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اخبار
سرپرست شهرداری منطقه  ۱۹خبر داد

رفع خطر فرونشست زمین در یکی
از محالت جنوب تهران

سرپرست شهرداری منطقه  ،۱۹از رفع خطر
کامل فرونشست زمین به مساحت  ۹مترمربع
و عمق دو متر واقع در ناحیه یک خیابان میعاد
جنوبی ،کوچه  ۷۱که بر اثر بارندگی و شکستگی
لوله رخ داده بود ،خبر داد.
به گزارش مهر ،علیرضا جعفری درخصوص
فرونشست زمین در منطقه  ۱۹گفت :یکی از
معضالت که در برخی مناطق با آن روبرو هستیم
پدیده فرو نشست زمین است و با توجه به
گشتهای مستمر اکیپهای اجرایی و مشاهده
فرونشست آسفالت در کوچه  ۷۱خیابان میعاد
جنوبی ،تیم اجرایی این ناحیه با اقدامات معاونت
فنی و عمرانی نسبت به ایمن سازی این معبر
اقدام کردند .سرپرست شهرداری منطقه  ۱۹در
ادامه صحبتهایش با اشاره به تدارک برنامههای
مختلف درخصوص پایش منطقه برای پیشگیری
و کاهش بحران گفت :با حضور عوامل ناحیه
در اسرع وقت با اجرای عملیات بتنریزی و لوله
گذاری اقدامات الزم برای هم سطحسازی صورت
پذیرفت و پس از پایان بارندگیها این معبر
آسفالت خواهد شد .به گفته جعفری در پی فرو
نشست این زمین هیچ خسارتی به وسیله نقلیه
شهروندان و عابران پیاده وارد نشده است.

مدیر پروژه واکسن نورا اعالم کرد

تحویل ۳میلیون ُدز واکسن نورا به
وزارت بهداشت؛ تاکنون
مدیر پروژه واکسن نورا ضمن تشریح مراحل
تولید این واکسن ،از اثربخشی باالی این واکسن
در تمام مراحل مطالعاتی خبر داد و گفت :میزان
 ۵میلیون دز واکسن تولید شده و  ۳میلیون دز
آن به وزارت بهداشت تحویل داده شده است.
به گزارش ایسنا ،جعفر امانی در نشستی
خبری درباره روند تولید واکسن نورا ،با تاکید
بر اینکه صفر تا  ۱۰۰تولید واکسن نورا در ایران
انجام شده است ،گفت :به طور کلی چهار
نوع تکنولوژی ساخت واکسن داریم .واکسن
با تکنولوژی ویروس کشته شده مانند برکت،
سینوفارم ،سینووک ،بهارات و . ...نسل بعدی
واکسنها واکسن نوترکیب است که واکسن
نورا از این دست است که بخشی از ویروس
را در آزمایشگاه تولید میکنند و پس از آن
فرموالسیون به بدن تزریق میشود تا در معرض
سیستم ایمنی باشد .واکسنهای دیگری که در
ایران به شکل نوترکیب استفاده میشوند مانند
پاستوکووک است .او ادامه داد :برخی واکسنها
نیز مانند آسترازنکا ،جانسون و جانسون و
اسپوتنیک واکسن وکتوری هستند که به صورت
تکنولوژی ویروس زنده هستند .نوع دیگر
واکسنها دسته  MRNAهستند که واکسنهای
فایزر و مدرنا از این دسته است .این نوع واکسن
ها بسیار جدید است و جزو اولین واکسنها با
این تکنولوژی است که به دنیا عرضه شده است
که به دلیل نوظهور بودن خطرات و عواضی هم
ممکن است داشته باشند .وی افزود :بخشهایی
که شرکتهای واکسن ساز از ویروس انتخاب
میکنند تا در واکسن استفاده کنند ،متفاوت
است؛ هرچقدر بخش کوچکتری انتخاب شود
که بتواند سیستم ایمنی را تحریک کرده و سطح
ایمنی بیشتری ایجاد کند ،آن بخش کاندید
مناسبتری برای ساخت واکسن است .در حال
حاضر برای واکسن نورا از بخش  RBDاستفاده
میشود .او با اشاره به اینکه بخش مطالعات
پیشبالینی این واکسن کار بسیار گسترده
و پیچیدهای بود ،اظهار کرد :در مطالعات
پیشبالینی معموال مطالعه بر موجودات و
حیوانات آزمایشگاهی انجام میشود و آنالیزها
بر حیواناتی از جمله موش ،خرگوش و میمون
انجام میشود که آن زمان اگر شرایط مورد تایید
باشد مجوزهای سازمان غدا و دارو صادر میشود
و آن وقت کارآزمایی بالینی با مجوز کمیته اخالق
کشوری آغاز میشود .به دنبال این امر فاز اول
مطالعه بر تعدادی کمتر و فاز دوم و سوم با
تعداد بیشتر داوطلبان انجام میشود و عوارض
جانبی مورد بررسی قرار میگیرد.
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انتقاد تند عضو کمیته علمی ستاد کرونا

