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دغدغه

کارکرد روان درمانی و خانواده در ترک اعتیاد

زنــدگــی
فردا

سعید صفاتیان

کارشناس حوزه اعتیاد

ایران کشوری است که سالهاست با موضوع
ترک اعتیاد دست و پنجه نرم میکند .یکی از
دغدغههای جدی در حوزه اعتیاد و درمان آن،
جلوگیری از بازگشت دوباره فرد ترک کرده
به اعتیاد اس��ت .در حال حاض��ر ،اصلیترین
روش ترک اعتیاد در ایران که بسیار هم رایج
اس��ت ،درمان نگهدارنده با متادون اس��ت؛
اما این ش��یوه درمان مبتنی بر دارو مشکلی

۴
نوار زرد

قصههای يوميه

خارج کردن  ۶۳۹میخ
از شکم مرد هندی

جراحان با اس��تفاده از آهنربا  ۶۳۹میخ
را از شکم یک مرد هندی خارج کردند و
جان او را نجات دادند .این درحالی است
که میخها هیچ آسیبی به سیستم گوارش
بیمار وارد نکرده بودند.
بهگزارش ایس��نا ،این مرد  ۴۸ساله که
ساکن هندوستان اس��ت ،دچار بیماری
اسکیزوفرنی اس��ت و تعداد زیادی میخ
ح��دودا  ۵س��انتیمتری را بلعیده ولی
بهطور معجزهآسایی میخها هیچ بریدگی
یا آس��یبی در سیس��تم گوارش او ایجاد
نکرده بودند.
دو هفته پیش ،او بعد از استفراغ پیدرپی
و درد در ناحی��ه ش��کم به بیمارس��تان
مراجعه کرد .ویدئویی از پزشکان گرفته
شده که درحال بررسی رودههای بیمار
با استفاده از آندوسکوپیاند و با استفاده
از جراحی باز ،میخها را از ش��کم این مرد
خارج کردند .این جراحی تقریبا  ۲ساعت
بهطول انجامید و مجموع وزن میخها به
 1/3کیلوگرم میرسید.
دکتر سیذارتا بیسواس ،یک از جراحان،
گف��ت :میخها ک��ه تیز بوده و بیش��تر از
۵سانت هم طول داشتند ،در رود ه بیمار
جای گرفت��ه بودند؛ ولی خوش��بختانه
اختالل عمدهای در دس��تگاه گوارش او
بهوجود نیامده است.
او ادامه داد :ما یک برش  ۱۰سانتیمتری
در ناحیه ش��کم بیمار ایج��اد کردیم و با
استفاده از یک آهنربا ،میخها را بههمراه
مق��داری خاک از ش��کم بیم��ار خارج
کردیم .بیمار دچار اختالل روانی بوده و
درحالحاضر هم وضعیت او تثبیت شد و
تحت مراقبت است.

نجات 8کوهنورد
تهرانی در سوادکوه
رئیس جمعیت هاللاحمر شهرس��تان
سوادکوه،ازنجاتهشتکوهنوردتهرانی
در این شهرستان خبرداد .جهانگیر آذری
در اینباره گفت ،هشت کوهنورد تهرانی
که در ارتفاعات این شهرستان گم شده
بودند ،توس��ط نجاتگ��ران هاللاحمر
نجات یافتند.
بهگفت��ه او ،کوهن��وردان اعض��ای یک
خانواده ش��امل پنج زن و سه مرد بودند
که هنگام بازگشت از منطقه پروچشمه
س��وادکوه بهدلیل مهآلودگی مس��یر و
عدمشناخت منطقه ،راه را گم کردند.
رئی��س جمعیت هاللاحمر س��وادکوه
اضافه ک��رد ،در پی تم��اس تلفنی یکی
از کوهن��وردان گمش��ده ب��ا جمعیت
هاللاحم��ر شهرس��تان ،تی��م ام��داد
کوهس��تان ب��ه منطق��ه اعزام ش��د و
امدادگران پ��س از حدود پنجس��اعت
جس��توجو در منطقه ،موفق به یافتن
آنان شدند.
به گفته آذری؛ تیم  ۱۵نفره امداد و نجات
کوهستان،باتجهیزاتکاملامدادرسانی
برای کمک به کوهنوردان و گمشدگان
در این منطقه فعال است.
ديالوگ

قائممقاممشارکتهای
اجتماعیسازمانبهزیستی:
روزانه  493طالق ثبت میش��ود؛ به عبارتی
هرساعت 21طالق.

