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دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری و فرمانده 
انتظامی پایتخت دیــروز به محله های 
شوش، مولوی و هرندی تهران رفتند تا از 
نزدیک هم وضعیت فعلی این نقاط شهر 
را از نظر حضور معتــادان و هم اقداماتی 
را که در این راســتا تاکنون انجام شده 

بررسی کنند.
به گزارش همشــهری، دیروز تعدادی از 
معتادان متجاهر جدید شناسایی شده، 
توسط مأموران نیروی انتظامی در زمین 
فوتبال حاشیه بوستان شوش جمع آوری 
شــده بودند تا بعد از غربالگری به مراکز 
نگهداری منتقل شــوند. ایــن اقدام در 
راستای شــروع فاز دیگری از پاکسازی 
محله هــای جنوبی تهــران از معتادان 
متجاهر و ساماندهی آنها، صورت گرفت. 
فاز جدیــد این طــرح از روز جمعه آغاز 
شــده که تا دیروز به جمع آوری حدود 

500معتاد ختم شده بود.
سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای 
این طرح گفت: »خاستگاه اصلی معتادان 
متجاهر و محل اصلــی تهیه مواد مخدر  
مناطق شــوش، مولوی و هرندی است. 
« او با اشــاره به این موضوع که از اواخر 
سال 97تا به امروز در ســال های اخیر 
بیش از 70هزار معتاد متجاهر جمع آوری 
شــده اند، عنوان کرد: »این یعنی اینکه 

معتادان مکررا توســط پلیس بازداشت، 
اما رها شده اند و این چرخه ادامه داشته 
است؛ پس باید این موضوع حل شود.« 
رئیس پلیس پایتخت درباره تفاوت اجرای 
طرح مذکور با طرح هــای قبلی پلیس 
و شهرداری خاطرنشــان کرد: »در این 
مدت با شــخص محترم رئیس جمهور، 
شــهردار محترم تهران، وزیــر محترم 
کشور و سایر مسئوالن جلساتی را برگزار 
کرده و شــخص رئیس جمهور نیز بعد 
از مدت ها شــخصاً وارد میدان شــدند؛ 
البته این جلســات مقدمات کار است و 
این مقدمات باید به ایجاد ظرفیت برای 
نگهداری معتادان متجاهر منجر شــود. 
دوم اینکه باید نگاه دیگری به مســئله 
خرده فروشان مواد مخدر داشته باشیم.«  
ســردار رحیمی درباره عملکرد و نقش 
شهرداری تهران در پاکسازی محله های 
پایتخت از معتادان متجاهر به همشهری 
گفت: »دوستان ما در شهرداری تهران 
تالش هــای ارزشــمندی در این زمینه 
داشــته اند؛ به ویــژه در دوره جدیــد 
مدیریت شــهری با حضور دکتر زاکانی 
که تالش های صادقانه ای صورت گرفته 
است. در عین حال ما از شهرداری انتظار 
افزایش ظرفیت نگهــداری معتادان را 

داریم.«

ایجاد ظرفیت 5هزار نفری توســط 
شهرداری

دبیر قرارگاه اجتماعی تهران و مدیرعامل 

ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهــران از ایجاد 
ظرفیت 5هــزار نفری بــرای نگهداری 
از معتادان متجاهر توســط شهرداری 
تهران خبر داد. احمــد احمدی صدر در 
برنامه عملیاتی دیروز به همشهری گفت: 
»در مجموع نهادهــای متولی و ذیربط 
باید ظرفیتی حدود 10هــزار نفر برای 
نگهداری و بازپــروری معتادان متجاهر 
ایجاد کنند که از این تعداد شــهرداری 
تهران پذیرفته تا 5هــزار ظرفیت ایجاد 
کند و در حــال حرکت به این ســمت 
هستیم. دغدغه شــهرداری تهران است 
که هرچه در توان دارد بگذارد تا این بار 
از روی زمین برداشــته شود.«  احمدی 

صدر دربــاره تخریــب خانه های پالک 
قرمز هم به همشــهری گفت: »تخریب 
خانه های پالک قرمز فقط کار شهرداری 
تهران نیست. این خانه ها شناسایی شده 
و در ادامه دســتگاه محترم قضایی باید 
برای آنها حکم صادر کند. پس از صدور 
حکم به مرحله اجرا می رســیم و تمام 
احکام صادر شده هم حکم تخریب نیست 
و بعضی از این خانه هــا نیز حکم پلمب 
دارند. به محض صدور حکم، شهرداری 
ورود کرده و حکم تخریب یا پلمب را اجرا 
می کند.« به گفته دبیر قرارگاه اجتماعی 
تهران، شهرداری معتادان متجاهری را 
پذیرش کرده اســت که دیگر ارگان ها و 
دســتگاه های ذیربط حاضر به پذیرفتن 

