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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

دختران کارمند مجرد در فهرست مشموالن »بسته های 
حمایتی«

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین اخبار از توزیع بسته های حمایتی 
دولت در راستای حمایت از اقشار مختلف را اعالم کرد.

محمد شریعتمداری در گفت وگو با ایسنا، درباره بسته های حمایتی دولت از اقشار 
مختلف گفت: مبلغ ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار از یک تا پنج نفر و باالتر 
توزیع شده و در حال توزیع است. وی افزود: توزیع بسته های حمایتی برای جامعه 
مددجویان تمام شده و پشت نوبتی های نهادهای حمایتی نیز بسته ها را دریافت 
کرده اند. کارمندان دولت و کارکنان آموزش و پرورش نیز مبالغ درنظر گرفته شده را 
دریافت کرده اند. واریز برای مابقی نیز به تدریح تحت عنوان سیاست جبرانی در حال 
انجام است. وزیر رفاه در پاسخ به اینکه آیا کارمندان زن مجرد در فهرست مشموالن 
بسته های حمایتی قرار می گیرند نیز گفت: ما شرط سرپرست خانوار نداریم و همه آنها 
که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند مشمول سیاست جبرانی دولت می شوند. در 
واقع هر حقوق بگیری را شامل می شود. شریعتمداری افزود: البته یک همپوشانی هایی 
در کارمندان داریم؛ ممکن است یک عضو خانواده از این امکان استفاده کند و 
عضو دیگر خانواده اش نیز کارمند دولت و یا جزو سایر گروه مشموالن باشد که 
این همپوشانی ها رفع می شود و به هر خانوار یک بسته داده می شود. این نواقص 
در حال رفع است. وی با بیان اینکه مرحله سوم واریز برای سایر گروه ها از جمله 
مستمری بگیران تامین اجتماعی است، اظهار کرد: دو روز گذشته ۳۸۰۰ میلیارد 
تومان از سوی سازمان برنامه به تامین اجتماعی تخصیص یافت و ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان دیگر کسری وجود دارد که آن را هم تسویه خواهد کرد. به این ترتیب بسته را 
برای مستمری بگیران تامین اجتماعی هم توزیع می کنیم و این روزها در حال واریز 
است. وزیر رفاه با اشاره به اینکه بعد از آن بیمه شدگان دیگری هستند که مشمول 
گروه های گفته شده نیستند اما کمتر از سه میلیون حقوق می گیرند و اطالعات آنها 
هم دسته بندی شده است، گفت: آن دسته از افراد که جزو هیچ کدام از گروه های 
مشمول نیستند و البته تعدادشان هم زیاد نیست، بعد از مرحله سوم بسته های خود 
را دریافت می کنند که این افراد می توانند از طریق اینترنت مراجعه و به پایگاه هایی که 
اعالم خواهد شد رفته و ثبت نام کنند. شریعتمداری از صدور دستور رئیس جمهوری 
برای توزیع مرحله دوم سبد حمایتی برای مددجویان خبر داد و گفت: توزیع نوبت 
دوم بسته ها برای مددجویان نیز در همین سال ۹۷ صورت می گیرد. البته دولت تعهد 
قطعی نکرده است که در چند نوبت بسته های حمایتی را توزیع خواهد کرد. وزیر رفاه 
در پاسخ به اینکه آیا شماره پیامکی برای اطالع از مشمول بودن یا نبودن افراد اعالم 
شده است؟ اظهار کرد: چون گروه ها همه شناسایی شده و مشخص هستند در مراحل 
آخر باید به شکایات افرادی که معتقدند از دریافت بسته ها جامانده اند رسیدگی شود 

و آنها که مورد توجه نبودند را در نظر می گیریم و رسیدگی می کنیم.

شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت:

اگر به موقع به سراغ نوسازی نرویم با مشکالتی روبه رو 
می شویم

شهردار تهران گفت: آلودگی در این شهر به علت وسایل نقلیه است که 
سوخت فسیلی مصرف می کنند. اینکه حل این مشکل تا چه زمانی طول 
می کشد به همراهی مردم مربوط می شود اما قطعا با همراهی مردم این 

اتفاق خواهد افتاد.
پیروز حناچی در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ما باید همین موضوع را هدف قرار دهیم. مخصوصا در بخشی که خودروهای 
شخصی اثرگذار هستند. مثل همه جای دنیا باید عمل کنیم. وی ادامه داد: شما فکر 
می کنید آمستردام از اول اینگونه بوده است؟ حدود چهار هزار نفر در لندن در هفتم 
دسامبر ۱۹52 در یک روز در اثر آلودگی از بین رفتند و بعد تصمیم گرفتند تا درست 
عمل کنند. وی در ارتباط با بازسازی بافت های فرسوده نیز تصریح کرد: برنامه میان 
مدتی را به شورای شهر ارائه کرده ایم. جایگزینی منابع مالی پایدار به جای منابع 
ناپایدار و کاهش هزینه های جاری راه حل این موضوع است. شهردار تهران گفت: ما 
دو مسیر را به طور همزمان به شکل میان مدت طی می کنیم. دامن زدن به اداره امور 
شهر از طریق ساخت و ساز راه حل مشکل نیست اما فورا هم نمی شود حلش کرد. وی 
در ارتباط با جلسه هیئت دولت گفت: در جلسات هیئت دولت شرکت خواهم کرد، 
امروز بحث بر سر بودجه بود. حناچی اظهار کرد: فضای ساخته شده در شهر محصول 
تقاطع متعادل منافع سیاست گذاران و سیاستمدارن به معنای منافع حاکمیتی، منافع 
سرمایه داران و سرمایه گذاران است. وقتی حوزه سوم که منافع شهروندان است مغفول 
بماند پروژه ها موفق نخواهند شد. مطمئنا کاری که ما می کنیم این است که شکل این 

موضوع را تغییر می دهیم تا آن را متعادل کنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به افزایش فضای طرح ترافیک انتقاد کرد،  
گفت: هیچ تصمیمی درباره این موضوع گرفته نشده است. هر تصمیمی که گرفته شود 
منوط به تصمیم نهایی در شورای عالی ترافیک تهران است. برای توسعه دادن حوزه 
حمل و نقل عمومی باید شرایط سخت گیرانه تری برای استفاده از خودروهای شخصی 
در نظر گرفته شود. به شرطی که حوزه حمل و نقل عمومی جوابگو باشد. شهردار تهران 
ادامه داد: ما چیزی حدود 25 درصد نقل و انتقاالت شهری مان با ماشین های شخصی 
است. نمی توانیم بگوییم این موضوع در آلودگی های شهری تاثیری ندارد. هرچه بتوانیم 
با رضایت مردم این میزان را متعادل کنیم یا کم کنیم میزان موفقیت مان بیشتر 
می شود. حناچی در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران 
مبنی بر چگونگی مدیریت بر بافت های فرسوده، اظهار کرد: شهر یک موجود زنده 
است و موجود زنده احتیاج به نوسازی دارد چراکه یک سری بافت ها می میرند و از بین 
می روند. اگر این روند به شکل معمول اتفاق نیفتد مشکالتی را پدید می آورد. وی ادامه 
داد: اگر به موقع به سراغ نوسازی نرویم با مشکالتی روبه رو می شویم. یک قاعده کلی 
برای همه جا وجود ندارد. اصلی ترین چالش ما در این موضوع مسائل اجتماعی است. 
موضوع این است که شما چگونه مردم را راضی کنید تا این طرح ها اجرایی شود. نگاه 
همکاران من در سازمان نوسازی این است که مردم با طرح ها همکاری کنند و الزمه 

آن این است که مردم از اول در جریان طرح ها قرار بگیرند.

اخبار
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ورزش به اندازه دارو در کاهش فشارخون موثر است
بررسی ها نشان می دهد ورزش کردن می تواند به اندازه دارو در کاهش فشار خون باال موثر باشد. در این مطالعه پزشکان به بررسی اطالعات جمع آوری شده از ۴00 آزمایش پرداخته تا تاثیر مصرف دارو و فعالیت جسمی در کاهش فشار خون باال 
مورد ارزیابی قرار گیرد. آنها مشاهده کردند که در مبتالیان به فشار خون باال، ورزش کردن می تواند همچون بسیاری از داروها در درمان فشار خون باال اثربخش باشد. در سال های اخیر تعداد داروهای مربوط به این بیماری افزایش یافته و تجویز 

این داروها در انگلیس در فاصله سال های 200۶ تا 201۶ میالدی رشد ۵0 درصدی داشته  است.

