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اخبــــار

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور:

مراکز نگهداری از معتادان زیر  18سال
در زاهدان دیگر ظرفیت ندارد

رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشور گفت:
معتاد متجاهر زیر  ۱۸ســال هم در کشــور وجود دارد ،این افراد به مراکز کودکان
منتقــل و در آنجــا درمان میشــوند و الزم به ذکر اســت که برخی اســتانها نیاز
ت و گو با خبرنــگار ایلنا
بیشــتری بــه این مراکــز دارنــد .فرید براتی ســده در گفــ 
بیشــترین آمار کودکان مراجعهکننده برای درمان اعتیاد را مربوط به سیستان و
بلوچســتان بــا  ۱۶۶کــودک اعالم کرد و گفت :اگر کودکی زیر  ۱۸ســال باشــد و به
مراکز نگهداری معتادان بزرگســال منتقل شــود خالف قانون است .وی با اشاره
بــه اینکــه مراکز نگهداری برای کــودکان معتاد بیخانمان در کشــور وجود دارد،
گفت :این مراکز در زاهدان ،خراسان شمالی ،تهران و البرز در حال فعالیت اند
که در زاهدان مرکز دخترانهای نیز در این خصوص وجود دارد .براتیسده ادامه
داد :در زاهــدان دو مرکــز برای دختران و پســران معتاد زیر  ۱۸ســال وجود دارد
کــه ظرفیت آن تکمیل شدهاســت .این کودکان درمان شــدهاند ،اما چون جایی
برای رفتن ندارند در همان مرکز نگهداری میشــوند .وی افزود :کودکان معتاد
پــس از درمــان باید از خدمات شــبهدرمانی بهرهمند شــوند؛ یعنی بایــد آنها را
تحویل معاونت اجتماعی بهزیســتی بدهیم و به عنوان کودک بیسرپرســت و
بدسرپرست به آنها خدماترسانی شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داد

غفلت از جایگاه شهرداریها
در الیحه جدید مدیریت بحران

ادامه از
صفحه اول

پدیدهای نو
در سپهر سیاسی -اداری کشور

بعضــی از ایــن تقاضاها مربوط بــه همکارانی در
شهرداری اســت که انتظار ارتقای مســئولیت دارند.
دســته دیگری از درخواســتها مربوط به اشــخاصی
اســت کــه از ســایر دســتگاهها و نهادهــای اجرایــی و عمومی کشــور تمایل به
همــکاری در ســطوح مدیریــت شــهرداری دارنــد و دســته ســوم در برگیرنده
افرادی اســت که در استخدام سازمان خاصی نیستند و بعضاً به رغم داشتن
شایســتگی و صالحیــت ،تاکنــون موفق به انجــام خدمت در مســئولیتهای
مناسب نشدهاند و انتظار استخدام در شهرداری را دارند .این موضوع با وجود
شــدت و حدتی کــه در همین مدت کوتاه داشــته اســت ،چنــدان غیرطبیعی
نیست؛ چرا که وزرا و بسیاری دیگر از مسئوالن دستگاههای دولتی نیز با چنین
موضوعــی و البته بــا حجم کمتر مواجه بودهانــد .آنچه غیرطبیعی مینماید
و تنظیم تقاضاها با ظرفیتها را دشــوار میکند ،اوالً تصویرســازیهای بعضاً
وارونه و گاه آلوده به منافع و حب و بغضها و حتی تهدیدها و دشنامها است
و ثانیــاً شــتابزدگی در قضاوتهــا و اعالم نظرها نســبت به هر خبر درســت یا
نادرست در این مورد است ،تا آنجا که برخی پیام دادهاند که اگر به نصیحت
آنها عمل نکنم ،در فضای مجازی و رسانه چنین و چنان خواهند کرد.
 -3مــن با تأکید بر پایبندی به مصالح شــهر و شــهروندان ،خود را ملزم
به ایجاد تحول و اصالح وضعیت کنونی مدیریت شهری و ارتقا و بهبود آن
و اســتفاده از نیروهای شایســته و کارآمد شــهرداری و خارج از آن میدانم و
در عیــن حــال صادقانه تصریح میکنم که در میــان همین روند اجتماعی،
اجرایی و سیاســی ،پدیدهای نو در حال شــکلگیری و وقوع اســت که تأمل و
چارهاندیشــی همگانــی را میطلبد .نباید به هر بهایــی گرفتار جوزدگیهای
سیاســی شــد و دســتاوردهای مردمســاالرانه را در معــرض تخریــب قــرار
داد .بایــد از اینکــه منافــع فردی و گروهــی ،درصدد ســوزاندن موقعیتها و
فرصتهای جمعی و عمومی برآیند ،بیمناک بود و برای مقابله با آن مهیا
گشــت .مســأله پیش روی من و مدیریت شــهری تهران ،نــه محافظهکاری،
معاملــه و بیتوجهــی بــه انتظــارات و وعدههــا ،بلکــه پدیــدهای نوظهور در
محدود کردن اصالحات به عزل و نصبهایی خاص است.
٭ نجفی مدیا

