
»شند ملکی« روستایی در شرقی ترین نقطه ایران در 
فاصلــه چند کیلومتری از مرز افغانســتان این روزها با 

خشکسالی و فقر، دست و پنجه نرم می کند.
»شــند« در زبان محلی اهالی نهبندان و روســتاهای 
اطراف به معنی آبگیر است و شند ملکی یعنی آبگیری 
که ملکی نام داشــته است. از این شــندها در خراسان 
جنوبی به ویژه در نهبندان زیاد اســت. نظایرش شــند 
معصومــه و چاه شــند و ... امروزه از ایــن آبگیرها جز 
خاطره ای دور در ذهن پیرمردها و پیرزن های روستایی 
چیزی باقی نمانده و هرچه هســت خشکسالی است و 

خشکسالی.
۲۰ ســال خشکســالی در خراســان جنوبی نیمی از 
روســتاهای این اســتان را از بین برده و خالی از سکنه 
کرده اســت. حاال زندگی در شــند ملکی همانند ۴۳۶ 
روســتای دیگر خراســان جنوبی در گــروی تانکر آبی 
اســت که هر هفته باید با گذر از ۱۱۰ کیلومتر از مرکز 
شهرســتان نهبندان که حــدود ۲۰ کیلومتر آن خاکی 
و ســنگالخی اســت به روستا برســد. به گفته علیرضا 
سهاشــمی مدیر کمیته امداد شهرستان نهبندان، این 
شهرستان ۳۰۰ روستا دارد که از این تعداد ۱۰۲ روستا 

با تانکر آبرسانی می شود.
به گزارش مهــر، ملکی با داشــتن ۱۷ خانوار از نظر 
میزان محرومیت در باالترین میزان تعریف شده کشوری 
قرار دارد. ضریب ۹ یک عدد برای بیان محرومیت است 
که به گفته مقامات محلی محرومیت واقعی این روستا 
و روستاهای مشابه آن با عدد و رقم قابل تعریف نیست. 
از ۱۷ خانوار ساکن در این روستا، چهار خانوار با ۳۰ نفر 

جمعیت تحت پوشــش کمیته امداد هستند و خدماتی 
چون سبد غذایی، مستمری ماهانه، لوازم ضروری منزل 
و وام تعمیر ســاختمان را دریافت می کنند اما واقعیت 
این است که شرایط دیگر ساکنان روستا تفاوت آشکاری 
با آن ها که تحت پوشــش نهاد حمایتی هستند ندارد. 
محمد ۵۶ ساله یکی از ســاکنان روستا است که بدون 
هیچ درآمــدی تنها با یارانه نقــدی روزگار می گذراند. 
وقتی با مدیر امداد شهرستان جویای احوالش می شویم، 
می خواهد تحت پوشــش امداد قرار گیرد اما مسئوالن 
به او می گویند که باید چهار ســال دیگر صبر کند تا از 
شرایط قانونی مددجویی برخوردار شود. محمد می گوید 
تا چهار ســال آینده چه کســی زنده است و چه کسی 

مرده؟ اما قانون همین است.
خشکسالی همچون بختک روی استان پهناور خراسان 
جنوبی افتاده و رفته رفته آبادی های استان را به نابودی 
می کشد. دامداری که مهم ترین حوزه اشتغال روستاییان 
منطقه است با مرگ دست و پنجه نرم می کند و تعداد 
دام هر روستایی به یک دهم کاهش یافته است. بی آبی 
وضعیت بهداشــت منطقه را هم با چالش روبه رو کرده 
است. در کل روستا خبری از سرویس بهداشتی نیست. 
اگرچــه کمیته امــداد با ارائه وام به روســتاییان تحت 
پوشش کمک کرده تا ســرویس بهداشتی برای منازل 
خود راه بیندازند اما روســتاییان وام را دریافت کرده و 
بدون اینکه کار حمام و ســوریس به پایان برســد، در 
بازپرداخت اقساط وام هم مانده اند. همین شده که پسر 
۱۲ ســاله میرخان ۲ هفته ای هست برای چوپانی راهی 
روســتاهای بیرجند شده تا عالوه بر تامین هزینه اتمام 