مدیرعامل
ن اجتماعی:
سازمان تأمی 
در ٤٠س��ال گذش��ته ١٣٨مصوب��ه و قانون
برخالف مبان��ی بیمهای تصویب ش��دهاند و
تعهدات��ی بدون منب��ع را به س��ازمان تأمین
اجتماعی تحمیل کردهاند.

اساس��ی دارد ،چرا که برای تأثیرگذاری این
ش��کل درمان باید  70درص��د کار ،بر درمان
غیرداروی��ی ب��ا همی��اری تیمی متش��کل
از روانپزشک ،روانشناس ،پزشک و مددکار
مبتنی باشد.
واقعیت این است که نمیتوان انتظار داشت
فردی که  10تا  20س��ال درگی��ر اعتیاد به
ان��واع م��واد مخدر س��نتی یا صنعت��ی بوده
است ،یکش��به درمان شود .ضعف در بخش
روانشناسان و مددکاران و حتی روانپزشکان،
از موضوعات مهمی اس��ت که در حوزه ترک
اعتیاد باید به آن جدیتر از گذشته توجه شود.
در کنار این موضوع ،همراهی خانوادهها کمک

ش��ایانی به حفظ درمان میکند .اما اغلب در
فرآیند درمان ش��اهدیم که خ��ود خانوادهها
دوست ندارد درگیر مسئله شوند و میخواهند
در کوتاهترین مدت ترک اعتیاد صورت گیرد.
غافل از اینکه این روش بازدهی الزم را ندارد و
فرد دوباره به اعتیاد بازمیگردد.
براس��اس آمار ایران ،میزان ماندگاری پس از
ترک اعتیاد بین  10تا  15درصد اس��ت .این
میزان در دنیا حداکث��ر بین  30تا  40درصد
اس��ت ،یعنی حتی در بهترین مراکز دنیا هم
نمیتوان به ماندگاری فرد بعد از ترک اعتیاد
مطمئن بود؛ به همین دلیل اس��ت که شیوه
درمان دچار تغییرات فراوانی شده است .امروز

توفان انتقاد در شورا

ماجرای دیمیتریس

ماجرای انتصابهای شهردار تهران همچنان ادامه دارد و شورای
شهر در این زمینه خواهان توضیح شده است

استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی یک پیام روشن برای دولت
دارد که در زمینه مبارزه با فساد ،دست روی دست گذاشته است

جامعه فردا :محمود اسالمیان استعفا داد .او برای بازنشستگان
کشور چهرهای شناخته شده است .گفته میشود در سه سالی که
مسئولیت اداره صندوق بازنشستگان کشوری با او بود تمام سعی
خود را به خرج داد تا حقوق بازنشستگان همواره بیشتر از نرخ تورم
افزایش پیدا کند و شاخصهای رفاهی و بیمهای در میان اعضای
این صندوق ،با رشد متناسب و قابل قبولی همراه باشد .این اما تمام
کارنامه اسالمیان در صندوق بازنشستگان کشوری نیست .نامه
استعفای او به مردم ایران ،حاوی نکتههایی است که درک آنها نیاز
به معناگشایی و برداشتن پرده از مسائل پشت پرده این صندوق
دارد .او در این نامه بعد از آن که فعالیتهای س��ه س��اله خود را به
صورتگزارشی حاوی عدد و رقمهای امیدوارکننده به اعضای این
صندوقوبازنشستگانکشورتقدیمکرده،چندجملهایهمدرباره
فعالیتهای مجموعه تحت امرش در حوزه اقتصادی گفته و تأکید
کردهاست«:درحوزهاقتصادیساماندهیشرکتهاانجاموحداقل
 2100میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی
به صاحبان آن یعنی شما بازنشستگان بزرگوار عودت داده شد».