و نگهداری از آنها نیســتند: »شهرداری 
تهران منع پذیرش را پذیرفته است؛ یعنی 
پذیرش افراد و اشخاصی را که در مراکز 
دیگر پذیرش نمی شــوند پذیرفته ایم. 
طبق قانون تا یک ســال مجوز و امکان 
نگهداری این افراد وجود دارد. تا زمانی 
که وضعیت این افراد بهبود پیدا کرده و 
پزشک مســتقر تأیید کند که می توانند 
ترخیص شوند از آنها نگه داری می کنیم. 
بحث توانمندسازی و حمایت از خانواده ها 
را نیز در دستور کار داریم تا بتوانیم این 
افراد را به چرخه اجتماع برگردانیم. بعد 
از پروسه کسب سالمت، برای این افراد 
مراکزی با هدف آموزش و ایجاد اشتغال و 
توانمندسازی درنظر گرفته شده است.«

از جمع آوری تا توانمندسازی معتادان متجاهر
رئیس پلیس پایتخت: جمع آوری و نگهداری معتادان متجاهر تهران نیازمند ایجاد مراکزی با ظرفیت 8تا 10هزار نفر است

دبیر قرارگاه اجتماعی شهر تهران در حاشیه طرح جدید جمع آوری معتادان 3منطقه جنوبی شهر اعالم کرد:

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

مراسم افتتاحیه هفته سالمت شهر تهران با حضور 
مدیران شهری در میدان صلح برگزار شد

زنگ حال خوب شهر از پارک شهر
دیروز با برگزاری مراسم افتتاحیه در میدان صلح رسماً برنامه های 
هفته سالمت )17تا 23اردیبهشت( شروع شد. این هفته فرصت 
مناسبی اســت تا متولیان حوزه ســالمت )اداره کل سالمت 
شهرداری تهران( بار دیگر موضوعاتی چون سالمت مردم به عنوان 
حقوق شهروندی، نقش مشارکت مردم و نهادها در خدمت رسانی 
مطلوب و ایجاد حال خوب در اجتماع را مورد تأکید و توجه قرار 
دهند. انتخاب شعار »سالمت ما، حال خوب ما« در هفته سالمت 
بیانگر آن اســت که مدیریت شهری، امســال توجه خاصی به  
سالمت و بازگشت حال خوب به شهر و شهروندان دارد و تصمیم 
گرفته تا در روزهای پساکرونا آسیب های اجتماعی، روانی، فردی 
و خانوادگی ناشــی از این بیماری منحوس را به حداقل برساند. 
به گزارش همشهری، شعار امســال هفته سالمت )سالمت ما، 
حال خوب ما( بیانگر تغییر رویکرد شهرداری تهران است. مدیر 
کل اداره ســالمت شــهرداری تهران در گفت وگو با همشهری 
این موضوع را تأیید می کند و می گوید: »نحوه سیاســتگذاری 
این دوره متفاوت از دوره های قبل خواهــد بود و معتقدیم که 
ســرمایه گذاری باید روی مردم انجام شــود. در حقیقت با این 
رویکرد قصد داریم زمینه ای فراهم کنیم تا مردم بدانند، بخواهند 
و بتوانند از خودشان مراقبت کنند و باور داریم خدمت به مردم جز 
با مشارکت مردم نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.« به گفته حمید 
صاحب، توانمندسازی مردم در حوزه سالمت از طریق آموزش، 
مهم ترین برنامه و اقدام اداره کل سالمت شهرداری تهران است 
که با توسعه کمی و کیفی کانون های مردمی )اجتماع محور( در 
محالت محقق می شود. او به سیاست تبعیض مثبت اشاره و عنوان 
می کند: »از طریق این سیاست به اقشار مختلف )مادران، کودکان، 
نوجوانان، جوانان، سالمندان، معلوالن و...( و مناطق کم برخوردار 