حمام، پول خرید علوفه برای دام را هم تهیه کند.
میرخان دلتنگ تنها پســر خانه قطرات اشکش را با 
گوشه پیراهن پاک می کند و می گوید: پسر عصای دست 
پدر است اما الزم که بشــود چاره ای نیست جز تحمل 
دوری، تا چند روز دیگر تف باد شــدت می گیرد و دیگر 
چیزی برای تغذیه بز و گوســفندها نمی ماند، اگر نتوانم 
علوفه آن ها را خریداری کنم همه شان از گرسنگی تلف 

می شوند.
پیرمرد، هشــت فرزند دارد که چهار تایشــان ازدواج 
کرده اند و حاال پســر نوجوان نان آور خانه شــده است. 
دخترها تا پایان دبستان تحصیل کرده اند اما برای ادامه 
تحصیل در کل روستاهای منطقه مدرسه ای نیست. ادامه 

تحصیل فقط در نهبندان ممکن است که آن هم مستلزم 
پرداخت هزینه خوابگاه مدرســه شبانه روزی و سرویس 
رفت و برگشت است. همین است که روستاییان عطای 
ادامه تحصیل فرزندان را به لقایش می بخشند و پسرها 

را به چوپانی می فرستند در کیلومترها دورتر.
میرخــان هنوز وام قبلــی را کامــل پرداخت نکرده 
می خواهد وامی دیگر بگیرد برای تکمیل حمام و خرید 
آبگرمکــن. مدیر امداد نهبندان بــه او می گوید باید وام 
قبلی را تسویه کنی تا بتوانی وام جدید بگیری. اما مساله 
اصلی تعمیر ســاختمان نیست. شند ملکی آب ندارد و 
هزینه کردن در روستای فاقد آب توجیه اقتصادی ندارد. 
همانند ۱۷۰۰ روســتای دیگر خراســان جنوبی، مرگ 
تدریجی شند ملکی را تهدید می کند. میرخان همانند 
بسیاری دیگر از اهالی روستا آینده روشنی برای روستا 
نمی بینــد و فکر مهاجرت یــک روز آرامش نمی گذارد. 
می گوید: در نهبندان نمی توانم زندگی کنم، همه چیز ما 
همینجاست اگر هم به روستای دیگری برویم شاید آب 

باشد اما سهمی از آب به تازه واردها نمی دهند.
عالوه بر خشکســالی، تف باد هم زندگی را بر ساکنان 
شند ملکی و دیگر روستاهای منطقه سخت کرده است. 
بادهای ۱۲۰ روزه سیســتان؛ بادهایــی که از ارتفاعات 
هندوستان وزیدن می گیرند و پس از گذر از بیابان های 
افغانســتان گرم می شوند، اواســط خردادماه خود را به 
خراسان جنوبی و سپس سیستان می رسانند و ۱۲۰روز 
می وزند تا تن هر جنبده ای را بلرزانند و هرنوع پوشــش 
گیاهی را بخشکانند. شند ملکی در میانه بادها قرار گرفته 
است. اگرچه سالیان سال مردمان منطقه با این بادها خو 
گرفته بودند و حتی با ساخت آسیاب بادی در میانه راه، 
از آن ها استفاده اقتصادی می کردند، اما سالیانی است که 
آسیاب های بادی هم فراموش شده اند. آسبادها روزگاری 
در سرتاسر روستاهای خراسان جنوبی پراکنده بودند اما 
امروز هیچ اثری از آن ها نمانده و تنها آسباد به جا مانده 
در حاشیه شهر نهبندان نفس های آخر خود را می کشد. 
اگرچه میراث فرهنگی تا حدیبه ترمیم آن ها اقدام کرده 
اما صاحب آســباد نهبندان که از نوه های مالک اولیه به 
شــمار می آید از وضعیت راضی نیست و می گوید: فوت 
و فن کار با آســبادها را از پدران خود یاد گرفته ام و اگر 
بودجه الزم را تامین کنند می توانم این آسبادها را مثل 

روز اول به کار بیندازم.

