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روز با صداي الاله اال اهلل، ش��روع مي شود، با صداي 
ضجه زنان، نال��ه پيرزن��ان و گريه م��ردان، وقتي 
»مهدي« چشم هايش را به روي سقف سفيد فلزي 
خانه باز مي كند. اولين تصوير صب��ح، جنازه كفن 
پيچ اس��ت كه از ميان دس��ت هاي آفتاب سوخته 
قوم و خويش ه��ا، داخل گودال حفر ش��ده اي قرار 
مي گي��رد، وقتي »بت��ول« مقنعه اش را روي س��ر 
مرتب مي كند و دس��ت دخت��رش را مي گيرد تا به 
مدرس��ه ببرد و دخترك سرك مي كش��د تا جنازه 
جديد را ببيند، تا قبر جديد، نيمكت جديد حياط 
خانه ش��ان را ببيند. پنج ماه بيش��تر است كه شب 
ب��راي س��اكنان قبرس��تان »احمد بن اس��حاق« 
س��رپل ذهاب كرمانش��اه، فش��رده تر ش��ده، پنج 
ماه بيش��تر اس��ت كه وقت��ي در فلزي خان��ه را باز 
مي كنند، س��نگ مزاره��ا، به آنها س��ام مي دهند 
و ش��ب هنگام، همين ش��ب هاي ترس و دلهره، به 
آنها ش��ب بخير مي گويند. پنج ماه بيش��تر اس��ت 
كه همين س��نگ ها، ميز و صندلي ش��ده اند براي 
ظرف هاي شس��ته و نشس��ته. پنج ماه بيشتر است 
كه قبرها، جايي شده اند براي ش��يطنت كودكان، 
براي دوچرخه سواري ها و س��ر دادن صندلي هاي 
چرخ دار روي س��طح هاي صيقل��ي قبرها. عصر كه 
مي ش��ود، بي حوصلگي ها كه بيشتر مي شود، مادر، 
پتوي رنگ و رو رفته را مقابل خانه، پهن مي كند تا 
آنها همان جا، زير س��ايه درختان، لم دهند و بازي 
كنند. ك��ودكان، قب��ل از اينكه تصاوير قاب ش��ده 
خودش��ان را ببينند، چهره نقش بسته روي سنگ 
قبرها از سرشان مي گذرد، آنها حروف الفبا را روي 
سنگ قبرها تمرين مي كنند، روي ميِم »مرحوم« 
و ش��يِن »ش��ادروان«، جيِم »جوانم��رگ« و نوِن 

»ناكام«.
خاط��ره ش��امگاه بيس��ت و يك��م آب��ان، ب��راي 

س��اكنان امامزاده، مثل همين قبرس��تان اس��ت، 
خاطره زلزله 3‚7 ريش��تري كه زندگي هاي شان را 

تكاند، همين قدر تاريك و سياه و پرغم.
هر بار كه صداي ش��يوني از حي��اط مي آيد، هر بار 
كه زني روي قب��ري مي افتد و هر ب��ار كه خرمايي 
براي اموات پخش مي ش��ود، ش��ب حادثه اس��ت 
كه براي ش��ان ي��ادآور مي ش��ود؛ ش��ِب پرماجرا. 
كانكس هاي نارنجي زلزله زده هاي س��رپل ذهاب، 
شانه به ش��انه هم ايس��تاده اند، آنقدر كه جا براي 
س��وزن انداختن نيس��ت. چند س��اعتي به س��ال 
تحويل مانده و »سميره« ش��عله گاز پيك نيكي را 
زياد مي كند تا اس��پندها بس��وزند، تا دودش همه 
جا را بگيرد، با يك دس��ت گوش��ه پيراهن بلندش 
را مي گيرد و با يك دست سيني اسپند را و قدم در 

حياط مي گذارد، در قبرستان.
چشمش در چشم زنان س��ياهپوش كه روي قبرها 
خم ش��ده اند و با تكان دادن انگش��ت روي سنگ 
سياه، لب هاي ش��ان هم مي جنبد، مي ايستد. ليا 
هم از راه مي رس��د، زير قابلمه را كم ك��رده تا برنج 
خوب دم بكشد، بوي اس��پند و برنجي كه در حال 
پخت اس��ت و صداي نوحه و تصوير اشك هايي كه 
روي صورت جاري اس��ت، صحنه اي ناهماهنگ از 
تاقي مرگ و زندگي را تداعي مي كند. »مهدي« و 
دامادش، چند شب اول بعد از زلزله را ميان قبرها، 

صبح كردند.
آنقدر وحش��ت كرده بودند و آنقدر فكر و خيال به 
سرشان زد كه تا صبح نخوابيدند. » چاره نداشتيم، 
جايي نداش��تيم براي خوابيدن. « ش��ب حادثه كه 
هي��چ، روز بعدش، بند و بس��اط را جم��ع كردند و 
به امامزاده رفتند. ش��هر ش��لوغ بود، همهمه بود، 
مردم به ج��ان هم افتاده بودند، درگير مي ش��دند، 
همه خس��ته، همه عصبي، خانه ش��ان ويران شده 
بود، عزيزش��ان مرده بود. امامزاده، جاي آرام تري 
بود. »ما جزو گ��روه اول��ي بوديم كه ب��ه امامزاده 

آمديم، شب دوم در قبرس��تان خوابيديم، نزديك 
قبر برادر ش��هيدم كه همان جا دفن شده بود. يك 
چادر مس��افرتي در ماشينم داش��تم، بيرون آوردم 
و خوابيديم، همه، جا نمي ش��ديم، تعدادي داخل 
چادر ماندند و تعدادي بيرون خوابيدند. « محوطه 
امامزاده، قبرس��تان شهر است، ش��هروندان سرپل 
ذه��اب، هر كدام ش��ان، ي��ك ي��ادگار در امامزاده 
دارند؛ امامزاده اي كه در همان زلزله تخريب ش��د. 
رواي��ت »مهدي« از قبرس��تان خوابي، تلخ اس��ت 
وقتي از ش��ب هاي اول و وحش��ت ماندن در ميان 
م��ردگان، مي گويد. »ش��ب اول يك ج��وري بود، 
خيلي ترس��يده بوديم، اما هر طور بود، صبح ش��د. 
روز بعدش، پدر و مادرم را فرس��تاديم كرمانش��اه. 
نمي شد داخل قبرس��تان بمانند. شرايط خيلي بد 

بود، نه چادر نه پتو.
حاال نزديك به 150 خانواده زي��ر كانكس و چادر 
در قبرس��تان امام��زاده احمد بن اس��حاق زندگي 
مي كنن��د، االن آن قس��مت ب��االي امام��زاده كه 
جاده خاكي اس��ت، نزديك به 70 خانواده زندگي 
مي كنند اما كل قبرس��تان، تعداد خيلي بيشتري 
هستند.« همسايه ها، بيش��تر همان همسايه هاي 
قبلي هستند، همس��ايه هاي چهارراه شهيد باهنر؛ 
خانه قديمي خانواده مهدي ك��ه نزديك به 400، 
500 مت��ر با امام��زاده فاصل��ه دارد. مه��دي با دو 
فرزند 8 و 5 س��اله زير كانكس زندگ��ي مي كنند، 
كانكس ها ح��اال ديگ��ر جهن��م اس��ت از گرماي 
آفتابي كه مس��تقيم بر س��رش مي كوب��د. مهدي 
مثل خيلي هاي ديگ��ر، خانه خراب ش��ده، خانه و 
مغازه اش تخريب ش��ده و حاال چهار ماهي مي شود 
كه منتظر اس��ت تا خانه اي جديد س��اخته شود: » 
اين جايي كه ما هس��تيم، جاي پرتي است، خيلي 
به ما رس��يدگي نمي كنن��د، خيرها آمدن��د به آنها 
گفتيم حواس تان به مردم اينجا باشد، براي خودم 
نمي گويم، ب��راي همس��ايه هاي مان كه مش��كل 