 گزارشی از فردی که سال ها از بیماری ابهام جنسی رنج می بُرد

نرگس صدایم می کردند اما پسر بودم
بیماری که فقط سرطان، هپاتیت، دیابت و آلزایمر نیست. 
بعضی از بیماری ها مثل ابهام جنسی از زمان تولد می آیند، 

بدون اینکه انتخابش کنی.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یک روز در میان جلوی آینه 
می ایستاد. ریش تراش به دست می گرفت و می افتاد به جان 
صورتش. خسته شده بود. آن قدر موهایش را از ته می تراشید که 
سر و صورتش زخم شده بود. بعد مانتو می پوشید، مقنعه به سر 
می کرد و راه می افتاد سمت مدرسه. جایی که عالقه ای به حضور 
در آنجا را نداشت اما به حساب دختر بودنش، مجبور بود به نقش 
آفرینی در این جنسیت تحمیلی ادامه بدهد. او را نرگس صدا می 
زدند. می گوید: همه به من می گفتند دختری اما من پسر بودم و 

این حرفم را کسی باور نداشت.
حاال نرگس یک سال می شود که با انجام عمل جراحی پسر 
شده است. جنسیتی که همیشه آرزویش را داشت. او در 2۰ 
سالگی و پس از معاینات مختلف فهمید که دچار بیماری ابهام 
جنسی است. نرگس اما، پس از عمل جراحی پسر شد و حاال او 

را احمد صدا می زنند.
این گزارش روایت کوتاهی است از زندگی احمد و روزها، ماه ها 

و سال های سختی که با پسر بودنش می جنگید.
پسری با هویت نرگس

احمد فرزند چهارم خانواده است. او بعد از یک پسر و دو دختر 
متولد شد اما از همان بدو تولد جسمی غیرعادی از نوزادان دیگر 
داشت. او دختر بود اما نشانه های پسر بودن را هم یدک می 
کشید. با این وجود خانواده اش برای او شناسنامه با هویت نرگس 
گرفتند و از همان ابتدا بین دوست و آشنا و فامیل نرگس جان 

صدایش زدند.
اما نرگس صدا زدن نوزاد چیزی از غم های مادرش کم نکرد. او 
می دانست که فرزندش مشکلی دارد اما فقط به خاطر هزینه های 
درمانی قادر به رفتن پیش پزشک نبود. مادر احمد می گوید: ما 
در یکی از منطقه های محروم شهرستان زندگی می کنیم. اینجا 
سطح سواد باال نیست، دوست نداشتم درباره مشکل احمد با کسی 

صحبت کنم. روی او عیب می گذاشتند.
به گفته مادر احمد، دوران نوزادی او به همین شکل گذشت اما 
اندام پسرانه همزمان با اندام دخترانه رشد می کرد و از نگاه مادر او 
دور نبود. »غصه بچه ام را می خوردم. می دانستم دردی دارد اما 
از آن طرف می دانستم درمان دردش هزینه زیادی می خواهد. با 
این حال او را پیش یک دکتر بردم. او بچه ام را معاینه کرد. گفت 
خانم تا به سن بلوغ نرسد نمی توانیم تشخیص بدهیم که مشکل 
بچه ات چیست. آیا دختر است یا پسر. این را که گفت دلم ریخت. 
آخر بچه ام دختر بود. همه نرگس صدایش می زدند. به دوست و 

آشنا و فامیل چه می گفتم؟«.
 فرار از تمایالت دخترانه

اما هنوز خیلی مانده بود احمد به سن بلوغ برسد. او هرچه 
بزرگتر می شد، رفتارهایش عجیب تر می شد. لباس های پسرانه 
می پوشید، فوتبال بازی می کرد و مدام با برادرش بیرون می رفت. 
عالقه ای به کارهای دخترانه نداشت. وقتی به او می گفتند باید 
مانتو و روسری به تن کنی برایش نامفهوم بود اما به اجبار اینکه 

نرگس صدایش می زدند مجبور بود دخترانه رفتار کند.
احمد می گوید: مادرم وقتی برای من عروسک می خرید حس 
بدی داشتم. اشکم در می آمد. اصال دست به عروسک نمی زدم. 
با خواهش و التماس می خواستم ماشین و تفنگ اسباب بازی 