عکس :امین جاللی/
ایرنا

اصالحطلب
نبودن این
مدیران
هم از دیگر
انتقادهایی است
که از طرف بدنه
اصالحطلبان
به محمدعلی
نجفی وارد شده
است

تعریف درمان این نیست کسی که با مصرف
هروئین وارد مرکزی ش��د ،در مدت یک ماه
درمان شود؛ چون این شکل درمان تأثیرگذار
و ماندگار نیس��ت و فرد دوب��اره به دام اعتیاد
میافتد .واقعیت این اس��ت که امروزه درمان
سمزدایی دیگر مطرح نیست ،بلکه درمان باید
نگهدارنده باشد و این درمان نگهدارنده زمانبر
اس��ت .ما باید نگاه خانوادهه��ا را به موضوع
ترک اعتی��اد تغییر دهی��م و از آنها بخواهیم
همانطور ک��ه برای تحصیل فرزندانش��ان
س��الها وقت میگذارند و هزینه و همراهی
میکنند ،برای ترک اعتیاد هم وقت بگذارند
و جنبههای روانی ترک اعتیاد و مس��اعدت
خانواده را در این موضوع جدی بگیرند.
متأس��فانه در موضوع ترک اعتیاد ش��اهدیم
اغل��ب خانوادهها ب��ه درمان داروی��ی اکتفا

جامعه فردا :جلس��ه دیروز شورای ش��هر تهران همچنان
تحتتأثی��ر انتصابهای بحثبرانگیز ش��هردار تهران بود.
سخنگوی شورای ش��هر تهران درباره انتصابهای جدید
شهردار تهران گفته شورای شهر قصد ندارد در تمام سطوح
انتصابه��ا دخالت کند .ب��ا این حال قرار بر این اس��ت که
کمیسیون برنامه و بودجه کمیتهای مربوط به انتصابها در
شهرداری داش��ته ،و در چارچوب ارزیابی عملکرد ،بررسی
دقیقی در این حوزه داش��ته باشد .ش��هردار تهران برخی
آقازادهها و افرادی را که سابقه مدیریتی مشخصی ندارند،
بهعنوان مدیران میانی انتخاب کردهاست .اصالحطلبنبودن
این مدیران هم از دیگر انتقادهایی اس��ت که از طرف بدنه
اصالحطلبان به محمدعلی نجفی وارد شده است.
با این حال محمد س��االری ،رئیس کمیسیون شهرسازی
شورای شهر ،به خبرگزاری ایلنا گفته :برخی از مدیرانی که
نجفی انتخاب کرده «کارنامه درخش��انی ندارند و حتی در
بعضی موارد به لحاظ مباحث پاکدستی و تصمیمگیری در
فضای غیرشفاف ش��ائبههایی در مورد آنها وجود دارد ».او
گفته برخی از این افراد در دوره گذش��ته که در یک فضای
رانتی تصمیمگیری میشد ،ش��هردار بودند و اگر قرار بود
این روند ادامه داشته باش��د ،چرا مردم به لیست امید رأی
دادهاند؟
محسن هاش��می ،رئیس شورای ش��هر ،در اینباره گفته:
اعضای ش��ورا در انتصابها دخال��ت نمیکنند؛ اما نظرات
خود را در این زمینه ارائ��ه میکنند .او تالش کرد گناه این
انتصابها را به گ��ردن معاونان و مدیران الیههای پایینتر
بیندازد .به اعتقاد هاش��می ،انتصابه��ای اخیر مربوط به
شخص شهردار نیس��ت ،بلکه در الیههای پایینتر و میانی
مرز