زياد دارند، گفتم.« مي گوي��د كانكس را خواهرش 
از كرمانشاه براي شان فرس��تاده، وقتي كه چادرها 
را برپا مي كردن��د و پايه هاي كانك��س را در زمين 
مي كوبيدن��د، هن��وز جاي خال��ي زياد ب��ود، حاال 
پش��ت هر ديوار، قب��ري روييده. »بعض��ي وقت ها 
اينجا خيلي شلوغ مي ش��ود، خانواده ها بر سر مزار 
عزيزان شان مي آيند، حق هم دارند، اما ما چاره اي 
نداريم، اينجا قبرس��تان ش��هر است.«گورس��تان 
حاال خانه خيلي از قربانيان زلزله اس��ت، كس��اني 
كه آبان امس��ال زير آوار ماندند و جنازه هاي ش��ان 
را به اين امام��زاده آوردند. غروب ك��ه رخ مي بازد، 
دل اهالي قبرستان، فشرده تر مي شود، غربت، آنها 
را در آغوش مي كش��د. »بتول« مدير يك مدرس��ه 
متوس��طه دخترانه حضرت معصومه )س( اس��ت، 
خانه شان پش��ت بيمارستان ش��هر بود، سه واحد 
خانه ش��ان، كامل تخريب ش��د، روزهاي اول تاب 
نياورد، به كرمانش��اه رف��ت، 20 روز بعدش دوباره 
برگشت و در امامزاده ساكن شد، نشاني را برادرش 
داده بود. امامزاده، مركز ش��هر اس��ت و رسيدن به 
آن سخت نيس��ت، خيلي ها اما ش��ايد همنشيني 
با زنده ها را به همنش��يني با مرده ها ترجيح دادند 
و نيامدن��د، اما خان��واده بت��ول، ديگ��ر جايي جز 

قبرستان نداشتند.
»روزه��اي اول خيل��ي مي ترس��يديم، م��ا كي در 
قبرس��تان خوابي��ده بودي��م؟ من كه م��دام گريه 
مي كردم، حالتي از افس��ردگي به من دس��ت داده 
بود، هنوز هم همان حال��ت را دارم، هر روزي يكي 
را براي دفن مي آورند، بچه هاي مان هر روز ش��اهد 
مراسم خاكسپاري هس��تند، بعضي وقت ها در يك 
روز س��ه چهار نفر را براي دف��ن مي آورند، صداي 
گريه هاي ش��ان كه مي آيد ما هم گري��ه مي كنيم. 
روزي چند بار براي مرده ها، فاتحه مي خوانم، چند 

بار آيه الكرسي مي خوانم. ديگر غريبه نيستند.
همين ام��روز صبح يك جن��ازه آوردند، درس��ت 

م�ردم منتظ�ر خبره�اي خوبن�د، منتظرند تا 
مس�ووالن فرمان�داري و اس�تانداري ب�ه آنها 
بگويند كه امسال تابس�تان، زير آفتاب، هالك 
نمي ش�وند، به آنها بگويند كه به خانه هاي شان 
برمي گردند، خان�ه دار مي ش�وند، از نيش مار و 
عقرب و ماالريا و وبا و سالك در امان خواهند بود. 
زلزله زده هاي كرمانش�اه منتظرند اما مي دانند 
و نمي دانند كه ش�دت تخريب زلزله به اندازه اي 
اس�ت كه نه اين تابس�تان كه تابس�تان س�ال 
بعد ه�م بايد در همان ش�رايط بمانن�د و تحمل 
كنند، درس�ت مثل آنها كه در قبرس�تان شهر، 
صبح ش�ان و شب ش�ان ميان قبره�ا مي گذرد. 
مهرداد س�االري، مع�اون عمراني اس�تانداري 
كرمانش�اه اس�ت و درباره آنچه قرار است براي 
زلزله زده هاي كرمانش�اه انجام ش�ود يا تا االن 

انجام شده، توضيح هايي مي دهد. 

  5 ماه از زلزله مي گذرد و گروهي از زلزله زده ها 
در بدتري�ن ش�رايط زندگ�ي مي كنن�د، تعداد 
زيادي از آنها در مناطقي مثل قبرستان ها چادر 
و كانكس هاي شان را برپا كرده اند و هيچ اقدامي 

براي انتق�ال آنها از آن منطقه 
انجام نش�ده است. ش�ما در 
جريان اين وضع زندگي مردم 

هستيد؟
بله، آماري كه ما داريم اين اس��ت 
كه تاكنون دو هزار كانكس و چادر 
از سطح شهر و روستا جمع شده و 
قرار است سه هزار كانكس و چادر 
ديگر از وس��ط پارك ها و جاهايي 
مثل قبرس��تان، به مكان ديگري 

منتقل شوند. 
  يعني به كجا؟

به نزديك ترين محل خانه شان. ما 
مي خواهيم هر چه زودتر ش��هر را 

به حالت عادي برگردانيم. 
  درس�ت اس�ت، اما ش�نيده مي ش�ود ك�ه در 
روزهاي قب�ل از تعطيالت به آنهاي�ي كه داخل 
پارك ها زندگي مي كنند، گفته شده كه آن محل 
را ترك كنند تا فضايي براي گردش مردم ايجاد 

شود. 
خير، كسي به اجبار قرار نيست جابه جا شود. ما از آنها 
خواستيم جابه جا شوند تا فضايي براي تفريح خودشان 
و بچه هاي ش��ان فراهم ش��ود. ما اولويت جابه جايي را 
براي اين گروه گذاش��ته ايم. به هر حال ما بايد شهر را 

مرتب كنيم و مردم به نزديك خانه هاي شان بروند. 
 زلزله زده هاي كرمانش�اه االن در چه وضعي به 

سر مي برند؟
االن م��ا در مرحله اس��كان دايمي آنها هس��تيم، طبق 
برنامه ريزي ك��ه انجام دادي��م، تا آخر تابس��تان، تمام 
واحدهاي روس��تايي بازس��ازي و مورد بهره برداري قرار 
مي گيرند، ميزان پيش��رفت كار هم در اين بخش خيلي 
خوب اس��ت، در ارتباط با واحدهاي شهري اما كار كمي 
پيچيده تر اس��ت، چرا كه باي��د براي خيل��ي از خانه ها 
تعيين مالكيت شود، مش��كلي كه وجود دارد اين است 
كه برخي از زلزله زده ه��ا، پس از تخري��ب مي خواهند 
واحدهاي بيشتري بسازند. از هفت هزار واحد مسكوني، 
براي ح��دود 3500 واحد، پروانه صادر ش��ده، يعني در 
مرحله آواربرداري قرار دارند. البته حاال هم پيشرفت هاي 
ش��هري خيلي خ��وب اس��ت، قراردادها انجام ش��ده، 
آواربرداري هم از طرف بنياد مس��كن براي روستاييان 
تا 80 متر و براي ش��هري ها تا 100 متر رايگان اس��ت و 

هزينه صدور پروانه از آنها گرفته نمي شود. 
 يعن�ي س�اكنان ش�هرها فع�ال در كانكس ها 