متخصص بیماریهای چشمی عنوان کرد

خیلیها دوست ندارند اپیدمی تمام شود
به گزارش خبرآنالین ،گردش ویروس کرونا در کشور
افراد زیادی را به کووید مبتال میکند ،با این وجود
آمارهای وزارت بهداشت از موارد ابتال همچنان زیر ده
هزار نفر است و در آخرین گزارش آن  ۴۶نفر جان
باختهاند .این درحالیست که کارشناسان معتقدند
تعداد نمونهگیریها در کشور آنقدر کم است که
آمارهای اعالم شده بیشتر گمراه کننده هستند.
حمید سوری ،اپیدمیولوژیست و عضو کمیته علمی
ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید« :مرگهایی که
تایید میشود کسانی هستند که تست کرونای آنها
مثبت شده است ،تعدادی هستند که فوت میکنند
و دالیل مرگشان مواردی مانند ایست قلبی گفته
میشود ،بدون اینکه این افراد تست شده باشند ،ما
وقتی میتوانیم آمار درستی داشته باشیم که از تمام
فوتیهای محتمل تست بگیریم».
سوری در این گفتوگو درباره عالقه گروهی برای
ادامه داشتن اپیدمی کرونا در کشور به دلیل منافعی
که دارند صحبت میکند ،او معتقد است برخی
هستند که از بیماری مردم سود میبرند .متن کامل
این گفتوگو در ادامه آمده است.
آقای دکتر تعداد نمونهگیریها از موارد ابتال
مناسب است؟
جواب کوتاه شما میشود بههیچ وجه.
چطور؟
متاسفانه ما رتبه  ۱۲۰نمونهگیری در دنیا را داریم،
درحالیکه انجام «تست انبوه» یکی از ابزارهای بسیار
مهم در بررسی و برآورد اپیدمی در هر کشوری است.
شما این نکات را به وزارت بهداشت منتل کردهاید؟
تا به حال که هرچه گفتیم گوش نمیدهند و
نمیدانم باید چگونه این موارد را منتقل کنیم ،منتقدین
مشوق نیتی جز اینکه جلوی مرگ مردم را بگیرند
ندارند.
پاسخ وزارت بهداشت چیست؟