سازمان ملل متحد اعالم کرد

«ترسیب کربن» ایران در فهرست  10پروژه برتر آسیا و اقیانوسیه

مژگان جمشیدی

بــا گذشــت نزدیک به  13ســال از اجــرای «پروژه
بینالمللــی ترســیب کربــن» کــه بــا مشــارکت
ســازمان جنگل ها و مراتع کشور و برنامه عمران
ملل متحد در خراسان جنوبی اجرایی شده بود،
حاال دستاوردهای این پروژه از سوی سازمان ملل
چنــان موفق ارزیابی شــده کــه نام ایــران و پروژه
ترسیب کربن سازمان جنگل ها و مراتع ،در زمره
 10پروژه موفق دو قاره آسیا و اقیانوسیه و در کتاب
ســال پروژههای برتر ســازمان ملل در سال 2017
به ثبت رسیده است .این رخداد در حالی از سوی
مدیرکل بیابان ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور
در جمع خبرنگاران در اســتان یزد اعالم شــد که
این سازمان پیش از این و بعد از گذشت  10سال
از اجرای پروژه ترســیب کربن در خراسان جنوبی
که موفق شــده بود بخشهای وســیعی از مراتع
تخریب شده شهرستان «سربیشه» را با مشارکت
مردم احیا و گام بزرگی در کاهش انتشار کربن در
جو زمین بردارد ،الگوی ترسیب کربن را به عنوان
یک الگوی موفق و برتر در  18اســتان دیگر کشور
ترویج و به اجرا گذاشت.
«ترسیب کربن» عنوان یک پروژه بینالمللی
اســت که با هدف احیای منابــع طبیعی تخریب
شــده ،جذب کربن موجود در جو توســط پوشش
گیاهی و کاهش فقر در منطقه خراسان جنوبی از
ســال  1383در محدودهای به وسعت  225هزار
هکتار از شهرســتان سربیشه خراســان جنوبی به
اجرا گذاشته شد .مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان
توگو با «ایران» در
جنگل ها و مراتع کشــور در گف 
این بــاره میگویــد :رویکرد پــروژه در به اشــتراک
گذاشتن نقاظ ضعف و قوت با صاحبنظران حوزه
منابع طبیعی و توســعه روستایی باعث شد تا در
زمینــه احیای مشــارکتی منابع طبیعــی و محیط
زیست و نیز مسائل اجتماعی ،اقتصادی روستاها
دستاوردهای مهمی کسب کنیم .فرهاد سرداری
افــزود :رشــد چشــمگیر شــاخصهای آموزشــی
بهداشتی ،افزایش درآمد سرانه و امید به زندگی
در مدت  10سال اجرای این پروژه  1.7برابر بیشتر
از مناطــق خارج از محدوده پــروژه بود و این مهر
تأییــدی بر موفقیــت رویکرد و ســاختار مدیریتی
و اجرایی ترســیب کربن اســت .او افزود :از ســوی
دیگر مــا موفق شــدیم با مشــارکت خــود مردم،
میزان جذب و رســوب کربن را تا  1.5تن در هکتار
در هــر ســال افزایش دهیم که ایــن امر به کاهش
فرســایش بادی در یکی از مهــم ترین کانونهای
بیابانی کشــور منجر شــد .ضمن اینکه مشــارکت

