یا خیر و شاید دلیل اینکه مشارکتهای مردمی از
دولت به سمت سلبریتیها رفته ،همین عدم اعتماد
باشد که باید بازگردد.
■■ طراحی سایت جمعآوری کمکهای مردمی

وی ادام��ه داد :در تمام دنیا س��اختاری تعریف
ش��ده که آیا خیریهها میتوانند پول جمع کنند یا
خیر ،به همین دلیل بهزیستی طبق دستورالعملی
که بزودی اعالم میکند ،سایتی طراحی کرده که
از پایینترین سطح مراکز غیرانتفاعی و خیریه اگر
پولی جمعآوری ش��ود ،باید در این سامانه اعالم و
ثبت ش��ود .رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی
سازمان بهزیستی گفت :س��ایت ثبت کمکهای
مردمی «ارمغان» به گونهای اس��ت که کمکهای
ثبتشده ظرف  ۲۴ساعت به خیر پیامک میشود
و به او میگوید پولش ثبت شده و آن مؤسسه یک
م��اه فرصت دارد با پول یا کاالی جمعآوری ش��ده
گ�روه اجتماع�ی :مع��اون ام��داد
رضوی
مس��تضعفان آس��تان ق��دس
رض��وی از اختص��اص اعتب��ار  600میلی��ارد ریالی
کمکهزینه خری��د جهیزیه وی��ژه زوجهای جوان
محروم سراس��ر کش��ور به مناسبت س��الروز ازدواج
حض��رت عل��ی(ع) و حض��رت زهرا(س) خب��ر داد.
به گزارش «وطنامروز» ،مصطفی خاکسارقهرودی با
بیان اینکه طرح اعطای کمکهزینه خرید جهیزیه
با دس��تور تولیت آستان قدس رضوی و به مناسبت
س��الروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)
در سراسر کش��ور اجرا میشود ،گفت :با اجرای این
طرح در اس��تانهای کش��ور 600 ،میلیارد ریال وام
قرضالحس��نه بدون کارمزد به  20هزار زو ج جوان
گزارش  2محس�ن پورع�رب :همی��ن که
موض��وع ازدواج به می��ان میآید
خن��دهاش میگیرد ،طفره میرود و بحث را عوض
میکن��د .با اص��رار از او میخواه��م دالیلش برای
نپذیرفتن زندگی متاهلی و ازدواج کردن را بگوید.
آهی میکش��د و مستقیم به مشکالت اقتصادی و
گرانیها اشاره میکند .از هزینههای برپا کردن یک
جشن س��اده گرفته تا مهیا کردن پول پیش برای
اجاره کردن یک خان��ه و چرخاندن چرخ زندگی،
اصلیتری��ن نکاتی اس��ت که درب��ارهاش صحبت
میکند ولی بین صحبتهایش با خنده به گرانی
س��که و مهریه هم گری��زی میزن��د و میگوید:
«برخی اطرافیانم در این مدت که س��که قیمتش
باال رفته با همسرانشان به مشکل خوردهاند .اینطور
نیست که همه آنها طالق بخواهند ،نه! اما چون در
عقدنامه مهریه را عندالمطالبه عنوان کردهاند حاال
طلب حقشان را میکنند .با این شرایط حتی اگر
هزینههای اولیه تشکیل یک زندگی را جور کنم از
اینکه روزی بخواهم قربانی مهریه شوم میترسم.
دخت��ری هم که به مهریه پایین راضی ش��ود کم
اس��ت و حتی اگر به مهریه پایین راضی ش��ود به
جایشطلب خانه یا ماشین میکند که نمیتوانم
از پس آن برآی��م» .این روزها نمونه این جوان که
ترس از هزینههای باالی تشکیل زندگی و مهریه
مانع ازدواجش��ان شده کم نیستند .مهریهای که با
مثل «کی داده؟ کی گرفته؟» معروف اس��ت ،این
روزها مان��ع بزرگی برای تش��کیل زندگی برخی
جوانان ش��ده اس��ت .این در حالی است که با بروز
بحرانهای اقتصادی و ش��غلی اخیر ،خانوادهها به
مهریه به عنوان یک پشتیبان برای فرزندشان نگاه
میکنند و معتقدند اگر این ضمانت مالی نباش��د
نظاموظیفه گروهاجتماعی:رئیسادارهسرمایه
انس��انی از برگ��زاری نخس��تین
آزمون مهارتآموزی س��ربازان وظیفه در سال ۹۷
با شرکت  ۷۰هزار نفر در  ۳۱استان کشور خبر داد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،س��ردار موس��ی کمالی با
اش��اره به موضوع توانمندس��ازی و مهارتآموزی
س��ربازان وظیفه اظهار کرد :برنامه توانمندسازی