درحالیکه ما مستندات محکم علمی داریم که
«تست انبوه» در مدیریت اپیدمی بسیار اهمیت دارد
اما آنها سکوت مطلق میکنند.
اگر تستها بیشتر شود چه کمکی به مدیریت
اپیدمی میکند؟
یکی از مهمترین کاربردهای «تست انبوه»
شناسایی طغیانهای اپیدمی در هر کشوری است،
اگر طغیانها به خوبی شناسایی و جلوی آنها گرفته
شود ،قطعا ًمیتوانیم جلوی پیکهای بعدی و اپیدمی
را بگیریم .به کمک تست انبوه میتوانیم روند اپیدمی
را به سادگی جستوجو کنیم و درباره رنگبندی شهرها
بهتر تصمیمگیری کنیم ،یکی از شاخصهایی که باید
در اعالم رنگبندی استفاده شود نسبت تستهای
مثبت به کل تستها است ،وقتی تعداد تستهای
ما کم است عدد بدست آمده نادرست و گمراه کننده
است.
وزارت بهداشت برای عمل نکردن به این روش
علمی چه دالیلی دارد؟
بهانههایی که میآورند درباره بودجه است،
درحالیکه هزینه هر تست پیسیآر رپید چیزی حدود
 ۱۰الی  ۱۵هزار تومان است ،یعنی کمتر از نیم درصد
بودجهای است که برای یک مورد ابتال به کرونا صرف
میشود ،باید بدانیم بیش از  ۵۰درصد بودجه برای یک
فرد مبتال صرف دارو میشود ،آن هم در شرایطی که
ما میدانیم در حال حاضر حاضر هیچ روش درمانی
اختصاصی برای کووید وجود ندارد .ما وقتی میدانیم
که نمیتوانیم برای درمان افراد بعد از ابتال کاری انجام
بدهیم تعجبآور است که بیش از  ۹۹درصد بودجه
مربوط به هر فرد مبتال به کووید را صرف مسائل دیگری
میکنیم و برای تستهایی که کمتر از یک درصد
بودجه است بهانه میآوریم.
کیتهای تست محدودیت واردات دارد؟

 ۷باور اشتباه درباره چشم

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت« :در یک دوره کوتاهی مرگومیرها کاهش پیدا کرد ،آن هم نه در کشور ما بلکه در همه کشورها این روند
کاهشی دیده شد .قبل از کشور ما  ۱۶۳کشور دیگر مرگ صفر کرونایی را تجربه کرده بودند ،اما این اتفاق کشور ما را دچار سرمستی کاذب کرد تا فکر کنیم
اپیدمی تمام شده است ،بنابراین دانسته یا ندانسته عادیانگاری را در میان مردم ترویج دادند».

سوری:
متاسفانه
ما رتبه ۱۲۰
نمونهگیریدر
دنیا را داریم،
درحالیکهانجام
«تست انبوه»
یکی از ابزارهای
بسیار مهم در
بررسی و برآورد
اپیدمی در هر
کشوری است
داخل کشور تولید داریم و اینطور نیست که
بخواهیم واردات داشته باشیم یا محدودیت ارزی وجود
داشته باشد ،تولیدات کشور خوشبختانه به خوبی
جوابگو است.
پایین بودن نمونهگیریها در کاهش آمار موارد

مرگومیر تاثیرگذار است؟
قطعا ً همین است ،االن مرگهایی که تایید
میشود کسانی هستند که تست کرونای آنها
مثبت شده است .تعدادی هستند که فوت میکنند
و دالیل مرگشان مواردی مانند ایست قلبی عنوان
میشود اما بدون اینکه این افراد تست شده باشند،
ما وقتی میتوانیم آمار درستی داشته باشیم که از تمام
فوتیهای محتمل تست بگیریم ،حاال کسی که تصادف
کرده نیازی به تست ندارد اما کسی که با ایست قلبی
فوت کرده ممکن است مبتال به کووید باشد ،اما این
موارد محاسبه نمیشود.
همین تعداد تستهایی که گرفته میشود از چه
گروهی است؟
اینها کسانی هستند که عالئم اولیه ابتال را دارند
و خودشان برای انجام تست مراجعه کردهاند ،ما االن
نظام بیماریابی فعال نداریم ،یعنی به جای اینکه
منتظر بمانیم مردم به مراکز مراجعه کنند ما باید برای
گرفتن تست به مردم مراجعه کنیم ،مثل همان کاری
که در طرح شهید سلیمانی انجام شد ،در این صورت
آمار موارد مثبت و ابتال به کرونا افزایش پیدا میکند.
این روزها معموال ً چه تعداد تست کرونا گرفته
میشود؟
تغییرات تست زیاد است ،طبق آخرین آمارها
میانگین تست در روزهای اخیر چیزی حدود  ۱۵هزار
تست بوده است که برای یک کشور  ۸۵میلیونی یعنی
هیچ و شوخی است ،حتی روزی  ۲هزار تست هم داریم
که بیشتر برای روزهای تعطیل است ،ما بیماریابی
فعال نداریم یعنی خودمان سراغ مردم نمیرویم و
یزایی اومیکرون مانند دلتا نیست
چون شدت بیمار 
خود مردم هم کمتر برای تست مراجعه میکنند بهویژه
در روزهای پایانی هفته ،این گروه در جامعه میچرخند
و دیگران را به کرونا مبتال میکنند ،اگر بیماریابی فعال
داشتیم آمار بستری و مرگ بیشتر میشد ،اما آمارهایی
که ما داریم گمراه کننده است ،نه فقط درباره تستها
بلکه مثال ً اطالعات مربوط به عوارض واکسن را هم