مردم در این پروژه هزینههای احیای مراتع را نیز
تا  50درصد کاهش داد.
بر اســاس گزارش ارزیابان بینالمللی ،درصد
تاج پوشــش گیاهی بیابانهای سربیشــه خراسان
جنوبی ،در سال شروع پروژه  12درصد انداز هگیری
شــده بــود اما این میــزان در مدت کمتر از  8ســال
بــه  34درصــد افزایــش یافتــه که ســهم بســزایی
در جــذب کربــن اتمســفری و کاهش کربــن جو و
جلوگیری از فرسایش خاک داشته است .با اجرای
ایــن پــروژه ،مردمــی کــه تا دیــروز معیشتشــان
رابطه مســتقیمی با منابع طبیعی تخریب شــده
پیرامونشان داشت تا حد زیادی به واسطه الگوی
درست کشت و آبیاری ،رونق کسب و کار و صنایع
دســتی ،بهرهمنــدی از انرژیهــای نو و دســتیابی
بــه امکانات آموزشــی و بهداشــتی و شــغلی حاال
هم موفق شــدند منابع طبیعیشــان را احیا کنند
و هم کســب و کار و معیشتشــان را ارتقا بخشند.
دســتاوردهای ترسیب کربن ،اکنون نه فقط در 18
اســتان کشــور که در بین برخی کشــورهای منطقه
و اروپــا هم طرفدار پیدا کــرده به طوری که تاکنون
گــروه های مختلفی از کشــورهای هند ،پاکســتان،
استرالیا ،دانمارک ،سودان ،افغانستان و ترکیه به
ایــران آمدند تا با بهرهگیری از الگوی بومیســازی
شــده در پــروژه ترســیب کربــن خراســان جنوبی،
مناطق تخریب یافتهشان را احیا کنند.
ëëرابطهبهبودمعیشتمردموکاهشتخریبزمین
در همیــن حــال معــاون دفتــر امــور بیابــان
سازمان جنگل ها به «ایران» میگوید :کنوانسیون
بیابانزدایــی ،یک شــعار اصلــی دارد که میگوید
فقــر و تخریــب ســرزمین رابطــه دو ســویه دارند
و مــا در پــروژه ترســیب کربن با بهبــود وضعیت
معیشــت مردم ،میزان تخریب ســرزمین را هم
کاهش دادیم تااهداف کنوانسیون را هم اجرایی
کرده باشیم .امیرمسعود پویا فر افزود :استان یزد
در دو شهرستان ابرکوه و خاتم یکی از سایتهای
جدید ما برای پروژه ترســیب کربن است که حاال
بعــد از گذشــت ســه ســال از قطــع حمایتهای
بینالمللی و پایان موفق پروژه ترسیب کربن در
خراسان جنوبی ،سازمان جنگل ها با بودجههای
ملی درصــدد اجرایی کردن همیــن مدل در یزد
و دیگر اســتان های کشــور اســت و چون تمرکز ما
بیشتر روی ظرفیتســازی اجتماعی و اقتصادی
جوامــع روســتایی اســت نام پــروژه را از ترســیب
کربن به پروژه مدیریت مشــارکتی منابع طبیعی
و توسعه پایدار روستایی تغییر دادیم.
ëëسه گام اصلی طرح
او افــزود :پروژه ســه گام اصلــی دارد :تقویت یا

نیم نگاه

«ëëترســیب کربــن» عنوان یک پــروژه بینالمللی اســت که با
هــدف احیای منابع طبیعی تخریب شــده ،جذب کربن موجود
در جو توســط پوشــش گیاهی و کاهــش فقر در منطقه خراســان
جنوبی از سال  1383در محدودهای به وسعت  225هزار هکتار
از شهرستان سربیشه خراسان شمالی به اجرا گذاشته شد
ëëدســتاوردهای ترســیب کربــن ،اکنــون نــه فقط در  18اســتان

ایجاد ســرمایه اجتماعی ،ایجاد سرمایه اقتصادی
و تشــکیل تعاونــی توســعه در منطقــه تــا بتوانیم
به ســرمایه اجتماعــی و اقتصادی شــکل حقوقی
بدهیم .در بســیاری از روســتاها سرمایه اجتماعی
وجود دارد و ما آن ساختار را حفظ یا به شکل گروه
های توسعه روستایی بازسازی میکنیم و سپس با
سرمایه خود مردم صندوق خرد اعتباری تشکیل
میدهیم که تمامی ســازوکارش با خودشان است
و مــا فقــط آموزشهــای الزم را بــرای تشــکیل آن
میدهیم .او افزود :مدلی که در این پروژه استفاده
میکنیــم مــدل پنج ســرمایه متشــکل از ســرمایه
اجتماعی،اقتصادی،فیزیکییازیرساختی،زیست
محیطی و انســانی اســت که در ایران بومیســازی
شــده و حتی ما یک ســرمایه ششم هم که سرمایه
نهادی اســت به آن اضافه کردیم .ســرمایه ششم
هــم که خیلی مهم اســت بــرای ایجاد انســجام و
هماهنگی بیــن نهادها اســت که ما متأســفانه در
ایــن زمینه در ایــران نقص زیــاد داریم چون گاهی
دستگاه ها در تضاد با هم کار میکنند.
پویــا فر افزود :تســهیالتی که در قالــب وام و از
طریق صندوق توســعه روستا در پروژه میدهیم
به هیچ وجه هبه نیســت ،اینکــه پولی را بدهیم و
پــس نگیریم! همــه در قالب وام اســت و با اینکه
هیچ ضمانت و چکی هم دریافت نمیشــود اما
افراد خودشــان را موظف میدانند که صددرصد
وام را بازپرداخــت کننــد تا نفر بعــدی هم بتواند
وام بگیرد و این کار اصلی ماست که برای تقویت