بنبست خسروی ،ترافیک مهران

ترافیک زائران پش��ت مرز خس��روی در روزهای گذش��ته
اتفاقه��ا و صحنههایی را پدید آورده ک��ه موجب آزردگی
برخی کاربران در شبکههای اجتماعی و واکنشهای آمیخته
به انتقاد آنان شده است .پس��ت اینستاگرامی شهیندخت
موالوردی ،دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی،
در اعتراض به رفتار زائران در رعایت نکردن نظافت مس��یر
راهپیمایی ،با واکنشهایی از جانب دنبالکنندههای صفحه
او مواجه ش��د که خواهان توجه او به آنچه از جانب آنها «موارد نقض حقوق شهروندی
زائران» خوانده شد ،بودند.
در حالی که رئیس ستاد مرکزی اربعین ،در آخرین هفته مهرماه از موافقت دولت عراق با
بازگشایی مرز خسروی خبر داده بود و با وجود فراهم شدن زیرساختهای خدمترسانی
ب��ه زائران در این منطقه مرزی ،از جانب ایران این مرز همچنان بس��ته اس��ت .حس��ین
ذوالفقاری ،معاون امنیتی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین نخست در هفته اول
آبانماه ،خبر از بازگش��ایی قطعی این مرز داد و س��پس ،پنجم آبانماه را به عنوان موعد
این بازگشایی اعالم کرد .با این همه ،این مرز همچنان بسته باقی ماند و مراجعه پیوسته
زائران ،به امید بازگش��ایی احتمالی این مرز موجب ادامه یافتن اختاللهای ترافیکی در
جادههای منتهی به مرز خسروی شد.
دیروز حس��ن قش��قاوی ،معاون کنس��ولی و پارلمانی وزارت خارجه ،مس��ائل امنیتی و
قرار داشتن استان دیاله عراق را در پش��ت مرز خسروی که زمانی مقر منافقین و اکنون
پناهگاه نیروهای فراری داعش اس��ت ،س��بب مخالفت دولت عراق با بازگشایی این مرز
خوانده است.
این در حالی اس��ت که بنا بر برنامههای س��تاد مرکزی اربعین ،مرز خسروی برای خروج
زائران استانهای شمال غرب کشور در نظر گرفته شده بود و اکنون با بسته بودن این مرز
و راهی شدن کاروانهای شش اس��تان کرمانشاه ،کردستان ،اردبیل ،آذربایجان شرقی،
اردبیل و آذربایجان غربی به س��وی مرز مهران ،ترافیک و تراکم جمعیت ،پشت این مرز
به حدی پیشبینینش��ده رسیده است و کنترل جادهها را دش��وار ساخته است .سوانح
رانندگی مسیرهای مربوط به راهپیمایی اردبیل در نخستین روز هفته جاری 50 ،مصدوم
به جای گذاشت .در چنین شرایطی فرمانده مرزبانی ناجا هم از رایزنیها برای خروج زائران
کشورهای روسیه و آذربایجان از مرز مهران خبر داده است .در کنار اینها ،برنامههای ویژه
امسال برای ساماندهی بهتر زائران نسبت به سال گذشته ،از جمله ممنوع بودن عبور بدون
روادید و از بین رفتن امکان صدور روادید در مرز و همچنین پنج الیه کنترلی برای عبور
زائران ،تردد آنان و فرآیند خروجشان را از کشور کند کرده است.
اینها همه در کنار هم کار ساماندهی زائران را در مرز مهران دشوارتر از پیش کرده است.
ترافیک جادههای منتهی به مهران سانحه میآفریند و تراکم جمعیت پشت مرز مواردی
از نقض حقوق شهروندی است.