ضرورت نصب هشداردهندههای سیل در رودخانهها

منتشر نمیکنند ،بنابراین کامال ًمشخص است که ما
چرا در کنترل اپیدمی ناموفق هستیم.
اما وزارت بهداشت مدعی است موفقیتهای
خوبی دارد ،بهخصوص وقتی آمار مرگومیر به صفر
رسید؟
در یک دوره کوتاهی مرگومیرها کاهش پیدا

کرد ،آن هم نه در کشور ما بلکه در همه کشورها این
روند کاهشی دیده شد .ما روزی که اولین روز با مرگ
کرونایی صفر را گزارش کردیم قبل از کشور ما ۱۶۳
کشور دیگر مرگ صفر کرونایی را تجربه کرده بودند،
این اتفاق کشور ما را دچار سرمستی کاذب کرد تا
فکر کنیم اپیدمی تمام شده است ،بنابراین دانسته یا
ندانسته عادی انگاری را در میان مردم ترویج دادند،
همه این مشکالت در مدیریت اپیدمی وجود دارد.
آقای دکتر با این وجود آینده اپیدمی پیک جدید را
چطور پیشبینی میکنید؟
متاسفانه ما تعداد زیادی افراد حساس برای ابتال
به کرونا در کشور داریم ،امکان انتقال ویروس با توجه
به رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی هم باال است ،از
طرفی وقایع و اتفاقات پیشرو درخصوص اپیدمی نگران
کننده است مانند بازگشایی مدارس ،بازگشت حجاج و
زائران اربعین حسینی که میتواند مواجهه را افزایش
دهد ،ضمن اینکه ما تصویر روشنی از واریانتهای
(سویه) غالب در کشور نداریم ،بنابراین به نظر میرسد
روند ابتال همچنان افزایشی باشد ،مگر اینکه خود
ویروس به عنوان هدایت کننده این بازی تغییراتی در
یزایی ایجاد کند ،در غیر اینصورت کارهایی که ما
بیمار 
انجام میدهیم خیلی موثر نیست ،چراکه ما دادههای
دقیقی از وضعیت اپیدمی نداریم ،و اگر هم اطالعاتی
وجود دارد در انحصار گروه مشخصی است.
در واقع ما داریم در برابر ویروس منفعل رفتار
میکنیم و خود ویروس است که آینده پیک جدید را
مشخص میکند؟
دقیقا ،تصمیمگیری باید مبتنی بر شواهد باشد،
استنتاج عمیق از دادهها بسیار مهم است ،در چنین
وضعیتی نسبت به شرایط منفعل هستیم ،متاسفانه
وزارت بهداشت هیچ بسته جامع ندارد ،ما قبال ً طرح
شهید سلیمانی را داشتیم ،بارها دراینباره حرف زدیم
که چرا این طرح را احیا نمیکنند ،وزارت بهداشت بیاید
این طرح را تقویت کند ،وزیر بهداشت هم موقع رای

اعتماد این وعده را به مجلس داد اما بعدا ًعمل نکرد.
فکر میکنید چرا عمل نمیشود؟
واقعا ً معلوم نیست ،حاال منافعشان در این است
که اپیدمی ادامه داشته باشد خدا میداند ،آیا نیت
دیگری دارند نمیدانم ،اما شرایط عجیب است ،انگار
وزارت بهداشت در مدیریت اپیدمی دچار یک بیحسی
شده است و واکنش نشان نمیدهد ،من از آنها غیر
از اعالم چند آمار که اساس آن اشتباه است چیزی
ندیدم.
چه منافعی ممکن است وجود داشته باشد؟