برایم بخرد.
تا اینکه احمد قصه ما ۱۴ ساله شد. او که تا دیروز از تمایالت 
دخترانه فرار می کرد امروز شاهد رشد مو در صورت، دست ها و 

سینه اش بود. »پس از رشد مو در بدنم مجبور به ترک تحصیل 
شدم. از نگاه مردم خجالت می کشیدم. یک روز در میان ریش ها 
و موهای دست و سینه ام را با ریش تراش می زدم و آن قدر این 

کار را محکم انجام می دادم که اثری از موها باقی نماند«.
اما او نمی توانست جلوی این اتفاق طبیعی را بگیرد. خیلی دلش 
می خواست مشکلش حل شود. او به خوبی می دانست که پدر 
فلج و مادر مریض و خانواده بی بضاعتش قادر به تهیه هزینه های 
درمان او نیستند. شب و روز او به گریه سپری می شد. خودش 

را در خانه حبس کرده بود و کمتر برای خرید بیرون می رفت.
»گاهی که برای خرید از خانه بیرون می زدم صورتم را با شال 
می پوشاندم تا رد خاکستری موها تراشیده شده روی صورتم دیده 
نشود. اما یک روز مرد فروشنده ای که همیشه از او خرید می 
کردیم به من گفت: من می دانم مشکلت چیست و چرا صورتت را 
پنهان می کنی. این را که گفت به سرعت از مغازه زدم بیرون. گریه 
کنان به خانه برگشتم و تا مدت ها خودم را در خانه حبس کردم. 
می خواستم خودم را بُکشم اما دلم برای خانواده ام می سوخت. 

آنها با وجود این مشکل با من مهربان بودند«.
 انتخاب من نبود

احمد از روزی که مدرسه را رها کرد، ارتباطش با دوستانش قطع 
شد. تنها شد. حتی مردم و فامیل و آشنا هم او را تنها گذاشتند. 
»در فامیل فقط دو نفر از عموها و زن عموهایم از مشکل من خبر 
داشتند. آنها هم هر وقت مرا می دیدند می گفتند: باید بروی دکتر. 

من می دانستم باید بروم دکتر اما پولی برای درمان نداشتیم«.
یک سال دیگر هم به همین شکل گذشت. تا اینکه احمد بار 
دیگر به همراه مادرش به دکتر زنان و زایمان در کرمان مراجعه 
کرد. »آنجا دکتر پس از معاینه به من و مادرم گفت، با جراحی 
پالستیک می تواند اندام مردانه را بردارد و با اندام زنانه ام به زندگی 
ادامه بدهم. اما من عالقه ای به این کار نداشتم. دلم می خواست 
پسر باشم. از حس دختر بودن بدم می آمد و گرایشی به رفتارهای 
دخترانه نداشتم اما نمی دانستم این موضوع را چطور به دیگران 
بفهمانم«. آن روز احمد سرخورده و درمانده به خانه برگشت. از آن 
روز تا 5 سال دیگر هم به همین شکل گذشت. احمد 2۰ ساله شد. 
برای جوانی 2۰ ساله خیلی سخت است که خودش را در بهترین 

سال های عمرش در کنج خانه حبس کند، ارتباطاتش را قطع و 
حتی برای هواخوری بیرون از خانه نرود. »گاهی که مجبور می 

شدم به خیابان بروم ماسک به صورتم می زدم«.
می پرسم چرا؟ و احمد می گوید: به خاطر نگاه سنگین مردم 
و قضاوت هایشان. دلم نمی خواست این طوری به دنیا بیایم. این 
انتخاب من نبود. اما به خاطر فقر مالی خانواده ام هم کاری از 
دستم بر نمی آمد. حتی نمی توانستم به آنها فشار بیاورم. تنها که 
می شدم گریه می کردم و فقط به خدا می گفتم چرا؟ مگر چه 

گناهی کرده ام که این طور متولد شده ام.
تو باید پسر شوی

زندگی احمد به همین روال ادامه داشت تا اینکه یک روز یکی 
از اقوامشان به خانه آنها آمد. »زمستان پارسال بود. مادرم درباره 
مشکل و نداشتن هزینه های درمان من به فامیلمان گفت. پس 
از آن او، موسسه ای داخل شهر را به ما معرفی کرد و گفت: شاید 
آنها بتوانند برای من کاری کنند. خیلی زود همراه مادرم راهی آنجا 
شدیم. وقتی مشکلم را گفتم شماره تماس از من گرفتند و گفتند 