میکنن��د و تمایلی برای دورههای مش��اوره
نشان نمیدهند .در این مورد نهادهای فعال
در حوزه ترک اعتیاد باید در حوزه آموزش به
خانوادهها با کمک سایر دستگاههای مرتبط
گامه��ای مؤثری بردارند .پ��در و مادرها باید
دورهه��ای فرزند پروری بگذرانن��د تا بدانند
چگونه با فرزندانش��ان برخ��ورد کنند .آنها
باید بدانند عالئم اعتیاد چیست و بتوانند در
مراحل اولیه از اعتیاد فرزندانشان جلوگیری
کنند .این موضوع نیازمند کار میان سازمانی
است .ما در مدارس آموزشهای الزم را نداریم
و در هنگام ازدواج مش��اورهای الزم صورت
نمیگیرد ،ب��ه همین دلیل نه خان��واده و نه
فرزندان با خطراتی ک��ه اعتیاد آنها را تهدید
می کند ،آش��نا نیس��تند و تنها کلیاتی از آن
میدانند.

این انتصابها از س��وی معاونان و شهرداران مناطق انجام
شده است.
محمد علیخانی ،دیگر عضو شورای شهر بود که در اعتراض
به این انتصابها به شهردار تهران تذکر داد و به او یادآوری
کرد که «رأی مردم حقالناس اس��ت» و مصلحت ش��هر را
شهروندانش ،همان کس��انی که  4تا  6ساعت در صفهای
طویل ایستادند و تغییر رأی دادند ،بهتر از هر کس دیگری
تشخیص میدهند .همان کس��انی که به  21اصالحطلب
با رای بیس��ابقه باالی یک میلیون نفر اعتماد کردند .زهرا
صدراعظم نوری و محمدجواد حقشناس هم از دیگر اعضای
شورای شهر تهران بودند که به انتصابهای شهردار تهران
اعتراض کردند.
در این جلسه همچنین جزئیات طرح سیاستهای اجرایی
و الزامات تدوین الیحه بودجه س��ال  97شهرداری پس از
بحث و گفتوگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورا بازگشت.
همچنین یکفوری��ت طرح تحقیق و تفح��ص از صندوق
ذخیره کارکنان ش��هرداری تهران ،بهدلیل غیبت نماینده
ش��هردار اعالم وصول نش��د .علی اعطا ،سخنگوی شورای
ش��هر ابهامات مالی درباره فعالیتهای این صندوق وجود
دارد و طرح تحقیق و تفحص در راستای تحققشان نظارتی
شورا انجام شده است.
او درباره جلسه امروز اعضای شورای شهر با رئیس دولت هم
گفت :در این جلسه در مورد همگرایی طرح و لوایح مشترک
همچون الیحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار
صحبت خواهد ش��د .به گفته او در ح��وزه پرداخت بدهی
دولت به ش��هرداری و توس��عه حمل و نقل ریل��ی اتفاقات
خوبی خواهد افتاد.

داستانیکاستعفا

فردی ب��ا چنین کارنامه موفقی چطور برای س��ومین بار اقدام به
س��ازمان خوشنامی در
استعفا میکند؟ صندوق بازنشستگان،
ِ
زمینه فعالیتهای اقتصادی نیست و پروندههای فراوانی در طول
این سالها داشته که برخی از بزرگترینشان ،اشاره مستقیمی به
شرکتهای زیرمجموعه این صندوق دارند .شرکت ملی نفتکش
ایران یکی از این شرکتهاست که از سال گذشته و با انتشار بخشی
از جزئیات پرونده نفتکشهای سفارش شده به یک شرکت یونانی
خبرس��از ش��د و عمال به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی
کش��ور در زمینه مبارزه با فساد بدل ش��د .حال میتوان گفت که
استعفای اس�لامیان ،فرار او از نهادهای دولتی است که بر اساس
قانون موظف به برخورد با مفس��دان اقتصادی است ،اما در عمل
دست روی دست گذاشتهاند و حتی نتوانستند قضیه دیمیتریس
را به نتیجه روشنی برسانند.
حکایتآنکشتیسازیونانی