منافع میتواند متعدد باشد ،خود واکسن
میتواند برای گروهی سودآور باشد ،درست است
از بودجه عمومی استفاده میشود و مردم از جیب
خودشان پرداخت نمیکنند ،ولیکن از بیتالمال دارد
صرف میشود ،واکسنهایی که هنوز نمیدانیم میزان
اثربخشی آنها در جامعه چقدر است ،عوارض آنها
چیست ،آیا واقعا ً عوارضی داشته یا نه ،اگر داشته
در چه گروههایی بیشتر بوده برای چه واکسنی
بیشتر بوده ،آیا واکسنها واقعا ً آمبولی داده یا نه،
االن کیسهای مشکوک آن را در بیمارستانها فراوان
میبینیم که احتمال دارد ناشی از عوارض واکسن
باشد ،بنابراین این منافع ممکن است در جاهای
مختلف وجود داشته باشد ،از دارو گرفته تا تست
و سیتیاسکن ،شما در نظر بگیرید در سال گذشته
رمدسیویر چیزی حدود  ۳۰میلیارد دالر برای شرکت
سازنده آن سودآور بود ،این سودها عدهای را وسوسه
میکند ،یک درصد ناچیزی از این سودها هم به
داللهای داخلی برسد ثروتی است که چشمپوشی
از آن خیلی راحت نیست ،البته من قصد اتهام زنی
به کسی را ندارم اما معتقدم اپیدمی برای بعضیها
سودآور است ،ادامه این اپیدمی میتواند به قیمت
جان مردم ،به قیمت فالکت اقتصادی بخشی از مردم
که شغلهای خود را از دست میدهند برای گروهی
بهره داشته باشد ،اینها مسائلی هستند که نباید به
راحتی از آنها گذشت ،خیلیها دوست ندارند اپیدمی
تمام شود چراکه تمام شدن اپیدمی یعنی سودهایی که
خیلیها توانستند از این مسیر کسب کنند از دست
خواهند داد .به نظرم باید سیستمهای نظارتی ،امنیتی
و اطالعاتی کشور مراقبت کنند که خدایی نکرده کشور
و مردم قربانی این سودجوییها نباشند و نشوند.

کدام نهاد مسئول الیروبی رودها است؟

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به موضوع الیروبی
رودخانهها گفت :انجام الیروبی در شهرها به عهده شهرداری و در
مناطق دیگر به عهده وزارت نیرو است.

به گزارش ایسنا ،محمد حسن نامی با اشاره به اهمیت توجه به
الیروبی رودخانهها در کشور اظهارکرد :ما در کشورمان  ۱۶۴هزار
کیلومتر رودخانه داریم که  ۶۲هزار کیلومتر آن از مناطق مسکونی،
شهری ،بخشها و روستاها میگذرد .الیروبی این مسیرهای عبور
آب ،قطعا کار سنگینی است.
م مسئولیتها برای اجرای این طرح گفت :اجرای
وی درباره تقسی 
عملیات الیروبی در شهرها به عهده شهرداریهاست .رودخانههایی
که از شهرها میگذرند باید به وسیله شهرداریها الیروبی شوند و
الیروبی رودخانههایی که خارج از شهر هستند وظیفه وزارت نیرو
است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد :نکته مهم این
است که باید در رودخانهها ساحلسازی و گریدبندی الزم انجام
ت رودخانه و انتقال
شود .گریدبندی رودخانهها میتواند از فرونشس 
رسوبات آن به سدها ،دریاچهها و  ...هم جلوگیری کند و در واقع با