کشــور که در بین برخی کشورهای منطقه و اروپا هم طرفدار پیدا
کــرده به طوری که تاکنون گروه های مختلفی از کشــورهای هند،
پاکســتان ،اســترالیا ،دانمارک ،ســودان ،افغانســتان و ترکیه به
ایران آمدند تا با بهرهگیری از الگوی بومیســازی شــده در پروژه
ترســیب کربن خراســان جنوبی ،مناطق تخریب یافتهشــان را
احیا کنند

ســرمایه اجتماعی و ایجاد فرهنگ مشــارکتی در
روســتا انجام می دهیــم .االن حــدود  10ارگان در
بخش توسعه روستایی کار میکنند ،از بنیاد علوی
و مســتضعفان گرفتــه تا بانک رســالت و ســینا و
معاونت توســعه روســتایی ریاســت جمهــوری و
بهزیســتی و ...و همــه اینها االن با مــا تفاهمنامه
امضــا کردهانــد تــا از مــدل اجــرا شــده در پــروژه
ترسیب کربن برای توسعه روستایی استفاده کنند
چون مشــکل عمــده آنها تا به امــروز این بوده که
مردم پولی را که برای مثالً پرواربندی وام گرفتند
صرف کار دیگــری کردند و بعد هــم بازپرداخت
وامهــا عمومــاً حداکثــر  60درصد بوده که شــاید
دلیــل اصلــی ایــن امر غفلــت از تقویت ســرمایه
اجتماعی و تشکیل سریع سرمایه اقتصادی بدون
فرهنگسازی بوده که حاال بسیاری از این نهادها
دارند از مدل ترسیب کربن استفاده میکنند.
ëëاحیــای مشــارکتی منابــع طبیعــی در  170هــزار
هکتار از بیابانهای یزد
محمد رضا آخوندی ،مدیرکل منابع طبیعی
اســتان یزد نیز درباره اجرای پروژه ترسیب کربن
در ایــن اســتان گفت :معیشــت مــردم در ابرکوه
عمدتاً وابســته به کشــاورزی و دامــداری بوده که
تشــدید خشکســالی در  15ســال اخیــر و خشــک
شــدن چاههــا و قنــوات بســیاری از مــردم را بــا
مشــکل مواجه کرده و باعث مهاجرت بسیاری از
روستاییان به شهرها شــد که هدف ما از سال 93
تاکنون در قالب این پروژه بهبود معیشت مردم

و یکپارچهســازی اراضی و جلوگیری از مهاجرت
آنهــا به شــهرها و در نهایت حفظ منابع طبیعی
بــوده اســت .در همیــن راســتا  170هــزار هکتار از
محدوده  12روســتا در شهرســتان خاتــم و ابرکوه
زیــر پوشــش ایــن پــروژه رفتــه و بــا مطالعــات و
بررســیهای صورت گرفته توســط مشاوران مان
متوجــه شــدیم میتوانیــم زعفــران را جایگزین
کشت قبلی روستاییان کنیم و با آموزشهای الزم
اکنون حــدود پنج هکتار زعفران کاری در منطقه
داریــم کــه نتیجــه آن خوب بــوده و در خواســت
مــردم بــرای گرفتــن آمــوزش و توســعه کشــت
زعفران اکنون باال رفته اســت .به گفته او توســعه
کشت گیاهان دارویی ،توسعه مرغداری ها ،رونق
هنرهای بومی و دســتی و توســعه تنورهای گازی
به جــای هیزمی برای پخت نان معروف اســتان
یزد موســوم به نان خشــک سبوســدار با استقبال
خوبی توسط روستاییان مواجه شده و بازار خوبی
هم در ســایر اســتان های مجاور پیدا کرده اســت
ضمن اینکه میزان بوته کنی در این منطقه تا 80
درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار «ایران» ،زعفران کاری در
روســتای بداف در شهرســتان ابرکوه که با بحران
شــدید آب مواجه اســت حاال بیــش از  50خانوار
روســتایی را که به شــهرها مهاجرت کــرده بودند
به بازگشــت تدریجی به روستا امیدوار کرده تا به
جای مزارع و باغات نابود شدهشان حاال با کشت
زعفران معیشتشان را تأمین کنند.