خواهند ماند؟

بله، چ��ون كار ط��ول مي كش��يد ببينيد كس��ي كه 
مي خواهد ساختمان 4 طبقه بس��ازد، قطعا تا يكي دو 
ماه آينده كارش تمام نمي ش��ود. از س��وي ديگر، كار 
در شهر سخت تر از روستاس��ت، در كنار همه اينها ما 

نمي خواهيم كار عجوالنه اي انجام شود. 
 يعن�ي اينه�ا ج�داي از واحده�اي تعمي�ري 
اس�ت؟كار چه تعداد از واحدهاي تعميري تمام 

شده؟
ما حدود 20 هزار واحد مس��كوني تعميري در مناطق 
زلزله زده داريم كه كار تعميرشان تمام شده اما هنوز به 
خانه هاي شان بر نگشته اند. فرمانداري ها و شهرداري ها 
و ستاد معين بنياد مسكن قم، دس��ت به كار شده اند، 
قرار اس��ت تعدادي از كانكس ها را جمع كنند تا افراد 
به خانه هاي شان برگردند و شهر كمي شرايط عادي به 
خود بگيرد. همچنين قرار است برخي از اين كانكس ها 
از اماكن عمومي به نزديك ترين مح��ل زندگي افراد، 
 منتقل ش��وند تا افراد بتوانن��د به تدري��ج از امكانات 

خانه شان استفاده كنند.
  بعد از گذش�ت 5 ماه از زلزل�ه، در حال حاضر 

تعداد آمار دقيقي از زلزله زده ها داريد؟
خير، آمار دقيق��ي نداريم اما مي دانيم ك��ه 15 هزار و 
800 كانكس به مردم داده شده و 
5 هزار و 360 مورد به زلزله زده ها 
كم��ك اج��اره پرداخ��ت ش��ده 
است، براس��اس آخرين گزارش، 
هم اكنون 21 هزار و 160 كانكس 
و چ��ادر در مناط��ق زلزل��ه زده 
برپاست و دو هزار كانكس و چادر 

هم جمع آوري شده است. 
  مش�كل ديگر مس�كن مهر 
سرپل ذهاب است، االن خيلي 
از زلزله زده هاي اين واحدهاي 
مسكوني به شدت از روند كند 
كار ناراضي هس�تند. تكليف 

اين افراد چيست؟
ببينيد، مسكن مهر سرپل ذهاب، 
24 بلوك بوده كه متاسفانه به دليل كيفيت بد ساخت، 
سه بلوك آن به طور كامل بايد تخريب شود. 21 بلوك 
باقي مانده هم بايد مقاوم سازي شوند، اسكلت آنها باقي 
مانده و وزارت راه و شهرس��ازي بايد هرچه زودتر وارد 
كار ساخت  وساز ش��ود. اين بخش، بايد تعيين اعتبار 

شود، نياز به كنترل مهندسي دارد. 
  اما روند كار خيلي كند است. 

بله، ما هم از روند كند عمليات گايه داريم، به هر حال 
آسيب مس��كن مهر شديدتر از س��اختمان هاي ديگر 
بوده است، چندين مالك دارد، راه و شهرسازي متولي 

امر ساخت وساز است، اينها در كارشان تعلل كرده اند. 
  با همه اين توضيح ها كار س�اخت اين مجتمع 

چه زماني تمام مي شود؟
دقيق نمي ت��وان اع��ام كرد، اما مس��كن مه��ر قرار 

است 18 ماهه ساخته شود. 
  به ط�ور كلي س�اير واحدهاي مس�كوني چه 
موقع تمام مي ش�ود؟ يعني مردم چ�ه زماني به 

خانه هاي شان بر مي گردند؟
براي واحدهاي روس��تايي كه دول��ت اعام كرده تا 
آخر تابستان. براي بخش ش��هري، نمي توان زماني 
تعيين كرد، چ��را كه م��ردم، يعني س��اكنان يك 
طرف ماجرا هس��تند، ممكن اس��ت يك نفر براي 
ساخت عجله داشته باشد، يك نفر مي خواهد دقت 
بيش��تري براي ساخت داشته باش��د. ماجرا تنها به 
دولت مربوط نمي ش��ود. اگر مردم خودش��ان پاي 
كار باش��ند، بنياد مس��كن اعام كرده كه تا پايان 
سال 98، كار تمام مي شود، با همه اينها در مجموعه 
استانداري، زمان مش��خصي براي ما تعريف نشده 

است. 

وضعيت اجتماعي ش��هرهاي 
ح��وزه انتخابيه ام در اي��ن ايام 
نگران كننده اس��ت. مشكات 
مردم ش��هرهاي سيس��تان به 
يكي، دو مورد محدود نيس��ت. 
خشكس��الي بي س��ابقه و قطع 
آب هيرمند موجب شده مزارع 
كشاورزان خشك ش��ود و جز زمين سوخته چيزي 
باقي نمان��د. از بين رفت��ن زمين هاي كش��اورزي و 
دامپروري در اين مناطق باعث ش��ده روزبه روز مردم 
فقيرتر از گذشته ش��وند به طوري كه حدود نيمي از 
جمعيت 400 هزار نفري شهرهاي منطقه سيستان 
تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي هس��تند. از طرف 
ديگر كش��يدن ديوار مرزي، درهاي روزي و درآمد را 
بر مردم منطقه ِگل كرده ان��د. احداث دايك مرزي در 
بس��تر تاالب هاي بين المللي هامون راه آب را به روي 
هامون مس��دود كرده و موجب ش��ده بحران زيست 
محيطي در اين شهرها تشديد شود. به صراحت بايد 
تذكر دهم كه ش��هرهاي سيستان آخرين نفس هاي 
حي��ات اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي خ��ود را 

مي كش��ند و ممكن اس��ت فردا دير باشد. سيستاني 
كه رهبر معظ��م انق��اب از آن به عن��وان تنگه احد 
جمهوري اس��امي ايران ياد مي كند و سيستاني كه 
در كارنامه آن به عنوان فرزن��د صالح ايران حتي يك 
نقطه تاريك نمي توان يافت، امروز متاسفانه در انظار 
عام و خاص جامعه در حال س��وختن است. مردمان 
نجيب سيس��تان براي امرار مع��اش آواره كوچه ها و 
خيابان هاي س��اير شهرهاي ايران ش��ده اند و هر روز 
مورد بي مهري و اهانت مسووالني كه فاقد غيرت ملي 

و ايراني هستند؛ قرار مي گيرند. 
غصه ناتواني پدران و مادران در س��ير كردن ش��كم 
فرزندان، چهره ها را پير، فرتوت و شكسته كرده  است 
و خانه هاي مردم اي��ن ديار در زير ماس��ه بادي هاي 
ناش��ي از توفان هاي ش��ديد 120 روزه مدفون شده. 
تامين معاش بخش زيادي از مردم كه از طريق صيد 
صورت مي گرفته با خشك شدن هامون دچار مشكل 
جدي شده است. قايق هاي صيادي در بستر خشك 
هامون به زمين نشسته اند. چه بسيار زنان و مردان و 
كودكاني كه در آتش تير ماموران انتظامي براي حمل 
چند ليتر س��وخت براي امرار معاش سوختند و پرپر 

شدند؛ در حالي كه تانكرهاي 30 هزار ليتري صاحبان 
قدرت و ثروت جلوي چشم آنها تردد مي كنند. 