خبرت می کنیم«.
احمد می گوید: هیچ وقت یادم نمی رود. سه روز بعد آنها با ما 
تماس گرفتند. تاریخ روزی را به من دادند که قرار بود دو دکتر 
از تهران به آنجا بیایند. یکی از آنها دکترصالح الدین دلشاد، فوق 
تخصص جراحی اطفال و موسس خیریه محکم )موسسه حمایت 
از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی( بود. آنها به صورت رایگان 
و از طرف انجمنشان در بعضی از شهرها شعبه دارند و بیمارانی را 
که از مشکالت بدو تولد رنج می بردند، به صورت رایگان معاینه 

و درمان می کنند.
انگار باید 2۰ سال می گذشت تا احمد با دکتر دلشاد آشنا می 
شد. » دکتر پس از چک کردن مدارک پزشکی ام و معاینه من، 
گفت تو درگیر بیماری ابهام جنسی هستی و باید پسر شوی. وقتی 
گفت باید پسر شوی، می خواستم از خوشحالی بال دربیاورم. می 
خواستم گریه کنم و از شوق فریاد بزنم. حس خوبی داشتم که 

باالخره یک نفر متوجه مشلکم شده بود.
وقتی دکتر درباره مشکل مادرزادی ام به خانواده ام توضیح داد 
آنها نیز قبول کردند. پس از آن آنها برایم بلیت گرفتند و برای 

درمان راهی تهران شدم«.
هزینه ها را انجمن محکم پرداخت می کرد، احمد مدت ۷ ماه 
برای آزمایش به تهران رفت و در نهایت پس از انجام آزمایش ها او 
22 مرداد ۹۷ تحت عمل جراحی قرار گفت. »در این عمل دکتر 
دلشاد اندام های مردانه ام را به حد طبیعی رساند اما این تنها 
عملی نیست که در پیش دارم. به خاطر این بیماری مادرزادی 
بیضه هایم سمت چپ شکمم و در کنار کلیه هایم قرار داشت. 
قرار است در عمل دوم بیضه ها از داخل شکمم برداشته شده و 
اندام زنانه ام هم به طور کامل برداشته شود. عمل دوم کمی سخت 
تر است اما برای داشتن یک زندگی طبیعی حاضرم هر سختی را 

به جان بخرم«.
حس آزادی

احمد پسر بودنش را پنهان نمی کند و ریش هایش را نمی 
تراشد. »از وقتی دکتر دلشاد عملم کرد، همیشه دعا می کنم 
خداوند از عمر من کم کند و به عمر او اضافه کند. چون هیچ کسی 
غیر از خودم نمی فهمد که 2۰ سال زندگی در چنین شرایط 

سختی یعنی چه؟«.
احمد می گوید: از وقتی پسر شده ام، لباس های پسرانه به تن 
می کنم، ریش می گذارم و با خیال راحت بیرون می روم. احساس 

آزادی دارم. برای من پسر شدن مثل حس آزادی است.
حاال دیگر کسی اجازه ندارد او را نرگس صدا کند. این پسر جوان 
نامش را به احمد تغییر داده است. او چند ماهی است که در هویت 
واقعی اش زندگی می کند و از پسر بودن لذت می برد. خودش 
می گوید: دوچرخه سواری می کنم، لباس های پسرانه می پوشم و 
موها و ریش هایم را مدل مردانه می زنم. دیگر کسی اجازه مسخره 
کردنم را ندارد اما با این وجود نگاه سنگین مردم را روی خودم 
احساس می کنم. اهمیتی به نگاه هایشان نمی دهم. مهم این است 

که خانواده ام مرا به این صورت قبول کرده اند.
احمد حاال منتظر عمل دوم خودش است تا کامال پسر شود. او 
برای داشتن شناسنامه با هویت پسرانه باید حتما عمل دوم را انجام 
دهد. احمد می خواهد با پایان این کابوس به دنبال زندگی تازه ای 
برود، درس بخواند، شغل خوبی انتخاب و در نهایت ازدواج کند. او 
می گوید: دلم می خواهد روزی پدر شوم و فرزندم مرا بابا صدا کند.

