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وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛

مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی اند
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سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد:

از شرط راهاندازی «اتاق تزریق» تا
چرایی توقف فعالیت دستگاههای
خودپرداز سرنگ

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره
به اینکه خدمات کاهش آسیب در کشور مورد توافق
همه گروههای فعال حوزه مبارزه با مواد مخدر است
گفت :همانطور که در جلسه مشترک ستاد مبارزه
با مواد مخدر و کمیته درمان تصویب شده است،
امکان راهاندازی « اتاق تزریق» در استانهایی که
این درخواست را دارند ،در صورت فراهم شدن
شرایط و تصویب شورای هماهنگی استانها فراهم
خواهد شد.
پرویز افشار ،با اشاره به دالیل ادامه پیدا نکردن
طرح توزیع سرنگ ،سوزن و بستههای بهداشتی
به معتادان از طریق دستگاههای خودپرداز گفت:
خدمات کاهش آسیب طیفی از درمانهای نگهدارنده مانند متادون درمانی ،بوپرنورفین،
تا توزیع سر نگ و سوزن را شامل می شود افزود :از آنجایی که معتادان عمدا در خرابهها
و بیقولهها و مکانهایی که دسترسی به آنها دشوار است حضور دارند ،توزیع خدمات
بهداشتی و درمانی به آنها تنها از طریق گروههای  «Out reachتیم امداد رسانی سیار»
امکان پذیر است .این افراد در قالب گروههای یک تا سه نفره بااستفاده از کوله پشتیهایی
شامل سرنگ و سوزن  ،وسایل پانسمان و وعدههای غذایی به محل اقامت معتادان مراجعه
میکنند .وی با بیان اینکه جانمایی دستگاههای خود پرداز توزیع سرنگ ،سوزن و لوازم
بهداشتی در محل اقامت این معتادان امکان پذیر نیست تصریح کرد :محل اقامت این
معتادان دائما در حال تغییر است و قرار دادن چنین دستگاههایی به شکل عملی کارایی
باالیی ندارد .به همین دلیل ما باید به دلیل تغییر مکان معتادان این گروهها را به سراغشان
بفرستیم .سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان اینکه گروههای امداد رسانی
سیار سرنگ ،سوزن و لوازم بهداشتی و وعدههای غذایی گرم و یا سرد را به محل اقامت
معتادان می برند ادامه داد :تمام مراکز  DICکه نزدیک به  200مرکز فعال در کل کشور
هستند بین  1تا  3گروه امداد رسانی سیار را در اختیار دارند که این گروهها توزیع خدمات
مذکور به معتادان را انجام میدهند.
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شهردار تهران خبر داد:

افزایش سرعت نوسازی بافتهای
فرسوده ظرف دو سال آینده

شهردار تهران از افزایش سرعت
نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران
ظرف سالهای  97و  98خبر داد.
محمد علی نجفی در آیین افتتاح 33
پروژه اجتماعی فرهنگی و عمرانی منطقه
 17گفت:در هرکجای کشور و شهر ما که
خدمت جدید به شهروندان عرضه می
شود موجب خوشحالی همه ما میشود.
هر اقدامی برای ایجاد آسایش بیشتر
شهروندان صورت گیرد قابل احترام است
و باید دست هم کسانی که در آن دخیل
بودهاند باید بوسید.
وی افزود :این مردم شایسته بهترین
خدمات هستند و قطعا محبوبترین
انسانها نزد خداوند کسانی هستند که به
مردم بیشتر خدمت میکنند.
وی ادامه داد :ما پیرو و دلباخته
نظامی هستیم که رهبر آن امام راحل
فرمودند همه مسوالن بیشترین هم و غم
خود را معطوف به خدمت به مردم کنند.
از شهرداری فهیم و سخت کوش منطقه
 17و همه همکارانم دراین منطقه قدارنی
میکنم.
شهردار تهران با اشاره به راهپیمایی
 22بهمن گفت :مردم ما نشان دادند که
در روز  22بهمن ،هنوز هم حامی و دلبسته
نظام جمهوری اسالمی ایران هستند و امید
دارند که چالشها را پشت سربگذارند و به
نقطه اوج خود برسند.
وی افزود :اعتقاد به اسالم و نظام
اسالمی که توانایی و کارآمدی برای
اداره جامعه را دارد از سویی و اتحادی
که در بین مردم ما ایجاد شده است از
سوی دیگر ،از عواملی هستند که مداوم
مورد هجمه دشمن قرار میگیرد؛ اما به
حمداهلل به طور کامل از برهم زدن این
دو عنصر در میان مردم ما مأیوس شده
اند.
نجفی ادامه داد :مسئله اعتماد مردم
ما به نظام و مسئولین و اینکه نظام و
مسئولین را از خود می دانند از امام راحل
تا به امروز که مقام معظم رهبری سکان
رهبری جامعه اسالم را به عهده دارند وجود
داشته و مردم به آنها اعتماد کامل دارند.
اگر مجموعه توطئههایی که علیه نظام
جمهوری اسالمی توسط دشمن روا داشته
شده تحت نظر قراردهیم مشاهد میکنیم
که مداوم طی دوران انقالب اسالمی اعتقاد
 ،اتحاد و اعتماد مردم به مسولین مورد
هجمه قرار گرفته است وامروز نیز مخالفین
این نظام بیش از همه ،به محور اعتماد
مردم به نظام و مسئولین هجمه وارد
میکنند.
وی تاکید کرد :با امکاناتی که فضای
مجازی در اختیار دشمن ما قرار داده تالش

میکنند که مردم را نسبت به مسئولین
ناامید کنند که انشاء اهلل در این زمینه
موفق نخواهند بود اما ما باید در مقابل
دشمن هوشیار باشیم  .اگر نظام جمهوری
اسالمی ایران مشکلی را نتوانست در یک
مدت کوتاهی حل کند نباید موج تهمتها
به سمت نظام روانه شود.
شهردار تهران در بخشی دیگر از
سخنانش به خدمات ارائه شده در شهر
تهران اشاره کردد و افزود :خدمات زیادی
به شهروندان تهران ارائه شده؛ اما عدهای
تالش میکنند این خدمات را کم بها و
مشکالت را پر بها نشان دهند .قطعا کار
در نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه
به اینکه برای مردم ایران است از ارزش
و جایگاه ویژه ای در نزد خداوند برخوردار
است.
وی افزود :درمنطقه 17خدماتی که
ارائه شده بسیار با ارزش است .این منطقه
با اینکه یکی از مناطق کوچک شهر تهران
میشود اما به لحاظ اهمیتی
محسوب َ
که مردم این منطقه در جنگ تحمیلی
با اهدای 4000نفرشهید داشته اند این
منطقه را به دار الشهدا بدل کردهاند .به این
ترتیب نسبت شهدا به جمعیت این منطقه
باالتر از این نسبت در مناطق دیگر شهر
تهران است .لذا زندگی و خدمت دراین
منطقه افتخار است.
نجفی به وجود بافت فرسودده در
منطقه  17اشاره کرد و افزود :میزان بافت
فرسود منطقه نسبت به وسعت آن باالترین
نسبت به مناطق دیگر شهر تهران است لذا
برنامه جدیدی که توسط شخص رییس
جمهور برای نو سازی بافت فرسوده دنبال
میشود را در منطقه  17به صورت پایلوت
پیگیری خواهیم کرد .قطعا این طرح جدید
مورد حمایت رییس جمهور است و اولین
کلنگ آن نیز در منطقه 17زده شده است
که امیدواریم در حوزه نوسازی بافتهای
فرسوده در منطقه  17و کل شهر تهران
شاهد تحول باشیم.
وی در خصوص نوسازی بافتهای
فرسوده شهر تهران نیز گفت :شهرداری
با حمایت دولت و شخص رییس جمهور
برنامه جدیدی را برای نوسازی بافتهای
فرسوده آغاز کرده که امیدواریم به این
ترتیب سرعت نوسازی بافتهای فرسوده
افزایش پیدا کند.
نجفی ادامه داد :ظرف  15سال گذشته
تنها  40درصد بافتهای فرسوده در شهر
تهران نوسازی شده که ما امیدواریم ظرف
 5سال آینده نصف میزان باقی مانده را
نوسازی کنیم لذا نوید آن را میدهیم که
در سال  97و  98نوسازی بافت فرسوده
سرعت بیشتری خواهد گرفت.