خانوادههای بیماران «ام.پی.اس» در اعتراض به تأخیر در عرضه دارو عنوان کردند

ادامه حیات  97بیمار در گرو تأمین یک دارو
فریبا خان احمدی

«کــودکان مبتــا بــه «ام پی اس» نوعــی بیماری
نــادر ژنتیکی -متابولیکی که قریب به  100نفر در
کشــور هســتند حدود سه ماه اســت دارو مصرف
نکردهانــد« .این را خانوادههــای مبتالیان به این
بیمــاری نــادر کــه روز گذشــته در اعتــراض به در
دســترس نبــودن داروی مــورد نیازشــان مقابــل
ساختمان ســازمان غذا و دارو تجمع کرده بودند
توگــو با روزنامــه ایران اعــام کردند .آنها
در گف 
میگویند« :داروی بیماران «ام پی اس» وارداتی
اســت و در حال حاضر در شــرکت توزیع و پخش
موجود است اما اختالف بر سر قیمتگذاری دارو
موجب شده این دارو فعالً از سوی داروخانهداران
عرضــه نشــود».ترس و نگرانی آنهــا بابت مرگ
تدریجی فرزندانشــان اســت« .ام پی اس» که با
بیماری «عماد» دو ســاله کودک معروف حادثه
تروریســتی بر ســر زبانها افتاد بخاطر اختالل در
فرآیند متابولیکی ســلولی اتفــاق میافتد.نوعی
جهش ژنی فعالیت ژنهای مسئول تولید آنزیم
و پروتئیــن را در بدن این بیماران از کار میاندازد
و تنها راه حل از بین بردن تخریب و مرگ سلولی
استفاده از داروهای نوترکیب است .چنانچه دارو
در دســترس ایــن بیمــاران قــرار نگیــرد بتدریــج
زبانشان بزرگ میشــود ،شنوایی و بینایی از کار
میافتد ،مفاصلشان خشــک و در نهایت طول
عمرشان بسیار کم میشود.
«امیــری» پدر یکــی از مبتالیان بــه امپیاس
است که برای پیگیری مشکل دسترسی به داروی
فرزنــدش از بندرعبــاس بــه تهران آمده اســت.
او همــراه با خانــواده کودکان مبتال بــه امپیاس
کــه روز گذشــته مقابــل ســاختمان غــذا و دارو
تجمــع کــرده بودنــد در اعتراض به نبــود دارو به
روزنامه ایران گفــت« :ام پیاس» نوعی بیماری
نــادر در ایــران اســت و کالً  100نفــر مبتــا به این
بیماری در ایران وجــود دارد .قبل از اینکه رئیس
جدیــد ســازمان غــذا و دارو بــه ســازمان بیاید ما
میتوانستیم دارو را بدون هیچ گونه محدودیتی
تهیــه کنیــم .بابــت دارو هم در ماه حــدود یک تا
 2میلیون تومان هزینه میکردیم».
او در ادامــه افزود :آقــای دکتر اصغری رئیس
جدیــد ســازمان غــذا و دارو قول دادنــد داروهای
بیمــاران ام پــیاس را یارانــهای میکننــد و البته
ایشــان پیگیــر افزایــش ســهمیه دارو بــرای ایــن
بیماران بودند اما هم اینک ســه ماه است اعالم