س��ؤال مطرح اس��ت که اگر هنرمندی
کمکی را جمعآوری کرده ،چرا تاکنون
در حس��ابش نگه داشته است؟ در زلزله
کرمانش��اه از هم��ان روزه��ای اولیه که
سرکش��ی کردیم ش��رایط خوبی وجود
نداش��ت و ای��ن پولهای جم��عآوری
ش��ده باید همان روزهای اول برای رفع
نیازهای اصلی هزینه میشد نه اینکه یک
سلبریتی بیاید و بگوید شهرک فرهنگی
احداث میکند .فردی که آس��یب دیده
و خانه ن��دارد ،آن وقت برای  10س��ال
دیگرش میخواهند هزینه کنند!

■■ مقاوم�ت س�لبریتیها در براب�ر
بهزیستی

خی��ر اطالع دهد .وی به اینکه برخی سلبریتیها کمکهای جمعآوری
کمکهای انجام ش��ده را به ّ
در پاس��خ به اینکه نظارت بر
ش��ده را هزین��ه نمیکنن��د،
کارهای مؤسسات چگونه انجام رئیس دبیرخانه مشارکتهای مردمی گف��ت :این تخلف اس��ت؛ در
میشود ،گفت :در این سیستم بهزیستی :جمعآوری کمکها توسط دنیا چنین چیزی وجود ندارد
داش��بوردی تهی��ه ش��ده که س�لبریتیها تخل�ف اس�ت .در دنیا که یک فرد حقیقی ش��ماره
فعالیت مراکز را به طور دقیق چنی�ن چی�زی وجود ن�دارد که یک حس��اب اعالم کن��د ،چرا که
رصد میکند و بر اس��اس آن فرد حقیقی شماره حساب اعالم کند ،خزانهداریه��ای کش��ورهای
یارانهای که به این مراکز داده چرا ک�ه خزانهداریهای کش�ورهای پیش��رفته ب��ه آنه��ا اج��ازه
میشود متناسب با کمکهای پیش�رفته به آنها اج�ازه نمیدهند و نمیدهند و حسابهایش��ان
انجام ش��ده پرداخت میشود .حسابهایش�ان را مسدود میکنند را مس��دود میکنن��د و ب��ر
بعضا میبینیم مشارکتی که در و بر آن کمکها مالیات بسته میشود آن کمکه��ا مالیات بس��ته
یک مرکز جذب میشود بیش
میشود .اقطار گفت :ما قدری
از مددجویانی اس��ت که در آن مراکز وجود دارند و کمکاری کردهایم که مردم به ما اعتماد نمیکنند
این شکبرانگیز میشود.
و به س��لبریتیها اعتماد میکنند ،بنابراین سعی
■■جمعآوری کمک توس�ط سلبریتیها تخلف کردهایم در دستورالعمل جدید جذب و مشارکتها
بررس��یهای جدی داشته باشیم .وی تصریح کرد:
است
اقطار با بیان اینکه سرکشی و نظارت به همراه از طرفی برخی سلبریتیها بدشان نمیآید از این
اعالم تخلف از سوی مردم انجام میشود ،در پاسخ فضاها به نفع خود اس��تفاده کنند .وی گفت :این
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی خبر داد