جلوگیری از نابودی خاک موجب نگهداری از این ثروت ملی شود.
نامی درباره تاثیرات اجرای این عملیات روی کنترل سیل اظهارکرد:
مهمترین موضوع درباره کنترل سیل ،دیوارهسازی ،ساحلسازی و
گریدبندی رودخانههاست .همچنین باید در مناطق حساس نیز
سنسورها یا به عبارتی همان سیستمهای هشداردهنده مناسبی
نصب شود تا هنگامی که آب زیادی به رودخانه رسید به مردم
اطالعرسانی شود و بتوان قبل از وقوع سیل یکسری تمهیدات را
اجرا کرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره ساخت و ساز در
حریم رودخانهها و تجاوز به حریم آنها نیز گفت :حریم رودخانهها
از آکس رودخانه تا حدود  ۱۵۰متر به اطراف را شامل میشود .اما
در مواردی میبینیم که قبال ساخت و سازی انجام شده است .در
این دوره شاهد فعالیت خوب قوه قضاییه در این خصوص هستیم و
با این موارد برخورد خواهد شد.

متخصص بیماریهای چشمی با تشریح هفت
باور اشتباه درباره چشم ،گفت :با تجربههای
شخصی و قبل از مراجعه به پزشک برای درمان
بیماریهای چشمی خود و دیگران نسخه درمانی
نپیچید.
به گزارش مهر ،کیانا حسنپور ،با اشاره به
اینکه درباره بیماریهای چشمی همانند سایر
بیماریهایی که در بدن وجود دارد ،ممکن است
باورهای غلطی وجود داشته باشد ،اظهار کرد:
نمیتوان با تجربههای شخصی و قبل از مراجعه
به پزشک برای خود و یا دیگران نسخه درمانی
پیچید.
وی با بیان اینکه خشکی چشم یکی از
بیماریهای رایج چشمی است ،افزود :باور
غلطی که در بین بسیاری از افراد برای درمان
بیماری خشکی چشم وجود دارد استفاده از
داروهای گیاهی برای درمان چشم است.
حسنپور با بیان اینکه در محصوالت گیاهی
فرآوردههایی وجود دارد که اگر به طور مستقیم
و یا توسط پوست وارد چشم شوند ،اثرات مخربی
دارد ،ادامه داد :استفاده خودسرانه از داروهای
گیاهی برای درمان چشم میتواند اثرات جبران
ناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی ،دومین باور اشتباه را درمان خودسرانه
گلمژه عنوان کرد و گفت :هر نوع خوددرمانی
و دستکاری چشم برای برطرف کردن گلمژه از
اساس غلط است .ممکن است ضایعهای که بر
روی پلک ایجاد میشود ،اصال ً گل مژه نباشد
و با استفاده خودسرانه از دارو صدمات جبران
ناپذیری به چشم وارد شود.
شستشوی چشم با چای سیاه دم کرده یکی
دیگر از مواردی بود که حسنپور به آن اشاره
کرد و افزود :این باور که سالها است بین عموم
مردم رایج شده که چای ولرم میتواند باعث
بهبود عارضههای چشمی شود ،دلیل آن فقط
گرم بودن چای است .بنابراین چای به خودی
خود هیچ اثر درمانی بر چشم ندارد و حتی
میتواند باعث ایجاد عفونتهای ثانویه نیز شود.
استفاده از عسل برای درمان ضایعات و
بیماریهای چشمی سومین باور اشتباهی
است که این متخصص بیماریهای چشمی
به آن اشاره کرد و ادامه داد :چنانچه عسل به
هر دلیلی وارد چشم شود میتواند درجاتی از
عفونت و یا سوختگیهای چشمی ایجاد کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با بیان اینکه آلرژی چشمی بیماری
است که به صورت دورهای عود میکند ادامه
داد :استفاده خودسرانه از دارو و یا فرآوردههای
گیاهی بسیار خطرناک است و میتواند باعث
تشدید بیماری شود.
وی با بیان اینکه آب هویج در بینایی چشم هیچ
تأثیر ثابت شدهای ندارد ،گفت :در واقع ویتامین
 Aموجود در آب هویج نمیتواند اثر محسوسی
در بینایی داشته باشد و برای درمان افرادی که
از کمبود این ویتامین رنج میبرند دوزهای باالی
ویتامین  Aتوسط پزشک تجویز میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه به باور غلط دیگری
درباره استفاده از عینک اشاره کرد و توضیح داد:
یکی از باورهای غلط در بزرگساالن این است که
تصور میکنند اگر عینک استفاده کنیم چشم
ضعیفتر یا تنبل میشود ،این باور از اساس
غلط و عینک وسیلهای اصالحی است که
نمیتواند مشکلی ایجاد کند.
حسنپور ،همچنین باور غلط دیگر در مورد
بیماریهای چشمی را تبدیل یکباره آب مروارید
به آب سیاه عنوان کرد و افزود :ابتالء به آب
مروارید همراه با نشانههای محسوسی مثل تاری
دید و کاهش بینایی به طور محسوس است و
تبدیل یکباره و بیعالمت آب مروارید به آب
سیاه تقریبا ًمحال است.