تاكن��ون با دس��تور رييس جمهوري محترم كش��ور 
طرح هايي مانند انتقال آب با لوله به مزارع سيستان 
و براي دو بار ارس��ال اليح��ه منطق��ه آزاد تجاري و 
صنعتي سيستان به مجلس ش��وراي اسامي انجام 
ش��ده كه جاي سپاس��گزاري دارد اما انتظار مي رود 
در شرايط حس��اس فعلي تمهيدي ويژه براي عبور از 
بحران انديشيده شود. فعال كردن بيش از پيش حوزه 
ديپلماسي با هدف تامين حقابه قانوني تاالب هامون 
و رايزني با مقام هاي كشور افغانستان از جمله اقدامات 
مورد انتظار اس��ت. احي��اي دوباره س��ازمان عمران 
سيس��تان كه يادگار دولت خ��ردورز مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني بود يكي ديگر از اين كارهاست. 
همچنين اميدوارم با س��فر مقام هاي عال��ي دولت از 
جمله شخص معاون اول محترم رييس جمهوري به 
منطقه براي گذر از بحران كنوني تصميم گيري هاي 

الزم انجام شود. 
ناظر مجلس در شوراي عالي آب و نماينده مردم 
سيستان

نبود آب، خشكسالي و فقر سيستان معاون عمراني استانداري كرمانشاه آخرين وضع زندگي زلزله زده هاي كرمانشاه را تشريح كرد

تاريخ دقيق خانه دار شدن زلزله زده ها نامشخص است

جل��وي خانه م��ا، خان��ه كه ن��ه، هم��ان كانكس. 
«»بتول« يك دختر و يك پس��ر دارد، حال روحي 
آنها هم خراب اس��ت، ب��ه آنها س��خت مي گذرد. 
»اينجا حتي يك س��رويس بهداش��تي درس��ت و 
حس��ابي ندارد، براي مان 12 س��رويس بهداشتي 
و 12 حمام صحرايي درس��ت كرده اند اما هميشه 
چندتايي از دستش��ويي ها خراب است، هيچ كس 
هم رس��يدگي نمي كن��د، حمام صحراي��ي داريم، 
اما كثيف اس��ت و وقتي بيرون مي آييم احس��اس 
مي كني��م كثيف تر ش��ده ايم. االن هم ه��وا خيلي 
 گ��رم ش��ده، نمي ت��وان داخ��ل كانكس ه��ا ماند. 
خ��دا به دادم��ان برس��د، تابس��تان اينج��ا جهنم 

مي شود. «
همين چند وقت پي��ش بود كه گروه��ي آمدند و 
گفتند آنهاي��ي كه داخل ح��رم امام��زاده زندگي 
مي كنند، خارج ش��وند و به محوطه بيرون امامزاده 

نقل مكان كنند، خيلي ها از آنجا رفتند. 
»تا االن كس��ي س��راغي از ما نگرفت��ه، چند باري 
هال احمر آم��ده و براي مان بس��ته هاي خوراكي 
آورده. ب��راي تعمي��ر هر واح��د، 40 ميلي��ون وام 
داده اند، كه تا االن هفت، هش��ت ميليون تومانش 
را واريز كرده اند، بقي��ه اش را گفته اند كه بعدا واريز 
مي كنن��د، اما مگ��ر آن خانه اي ك��ه 500 ميليون 
توم��ان خرجش ك��رده بودم، ب��ا اين پ��ول تعمير 
مي ش��ود، كاش يك جاي ديگري براي مان درست 

كنند.«
فقط همي��ن وام 40 ميلي��ون توماني نيس��ت، 5 
ميليون تومان ه��م وام باعوض پرداخت ش��ده و 
ش��ب عيد، هال احمر ب��ه سرپرس��ت خانواده ها، 
300 هزار تومان داد، اما آنه��ا مي گويند كه با اين 
پول ها به اي��ن زودي خان��ه دار نمي ش��وند. بتول 
در قبرس��تان تنها نيس��ت، پدر و م��ادر خودش و 

همسرش و برادرهايش هم همان جا هستند. 
زندگي در نااميد كننده ترين نقطه، هنوز در جريان 
است، وقتي صداي ُشرُش��ر آب و جرينگ جرينگ 

ظرف هاي نشسته مي آيد.
ش��يلنگ آب، درست باالي س��ر قبرهاست، جايي 
نزدي��ك طن��اب رخت ه��ا. ش��لوارهاي ك��ردي و 
پيراهن ه��اي بلند گل��دار باالي س��ر مرحوم حاج 
س��يروس مرادي و همس��ايه جوانمرگش، آويزان 
است. »بهاره« 21 سال بيشتر ندارد و كانكس شان 
با فاصله چند متر ب��ا قبرس��تان، از روي زمين باال 
رفته. خانه شان ترك هاي بزرگي از زلزله برداشته، 
ام��ا از ترس پس لرزه ه��ا، جرات ندارن��د وارد خانه 
ش��وند، درس��ت مثل خيلي هاي ديگر در س��رپل 
ذهاب. »اوضاع طوري اس��ت كه برخ��ي از خانواده 
فوت ش��ده ها براي خواندن فاتحه باي��د وارد چادر 
مردم ش��وند. حتي يكي از خانواده ها شاكي شد و 

گفت كه بايد چادر از روي قبر برداشته شود.«
مردم جايي ندارند برون��د، وگرنه هيچ كس، راضي 
به زندگي در قبرس��تان نيست. »بهاره« دانشجوي 
حقوق اس��ت و بع��د از زلزل��ه با خواه��رش، براي 
كودكان، در كانكس��ي خانه فرهن��گ و هنر، ايجاد 
كرد. آنجا براي ش��ان كت��اب مي خوانن��د و بچه ها 
نقاش��ي مي كش��ند و ب��ازي مي كنن��د. روز براي 
اهالي، با فاتحه هاي پي در پي، با آيه الكرس��ي تمام 
مي شود. شب براي آنها، رنگي ديگر دارد، در گرگ 
و ميش غ��روب، ترس اس��ت كه به دل هاي ش��ان 
مي نشيند. ش��ب حاال تنها براي مرده ها، سوگواري 

نمي كند، براي ساكنان جديدش هم، سوگ دارد. 