اعطای کمکهزینه خرید جهیزیه به 20هزار زوج نیازمند
نیازمن��د اعطا میش��ود .وی با
بیان اینک��ه این طرح ویژه تازه
ع��روس و داماده��ای محروم
و نیازمن��دی اس��ت ک��ه برای
شروع زندگی مشترک و تأمین
جهیزیه مشکل دارند ،ادامه داد:
در این طرح زوجین نیازمند میتوانند به سلیقه خود
اجناس مورد نیازش��ان را از میان «کاالهای ایرانی»
خریداریکنند ،تا ضمن تأمین وسایل مورد نیاز برای

آغاز یک زندگی مش��ترک ،از
تولید ملی و تولیدکننده ایرانی
نیز در راستای تحقق شعار سال
عمل آی��د .وی در
حمای��ت به 
رابطه با چگونگی شناسایی این
زوجها توضیح داد :این زوجین
با کمک ارگانهای امدادرسان کشور شناسایی و برای
مساعدت به معاونت امداد مستضعفان آستان قدس
رضوی معرفی میش��وند .معاون امداد مستضعفان

«وطنامروز» از مانع مهم جوانان برای تشکیل زندگی گزارش میدهد

خان مهریه!

ممکن اس��ت ط��رف مقابل
براحت��ی خلف وع��ده کند و
تعهدش را زیر پا بگذارد .آنچه
مشخص است اینکه نوسانات
و باال رفتن ارزش ریالی سکه
در ماههای گذشته زنگ خطر
افزایش پروندههای طالق را به صدا در آورده و آمار
زندانیان مهریه گواه این مساله است که مهریه را هم
میدهند و هم میگیرند.
■■افزایش آمار زندانیان مهریه!

در همین باره چندی پیش سیداسداهلل جوالیی،
مدیرعامل ستاد دیه کشور از حبس  3هزار و 600
نف��ر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در کش��ور
خبر داده و گفته بود :شمار این زندانیان بویژه در 3
سال اخیر افزایش یافته و امروز به یک معضل ملی
تبدیل شده است .البته افزایش پروندهها تنها ناشی
از افزایش طالق نیس��ت ،بلکه بسیاری از پروندهها
به جهت تعدیل تقسیط مهریه تشکیل شده است.
با این ش��رایط به عقیده برخی معیار کنونی برای
پرداخ��ت مهریه عادالنه نیس��ت و همین موضوع
س��بب افزایش پروندههای طالق و تقسیط مهریه
شده اس��ت .افزایش آمارهای زندانیانی که توانایی
پرداخت مهریههای تعیین شده را ندارند در حالی
است که موضوع رفع جنبه کیفری از صداق باالی
 110س��که با تصویب قانون حمای��ت از خانواده
(مصوب س��ال  )91به تایید نماین��دگان مردم در
مجلس رس��ید اما تا به امروز تصوی��ب این قانون

نتوانسته مانع افزایش زندانیان
مهریه شود.

■■اق�دام قانون�ی ی�ا
فرهنگسازی؟

روحاهلل بابایی صالح ،عضو
هی��اترئیس��ه کمیس��یون
اجتماعی مجلس در این رابطه معتقد است :با توجه
به اینکه معیار ارائه مهریه در کشور ما سکه است،
در این راستا مجلس مصوبهای تعیین کرد تا تعداد
سکههای مهریه از یک میزان معینی افزایش پیدا
نکن��د .با این حال ،پرداخ��ت مهریه با قیمت یک
میلیون به نسبت قیمت این روزهای سکه منطقیتر
و امکانپذیر بود اما متاسفانه التهابات بازار سکه و
طال باعث شده است برخی خانمها از این وضعیت
سوءاستفاده کرده و تقاضای طالق و دریافت مهریه
کنند .این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به
اینکه افزایش قیمت سکه باعث افزایش پروندهها و
زندانیها شده است ،اظهار داشت :در این صورت یا
باید قیمت س��که را به زمان عقد زوجین محاسبه
کرد یا تعداد سقف پرداختی را کاهش بدهیم ،اگر
در این شرایط دس��تگاهقضایی و مجلس شورای
اس�لامی تدبیری نیندیش��ند ،به دلی��ل افزایش
زندانیه��ا ،س��اماندهی زندانها با مش��کل جدی
مواجه خواهد شد .اما عبدالرضا عزیزی ،عضو دیگر
کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پیشنهاد کاهش
سقف پرداختی مهریه نظر متفاوتی دارد .به عقیده
وی ،پرداخت مهریه موضوعی نیست که بتوان برای