کــرده انــد؛ ســهمیه رایــگان دارو در کار نیســت و
فعــاً دارو رایگان توزیع نمیشــود .ما هم گفتیم
مشکلی نیست همان داروهای قبلی را با پوشش
قبلــی بیمهای توزیع کنند اما ظاهراً شــرکتهای
توزیع کننده دارو با بیمهها بر ســر قیمت دارو به
توافق نرســیدهاند و داروی مبتالیان بهام پی اس
توزیع نمیشود.
امیــری در ادامه درباره مشــکل دسترســی به
داروی ایــن بیمــاران توضیــح داد« :بــرای مثــال
وقتــی ما روز شــنبه بــرای تهیه دارو بــه داروخانه
مراجعــه میکردیــم میگفتنــد برویــد چنــد روز
دیگر دارو را برایتان میفرســتیم دوباره دوشــنبه
میرفتیــم میگفتنــد برویــد پنجشــنبه بیاییــد.
همینجــور وضعیــت ادامــه داشــت .حــاال هــم
کارد بــه اســتخوانمان رســیده .بچه دو ســاله من
ســه ماه اســت هیــچ نــوع دارویی نخورده اســت
و یــک هفتهای میشــود در بیمارســتان بســتری
شــده اســت .بیمــاران «ام پــی اس» وقتــی دارو
نمیخورنــد بتدریــج شــنوایی ،بینایــی و حرکات
بدنیشــان را از دســت میدهنــد .در همین ســه
ماه از  100کودک مبتال بهام پی اس در کشــور سه
نفرشان جانشــان را بخاطر دسترسی نداشتن به
دارو از دست دادهاند».
او درباره نتیجه جلسه خانوادههای معترض
با مســئوالن ســازمان غذا و دارو گفــت :حدود دو
ساعت بعد از اعتراض و تجمع خانوادهها مقابل
ســاختمان غذا و دارو مسئوالن این سازمان به ما
گفتند شما بروید ما موضوع را پیگیری میکنیم.
کمی بعــد دوباره گفتند با شــرکتهای دارویی و
داروخانهها مذاکره کردهایم و به توافق رســیدیم
شما میتوانید تا دو ساعت دیگر داروی مورد نیاز
فرزندانتان را تهیه کنید بالفاصله ما با داروخانه و
شرکت پخش دارو تماس گرفتیم که گفتند هیچ
نامهای با موضوع حل مشــکل داروهای بیماران
ی اس بــه دســت ما نرســیده و از مســئوالن
ام پــ 
ســازمان غذا و دارو نیز در این زمینه با ما تماس
نگرفت هاند.
همتــی مادر یکــی دیگر از کــودکان مبتال بهام
پــی اس کــه از اهــواز به تهــران آمده بــود هم در
ایــن بــاره توضیــح داد« :دارو در شــرکت توزیع و
پخش موجود اســت امــا عرضه نمیشــود فقط
یک شــرکت هســت که داروهــای بیمــارانام پی
اس را وارد میکنــد .مــا هــم شــنیدیم شــرکت
دارویی با سازمان غذا و دارو بر سر قیمت گذاری
دارو بــه توافــق نمیرســند .در این ســه ماه هیچ

ایسنا

«الیحــه مدیریــت حوادث غیــر مترقبه کشــور» که این هفتــه در نوبت
تصویب در مجلس قرار گرفته ،نقش شهرداریها در مدیریت بحران را
مورد غفلت قرار داده ،شهردار تهران را از ترکیب شورای عالی مدیریت
بحــران کشــور حــذف کــرده و در صــورت تصویــب آن ،ریاســت ســتاد
مدیریت بحران تهران از شهردار تهران به وزیر کشور منتقل میشود .به
گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،
دکتــر احمد صادقــی رئیس این ســازمان در گفتوگویــی درخصوص
انتقادات مطرح به الیحه جدید مدیریت بحران گفت :در الیحه جدید
نقــش و وظیفه مشــخص در فرآینــد مدیریت بحران به شــهرداریها
واگذار نشده است ،علیرغم اینکه در الیحه قانون جامع مدیریت شهری
که در حال طی مراحل تصویب است برای حوادث شهری و بحرانها،
شــهردار را مدیر بحران شهر میدانند ،این موضوع نه تنها مورد توجه
قرار نگرفته است بلکه مسئولیت بحران شهر تهران را که قانون قبلی به
شهردار تهران واگذار کرده بود حذف و این مسئولیت را به یک کارگروه
شهرســتانی و با مســئولیت وزیر کشــور محول کرده اســت .در حالی که
مجلس میتواند در قانون جدید مدیریت بحران کشور یک فصل را به
نحوه مدیریت حوادث و بحرانها در کالنشــهرها و پایتخت اختصاص
دهد .وی افزود :الیحه موجود ســال  94و بدنبال پایان اجرای آزمایشی
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ارائه شد و پس از تغییرات
در کمیسیون شورا و امور داخلی و  12کمیسیون فرعی به کارگروهی ویژه
در مرکز پژوهشهای مجلس سپرده شد که در نهایت با رد پیشنهادات
کمیســیون در حال حاضر با الیحه اولیه ارائه شــده نیز تفاوت بســیاری
پیدا کرده است و در صورت تصویب به شکل موجود مشکلی از مسائل
مدیریت بحران کشور را حل نخواهد کرد و حتی فرآیند تصمیمگیری و
مدیریت را پیچیده تر خواهد کرد.