شهر

گروه اجتماعي| ديروز با ادامه بارش باران، ترافيك 
تهران دوباره قفل ش��د. اما قفل ش��دن ترافيك، تنها 
عارضه باران ديروز نبود. به سبك دوران مشابه، ديروز 
تاكسي هاي فعال نيز در ش��هر ناياب بودند و ترجيح 
مي دادند يا گوش��ه خيابان پارك كنند و مسافر سوار 
نكنند يا دربستي مس��افر بزنند... همين مساله دليل 
مضاعفي شده بود براي باتكليفي مسافران و درعين 
حال كورشدن بيشتر گره ترافيكي تهران. اما از بخت 
بد يا خوب، اين معضل قديمي پايتخت مصادف شده 
بود با نشس��ت خبري مديرعامل سازمان تاكسيراني 
تهران. »عليرضا قن��ادان« صبح در اين نشس��ت در 
پاس��خ به اين س��وال »اعتماد« كه چ��را نظارتي بر 
عملكرد تاكسي ها در روزهاي باراني و برفي نيست؟ 
گفت: حق با شماست. واقعيت اين است كه نمي توان 
80 هزار تاكس��ي را ب��ا 300 نفر نيروي تاكس��يراني 
كنترل كرد. به همي��ن دليل به دنب��ال راهكارهاي 
جديدي هس��تيم كه اين نظارت را بيشتر كنيم. وي 
يكي از دالي��ل كمرنگ بودن نظارت بر تاكس��ي ها را 
»مالكين فردي« آنها دانس��ته و گفت: به جاي اينكه 
تمامي تاكس��ي ها در قالب چند ش��ركت كار كنند، 
امروز ما 80 هزار تاكس��ي داريم ك��ه 80 هزار مالك 
دارند. طبيعي اس��ت كه نظارت روي آنها كار بس��يار 
مشكلي است و با روش هاي قديمي نمي توان نظارت 
خوبي روي آنها داش��ت. به همين دليل به دنبال آن 
هس��تيم تا تمامي تاكس��ي ها در قالب چند شركت 
كار كنند و همان ه��ا نيز روي عملكردش��ان نظارت 
داشته باش��ند. وي ادامه داد: يكي ديگر از برنامه هاي 
ما اين است كه تاكس��ي هاي هر منطقه را به خود آن 
منطقه واگذار كنيم تا آنها براي ت��ردد اين خودروها 
برنامه ريزي و كارك��رد آنها را نيز كنت��رل كنند. وي 
اما در عين ح��ال ادعا ك��رد كه باز ه��م نظارت هاي 
قانوني روي تاكس��ي ها در حد توان انجام مي شود و 
از يك هزار و 800 رس��يدگي به پرونده هاي تخلفات 
يك هزار و 800 تاكسي در ايام نوروز به عنوان دليلي 
بر اين مدعا ياد كرد. اما نظارت بر عملكرد تاكس��ي ها 
تنها موضوعي نبود كه قنادان به آن اش��اره كرد. وي 
با بيان اينك��ه در حوزه اقتصاد تاكس��يراني بايد وارد 
ش��ويم، ادامه داد: در گذش��ته نظام تاكس��يراني بر 
برخورد سلبي بوده اس��ت اما نظام رتبه بندي را براي 
تاكسيران ها انتخاب كرده ايم كه بر اساس آموزش... 

رتبه بندي مي شوند.  وي با اشاره به اينكه ما به دنبال 
توسعه ناوگان پاك در شهر هس��تيم، گفت: در سال 
گذشته 4 هزار و 500 تاكس��ي در سطح شهر تهران 
نوسازي شدند اما روند نوسازي به دليل عدم همراهي 
شركت هاي خودروساز طوالني شده است به گونه اي 
كه ده ه��زار خودرو در صف نوس��ازي هس��تند. وي 
همچنين با ذكر اينكه شهر تهران با داشتن 80 هزار 
تاكس��ي بزرگ ترين ناوگان تاكسي در منطقه را دارد 
در مورد وضعيت تاكس��ي هاي فرودگاه با بيان اينكه 
در فرودگاه ها تنها تصميم گيرنده ما نيس��تيم، گفت: 
مديريت ن��اوگان حمل و نق��ل در اختي��ار مديريت 
فرودگاه ها اس��ت و هر تصميمي كه مي گيريم امكان 
اجرا ندارد و از ناوگان ف��رودگاه امام تنها 350 خودرو 
زيرنظر مجموعه ما اس��ت و حتي گشت هاي نظارتي 
تاكس��يراني نيز بايد با هماهنگي فرودگاه وارد شوند. 
مديرعامل سازمان تاكس��يراني تهران با بيان اينكه 
سهم تاكس��يرانان در جابه جايي مس��افران روزانه 4 
ميليون و 200 هزار مسافر است كه 22 درصد خواهد 
بود، گفت: در اليح��ه جديد مدل ن��رخ قيمتگذاري 
را تغيي��ر داده ايم و بر اس��اس وضعيت آب وه��وا و... 
كرايه ها تغيير مي كنند. همچنين براي سرويس هاي 
اينترنتي بر اس��اس كارايي تعيين نرخ كرده ايم و به 
جاي آنكه براي سرويس هاي اينترنتي نرخ مشخصي 
تعيين كنيم از منفي 35 ت��ا مثبت 80 قيمت تعيين 
كرديم و بس��ته به ناوگان م��درن و... تغيير مي كند؛ 
البته اين بدين معنا نيست كه تاكسي هاي اينترنتي 
به هر قيمت��ي مي توانند مس��افران را جابه جا كنند. 
در هيچ جاي دني��ا خط طوالني نداري��م كه در عين 
حال اتوبوس و مترو هم آن را پوش��ش دهد به عنوان 

مثال در خط تجري��ش- آزادي راننده تاكس��ي بايد 
چهار س��اعت در پيك رفت و آمد داشته باشد كه اين 
اصا به صرفه نيس��ت. متاس��فانه مدل شركت هاي 
تاكسيراني غلط است و س��ال ها استخوان الي زخم 
بود،  مدل درآمدي شركت هاي تاكسيراني اين است 
كه از جيب راننده تاكس��ي درآمد كسب كند كه اين 
كار درستي نيست. مديرعامل س��ازمان تاكسيراني 
ته��ران در مورد افزاي��ش ن��رخ 30 درصدي خطوط 
گفت: متوسط افزايش كرايه 12 درصد است و آن 30 
درصد ميانگين برخي خطوط در مواقع خاص است. 
قنادان در پاس��خ به س��والي درمورد نحوه شناسايي 
تاكس��يراناني كه كار واقعي آنها تاكس��يراني نيست، 
گفت: شناسايي تاكس��يران هايي كه واقعا شغل شان 
اين نيست در دس��تور كار قرار گرفته است و در نظر 
داريم تا پروان��ه بهره برداري از تاكس��ي را به صورت 
جداگانه صادر كنيم يعني مالكي��ت خودرو براي هر 
كس��ي كه مي خواهد، باش��د و رانن��ده ديگري روي 
تاكسي كار كند. نكته حائز اهميت اين است كه حتما 
سقف 8 ساعت فعاليت پر شود و اگر اين اتفاق نيفتد 

پاك تاكسي را خواهيم گرفت. 

مديرعامل تاكسيراني تهران در پاسخ به انتقاد عدم كار تاكسيرانان در روزهاي باراني: 

در جست وجوي راه هاي جديد نظارت بر  80 هزار تاكسي هستيم

حميدرضا خالدي| گويا تبعات اس��تعفاي شهردار 
تهران همچنان ادام��ه دارد و در رويه اي ت��ازه، در حال 
سرايت به ديگر شهرداران كانشهرهاي ايران است! كرج 
دومين كانشهري اس��ت كه روز يكشنبه شهردارش 
اس��تعفا داد و بافاصله ديروز درجلس��ه شوراي شهر، 
با راي اكثريت آرا با آن موافقت ش��د تا ركورد استعفاي 
دو شهردار كانش��هرها در دو هفته در تاريخ مديريت 
ش��هري كش��ورمان ثبت ش��ود. »اصغر نصيري« روز 
يكش��نبه در نامه اس��تعفاي خود بدون اينكه اش��اره 
مستقيمي به داليل استعفاي خود كند، از شورا خواست 
تا با اس��تعفايش موافقت كنند. وي در اين نامه با ذكر 
تعدادي از اقدامات خ��ود در طول اين ماه ش��هرداري 
خود، از اشتياق خود براي ادامه كار گفت. شايد تنها اثر 
درمورد دليل استعفاي نجفي همان كلمه »اختافات 
موجود« باشد كه به اعتقاد وي به صاح شهروشهروندان 
كرجي نخواهد بود. اختافاتي بين شورا و شهرداري كه 
هنوز از جزييات آن چندان خبري منتشر نشده است. 
اما مرور اخبار و لحن تذكرات اعضاي ش��ورا به شهردار 
ك��رج، حكايت از اختافات ش��ديد بين ش��هرداري و 
شوراي شهر كرج در اليه هاي نه چندان پنهان ارتباطي 
بين اين دو نهاد دارد. اختافاتي كه يا طبيعتا ريشه در 
اختافات سياسي و طيفي دارد يا ريشه در مسائل مالي. 
خاموش بودن تلفن همراه آقاي شهردار باعث مي شود 
تا نتوان از چند و چون اس��تعفاي وي اطاعات دقيقي 
به دست آورد. رييس شوراي شهركرج نيز در گفت وگو 
با »اعتماد« چندان تمايلي به باز كردن موضوع و بيان 
داليل اس��تعفاي نصيري ندارد!  محمد نبيوني در اين 