پاسخ شهرداری به چرایی حضور امدادگران شهری در مناطق سیل زده

وزیر کشور مشخصا از شهرداری تهران مطالبه کرد که در سه منطقه سیل زده وارد عمل شود
سخنگوی شهرداری تهران به حواشی حضور امدادگران شهرداری در مناطق سیل
زده پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،مطهر محمدخانی درخصوص حواشی ایجاد شده نسبت به
حضور شهرداری تهران برای کمک به سیل زدگان امامزاده داوود واکنش نشان داد
و گفت :در پاسخ به نقد افرادی که میگویند چرا در امدادرسانی شرکت کردیم اما
پیشگیری نکردیم ،باید بگویم که امامزاده داوود در حوزه عملکردی شهرداری تهران
نیست اما بخشهای زیادی از امامزاده داوود در حوزه حریم شهر تهران است و
شهرداری تهران وظیفه قانونی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه ندارد.
وی با بیان اینکه برخیها میگویند چرا شهرداری تهران وارد عملیات امدادرسانی
شده ،گفت :پاسخ مشخص است ،وظیفه انسانی و اخالقی مدیریت شهری تهران
ایجاب می کرد که همچون ادوار گذشته و اتفاقاتی که در ماه های گذشته در
نقاط مختلف کشور رخ داده وارد عمل شود .همچون کمک آتش نشانان به حادثه
متروپل که به اذعان استانداری خوزستان و مسئوالن محلی ،آتش نشانان تهرانی
به واسطه تجربه پالسکو نقش پررنگی در متروپل داشتند یا در خصوص سیل
سیستان و  ...شهرداری تهران به واسطه وظیفه انسانی و اخالقی پای کار بوده
است .سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه البته این کمکها با هماهنگی و مجوز
شورا باید باشد ،گفت :البته به دلیل ماهیت حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی
مزاده
امکان طی کردن روال اداری به صورت روتین وجود ندارد .مثال در حادثه اما 
داوود ما سریعا وارد عمل شدیم نه اینکه منتظر اولین جلسه شورای شهر بمانیم تا
مجوز بگیریم .البته معموال شهرداری و شورا با یکدیگر هماهنگ هستند و به صورت
شفاهی و تلفنی شهرداری کسب اجازه میکند .وی با بیان اینکه حاال برخیها
انتقاد میکنند که چرا شهرداری جلوی بروز این حوادث را نگرفته ،ادامه داد :پاسخ
مشخص است ،در حوزه اختیارات ما نبوده و مانند این است که بگوییم که چرا

شهرداری تهران بجای کمک به متروپل ،جلوی صدور پروانه آن را نگرفته است
و از آنجایی که ارتباط حقوقی و قانونی ندارند ،ما نمیتوانیم اقدامات پیشگیرانه
و پیشدستانه کنیم اما وظیفه اخالقی و انسانی است که برای کمک وارد میدان
شویم .محمدخانی افزود :وزیر کشور مشخصا از شهرداری تهران مطالبه کرده است
که در سه منطقه سیل زده امامزاده داوود ،شهرستان لواسان و فیروزکوه وارد عمل
شود و به حادثه دیدگان کمک کند و شهرداری تهران نیز معاونتهای خدمات
شهری و هماهنگی امور مناطق را وارد عمل کرده و برخی شهرداران مناطق نیز به
عنوان منطقه معین مشخص شدهاند .مثال شهرداری منطقه  ۱۴معین فیروزکوه
است و نسبت به امدادرسانی اقدام میشود.