در دوره ریاس��ت بهبهانی بر وزارت راه و شهرسازی ،رئیس وقت
شرکت ملی نفتکش ایران با هماهنگی وزیر احمدینژاد ،دستور
ساخت  8فروند نفتکش را به یک شرکت اروپایی صادر میکنند.
فر ِد سازنده ،دیمیتریس کامبیس نام دارد .برای این قرارداد که در
دورهتحریمهابستهمیشود،چهرههایینیزنقشواسطهرابرعهده
دارند .بعضی از آگاهان ،نامهای ابوالحسن فیروزآبادی و مقیمی که
در آن زمان از اعضای هیأت مدیرت شرکت ملی نفتکش بودهاند را
به عنوان واسطههای این قرارداد عنوان میکنند ،هر چه هست نام
این دو پای این قرارداد مهم وجود دارد و امضای آنها موجود است.
از دیمیتریس کامبیس ،به عنوان سلطان کشتیسازی یونان نام
میبرند .ف��ردی که برای اولین بار نام��ش را دیوید کوهن معاون
وزارت دارایی آمریکا اعالم کرد و گفت که بابک زنجانی با کمک او،

خيريه

خیریهها در کنار دولت

جامع�ه فردا :دی��روز علی ربیع��ی ،وزیر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی در نخس��تین همایش نیکوکاری و خیرین ،با اشاره
بهضرورت خیر جمعی با اش��اره به اینکه نیاز داریم نهادهای
معین را برای گسترش خیر جمعی اضافه کنیم و در عین حال
نهادهای سنتی را از دست ندهیم.
وزیرکار این موضوع را در حالی مطرح کرد که براس��اس آمار
ساالنه دولت 10هزار و 400میلیارد تومان در دو نهاد حمایتی
(کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) بودجه صرف میکند 15 .هزار میلیارد هزینه
بیمه س�لامت همگانی است و در طول چهارسال گذش��ته پنج هزار میلیارد تسهیالت ارائه
میدهد و نزدیک به هزار میلیارد تومان صرف بستههای غذایی میشود.
با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه دولت با صرف این هزینه نیست نتوانسته
اس��ت ،مشکل فقر را در کشور حل کند .این در حالی است که در کنار این هزینههای دولتی
خیریههای زیادی نیز فعال هستند که بهدلیل نبود تمرکز و همپوشانی مناسب گام مؤثری
در این خصوص برداشته نشدهاست.
معلوالن

افزایش 80هزارنفری معلوالندرسوانح
درحالیکه بهگفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلوالن ،برخی معلوالن با وجود تحمل بار مالی
سنگین ثبتنام در تعاونیهای مس��کن معلوالن ۱۰ ،تا  ۱۲سال است که در انتظار صاحبخانه
ش��دن ماندهاند و مبلغی که بهعنوان مستمری به آنان پرداخت میشود ،دهنکجی به شخصیت
آنان است و مسئوالن ارشد سازمان بهزیستی از پشت صف ماندن  150هزار معلول برای دریافت
خدمات میگویند و حتی مناسبسازی محیط ،آنچه «کف مطالبات معلوالن» خوانده میشود،
وعدهای فراموش شده است ،رئیس س��ازمان بهزیستی کشور ،از نرخ نگرانکننده افزایش تعداد
معلوالن خبر داد.
انوش��یروان محس��نی بندپی ،دیروز در اولین همایش نیکوکاری و خیرجمعی گفت ،در س��ال
گذشته نزدیک به 80هزار ایرانی معلول شدهاند .این رقم البته ،مربوط به آسیبدیدگان سوانح یا
بیماریهاست و برای دستیافتن به میزان افزایش تعداد معلوالن در سال گذشته ،باید این عدد
را در کنار 30هزار معلولی که بهطور میانگین هرسال متولد میشوند ،گذاشت .این بدان معناست
که هر سال  110هزار نفر ،یعنی حتی بیش از ظرفیت ورزشگاه آزادی...
با اینکه ایران عضو کنوانس��یون بینالمللی حقوق معلوالن اس��ت اما هنوز به وظایف خود در این
مورد عمل نکرده است .بهزیستی اکنون نزدیک به یکمیلیون و  300هزار معلول را تحت پوشش
خود دارد.