مورد مي گويد: برويد از خودش��ان بپرس��يد...! وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي شهر از عملكرد شهردار 
كرج راضي بوده اس��ت يا خير نيز گفت: دراين مورد در 
جلس��ات ش��ورا صحبت ش��ده و فعا نمي خواهم در 
اين مورد صحبت كنم. رييس ش��وراي شهر كرج تنها 
اطاعاتي كه به »اعتماد« مي ده��د به راي گيري براي 
استعفاي نصيري برمي گردد: فقط مي توانم بگويم كه 
در جلسه روز گذش��ته با 7 راي موافق استعفا در برابر 5 
راي مخالف و يك راي ممتنع، با استعفاي آقاي نصيري 
موافقت شد. به نظر مي رسد هيچ يك از اعضاي شوراي 
ش��هركرج چندان تمايل��ي به بيان دالي��ل اختافات 
فيمابين شهرداري و شوراي شهر ندارد. به هر حال كرج 
نيز مانند تهران از ديروز با »سرپرس��ت« اداره مي شود. 
چرا كه با راي اعضاي ش��ورا، محمدرضا احمدي نژاد از 
نيروهاي شهرداري كرج و معاون حمل ونقل و ترافيك به 
عنوان سرپرست انتخاب شد. حاال بايد منتظر ماند و ديد 
در سالي كه آغازش با سونامي استعفاي شهرداران چند 
كانشهر آغاز شده، آيا باز هم شاهد استعفاهاي ديگري 

نيز خواهيم بود يا خير؟

با موافقت اعضاي شوراي شهر
استعفاي شهردار كرج پذيرفته شد

شهرداري

س��امت آب و غذا، تاثير اساس��ي بر س��امت جسمي 
ش��هروندان مي گذارد و هرگونه كوتاهي در اين زمينه، 

دولت را در مقابل مسووليت هاي جدي قرار مي دهد. 
دول��ت در هر كش��ور باي��د ش��رايطي را فراهم س��ازد 
ك��ه ش��هروندان ب��ه آب و م��واد غذايي س��الم در حد 

استانداردهاي جهاني دسترسي داشته باشند. 
در ايران به وضعيت اين دسترسي در سراسر كشور و براي 
همه ايرانيان بايد انديشد و در پي آن نقشه اي از وضعيت 

سامت آب و مواد غذايي را در كشور تدوين كرد. 
در س��ال هاي اخير نگراني هاي��ي در خصوص وضعيت 
نامناس��ب س��امت آب خصوصا در كانش��هر تهران 
مطرح شده است. نگراني نسبت به سامت آب شماري 
از شهروندان را به س��وي مصرف آب هاي معدني كه در 
بازار عرضه مي شوند سوق داده است اما در همين سال ها 
آشكار شده كه اين آب ها هم در مواردي سالم نبوده اند. 
عاوه بر موضوع آب، بايد دانست كه سياستگذاري هاي 
دولت در زمينه محصوالت تراريخته بسيار ابهام برانگيز 
است. مصرف اين محصوالت در ش��ماري از كشورها از 
جمله فرانسه به طور كامل ممنوع است و در كشورهايي 
هم كه اين محصوالت در پي مراقبت هاي بسيار وارد بازار 
مي شوند، شهروندان نسبت به مصرف آن آگاهي دارند. 
قرارگرفتن شهروندان در معرض مصرف اين محصوالت 
بدون اطاع آنان، از ش��گفتي هاي نظام سياستگذاري 
تامين منابع غذايي ايران اس��ت و قطعا دول��ت ايران در 
آينده نسبت به اين اقدام مورد نكوهش بسيار قرار خواهد 

گرفت. 
س��امت ش��هروندان در صورت قرارگرفتن در شرايط 
بيماري مستلزم وجود امكانات مناسب درماني در سطوح 
گوناگون با قيمت مناسب است. شهروندان بايد بتوانند 
از امكانات بيمه پايه براي پاس��خ به مشكات سامتي 
برخوردار باشند و امكاناتي به يكسان در حد مناسب در 

سراسر كشور در اختيار آنان باشد. 

سامت ش��هروندان، همچنين، اقتضا مي كند كه آنان 
در معرض مصرف مشروبات الكلي قاچاق قرار نگيرند و 
همچنين مواد گوناگون مخدر و روانگردان به سهولت در 

دسترس آنان نباشد. 
سامت شهروندان، به عاوه، مستلزم مراقبت از آنان در 
برابر بيماري هاي صعب العاج يا العاج اس��ت و در اين 
زمينه بايد آنان را مطلع س��اخت و در صورت بيماري از 
توس��عه بيماري به وس��يله آنان با همكاري خ��ود آنان 
جلوگيري كرد و البته به درمان آن��ان نيز بدون قضاوت 
همت گمارد. به بيماري ايدز در كشور بايد بدين صورت 
نگاه شود. هر اندازه فرد مبتا به اين بيماري بيشتر مورد 
نكوهش باشد و بدين سبب از درمان و پيشگيري بيشتر 
دوري كند، به همان اندازه ام��كان ابتاي ديگران به آن 

بيشتر خواهد شد. 
تضمين سامت ش��هروندان به معني توجه به سامت 
روحي آنان هم هست كه در اين زمينه به نظر نمي رسد 
دولت ايران قدم هاي قابل توجهي برداشته باشد. به عنوان 
مثال، دولت ايران برنامه مشخصي براي درمان افسردگي 
در كشور ندارد. همچنين برخاف كشورهاي پيشرفته 
كه در ص��ورت درگيري ش��هروندان ب��ا مصيبت هاي 
غيرمنتظ��ره نظير تروريس��م، آن��ان را م��ورد حمايت 
سلول هاي روانشناسي قرار مي دهند، شهروندان ايران از 
اين حمايت ها برخوردار نيستند. در حادثه ناگوار منا در 
سال 1394، نگارنده از تلويزيون ايران شاهد ورود زني به 
كشور، بدون پدر، همسر و پسرش بود. چنين افرادي فورا 
و به مدت طوالني بايد مورد حمايت هاي روان درماني و 
روانپزش��كي قرار گيرند. يتيمان و ديگر آسيب ديدگان 
حوادث و جنگ ه��ا نيز باي��د از چني��ن حمايت هايي 
برخوردار باش��ند. حادثه تروريس��تي 17 خرداد 1396 
تهران، حوادث آتش سوزي نفتكش شركت ملي نفتكش 
ايران و سقوط هواپيماي شركت آسمان در همين سال را 

نيز مي توان به مثال قبل افزود. 