مشکل ســوء تغذیه در روســتاهای خراسان جنوبی 
بیداد می کند. دخترک ها و پسربچه ها با پای برهنه روی 
شن های داغ صحرا قدم بر می دارند و انگار پاهایشان در 

مقابل گرما بی حس شده است. 
رضا ســلم آبادی، مدیــرکل کمیته امداد خراســان 
جنوبی آمار عجیبی از وضعیت ســوء تغذیه در اســتان 
ارائه می دهد: حدود ۱۶ درصد کودکان ۶ ساله خراسان 
جنوبی دچار کوتاهی قد هســتند و کم وزنی در نوزادان 
۱۵ تا ۲۳ ماهه حدود ۱۳ درصد است. شش هزار کودک 
۶ ســاله خراسان جنوبی سوء تغذیه دارند و کم وزنی در 

خردساالن استان ۳ برابر میانگین کشوری است.
امیرخان ۲۸ ســاله اســت یک فرزند دارد. گوسفند 
می چراند و روزانه تا ۱۷ کیلومتر برای سیر کردن شکم 
گوســفندها پیاده می رود. تنها پســرش ۶ ساله است و 
ســال آینده باید به مدرسه برود اما امیرخان قصد ندارد 
پسربچه را برای تحصیل به مدرسه بفرستد. معتقد است 
هرچقدر هم درس بخواند آخــرش باید چوپانی کند و 
بقیه اش تلف کردن وقت و هزینه است. معلوم است که 
این حرف ها را از ته دل نمی زند و اگر شرایط و پول الزم 
را داشــته باشــد هر کاری برای ادامه تحصیل پسربچه 

انجام می دهد.
حسین یکی دیگر از ساکنان شند خشک شده ملکی 
است. ۲۶ ســال دارد، تازه از بیرجند برگشته و مشغول 
تعمیر موتورسیکلت خود است. ۵۵ روز در یک مرغداری 
اطــراف بیرجند کارگری می کنــد و ۵ روز به مرخصی 
می آید. ماهیانــه ۷۰۰ هزار تومان درآمــد دارد. مجرد 
اســت و قصد ازدواج دارد. می گوید: اگر بخواهم ازدواج 
کنم حتما دختری از روســتای خودمان یا روســتاهای 
اطراف می گیرم اما چون محل کارم دور اســت و بیشتر 
از ماهی یک بار نمی توانم به روستا بیایم تاکنون اقدامی 
بــرای ازدواج نکرده ام. وقتی به او می گوییم چرا پس از 
ازدواج به بیرجند نقل مکان نمی کنی؟ پاســخ می دهد: 
شــند ملکی زادگاه من و پدرانم است. اینجا دنیا آمده ام 
و همینجــا خاک خواهم شــد. این منطقــه را با تمام 

سختی هایش دوست دارم.
مردمانی از جنس ما با نام های مختلف چون میرخان و 
حسین و ... در روستاهای نهبندان، در شندهای خشک 
شده و خواجه منجیکو و دیگر روستاها هنوز هم زندگی 

می کنند.
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دیدگاه

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش از انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران در صورت نرسیدن حکم 
شهردار تهران خبر داد.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه دیروز شهردار تهران با معاونین و روسای شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: اگر 
حکم شــهردار تهران تا امروز توسط وزیر کشور امضا و ابالغ نشود دراین جلسه برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب 

خواهد شد.

احتمال انتخاب 
سرپرست برای 
شهرداری تهران

آسبادهادیگرنمیچرخند

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور با بیان آنکه دختران 
مجرد باالی ۳۰ ســال می توانند متقاضی دریافت فرزندخواندگی از مراکز سازمان 
بهزیســتی باشــند گفت: بر اســاس قانون این دختران در رتبه دوم اولویت اخذ 
فرزندخواندگــی قرار دارند به طوری که زوجین بــدون فرزند در رتبه اول اولویت، 
دختران مجرد باالی ۳۰ سال در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم 

اولویت قرار می گیرند.
محمــد نفریه، در خصوص دختران مجرد باالی ۳۰ ســال که می توانند از مراکز 
بهزیستی فرزندانی را به سرپرستی قبول کنند گفت: قانون پیشین فرزندخواندگی 
مصوب ســال ۱۳۵۳ بود که اوایل دهه هشتاد تیمی متشکل از سازمان بهزیستی، 
قوه قضاییه و سایر دســتگاه های ذیربط نسبت به تدوین الیحه اصالحی آن اقدام 