سرمقاله
نود ،علی کریمی و باقی قضایا

نغمه یخ و آتش

هومن جعفری

 .1هر طور که حساب کنیم علی
کریمی آدم مصاحبه های زنده و بحث
های افشاگرانه نیست .سواد افشاگری ندارد
و علم بیان ندارد و فن سخنوری ندارد و
نمایش جلوی دوربین را بلد نیست و خیلی
کم و کسرهای دیگر دارد که هیچ کدامش
او را نامزد شماره یک حضور در مقابل
دوربین تلویزیونی برنامه های افشاگرانه
نخواهد کرد .علی کریمی را با تمام آدم
هایی که در ذهن دارید و جان میدهند
برای دعوا راه انداختن مقایسه کنید.
از مجری/شومن هایی مثل رضا
رشیدپور یا احسان علیخانی که اگر نیاز
باشد میتوانند طرف مقابلشان را روی
آنتن و در پخش زنده ،زنده زنده میل
کنند تا منتقدانی مثل مسعود فراستی
که در کوبیدن و له کردن طرف مقابلش
ذرهای تردید و قطرهای عذاب وجدان
خرج نمیکند و با تراکتور از روی طرف
میگذرد .خود عادل فردوسی پور-
برخالف انتظار شما  -در این بحث خیلی
ید طوالیی ندارد و عمده خوشمزگی ها و
متلک انداختنش هایش روی آنتن  ،در
موقعیت هایی است که کسی پاسخگویش
نیست و کمتر در برخوردهای رودررو آن
قدرت الزم برای پیش بردن بحث به سمت
و سوی میل خود را دارد .در حقیقت تا
امروز این مسئله به خوبی ثابت شده که اگر
در برنامه نود تهاجمی عمل کنید و بدانید
ضربه را کجا وارد کنید ،عادل چاره ای جز
تسلیم شدن نخواهد داشت.
قبل از شکل گیری این مناظره ،
مردم برنده را انتخاب کرده بودند .ساکت
اگر با کالم فصیح ترین شاعران و زبان
شناسان و با تجربه ای چند برابر هم روبه
روی علی کریمی می نشست نمی توانست
از فدراسیونی دفاع کند که از علی کفاشیان
به تیم بعدی رسیده.
 .2همه این صحبت ها اما از علی
کریمی یک بازنده نمی سازد .حتی اگر
طرف مقابلش آدم سالم و خوش صحبتی
مانند محمدرضا ساکت باشد که تجربه دو
تا سه دهه مدیریت عالی در ورزش و حضور
در ابرباشگاهی مثل سپاهان را دارد و می
داند چگونه باید به صحبت های احساسی
علی کریمی پاسخ دهد .محمدرضا ساکت
در حقیقت برای رویارویی با علی کریمی
اصال کار دشواری نداشت .او فقط باید
پاسخ یک یک سواالت علی کریمی را با
حوصله و آرامش و کمی هم تاخیر در
رسیدن به موضوع اصلی می داد تا کریمی
حوصله اش سر برود و سوال بعدی را
مطرح کند .آرامش محمدرضا ساکت در
مواجهه با طوفان علی کریمی البته به سود
مدیر عالی رتبه فدراسیون تمام نشد و
دلیلش هم بسیار مشخص است.
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