گزارش نماینده ویژه وزیر از حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان

ابعاد  مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش که به منظور بررسی 
مختلف حادثه آتش سوزی مدرسه اسوه در زاهدان است گزارشی از این 

حادثه ارائه کرد.
محمد خرم در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حادثه تلخ و مصیبت سنگینی رخ داد 
و دل همکاران ما را در آموزش و پرورش به درد آورد اظهار کرد: فضا در زاهدان هم 
سنگین است. همه ما و بویژه مسئوالن استان با خانواده های عزاردار و داغدار همدرد 
هستیم. به همه مردم، خانواده های این دانش آموزان و معلمین بویژه در زاهدان تسلیت 

می گوییم.
وی افزود: این مدرسه غیردولتی 5۹ دانش آموز داشته و متاسفانه به دنبال حادثه 
آتش سوزی چهار دانش آموز آسیب دیدند که سه نفر پیش دبستانی و یک نفر اول 

ابتدایی بود.

مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در حادثه زاهدان با بیان اینکه مجوز 
این مرکز در سال ۹۰ داده شده و تا سا ل۹۷ پیش دبستانی و محل آموزش های 
قرآنی بود و امسال مجوز کالس اول ابتدایی را هم  می گیرند و ۷ دانش آموز جذب 
می کنند اظهار کرد: طبق گزارشاتی که داریم این مدرسه به لحاظ فعالیت های تربیتی 

و آموزشی، مدرسه خوبی بوده است.
خرم در پاسخ به اینکه چرا این مدرسه طبق اعالم مسئوالن، پس از جابجایی مکان 
فیزیکی، بدون دریافت تاییدیه از سازمان نوسازی مدارس فعالیت کرده است؟ گفت: 
ساختمان قبلی مدرسه استیجاری و مهلت تخلیه آن آخر آبان ماه بوده است. چون 
صاحب ملک اصرار داشته ملک زودتر تخلیه شود، مدیر مدرسه ۱۳ آبان ماه برای تغییر 
مکان به منطقه نامه می فرستد و ۱5 آبان مکاتبه ای با سازمان نوسازی انجام می شود. 
یک فاصله ۴5 روزه وجود دارد که باید پاسخ مکاتبات داده می شد ولی تا مدرسه مجوز 
را نمی گرفته نباید ساختمانش را جابجا می کرد. وی ادامه داد: رئیس ناحیه 2 اعالم 
کرده که مکاتبه انجام شده اما بنده هنوز مستندات را ندیده ام و قرار است در جلسه 

بعدازظهر امروز این موضوع بررسی شود. در حال بررسی این موضوع هستیم.
مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در حادثه زاهدان با اشاره به اینکه یک 
نکته دیگر را هم پیگیر هستیم و آن این است که پنجره ها را بسته بودند و کالس ها 
کوچک و ۹ متری و ۱2 متری بودند و این مدرسه کال  چهار کالس با شش کادر 
آموزشی داشته است اظهار کرد: آنچه موجب این اتفاق شده بخاری نفتی بوده است. 
کف مدرسه موکت بوده و بخاری نفتی که با یکی از دانش آموزان برخورد می کند و 
برمی گردد و نفت آن سرازیر می شود و سریعا سرایت می کند. معلمان سریعا دانش 
آموزان را از محل خارج می کنند اما متوجه چهار نفری که در کالس گیر افتاده اند 
نمی شوند. عدم رعایت مسائل ایمنی موجب این گرفتاری و مصیبت شده است. ما 
هنوز نمی دانیم به علت حجم خسارات  وارده و ابعاد وسیع آتش سوزی، محل تعبیه 
بخاری نفتی کجا بوده است؟. ضمن اینکه اگر کالس موکت نبود شاید ابعاد حادثه تا 

این حد وسیع نمی شد.

 خرم همچنین با اشاره به اینکه مشکل ما در زاهدان این است که اغلب ساختمان ها  
از بخاری نفتی استفاده می کنند و اینطور نبوده که آموزش و پرورش کوتاهی کرده و 
مدارس را به بخاری های گازی مجهز نکرده باشد گفت: امید است بتوانیم با وزارت نیرو 
هماهنگی کنیم تا با توجه به اینکه زمستان پیش روست بخاری های نفتی را جمع و 

از برق استفاده کنیم.
وی افزود: در واقع یا باید گازرسانی کنیم و یا اگر به گاز دسترسی نداریم با هماهنگی 
وزارت نیرو بتوانیم بخاری های نفتی را جمع و بخاری برقی را جایگزین کنیم. اولیای 