مساله سالمت
ادامه از صفحه اول

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- قاتل گاندي - دولتمرد
2- دروازه بسكتبال - ميوه پاييزي - وفاي به عهد

3- زمين شوي - خداوند - هزار - نصيحت
4- هدايتگر و پيشوا - كنجد كوبيده

5- خيانت كار - حرف دهان كجي - قس��متي از گوش - 
حرف خط كش

6- يار مشهدي - شهر هلن - خاكسپاري
7- همسر مرد - سرمايه پايدار - آبشش
8- نويسنده شاهكار آواي وحش - وزن

9- يكي از بيماري هاي چشم - پودر گندم - برآمدگي ته 
الستيك

10- داروي بيهوشي - فات آسيا - صد سال
11- عامت مفعولي - چاق - شبكه اينترنت - دوست و يار

12- برودت - نوار چسب
13- مركز استان سمنان - از اسماء حسني به معناي يكتا - 

حرف توفير - ضمير وزني
14- زرسنج و سر كننده - يك دسته سرباز - شديدتر

15- جم��ع آوري پول ب��راي مس��تمندان - مضطرب و 
دلواپس

1- روز قيامت - سنگ ترازو
2- رنگ دريا - بندگاه ميان س��اعد و ب��ازو - لنگه بار - 

دارايي
3- كاه الف - جگر سفيد - شغل - از شهرهاي كرمانشاه

4- قسمتي از پا - سگ - نماز غير جماعت
5- برگزيده - مردن و از دنيا رفتن

6- واحد سطح - مظهر الغري - كار اصلي رادارها - دويار 
هم قد

7- كامل و يكپارچه - پيك - پايتخت يونان

8- مگر - چاشني غذا - خطاب بي ادبانه - دريا
9- گيسو - نهال نازك - ويزا

10- كچل ندارد - خبر گزاري رس��مي افغانستان - 
شهر ريشه - سراب

11- ايده آليسم - نگريستن
12- خسته و كوفته - آفتاب - غار وحي

13- چشم - شريعت - پيش - صد متر مربع
14- پيش��نهاد - ح��رارت و گرم��ي - كم��ك و 

مساعدت - حكمت ارسطو
15- فيلمي از عباس رافعي - تكان دادن

با س��ام! فقط وعده دروغ. اين موسسه ]...[ نه 
تنها پول م��ردم را نمي دهد بلكه ب��ه زور هم 
نگه مي دارد و حاضر به پرداختش نيست. بهار آمد و كاري 
نش��د و اقدامي صورت نگرفت. با اين همه دروغگويي به 
مردم به كجا مي خواهيد برويد؟                        0218800023

ما نمي دانيم براي بارش باران بايد شاد باشيم يا   
عزا بگيريم. به محض اينكه چن��د قطره باران 
مي بارد، پايتخت تبديل به پاركينگي متحرك مي شود و 
بدتر از آن اينكه تاكسي ها ديگر مسافران را سوار نمي كنند 
و فقط دربست مي روند. واقعا اين عادالنه است كه زير اين  
باران براي گير آوردن تاكسي اين همه معطل شويم و هيچ 
تاكسي اي ما را سوار نكند؟ تاكسيراني نمي خواهد به اين 

وضعيت رسيدگي و نظارت كند؟ 
09120005691

 من طلبه ساكن قم هس��تم. بيستم اسفندماه 
براي تغيير اس��م كوچكم به اسم اسامي اقدام 
كردم كه گفتند بايد 180 هزار تومان بپ��ردازم. 80 هزار 
تومان پرداخت ك��ردم و مدارك مورد ني��از را هم تحويل 
دادم. گفتند كه بع��د از عيد با همان تعرف��ه اي كه اعام 
كرده اند مي توانم كارم را انجام دهم. ولي چند روز پيش كه 
براي اتمام كار رفتم گفتند تعرفه افزايش يافته و بايد 200 
هزار تومان ديگر هم بپردازم. با چه منطقي تعرفه تغيير نام 
بايد 380 هزار تومان باشد؟ ساسان حاتمي- طلبه ساكن 

قم                                                                                                  09180003972

الو ... 66426196 30004753

گورستانزندهها
زهرا   جعفرزاده

فرهاد تج�ري؛ نماينده مردم قصرش�يرين، 
س�رپل ذهاب و گيالنغرب گف�ت: »وضعيت 
زلزله زدگان با وجود اينكه خدمات زيادي در 
منطقه ارايه شده، اما هرچه جلو تر مي رويم، 
مش�كالت بيش�تر ب�روز مي كن�د و نمايان  
مي ش�ود، دس�تگاه ها  بس�ياري از مصوبات 
دول�ت را اج�را نمي كنن�د، از جمل�ه امهال 
وام هاي مناطق زلزله زده كه در ابتدا قرار بود 
تمامي مناطق زلزله زده را ش�امل ش�ود، اما 
بانك ها در مقابل اين مصوبه مقاومت كردند 
و بعد از آن نيز دولت شرايط جديدي را وضع 
كرده اس�ت. محدود كردن امه�ال وام ها به 
افرادي ك�ه ساختمان هاي ش�ان تخريبي يا 
صدمات اساس�ي ديده اس�ت به نوعي ظلم 
به س�اير مردم زلزله زده در استان كرمانشاه 
اس�ت چراكه همه مردم در مناطق زلزله زده 
مانند گيالنغرب، س�رپل ذهاب، قصرشيرين 
و داالهو ث�الث باباجان�ي... دچار خس�ارت 
ش�ده اند، ديگر فعاليت اقتصادي و كاس�بي 
در اين منطقه رونق ندارد و چرخه اقتصادي 

ت�ا ح�دود زي�ادي از كار افتاده و ب�ه كندي 
پيش م�ي رود از همين رو امه�ال وام ها بايد 
ش�امل همه كارگران، كارمندان، كشاورزان 
و دام�داران و... در اي�ن منطق�ه ش�ود. اين 
اهمال كاري ها ب�ه دليل عدم مديريت مقتدر 
بانكي اس�ت و ما امروز شاهد هس�تيم كه با 
وج�ود مصوبه دولت تمكي�ن نمي كنند و هر 
روز بهان�ه اي جدي�دي دارند و اينه�ا باعث 
مي ش�ود كه مش�كالت م�ردم زلزل�ه زده و 
فش�ارهاي ناش�ي از اين مش�كالت بيشتر 

شود.«
وي در خص�وص اس�كان دايم زلزل�ه زدگان 
گف�ت: »س�اخت و س�از در حوزه روس�تايي 
ب�ا كم�ك دول�ت و دس�تگاه هاي ذي ربط و 
همت خ�ود م�ردم در ح�ال انجام اس�ت، اما 
در برخ�ي از حوزه ه�ا پيمان�كاران توس�ط 
بنيادمس�كن معرفي ش�دند و تقريب�ا كار با 
كندي پيش م�ي رود ع�الوه بر اين م�ردم با 
يك بدشانس�ي نيز روبه رو ش�دند و ب�ا قرار 
گرفتن در ش�رايط ب�د اقتص�ادي و افزايش 

ن�رخ ارز قيم�ت مصالح س�اختماني از جمله 
آهن نيز افزايش پيدا ك�رد و يك  بار مضاعف 
ديگ�ري ب�ر دوش م�ردم مناط�ق زلزله زده 
گذاش�ته اس�ت. افزايش مصالح ساختماني 
و آهن آالت باعث ش�ده در اين م�دت كوتاه 
وام و تس�هيالت بالع�وض خيل�ي نتوان�د 
كارساز باش�د. عالوه بر اين، تسهيالت بانكي 
و كمك هاي بالعوض ك�ه از س�وي دولت در 
نظرگرفته شده، با ضوابط خاصي كه به مردم 
پرداخ�ت مي ش�ود و نمي تواند پاس�خگوي 
مشكالت مردم باشد، ضمن اينكه بخش هايي 
از مردم از جمله مس�تاجران هنوز بالتكليف 
هس�تند و همچني�ن بخش ه�ا و واحدهايي 
ك�ه در حاش�يه ش�هر ها هس�تند؛ همچنان 
تعيين تكليف نشده اس�ت.«  وي با اشاره به 
مشكالت آبرساني در روستاهاي اين منطقه 
گفت: »از گذشته آبرساني به روستا ها در اين 
منطقه مشكل داش�ت، اما در حال حاضر اين 
مشكالت بيشتر شده و گهگاه هفته اي يك بار 
هم به برخي مناط�ق آب با تانكر نمي رس�د. 