کردند.
وی ادامه داد: در ســال ۸۳ این قانون اصالح و الیحه اصالحی آن تقدیم مجلس 
شــد اما بعد از گذشــت حدودا یک دهه در ســال ۹۲ قانون »حمایت از کودکان 

بی سرپرست و بد سرپرست« به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشور ادامه داد: هر چند 
قانون مصوب ســال ۵۳ در زمان خودش قانون خوبی بــود اما در طی زمان دیگر 
پاسخگوی نیازهای روز نبود، به همین دلیل قانون جدید در ۳۶ ماده و ۱۷ تبصره 

به مجلس تقدیم شد و پس از تصویب برای اجرایی شدن به دستگاه ها ابالغ شد.
نفریــه ادامه داد: از جمله تغییــرات این قانون آن بود که پیش از آن تنها زنان و 
مردانی که نمی توانستند صاحب فرزند شوند توانایی اخذ سرپرستی کودکان حاضر 
در مراکز بهزیستی را داشــتند اما بر اساس ماده پنج قانون جدید کسانی که پنج 
ســال از تاریخ ازدواج آن ها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند 
مشروط به آنکه حداقل یکی از زوجین بیش از ۳۰ سال داشته باشد، زوجینی که 
دارای فرزند بوده مشروط به آنکه حداقل یکی از آن ها بیش از ۳۰ سال سن داشته 
باشــد و همچنین دختران و زنان بدون همسر در صورتی که حداقل ۳۰ سال سن 
داشته باشند. می توانند سرپرســتی کودکان و نوجوانان حاضر در مراکز بهزیستی 

را بر عهده بگیرند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: دختران و زنان مجرد باالی ۳۰ ســال تنها حق 

سرپرستی دختران را می توانند اخذ کنند.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور ادامه داد: قانون 
اصالحی مصوب سال ۹۲ دو آئین نامه داشت که آئین نامه های آن در اصل با وجود 
آنکه این قانون در ســال ۹۲ به تصویب رســید، سال گذشته به تصویب رسیدند و 

ابالغ شدند.
نفریه افزود: به این ترتیب هم اکنون با توجه به آنکه کمتر از یک سال از تصویب 
آئین نامه های اجرایی این قانون می گذرد نمی توان آمار دقیقی از خروجی این قانون 
اصالحی ارائه داد. به همین ترتیب آخر ســال جاری می توانیم آمار تعداد دختران 
مجرد باالی ۳۰ ســالی که توانستند کودکان و نوجوانانی را به فرزندی قبول کنند 

اعالم کنیم.
وی تصریح کرد: اگرچه در بسیاری از استان ها از جمله استان های بزرگ همچون 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، استان فارس کودکانی را به دختران مجرد باالی 

۳۰ سال واگذار کرده ایم اما آمار نهایی را پایان سال جاری می توان اعالم کرد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: هر 
قانون جدیدالتصویبی تا بخواهد اجرایی شــود و احکام آن در جامعه ساری شوند 
زمان می برد. برای مثال ســال گذشته در راســتای اجرای هر چه بهتر این قانون 
شــش همایش منطقه ای و یک همایش سراســری با قضات سراسر کشور برگزار 

کردیم تا تغییرات این قانون به طور مشخص روشن و اجرایی شود.
نفریه ادامه داد: در حال حاضر مراحل واگذاری کودکان در بیشــتر اســتان ها و 
به ویژه اســتان های بزرگ که متقاضی فرزند، دختران مجرد باالی ۳۰ سال بوده اند 
آغاز شده و تعدادی کودک نیز تحویل آن ها داده شده است. اگرچه هنوز هم قانون، 
اولویــت را با متقاضیان زوجی که صاحب فرزند نشــده اند قرار می دهد. با این حال 
دختران مجرد باالی ۳۰ سال اولویت بیشتری نسبت به زوجین دارای فرزند برای 