مدرسه هم درخواست داشتند بخاری ها برقی شوند.
مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در حادثه زاهدان  با بیان اینکه آموزش 
و پرورش استان در ارسال بخشنامه های ایمنی کوتاهی انجام نداده است گفت: بازرسی 
ها انجام و تذکرات الزم داده شده بود، اما در حال بررسی ابعاد دیگر حادثه هستیم. 
یک مورد دیگر این است که آموزش های ما به بچه ها عموما در رابطه با زلزله بوده و 
باید به دانش آموزان یاد بدهیم در مواقع بروز حوادثی چون آتش سوزی چه کنند. به 
نظر می رسد بچه ها به جای خروج از کالس به زیر نیمکت و گوشه کالس پناه برده 

بودند که معموال مدل پناه بردن در هنگام زلزله است.
خرم با تاکید بر اینکه بررسی کامل حادثه نیاز به زمان دارد، درباره لغو مجوز این 
مدرسه عنوان کرد: هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است. ما به وزیر گزارش 
می دهیم و موضوع در شورای عالی نظارت مطرح و در این باره تصمیم گیری می شود. 
مدرسه در حال حاضر پلمب شده و دانش آموزان این مدرسه را در مدارس مجاور ثبت 
نام می کنیم و گزارش نهایی را حداکثر تا شنبه تقدیم وزیر خواهیم کرد و گزارشات 

تکمیلی متعاقبا اعالم می شود.
وی در پایان تاکید کرد که باید به مدارس بویژه در مناطق محروم برای تحکیم، 
بازسازی و تجهیز وسایل گرمایشی استاندارد کمک بشود. باید دست به دست هم 
دهیم تا این مشکالت رفع شود. هرچند سهل انگاری هایی وجود دارد ولی باید مراقبت 

کنیم از این پس خانواده ای به این دالیل داغدار نشود.

از  تهران  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
»یلدای  عنوان  با  یلدا  برنامه های شب  ویژه  اجرای 
مهربانی« با شعار »طعم خوش در کنار هم بودن« خبر 
داد و گفت: شب یلدا از جشن های اصیل ایرانی است 
و بسیاری از آموزه های آن مثل صله رحم، همدلی و 
صمیمیت و احترام به بزرگان مورد تاکید اسالم هم 
بوده و شهرداری تهران نیز با رویکرد خانواده محوری 

نگاه ویژه ای به شب یلدا و پاسداشت آن دارد.
کنار  در  »یلدا  کرد:  تصریح  ولی اهلل شجاع پوریان 
شعرخوانی  )نوعی  متل گویی  قالب  در  محرومان« 

نقاشی شاهنامه ای،  و  و داستان خوانی(، پرده خوانی 
خاطره گویی و یادی از گذشته ها )یلدا در تهران قدیم(، 
و گروه نوازی  و حافظ خوانی، تک نوازی  فال گرفتن 
و  سنتی  مقامی،  موسیقی  اجرای  ایرانی  سازهای 
فولکلور، چیستان گویی و مسابقه اطالعات عمومی، 
شعرخوانی و مشاعره، پذیرایی و اهدای بسته شب یلدا 
از برنامه های ویژه شهرداری تهران در شب یلدا است. 
معاون شهردار تهران افزود: اجراهای هنری در شهر با 
موضوع شب یلدا در قالب نواختن قطعات موسیقی 
سنتی همراه با حمل نمادهای شب یلدا در حداقل 

هفت نقطه پر تردد شهر به همت اداره کل فرهنگی 
شهرداری تهران صورت می گیرد و بنا داریم در مراکز 
بهاران، مراکز نگهداری از بی سرپرستان، گرمخانه ها 
و آسایشگاه های سالمندان نیز برنامه های متنوعی را 
اجرا کنیم. بنا بر اعالم روابط عمومی معاونت فرهنگی 
و اجتماعی،  وی با اشاره به برنامه »یلدا در محالت« 
گفت: بر این اساس معاونت های اجتماعی و فرهنگی 
مناطق 22گانه به برگزاری جشن های یلدا در سطح 
منطقه توسط کانون ها، موسسات، تشکل های مردم 

نهاد و دانشجویی کمک می کنند.

برنامه های ویژه شهرداری تهران برای شب یلدا