همچني�ن پوش�ش مخابرات�ي در حوزه هاي 
مختلف منطقه به ش�دت دچار اختالل است. 
مشكالت بسياري، بهداشت عمومي و فردي 
در منطقه را تهديد مي كند و مردم بي ش�ك 
با انواع بيماري ها روبه رو خواهند ش�د. نحوه 
دفع نخاله هاي س�اختماني نيز يكي از ديگر 
مش�كالت اي�ن منطقه اس�ت اي�ن نخاله ها 
مي تواند بستر رش�د جوندگان باش�د كه در 
  نهايت منجر به بيماري هايي نظير س�الك در 
منطقه ش�ود و اين نيز يكي ديگ�ر از مواردي 
اس�ت كه منطق�ه را تهدي�د مي كن�د، بايد 
آمادگي الزم براي مقابله با شيوع بيماري هاي 
واگيردار در منطقه را داشته باشيم و اگر امكان 
پيش�گيري دارد، اقدامات پيش�گيرانه را در 
دس�تور كار قرار دهيم. همچنين سالم سازي 
محي�ط، بررس�ي و خش�كاندن ريش�ه هاي 
بيماري هاي واگيردار يك�ي از ضرورت هايي 
اس�ت كه با توصي�ه وزارت بهداش�ت ديگر 
دس�تگاه هاي اجرايي از جمله بنياد مس�كن 

بايد در دستور كار قرار دهند.« ايلنا

نماينده مردم قصرشيرين از ممانعت براي بازسازي برخي روستاهاي زلزله زده خبر داد 

احمد علي كيخا 

سالمت

گ�روه اجتماعي| س��خنگوي وزارت بهداش��ت 
از ابت��اي 30 درصد س��اكنان پايتخت ب��ه يكي از 
انواع اخت��االت رواني خبر داد. اي��رج حريرچي در 
نشست خبري روز گذش��ته خود اعام كرد: »بيش 
از 23 درص��د از جمعيت 15 تا 64 س��ال كش��ور از 
يك اختال روانپزش��كي رنج مي برن��د و مطالعات 
نش��ان مي دهد كه تنش هاي سياس��ي، اجتماعي 
و اقتصادي ايجاد ش��ده يا به وجود آمده در فواصل 
زماني مشخص، تاثيرات مس��تقيم بر سامت روان 
مردم داش��ته اس��ت. ابتاي اين تعداد از افراد بالغ 
جامعه به يكي از اختاالت رواني در حالي است كه 
بنا به تفكيك جنس��يتي، بيش از 27 درصد زنان و 
بيش از 19 درصد مردان و در واق��ع يك نفر از هر 4 
نفر باالي 15 سال در كش��ور از اختال روانپزشكي 
ضعيف تا متوس��ط و در موارد كمتري ش��ديد رنج 
مي برد. البته احتمال وجود يك اختال روانپزشكي 
در طول عم��ر از 18 تا 36 درصد )يعن��ي يك نفر از 

هر سه تا شش نفر( متغير اس��ت اما مطالعات نشان 
مي دهد كه ش��يوع اختاالت روانپزشكي در طول 
يك سال در اس��تان هاي مختلف كش��ور از بيش از 
12 درصد تا بي��ش از 36 درصد متغير بوده كه البته 
در تهران، اين عدد باالي 30 درصد گزارش ش��ده؛ 
يعني تقريبا يك نفر از هر سه نفر. « حريرچي با بيان 
اينكه ميزان ب��روز اختاالت روان��ي در زنان به طور 
واضح و به مي��زان 38 درصد بيش��تر از مردان بوده، 
گفت: »با افزايش سن، مش��كات رواني نيز افزايش 
مي يابد. بيش��ترين ميزان اختاالت رواني در افراد 
باالي 65 س��ال اس��ت. همچنين با افزايش ميزان 
س��واد، اختاالت رواني كاهش مي ياب��د و باالترين 
ميزان اختاالت روانپزشكي در افراد بي سواد است. 
در عين حال در شهرنشينان ميزان اختاالت رواني 
بيشتر از روستانش��ينان بوده و البته افراد همسر از 
دست داده )چه بر اثر طاق و چه بر اثر فوت همسر( 

نيز دچار اختال بيشتر رواني هستند.«

سخنگوي وزارت بهداشت خبر داد
30 درصد تهراني ها گرفتار اختالل روان هستند 

ويژه

وحيد مبي��ن، مدير ام��ور آبفاي نسيم ش��هر گفت: 
»با عنايت به تقارن فص��ل گ��رم و اوج مصرف آب و 
همچنين به لحاظ مهاجرپذيري و گس��ترش حوزه 
جمعيت��ي و س��كونتي در شهرس��تان مهاجرپذير 
بهارستان و ش��هرك هاي تحت پوش��ش، در همين 
راس��تا و براي تامين و توزيع مطلوب آب آشاميدني 
شهروندان و مشتركين محترم نسيم شهر يك حلقه 

چاه در نسيم شهر حفاري و به بهره برداري رسيد.«
به گ��زارش روابط عموم��ي ش��ركت آب و فاضاب 
جنوب  غرب اس��تان ته��ران، عمليات حف��اري چاه 
مذكور با هزين��ه اعتب��اري معادل چه��ار ميليارد و 
دويس��ت ميليون ري��ال از محل اعتب��ارات جاري و 
داخلي و در منطقه پايانه باري استان تهران از اواسط 

اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.

حفر و تجهيز يك حلقه چاه در شهرستان بهارستان

با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد ريال، عمليات حفر و تجهيز 
يك حلقه چاه در نسيم شهر انجام شد 

فرهادتجري:بايدآمادهمقابلهباشيوعبيماريهايواگيردرمنطقهباشيم

ح�دود 20 ه�زار واحد مس�كوني 
تعميري در مناطق زلزله زده داريم 
كه كار تعميرش�ان تمام ش�ده اما 
هنوز به خانه هاي شان بر نگشته اند

شناسايي تاكسيران هايي كه واقعا شغل شان 
اين نيس�ت در دس�تور كار قرار گرفته است و 
در نظر داريم تا پروانه بهره برداري از تاكس�ي 
را به صورت جداگانه صادر كنيم يعني مالكيت 
خ�ودرو براي هر كس�ي كه مي خواهد، باش�د 
و راننده ديگ�ري روي تاكس�ي كار كند. نكته 
حائز اهميت اين است كه حتما سقف 8 ساعت 
فعاليت پر ش�ود و اگر اين اتف�اق نيفتد پالك 

تاكسي را خواهيم گرفت. 

اصغر نصيري 
شهردار مستعفي

محمدرضا احمدي نژاد 
سرپرست جديد

حامد  ارم جو

 گزارشي از زندگي زلزله زده هاي كرمانشاه كه 
در قبرستان امامزاده »احمد بن اسحاق« سرپل ذهاب زندگي مي كنند