اخذ سرپرستی دارند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: البته اولویت بندی ها مشــمول شروطی می شود. 
برای مثال کســانی که خودشان کودک را پیدا کرده باشند همواره در اولویت اول 

سرپرستی قرار دارند. اما در شرایط یکسان اولویت های مذکور مطرح است.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: 
دختران مجرد باالی ۳۰ سال همانند سایرین متقاضیان اخذ فرزندخواندگی تمام 
شــرایط عامی که برای دیگر سرپرستان مطرح است برای آن ها نیز در نظر گرفته 
می شــود. از جمله تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزائی 
موثر، تمکن مالی، سالمتی جسمی و روحی، عدم حجر، عدم اعتیاد به مواد مخدر، 
روانگردان ها و الــکل، عدم ابتال به بیماری های واگیر یــا صعب العالج، صالحیت 
اخالقی، اعتقاد به یکی از ادیان مطروح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

... از شرایط عمومی و اصلی اخذ فرزندخواندگی است.
نفریــه در ادامه با بیان آنکه برخی از شــرایط عمومی این قانون همچون تمکن 
مالــی ممکن اســت با ابهاماتی روبرو باشــد، تصریح کرد: تعییــن تمکن مالی به 
دســتورالعمل های اجرایی این قانون مرتبط می شــود این در حالی ست که موارد 
دیگری همچون ســالمت روانی، صالحیت اخالقی و ... هم ممکن اســت ابهاماتی 
داشــته باشــند. وی ادامه داد: اما در خصوص تمکن مالی منظور آن است که فرد 
متقاضی فرزندخواندگی دارای شــغل و درآمدی ثابت بوده، بیمه داشــته باشد و 

بتواند از پس هزینه های خود و کودک بر آید.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی کشور ادامه داد: افرادی که 
فرزندی را به سرپرســتی می پذیرند باید تمام هزینه هــای فرزندخوانده را متقبل 
شــوند. اگرچه در تبصره هایی چنانچه خانواده صالحیت و شایستگی داشته باشند 
اما تمکن مالی نداشته باشند کودک به آن ها واگذار خواهد شد و حتی می توان به 

آن ها کمک مالی هم کرد.
نفریه در خصوص ازدواج دختران مجرد باالی ۳۰ ســال پس از اخذ فرزندخوانده 
گفت: در صورت ازدواج دختران باالی ۳۰ ســال باید همسر آن ها نیز به ما معرفی 
شــود و وی نیز روند صالحیتش بررســی می شــود تا در صورت تایید و داشــتن 

صالحیت فرزند مجددا به هر دوی آن ها واگذار شود.

شرایط واگذاری فرزندخوانده
 به »دختران مجرد«

شــهردار تهران با اشــاره به تهیه لیستی 
از اولویت ها و فوریت ها برای شــهر تهران، 
گفــت: قطعا اولویت ها و فوریت ها با در نظر 
گرفتن تفاوت میــان آن ها به صورت مجزا 
پیگیری و در خصوص آن ها تصمیم گیری 

خواهد شد.
محمدعلی نجفی، صبح روز شنبه به عنوان 
نخســتین روز کاری خود از هنگام ورود به 
محل کار در جمــع خبرنگاران، اظهار کرد: 
هنوز کار رســمی من در شهرداری تهران 
آغاز نشــده اســت، چرا که تا به این لحظه 
حکم مســئولیتم در مجموعه شــهرداری 
تهران توسط وزارت کشور ابالغ نشده است.

وی ادامــه  داد: تا پیــش از صدور حکم 
کارهای مقدماتی را در مجموعه شهرداری 
از جملــه برگزاری جلســات بــا مدیران و 
معاونانــی که به صورت مســتقیم زیر نظر 
شــهردار کار می کنند را برای هماهنگی هر 

چه  بیشتر ادامه  خواهم داد.
شــهردار تهران در پاســخ به ســوالی در 
خصوص سختی کار در مجموعه شهرداری 
تهران و مقایســه آن با زمان تصدی اش در 
وزارت آموزش و پرورش، گفت : هر کدام از 
این مسئولیت ها ســختی و شیرینی خاص 
خود را دارد، اما طبیعتا در شهرداری تهران 
به دلیــل اینکه کار به صورت مســتقیم با 
مردم اســت، برای من شــیرین تر است و 
دســتگاه بزرگی همچون شهرداری با همه 