برگزاری آزمون مهارتآموزی سربازان وظیفه
و مهارتآم��وزی کارکنان وظیفه که از س��ال 96
به صورت جدی آغاز ش��ده در س��ال  97با هدف
آم��وزش حدود  200ه��زار نفر اس��تمرار خواهد
یافت و در همین راستا چهارمین آزمون سراسری

مهارتآموزی کارکنان وظیفه که نخستین آزمون
در سال  97است ،روز شنبه  27مردادماه با شرکت
 70ه��زار نف��ر از کارکنان وظیف��ه داوطلب واجد
شرایط که ادعای مهارت دارند در  31استان برگزار

اقط��ار در ادامه افزود :م��ا به موضوع
س��لبریتیها ورود کردهای��م ،قبل از عید
بیشتر س��لبریتیها را دعوت کردهایم اما
برخ��ی از آنها مقاومتهای��ی کردهاند ،در
حالی که به ما به عنوان یکی از اصلیترین
دستگاههای نظارتی باید پاسخ دهند .رئیس دبیرخانه
مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی گفت :صرفا به
این جهت که فردی معروف و قابل اعتماد عدهای در
جامعه است ،کفایت نمیکند که پول جمعآوری کند،
اگر اتفاق ناگواری دوباره در کشور افتاد ،عملکرد ناقص
این سلبریتیها باعث میشود مردم دیگر به آنها اعتماد
نکنند .وی ادامه داد :از طرفی وظیفه سیستم بانکی
است که شماره حساب این سلبریتیها را بررسی و به
ما اعالم کند که کمکها در حسابشان باقی مانده یا
هزینه شده است .وی تأکید کرد:سلبریتیها باید به
بهزیستی پاسخگو باشند؛ یادم میآید خانمی از جامعه
سلبریتی اعالم کرده میخواهد با پولهای جمعآوری
ش��ده ،کلنگزنی مکانی را آغ��از کند اما تاکنون کار
ی از وی دیده نش��ده اس��ت ،در واقع برخیها
جدیا 
شوی تبلیغاتی راه میاندازند ،پولها در حسابشان
مانده و سودهای میلیاردی حرام به جیب میزنند و
به نظر میرسد نظام بانکی باید با آنها برخورد کرده و
حسابشان را مسدود کند.
آستان قدس رضوی اضافه کرد :طبق تفاهمنامهای
که با بانک قرضالحس��نه رسالت منعقد شده است،
به  20هزار زوج نیازمند سراس��ر کشور کمکهزینه
خرید جهیزی��ه در قالب اعطای وام قرضالحس��نه
بدون کارمزد به مبلغ  30میلیون ریال اعطا میشود.
خاکسار با بیان اینکه معاونت امداد مستضعفان آستان
ق��دس رضوی طی دو س��ال اخیر به بیش از  5هزار
زوج نیازمند کمکهزینه بالع��وض خرید جهیزیه
اعطا کرده است ،گفت :در کنار اعطای کمکهزینه
خرید جهیزیه و تسهیالت بدون کارمزد به زوجهای
جوان ،عموما خدمات رایگان مشاورهای و آموزشهای
مهارتهای زندگی توسط مرکز امور بانوان و خانواده
آستان قدس رضوی به این زوجها نیز ارائه میشود.
آن قانون و چارچوب مش��خصی تعیین کرد ،چرا
که یک موضوع ش��خصی و خانوادگی است .ایجاد
س��قف و معیار پرداخت مهریه و ایجاد محدودیت
قبال انجام شده و امکان تحمیل مجدد وجود ندارد.
عزیزی در این باره اظهار داشت :موضوعات مرتبط
با ازدواج نیاز به فرهنگسازی ویژه دارد ،اگر وزیران،
وکیالن و مسؤوالن کشوری عروسی فرزندانشان را
ساده برگزار کرده و مهریه دختران و پسرانشان را
در چارچوب اس�لامی حفظ کنند ،قطعا میتوانند
زمینهساز فرهنگسازی در امر ازدواج شوند.