سال بیست و سوم شماره  6641یکشنبه  21آبان 1396

سازمان ملل

 ëمشکالت اســاتيد بازنشســته :خانم باقــري از اساتيد
بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکي در تمــاس بــا ما
سالم
ايران
عنــوان کردند که اينجانب به عنوان مدرس دانشــگاه
و بــا رتبــه خبــره حــدود  2ميليــون تومــان حقــوق
بازنشستگي دريافت ميدارم .سؤالم از مسئوالن اين
است که با توجه به داشتن دانشجو و محصل و حقوق
بازنشســتگي  2ميليوني چگونه ميتوانم زندگي خود
تلفن تماس:
88769075
را اداره کنم در صورتي که شاغالن همتراز من حقوقي
معــادل  6تا  7ميليون تومــان دريافت ميکنند ،پس
کي ميخواهند حقوق ما را همسانسازي کنند.
 ëمشــکالت فرهنگيــان اســتان زنجــان :آقــاي مجيــد ايوبــي گفتند کــه من يک
فرهنگي هســتم .در سال گذشته يک روز در هفته حقالتدريس اضافه داشتهام
و ســر کالس ميرفتم .از سال گذشــته تا حاال  6ماه حقالتدريس اضافه ما هنوز
پرداخت نشده است .چه کسي پاسخگو است و چرا کسي پيگيري نميکند؟
 ëآنتندهي نســل چهارم تلفن همراه :آقاي حيدري نيز چنيــن عنوان کردند که از
شرکت همراه اول درخواست داريم مشکل آنتندهي و پوشش شبکه نسل چهارم
تلفن همراه را مرتفع نمايد ،چون فقط در چند نقطه محدود در تهران بزرگ دکل
آنتن نسل چهارم وجود دارد و ساير مناطق فاقد پوشش اين سرويس هستند.
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دارویــی نتوانســتیم تهیه کنیم 3 .ماه اســت ســر
قیمــت دارو چانه میزنند .چنــد وقت پیش هم
یکــی از بچههــا بخاطــر عمل ســاده گــوش فوت
کرد .این خانوادههایی که جلوی ســازمان تجمع
کردهانــد از شــهرهای اهواز ،بندرعبــاس ،اردبیل
و شهرســتانهای دور افتــاده دیگــری بــه تهــران
آمدهانــد .حــرف مــا این اســت کــه دارو را بدهند
وپولش را هم بگیرند .اینطور بهتر از آن است که
بچه مان بمیرد».
او در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که حدود
 5نفــر از بچههــای مبتال بهام پــی اس که بخاطر
دسترسی نداشتن به دارو کم کم قدرت شنوایی،
بینایــی و حرکتیشــان را از دســت میدهنــد در
بیمارســتان بســتری اند .آنطور کــه خانوادههای
مبتالیان به ایــن بیماری میگویند بیماریام پی
اس ســطوح مختلفی دارد .آنها حداقل از ماهی
یک میلیون تومان تا  5میلیون تومان برای تهیه
دارو هزینه میکنند.
ëëمنتظر اصالح قیمت داروهایام پی اس هستیم
در همین زمینه دکتر یزدیان رئیس داروخانه
 29فروردیــن بــه روزنامــه ایران گفــت «:بیماران
ام پــی اس حداقل  6نــوع دارو مصرف میکنند.
دسترســی بــه  2-1قلــم از ایــن  6اقــام دارویــی
بخاطر بحث اختالف بیمهها با وزارت بهداشت
بــا مشــکل مواجــه شــده اســت .بیمههــا جهــت
پوشــش دهــی ایــن داروهــا قیمــت پیشــنهادی
وزارت بهداشــت را نپذیرفتنــد .حاال هــم وزارت
بهداشت منتظر است اصالح قیمت انجام شود
ســپس شــرکت هــای توزیع اقــدام بــه توزیع این
داروها کنند».
از منظر رئیس داروخانه  29فروردین عالوه بر