شئونات زندگی شهروندان مرتبط است.
وی بــه تشــریح اولویت های شــهرداری 
تهران اشــاره کرد و افــزود: تعیین اولویت 
کار مشکلی اســت؛ چرا که همه مسائل با 
یکدیگر مرتبط هســتند. برای مثال بحث 
آلودگی هــوا با موضوعاتی همچون حمل و 
نقل و ترافیک در ارتباط هستند و مجموعه 
اولویت ها در نظر گرفته شده است، اما باید 
اولویت هــا و فوریت هــا از یکدیگر تفکیک 
شوند، لذا لیســتی از اولویت ها و فوریت ها 
تهیه شــده اســت که در خصــوص آن ها 

پیگیری و تصمیم گیری خواهد شد.
شــهردار تهــران در ادامــه  در خصوص 
جابه جایــی مدیــران و معاونــان مجموعه 
شهرداری نیز تصریح کرد: امروز با معاونان 
و مدیرانی که مســتقیما زیر نظر شــهردار 
کار می کننــد جلســه دارم. در طول هفته  
جاری با این مدیــران به صورت خصوصی 
جلســه ای را برگزار خواهم کرد و طی این 
مســیر ممکن است برخی از آن ها عالقه ای 
برای ادامه  کار نداشــته باشند و یا بالعکس 
من عالقه ای به کار با آن ها نداشــته باشم 
که این هفته  به منظور آشنایی با مدیران و 
معاونان اختصاص خواهد داده شــد و هنوز 
تصمیم گیــری برای جابه  جایــی مدیران و 

معاونان زود است.
واکنش نجفی به شــایعات هفته های 

اخیر
تلگرا مش  کانــال  نجفــی در  محمدعلی 
نیز به جلســه امروز صبح خــود با معاونان 
و مدیران شــهرداری تهران اشــاره کرده و 
نوشت: هدف اول و مهم ما خدمت به نظام، 
مردم و ســربلندی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است و نیامدیم که شهرداری را به 

هم بریزیم.
وی به شــایعات هفته های اخیر هم اشاره 
کرده و افزوده است: شایعه کرده بودند ۱۰ 
گروه در حال برنامه نوشتن برای من بودند! 
همچنین شــایعه کرده بودنــد ۸۰۰ مدیر 
بالفاصله در شهرداری مستقر می شوند که 

صحت نداشت.
نجفی ادامه داده است: شایعه کرده بودند 
که تعــداد کارمندان شــهرداری را به ۱۵ 
هزار نفر تقلیــل می دهم که آن هم صحت 

نداشت.
وی در جلســه بــا معاونــان و مدیــران 
شــهرداری تهران همچنیــن تصریح کرده 
اســت: به آقای قالیباف گفتم مگر می شود 
۱۲ سال شهردار تهران بود و زحمت نکشید 

که از زحمات ایشان تشکر می کنم.
شــهردار تهران با تاکید بر اینکه خدمت 
افتخــار شــهرداری اســت افزوده اســت: 
شــهرداری یک نهاد خدماتی اســت منتها 
معتقدم باید این خدمت با رویکرد اجتماعی 
باشــد. ما افتخار می کنیم که شــهرداری 
یک نهاد خدماتی اســت و به مردم خدمت 

می کند.
وی ادامــه داده اســت: نبایــد بگوییــم 
شهرداری کارش خدمت و خدمات نیست، 
نمایشــگاه باز بــاران و ســایر فعالیت های 
برنامه ریزی شده از قبل باید ادامه پیدا کند.