توجه خاصی شده است و خدمات ویژه ای هم ارائه می شود.«

چاره ای جز ایجاد حال خوب نیست
سیداحمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، در 
حاشیه مراسم به ایجاد حال خوب تأکید می کند و به همشهری 
می گوید: »حدود 3سال به  دلیل اپیدمی کرونا با محدودیت های 
سختی که بیشترین تأثیراتش بر سالمت اجتماعی و روانی جامعه 
و خانواده ها بود، سپری شد و امروز که محدودیت های کرونایی 
کمتر شده، آســیب ها در مســائل خانوادگی و شهری )کاهش 
مشارکت های مردمی( نمایان شده است. به همین دلیل مجموعه 
سالمت شهرداری تهران چاره ای جز برنامه ریزی برای ایجاد حال 
خوب در شهر و میان شــهروندان ندارد.« او در ادامه با اشاره به 
تجربه گذشتگان عنوان می کند: »نکته قابل تأمل در این مسیر 
)ایجاد حال خوب( توجه به تجربیات گذشتگان است. به هرحال 
برخی از اقدامات در طول 20سال انجام و نتایج شان هم مشخص 
است و برای موفقیت باید تجربیات سازنده و اثرگذار را مدنظر قرار 

داد و مسیر را ادامه داد.«

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران

عملیات احداث، ساماندهی و بازپیرایی 
میدانگاه ضلع شــمالی ایستگاه متروی 
صادقیه بــه پایــان رســیده و بــه زودی در 
اختیــار شــهروندان قــرار می گیــرد. ایــن 
پروژه از اسفندماه ســال1399 و با هدف 
ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده، 
بهبود منظــر و ارتقای کیفیــت فضاهای 

شهری آغاز شد. 

رضا شنگی
شهردار منطقه17

اتصــال مناطــق 17 و 1۸ از طریق احداث 
پل هــای روگــذر از روی بزرگــراه آیــت هللا 
ســعیدی در محــل تقاطــع خــط راه آهن 
تهران- اهواز پس از اجرای پروژه عمرانی 
برقــرار خواهــد شــد. ایــن پــروژه یکــی از 
مهم تریــن مطالبــات شــهروندان در 
سال های گذشته بود که با اجرایی شدن 
آن ســاکنان 2منطقــه)17و 1۸( امــکان 
دسترســی ایمــن بــه منطقــه مقابــل را 
به صورت سواره و پیاده خواهند داشت. 

نقل قول خبر

عدد خبر

سالمت

شــهردار منطقــه9 از بازگشــت مجتمــع 
تجاری گل ها در محله امامزاده عبدهللا 
به شــهرداری خبــر داد و گفت کــه ارزش 
این پروژه حدود 5هزارمیلیارد ریال است. 
به گفته محمدجواد خسروی پس از طي 
حدود یک دهه اختالفات میان شهرداری 
و پیمانکار حل شد و این پروژه در لیست 
امــوال شــهرداری منطقــه قــرار گرفــت. 
مجتمع تجاری گل ها واقــع در زمینی به 
مســاحت 2۰۸۰مترمربــع در ۴طبقــه و 

321واحد تجاری احداث شده است.

 ۵۰۰۰
میلیارد ریال

 مدیرکل محیط زیســت و توسعه پایدار 
شــهرداری تهــران گفــت کــه امســال 
بیش از 752میلیــارد ریــال بودجه برای 
انجام پروژه های محیط زیســتی به اداره 
کل محیط زیســت و مناطــق 22گانــه 
اختصــاص داده  شــده اســت. شــینا 
انصاری تأکید کرد: »بیشــترین بودجه 
مصوب در حــوزه محیط زیســت متعلق 
به توسعه انرژی های نو، طراحی و اجرای 
روش هــای بازیافــت، بازچرخانــی آب و 

سیستم های تصفیه فاضالب است.«

7۵2
میلیارد ریال

   معتاد متجاهر
 در شهر هستند.

22-20هزار
ظرفیت تا کنون برای نگهداری 

معتادان متجاهر ایجاد شده است.

3500 نفر
پالک قرمز در مناطق شوش، مولوی 

و هرندی قرار گرفته است.

107 خانه
ظرفیت مرکز نگهداری از معتادان متجاهر 

باالی 6۵سال ایجاد شده است.

600 نفر

ظرفیت برای نگهداری معتادان 
متجاهر نیاز است.

10,000  نفر
 پالک قرمز )پاتوق معتادان و 

خرده فروشان مواد مخدر( وجود دارند.

300 منزل
پالک قرمز تاکنون تخریب شده 

است.

7 منزل
متجاهر باالی 6۵سال در مرکز 

نگهداری پذیرش شده اند.

300 معتاد
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