برای فرار از تحریمهای بینالمللی ،برنامهای داشتهاند .دیمیتریس
بعد از امضای این قرار داد ،دو کشتی نفتکش را برای طرف ایرانی
میسازد و تحویل میدهد ،اما نفتکشهای دیگر هیچ گاه ساخته
نمیشوند .ورود دولت روحانی به کارزار سیاسی ایران و بعد از آن
معرفی پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از پروندههای فساد در
ایران و وزارت نفت ،دس��ت به دست هم میدهند تا دولت زمینه
برخوردبااینپروندهراآغازکند.دیمیتریسبهایراندعوتوتوسط
وزارت اطالعات و قوه قضائیه بازداش��ت میشود تا درباره قرارداد
خود و بازپرداخت این قرارداد 250میلیون دالری پاسخگو باشد.
اواخر مهرماه سال گذشته و همزمان با دستگیری دیمیتریس در
ایران ،چند اتفاق مهم میافتد .یک دادگاه در اروپا ،شرکت نفتکش
ایرانرامجدداتحریممیکند،تحریمیکهقراراست 30سالبدون
لغوبزرگترینشرکتنفتکشدرجهانرابهمحاقخودببرد.همان
روز ،مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کشور سیروس کیان ارثی
را به عنوان مدیرعامل ش��رکت نفتکش ایران معرفی میکند .او
جایگزین،علیاکبرصفاییمیشودکهدرزمانقرارداددیمیتریس،
مدیرعامل بوده است.
اس�لامیان از اولین اظهارنظرهایش در مقام مدیرعامل صندوق
بازنشس��تگی کش��ور ،خواهان پای��ان دادن به ش��رایط موجود
در ش��رکتهای زیر مجموعه این نه��اد بود .او در یک��ی از اولین
گفتوگوهای��ش به صراحت تأکید کرده ب��ود که این صندوقها
اقتصادیادارهنمیشوند«:ماصندوقهایبازنشستگیرااقتصادی
ادارهنکردهایموتصمیماتیکهدرسهسالگذشتهگرفتهشده410،
هزار میلیارد تومان به قیمت هر روز هزینه داشته است».
ثروت صندوق بازنشس��تگی کش��ور 20 ،هزار میلیارد تومان
تخمی��ن زده ش��ده ک��ه در قال��ب  6هلدینگ حم��ل و نقل و
گردش��گری ،انرژی ،صنعت و معدن ،مواد غذایی ،کشاورزی و
دارویی ،س��اختمان و عمران ،بیمه و بازار سهام فعالیت دارند و
همین تعدد حوزههای فعالیتی ،از صندوق بازنشستگی ،نهادی
س��اخته که همواره با چالشهای جدی روبهرو اس��ت .یکی از
مهمترین پروندهه��ای باز در این زمین��ه ،پرونده دیمیتریس
کامبیس است .اس�لامیان پس از بازداشت دیمیتریس اظهار
امی��دواری کرده بود که او بعد از  3س��ال 250 ،میلیون دالری
که از ش��رکت ملی نفتکش ایران در اختیار خود داش��ته را به
بیتالمال بازگرداند ،اتفاقی که هی��چ گاه نیفتاد .دیمیتریس
با تالشهای داخل��ی آزاد و از ایران فرار ک��رد و اکنون به نظر
میرس��د یکی از اصلیترین دالیل استعفای اسالمیان ،روشن
شده اس��ت .او که به همراه دادستانی و قوه قضائیه تالش کرده
بود ضمن مختومه کردن این پرونده ،س��رمایه سرمایهگذاران
و بازنشستگان کش��وری را محفوظ بدارد ،حاال دست از تالش
کشیده و عقبنشینی کرده است .قضیه دیمیتریس کماکان بر
سر جای خود باقی است و تکلیف نفتکشهای باقیمانده روشن
نشده ،اما گویی اسالمیان با این استعفا خواسته پیام روشنی به
آنهایی بدهد که به شیوههای مختلف ،موضوع مبارزه با فساد را
هنوز جدی نگرفته یا به دالیلی با آن مماشات میکنند.
آسمان