نجفــی تاکید کرده اســت: تــا زمانی که 
حکم م امضا نشود به شهرداری نمی آیم؛ اما 
در دفتر خود خارج از شــهرداری جلسات و 

کارها را ادامه خواهم داد.
نجفی شــهردار تهران پس از پایان جلسه 
خود با معاونان و مدیران شــهرداری تهران 
در محل حریــق دو انبــار کاال در خیابان 

فداییان اسالم که رخ داده بود حاضر شد.
وی در حاشــیه بازدیــد از محــل حریق 
خیابان فدائیان اســالم در جمع خبرنگاران 
گفت: متاســفانه به تهــران از نظر ایمنی 
اشکاالت زیادی وارد است. بر همین اساس 
طــرح جامعی برای ایمنی شــهر تهران در 
دست تدوین است که اقدامات مقدماتی آن 
انجام شــده اما در مرحله عملیاتی شدن با 

مشکالتی مواجه است.
شــهردار تهران افزود: با تدوین این طرح 

بسیاری از موارد ایمنی شهر تهران برطرف 
خواهد شد.

وی در پاسخ به درخواست های آتش نشانان 
درباره افزایش امکانات و استقرار ایستگاه ها 
در مناطقــی همچون ۱۹ و ۲۰ گفت: قطعا 
در پروژه هــای بعدی شــهرداری تهران که 
قرار است تصویب شود ســهم آتش نشانی 

افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابر این گزارش، در جریان بازدید شهردار 
تهران از محل وقوع این آتش سوزی، برخی 
از پرســنل آتش نشــانی دربــاره انبارداری 
نامناســب و نگه داری غیراصولی کاالها در 
ایــن انبار صحبت کردند و علت گســترش 
آتش را نگه داری غیراصولی وســایل عنوان 

کردند.
به گــزارش ایســنا، محمد علــی نجفی 
همچنین صبح دیروز در حاشــیه جلســه 
شــورای معاونــان شــهرداری تهــران در 
گفت وگویی با شهرنوشــت جلسه با مدیران 
شهری را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: 
امیدواریم مدیران با همان قدرتی که کار را 
دنبال می کردند فعالیت خود را ادامه دهند.

تاکید کرد: فعالیت هایی  شــهردار تهران 
مثل نمایشگاه عطر ســیب، طرح استقبال 
از مهر، فعالیت های شــهرداری در برگزاری 
پرشــکوه اربعین حســینی و نمایشگاه باز 
باران که طی یک ماه آینده باید از ســوی 
شــهرداری تهران انجام شود، از موضوعات 
فوریــت داری بــود که در جلســه پیرامون 
آن ها صحبت شــد. در این جلسه قرار شد 
شهرداری تهران طبق برنامه هایی که از قبل 
پیش بینی شــده در هر چهــار مورد اقدام 

کند.
وی دربــاره تغییر احتمالــی معاونت های 
شــهرداری تهران ابراز کرد: موضوع جلسه 
دربــاره تغییر و تحول نبــود؛ بلکه موضوع 
جلســه حول آشــنایی و ارائه فعالیت ها و 

برنامه بخش های مختلف شهرداری بود.
بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، نجفی 
درباره صدور حکم شهرداری تهران از سوی 
وزارت کشــور نیز افزود: ایــن یک فرآیند 
قانونی است که شورا، نظر خود را به وزارت 
کشــور ارســال کرده و پس از طی شــدن 
فرآیند قانونی، وزیر کشــور حکم مربوطه را 
صادر می کنــد اما من خبر جدیدی در این 

زمینه ندارم.

رئیــس کل بیمه مرکزی ایــران گفت: طرح 
تشــکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی بعد از 12 
ســال در مجلس به تصویب رسید و در صورت 
تاییــد شــورای نگهبان بــه زودی این صندوق 

تاسیس می شود.
عبدالناصر همتی در نخستین جشنواره پیشگیری 
از حوادث و ســوانح در رادیو سالمت افزود: از 12 
سال پیش طرح تاســیس صندوق بیمه حوادث 
طبیعی در مجلس مانده و تصویب نشده بود، این 
طرح باالخره سال گذشته در مجلس تصویب شد 
ولی هنوز شــورای نگهبان نظر خود را درباره این 

طرح اعالم نکرده است.
وی گفت: امیدواریم هر چه زودتر تشکیل این 
صندوق تصویب و تعیین تکلیف شود تا با ایجاد 
این صندوق بتوانیم از افرادی که در حوادث طبیعی 
دچار آسیب جانی و مالی می شوند، حمایت کنیم، 
تاسیس این صندوق انقالبی در بیمه برای حوادث 