این بدهی بیمهها به داروخانهداران نیز منجربه
بــروز چنیــن مشــکالتی شــده اســت« :داروهــای
ن ام پی اس گران است و نسخههای گرانی
بیمارا 
از ســوی ایــن بیمــاران بــه داروخانــهداران ارائــه
میشــود از ســوی دیگر مریض بابــت این داروها
پرداختی ندارد .داروخانه دار هم باید پول دارو را
از ســازمانهای بیمه گر بگیرد و پول شرکتهای
تولیــد و پخش و توزیع را بپردازد .وقتی داروخانه
هیــچ پولی دریافــت نکرده چطــور میتواند پول
شرکتهای توزیع را بپردازد؟»
دکتــر یزدیان دربــاره اینکه برخــی از بیماران
ادعا میکنند ماهانــه حداقل یک میلیون تومان
بــرای تهیه دارو هزینــه میکنند توضیــح داد :ام
پی اس بیماری نادر است و پرداختی بیمار صفر
اســت اما گاهی میبینیم بخاطر اختالف قیمت
دارو و میزان پوشــش دهی بیمهها  ،بیمار مجبور
اســت مابهالتفــاوت دارو را بپــردازد .بــرای مثال
بیمه رقم  2میلیون و  500هزارتومان را پوشــش
میدهد ولی دارو  2میلیون و  600هزار به فروش
میرســد .حســاب کنید اگر بیمار بخواهد  10قلم
دارو بخــرد این عــدد را در صد هزار تومان ضرب
کنید میبینید مریض مجبور اســت این اختالف
قیمــت را از جیب بپــردازد .ایــن اختالف قیمت
بخاطر مشــکل بیمهها با وزارت بهداشــت است
که در قیمتگذاری به توافق نمیرسند.
او گفت:گاهــی میبینیــم ســایت بیمــه یــک
قیمــت مشــخصی را بــرای پوشــش دهــی دارو
میپذیرد و ســایت دارو هم قیمــت دیگری را به
ما میدهد که این قیمتها با هم نمیخوانند.
دکتر یزدیان عدم توزیع دارو در سه ماهگذشته
را رد کــرد و گفت :به اعتقاد من مریضها خیلی

جو را ملتهب میکنند .بعید میدانم عدم توزیع
دارو به  3ماه رســیده باشد .همیشه با  10روز باالو
پایین دارو را ارائه کردیم و این مشکل هم در یک
هفته آینده حل میشود.
ëëداروهــای بیمــاران شهرســتانی تا روز دوشــنبه
عرضهمیشود
مهنــدس محمــد هاشــمی مدیــر کل روابــط
عمومی ســازمان غــذا و دارو نیــز درخصوص راه
حل سازمان غذا و دارو برای رفع بحران دسترسی
بــه داروی بیمــارانام پــی اس به «ایــران» گفت:
اغلب مشکالتی که تعدادی از بیماران متابولیکی
در تجمع روز گذشته در مقابل سازمان غذا و دارو
اعالم کردند به سازمان غذا و دارو مربوط نمیشد
با این حال قائم مقام امور دارویی ســازمان غذا و
دارو با نمایندههای این بیماران جلســه تشــکیل
دادند .بعد از طرح مشــکل ،مسئوالن سازمان در
حضــور خانوادههای بیماران با مســئول شــرکت
وارد کننــده دارو تمــاس گرفتند و قرار بر این شــد
یکســری دارو روز شــنبه (دیــروز) بیــن بیمــاران
تهرانی توزیع شــود و داروهای مــورد نیاز بیماران
شهرستانی نیز تا روز دوشنبه در شهرستانها قابل
دسترسی خواهد بود.
هاشــمی با اشــاره به اینکه مقرر شــد خواسته
بیماران را به ســازمانهای بیمه گر اطالع دهیم،
افــزود :مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بیمههــا
بدهیشــان را پرداخت نمیکنند و شرکتها هم
دارو توزیــع نمیکننــد .برای همین شــرکت وارد
کننــده و توزیــع کننــده داروهــایام پــی اس پول
واردات دارو را نــدارد .حتــی اقالم داروییاش نیز
در گمرک معطل است اما با این حال قرار است
وام بگیرنــد و کاالهایشــان را از گمــرک ترخیــص
کننــد و دارو را به بیماران تحویل دهند.هم اینک
این شــرکت بــا  18درصد ضرر و زیــان این دارو را
توزیع میکند.
او بــا بیــان اینکــه خانوادههــای بیمــاران
امپی اس آدرس را برای رفع مشکالتشان اشتباه
آمده بودند ،گفت :عمده مشــکالتی که بیماران
اشــاره میکننــد از جمله غربالگــری مبتالیان به
امپــیاس جهت پیوند مغز اســتخوان در حیطه
وظایــف ســازمان غذا و دارو نیســت .هــر چند ما
هــم معتقدیم به جــای آنکه دولت ســاالنه یک
میلیارد تومان برای تأمین داروهای این بیماران
هزینــه کند بهتر اســت  150میلیــون تومان بابت
هزینه پیوند برای هر بیمار بپردازد که البته توجیه
اقتصادی هم دارد.