آلودگیهوایتهرانوطرحهایجامانده

جامعه فردا :چند روزی است که هوای تهران در وضعیت ناسالم
برای گروههای حساس است .این در حالی است که ممنوعیتهای
ترافیکی که در س��الهای گذش��ته حداقل در این روزها اجرایی
میشد ،نیز ابالغ نمیش��ود .برخی البته دلیل بیاهمیتی به این
ممنوعیته��ای ترافیک��ی را بیاثر بودن آنه��ا در وضعیت هوای
ته��ران میدانند ،چرا که معتقدند تا زمان��ی که برای حمل و نقل
عموم��ی کاری صورت نگیرد نمیتوان از مردم انتظار داش��ت که
خودروهایشان را از خانه بیرون نیاورند.
براساس آمار وزارت بهداشت ساالنه مرگ ۵هزار نفر در شهر تهران منتسب به آلودگی هواست .به
همین علت هر ساله معادل بودجه شهرداری تهران و معادل  ۲درصد  GDPکشور هزینه مرگ و
میر ناشی از آلودگی هوا پرداخت میشود .این در حالی است که به گفته وحید حسینی ،مدیرعامل
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای اجرای طرح( LEZطرح محدوده کم آالینده)  -که میتواند
بخش زیادی از مسئله آلودگی هوا را حل کند -حاضر نیستیم هیچ هزینهای پرداخت کنیم ،البته
مقصود از هزینه صرفا هزینههای مالی نیس��ت ،بلکه منظور هزینههای اجتماعی و فشار آوردن به
نهادها و دستگاههای مختلف است .هزینههایی باید در ردههای مختلف حاکمیتی پرداخته شود.
براساس طرح  LEZش��هروندان باید نسبت به نوس��ازی خودروی خود اقدام و خودروی بهتری
جایگزین آن کنن��د .به عقیده برخی از کارشناس��ان ،تا زمانی که دولت و س��ازمانهای مختلف
تسهیالت الزم را برای نوسازی خودروها فراهم نکنند نمیتوان انتظار داشت که مردم در این باره
اقدام عملیاتی صورت دهند.
بررسیهای انجام شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس نشان میدهد ،اگر همه خودروهای تهران
معاینه فنی صحیح و مستمر بگیرند آلودگی هوا بین  ۱۰تا  ۱۲درصد کاهش پیدا میکند .حسینی
به ایسنا گفته است :عدد  ۱۰تا  ۱۲درصد ،عدد بسیار بزرگی در مورد آلودگی هواست .عددی است
که دستیابی به آن سالها طول میکشد؛ در حالیکه میتوان با اجرای بینقص و جدی قانونی مثل
قانون  LEZچنین اثربخشی در حوزه کاهش آلودگی هوا ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر سامانه یکپارچه
معاینه فنی ایران (سیمفا) راهاندازی شده است ،گفت :مراکز معاینه فنی تهران کامال آماده هستند و
حدود مجاز جدید معاینه فنی در مراکز معاینه فنی اعمال میشود که همین موضوع ،باعث افزایش
چشمگیر تعداد خودروهای رد شد ه در معاینه فنی به دلیل آالیندگی شده است .با این حال برخی
از کارشناسان معتقدند ،استانداردهای معاینه فنی در کشور چندان مطابق نیازهای روز و جمعیت
تهران نیست .به همین دلیل حتی نمیتوان امید داشت خودروهای دارای برچسب معاینه فنی هم
چندان فاقد آالیندگی باشند.
چندی پیش کالنتری ،رئیس س��ازمان محیطزیست کشور در جلسه ش��ورای شهر عنوان کرده
بود  30درصد از آالیندگی تهران به دلیل خودروهای دیزل باالی  10س��ال عمر است .در کنار این
موضوع وجود  4میلیون موتورس��یکلت در حال تردد در تهران که مشمول هیچ گونه محدودیت
ترافیکی هم نمیشوند.