طبیعی خواهد بود.
وی گفــت: حوادث به طور کلی به دو دســته 
حوادث طبیعی و انسان ساز تقسیم می شوند، علت 
اینکه در زمینــه مدیریت حوادث تا حد زیادی در 
کشور ضعیف هستیم این است که توسعه کشور 
نامتوازن بوده در جاهایی که با درآمد نفت می شد، 
توســعه یافت مانند صنایع وارداتــی، خودروها و 
فناوری های جدید توسعه یافته ایم در جاهایی که 
مانند توسعه انسانی و فرهنگی که نیاز به توسعه 
درون زا بوده است، توسعه نیافته ایم. همتی افزود: 
در زمینه حوادث ترافیکی جزو کشــورهای عقب 
مانده دنیا هســتیم، در حالی که در کشــورهای 
اروپایی به ازای هــر صد هزار خودرو یک تا 1.1 
کشــته داریم اما در ایران بــه ازای هر صد هزار 
خودرو هشت کشــته در کشور ثبت می شود که 

وضعیت ناگواری است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در هر حادثه ای 
افرادی جان خود را از دســت می دهند و افرادی 
دچار آســیب مالی می شــوند، در زمــان بحران 
اورژانس، هالل احمر و مدیریت بحران اقدامات 
خود را انجام می دهند اما بعد از حادثه همه به این 
فکر می افتند که چه کسی باید دیه فوت شدگان را 
بپردازد یا هزینه ساخت ساختمان های خراب شده 

و منابع از بین رفته را چه کسی باید بپردازد.
وی افزود: در تمام دنیا بیمه حداکثر 30 درصد 

خسارات مالی یا حتی دیه تلفات جانی را پرداخت 
می کند و 70 درصد خسارات تحت پوشش بیمه 

نیست.
همتی گفت: برای کاهش خسارات حوادث باید 
به توسعه فرهنگی و اقناع افکار عمومی بپردازیم 
و این کاری اســت که با حمایت صدا و ســیما و 

رسانه ها قابل انجام است.
وی ادامه داد: با وجود پیشــرفت هایی که برای 
کاهش تصادفات رانندگی در کشــور انجام شده 
اســت، ایران هنوز یکی از 10 کشــور حادثه خیز 
دنیاســت و هنــوز نقش مردم در پیشــگیری و 

مدیریت حوادث پررنگ نیست. 
همتی گفت: حوادث انسان ساز نیز سهم مهمی 
در مرگ و مصدوم شدن ایرانیان دارد، سال گذشته 
این حوادث 11هزار میلیارد تومان به کشور خسارت 
زد و شرکت های همین میزان خسارت را معادل 
سه میلیارد دالر پرداخت کردند. رئیس کل بیمه 
مرکزی افزود: در سال های اخیر با اقدامات انجام 
شده، تعداد مرگ های ناشی از تصادفات کاهش 
یافته و به حدود 16 هزار نفر کاهش یافته در حالی 
که برعکس در سال های اخیر تعداد مصدومان به 
طور مداوم افزایش یافته است و به 333 هزار نفر 

در سال رسیده است.
نخستین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث 
به همت رادیو سالمت در دو بخش تهیه مطلب 
و اینفوگرافی در باره حوادث طبیعی و انسان ساز 
برگزار می شود. بر اســاس تعریف این جشنواره 
حوادث طبیعی مانند ســیل و زلزلــه و حوادث 
انسان ساز شــامل دو بخش حوادث عمدی مانند 
خودکشی و دیگرکشی و حوادث غیر عمدی مانند 
حوادث ترافیکی و مسمومیت ها است. عالقه مندان 
می توانند در بخش های مختلف شنیداری، دیداری 
و مکتوب قالب هــای psa، فیچر، مینی فیچر، 
مستند گزارشی مکتوب، داستانک و اینفوگرافی در 

این جشنواره شرکت کنند.
برگزیدگان این جشنواره در مراسم پایانی که 15 

آذر ماه برگزار می شود، معرفی می شوند.
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره باید آثار 
خود را در بخش دیداری و شنیداری و مکتوب تا 
30 آبان به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره 
به نشانی radiosalamat@irib.ir ارسال 

کنند.
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