■■راهحل ،بازگشت به عقب است

آماره��ای برخی اس��تانهای کش��ور اظهارات
عزی��زی ،نماینده مجلس را درباره فرهنگس��ازی
در ب��اب ازدواج تایید میکند .اعداد و ارقام نش��ان
میدهد کمتری��ن تعداد زندانی��ان مهریه مربوط
به اس��تان سیستانوبلوچستان اس��ت .با توجه به
فرهنگ مردم این اس��تان ،معم��وال میزان مهریه
پایین تعیین میش��ود و در صورت طالق نیز یک
ریش سفید و بزرگ قوم مبلغی را به عنوان مهریه
تعیین میکند تا پرداخت ش��ود و بانوان به دلیل
بافت بومی کمتر پیگیر این مساله میشوند .بررسی
پروندهها در این استان گویای آمار  26نفری تعداد
محبوسان به دلیل تعهد مهریه است .این در حالی
است که این آمار در استان فارس به  360زندانی و
در استان تهران به  330زندانی میرسد .بدون شک
تغییر الگوی زندگی و فراموشی سنتهای گذشته،
امروز تاثیر بسیاری بر معیارهای تشکیل یک زندگی
گذاشته اس��ت .بر همین اساس نگاه به گذشته و
الگوبرداری از روشهای صحی��ح میتواند راهحل
مناس��بی برای گذر از خان مهریه باشد و جلسات
چانهزنیهای مهریه را کاهش دهد.
خواهد ش��د .رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل
نیروهای مس��لح با بیان اینکه همه یگانهایی که
بیش از  100س��رباز دارند در این طرح مشارکت
دارن��د ،گفت :این آزمون در  120رش��ته با تأکید
بر تخصصهای بومی هر اس��تان برگزار میشود و
انشاءاهلل در نظر داریم این آزمونها هر  2ماه یک
بار برگزار شود.

آوای شهر
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهر تهران:

ساختمانهای دولتی ناایمن هستند

مدیرعامل س��ازمان آتشنشانی با تاکید بر
اینکه این سازمان از پلمب کردن ساختمانهای
ناایمن ابایی ندارد ،گفت ساختمانهای دولتی
ایمن نیستند و توجه کمی هم به آنها شده است.
به گ��زارش میزان ،مه��دی داوری ،مدیرعامل
سازمان آتشنش��انی شهر تهران با بیان اینکه
یکی از رویکردهای سازمان آتشنشانی رویکرد
پیشگیری اس��ت ،تصریح کرد :ساختمانهای
ناایمنی در شهر وجود دارد که باید ایمنسازی
ش��ود و ش��هروندان میتوانند با مطالبهگری
خواس��تار ایمن شدن ساختمان باشند .در این
صورت سازمانهای دولتی و خصوصی خود را
موظف به ایمن کردن س��اختمانها میدانند.
وی ادامه داد :در زمینه پیش��گیری ،طرح نظام
بازرسی پیش��گیری در حال اجراست که تمام
س��اختمانهای بلندمرتبه ش��هر تهران مورد
بازرس��ی از نظر ایمن��ی ق��رار میگیرند .وی
افزود ۹۹۹ :س��اختمان بلندت��ر از ۱۲طبقه در
ش��هر تهران وجود دارد ،در همین راستا طرح
 ۹۹۹در جهت آموزش به کارکنان و س��اکنان
س��اختمانها بلندتر از  ۱۲طبقه در س��ازمان
آتشنش��انی در حال اجراست .وی با تاکید بر
ایمنسازی س��اختمانهای دولتی خاطرنشان
کرد :ساختمانهای دولتی ایمن نیستند و توجه
کمی هم به آنها ش��ده است .داوری همچنین
تاکید کرد :ساختمانهای دولتی با چالشهای
زیادی روبهرو هس��تند ،زیرا در طول روز تعداد
زیادی مراجعهکننده دارند .مدیرعامل سازمان
آتشنشانی شهر تهران با اشاره به اینکه نوسازی
تجهیزات سازمان آتشنش��انی در دستور کار
قرار دارد ،گفت 4 :دستگاه نردبان به کشور وارد
شده که در گمرک ماندهاند ،همچنین فنهای
قوی وارد کردیم که ویژه عملیات در تونلها و
سولههاست .داوری همچنین درباره جلوگیری
از ورود خودروهای آتشنشانی به کشور گفت:
ماشینهای آتشنشانی در گروه کاالیی  ۴قرار
گرفت ب��ه همین دلیل ورود آنها به کش��ور با
مشکالتی همراه شد که با مذاکراتی که انجام
شد در حال حل کردن آن هستیم.
رئیس شورای شهر تهران:

شهرداری وظیفهای برای مقابله با
آسیبهای اجتماعی ندارد

رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت وظیفه
مستقیمیبرایمقابلهباآسیبهایاجتماعیدر
قانون به شهرداری تهران واگذار نشده است .به
گزارش فارس ،محسن هاشمی صبح دیروز در
همایش مدیریت شهری و آسیبهای اجتماعی
گفت :اگر خانواده آسیب ببیند قطعا جامعه هم
دچار آسیب میش��ود و بهترین ابزار مقابله با
آسیبهای اجتماعی نیز خانوادهها هستند .وی
ادامه داد :به نظر میرسد در ماههای آینده بویژه
اواخر سال با بحران جدی در این حوزه مواجه
ش��ویم .وی با بیان اینکه بر اساس برآوردها در
حال حاضر بیش از یکس��وم مردم کشور زیر
خط فقر و ی��ک دهک جامعه زیر خط مطلق
فقر قرار دارند ،گفت :این نش��ان میدهد ما با
ی��ک موج تورم��ی در نیمه دوم س��ال مواجه
خواهیم شد که موجب کاهش قدرت خرید و
رفاه شهروندان میشود .به گفته هاشمی ،امروز
فقر مانند یک س��ونامی از باال ب��ر جامعه وارد
میش��ود و ما از دستگاههایی مانند شهرداری
انتظار داریم با تخریبهای این سونامی مقابله
کند .این در حالی است که مدیریت شهری نیز
با بحران کمبود نقدینگی مواجه است و وظیفه
مستقیمی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
در قانون به آن واگذار نشده است.

بهشتزهرا تنها تا  5سال آینده
ظرفیت دارد

رئیس س��ازمان بهشت زهرا گفت :سازمان
بهشتزهرا با توجه به حجم فعالیتی که دارد،
تنها تا  5س��ال آینده ظرفیت دف��ن اموات را
خواهد داش��ت .به گزارش فارس ،سعید خال
اظهار داش��ت :س��ازمان بهش��ت زهرا از سال
 1345شروع به کار کرده است و در سال  49به
صورت رسمی افتتاح شده و  48سال از ساخت
آن میگذرد .وی خاطرنش��ان کرد :س��ازمان
بهش��تزهرا  584هکتار مس��احت دارد که با
احتساب حرم امام خمینی (ره) به  750هکتار
میرسد .خال با اشاره به اینکه بهشتزهرا قطب
فرهنگی تهران محسوب میش��ود ،گفت30:
هزار شهید و  4هزار شهید گمنام در بهشتزهرا
وجود دارد و رهبر انقالب در طول سال حداقل
 2بار در بهشتزهرا حضور پیدا میکنند .وی با
اشاره به اینکه یک میلیون و  300هزار اموات در
بهشتزهرا دفن شدهاند ،گفت 2:هزار و 400
نفر مشاهیر در سازمان بهشتزهرا دفن شدهاند.

