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نســترن فرخه: بچه ها همراه مادران و معلم جوان خود، تازه از مزرعه برگشتند، گاهی 
جلوتر و گاهی عقب تر از بزرگ ترها قدم برمی دارند، دمپایی های خاکی خود را روی زمین 
می کشند و صدای خنده های بلندشان، سکوت این مسیر سنگالخی را در هم می شکند. 
یکی از بچه ها با شــیطنت به سمت هوتک ســر راهش می رود تا دستش را بشورد که 
همــان لحظه خنده های بلند به فریادهایی برای نجاتش از داخل آب تبدیل می شــود. 
بچه هــا برای نجات هم بــازی خود داخل آب می روند و خانــم معلم هم برای نجات 
دانش آموزانش خود را به آب می اندازد؛ چند نفر را نجات می دهد اما دیگر توانی برای 
تقالی بیشــتر ندارد و جان خودش با دو دختر شــش و هشت ساله در هوتکی با عمق 
بیش از ۱۰ متر بی جان می شــود. این داستان همیشگی روستاهای سیستان و بلوچستان 
در تابســتان های گرم است. با شــروع گرمای هوا و بیشترشــدن تردد از کنار هوتک ها، 
حاال قرعه به نام اهالی روســتای سولوربازار، شهرســتان دشتیاری افتاده است. تجربه 
همیشــگی مرگ های تلخی که تنها به دلیل عدم احداث حفاظ اطراف این گودال های 
پــر از آب اتفاق می افتد. حتی طبق منابع محلی، عصر همان روز حادثه، در روســتای 
عیدو بازار بخش مالن هم کودک دیگری قربانی عدم حفاظ کشــی هوتک شــده است. 
همچنین دو ســال پیش خبرگزاری فارس اعالم کرده بود از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از 
۱۰ کودک در روستاهای شهرهای سیستان و بلوچستان غرق یا به دلیل حمله گاندو دچار 
نقض عضو شــده اند که البته بخشی از این حوادث رسانه ای نمی شوند و تا به حال این 
آمار افزایش داشــته است. طبق صحبت های دهیار و اهالی روستا، در این منطقه هیچ 
امکانــات تفریحی برای کودکان و نوجوانان وجود نــدارد که همین می تواند بر حضور 
کودکان در اطراف هوتک ها برای بازی و ســرگرمی اثر بگــذارد؛ گودال های عمیق آبی 
کــه در اغلب موارد هم حفاظی ندارند و همین خطر جانی را برای آنها به همراه دارد. 
مهرداد آرام  ، بخشدار بخش پالن شهرســتان دشتیاری درباره لزوم حفاظ کشی اطراف 
هوتک گفته بود: بیشتر هوتک های عمومی فنس کشی شده اند، ولی بعضی از هوتک ها 
خصوصی است و متولی فنس کشی خود شخص است؛ اما اقدام خاصی انجام نگرفته 
و در روســتا های دیگر تمامی دهیاران را مکلف کردیم که این کار را انجام بدهند که در 
همین مورد دهیار روســتای سلوار اشاره می کند بنیاد مستضعفان گفته فنس می دهد 
ولی ماسه، بلوک و سیمان را صاحب هوتک تهیه کند که هزینه آن خیلی زیاد می شود، 

مردم اینجا ندارند که تهیه کنند.
مسئوالن به روستای ما نمی آیند

ارشــد هوت، دهیار روستای ســلوار، درباره غرق شدن یک معلم و دو دانش آموز در 
یکی از هوتک های روســتا می گوید: این هوتک حفاظ و فنسی نداشت. االن در روستای 
مــا بیش از ۱۰ هوتــک وجود دارد و عمق هرکــدام بیش از ۱۰ متر اســت و تردد آنجا 
خیلی خطرناک است. موقع این حادثه هم چند زن و بچه از مزرعه برمی گشتند، ساعت 
۱۱ صبــح بوده، خانم معلم با مــادر و خواهرانش بودند و بچه هــای دیگر هم همراه 
مادران خود، یکی، دوتا از بچه های کوچک گفتند ما نزدیک هوتک می رویم تا دستمان 

را بشــوریم، وقتی نزدیک آب می شــوند، یکی از آنها لیز می خورد و داخل آب می افتد، 
چنــد نفر برای کمک به آب می افتند که خانم معلم هم به داخل آب می رود تا بچه ها 
را بیــرون بیاورد، صدا می زنند و کمک می خواهند و بعد با اســتفاده از طناب چند نفر 
را بیرون می کشــند، ولی خانم معلم دیگر توان نجات خودش را نداشته و دو کودک و 
خودش غرق می شــوند. از وقتی این اتفاق افتاد تا زمانی که مردم برای کمک رسیدند، 
کال ۱۰ دقیقه طول کشــید و در این منطقه مراکز امدادی مثل آتش نشانی وجود ندارد، 
یک مرکز بیرون از روستا وجود دارد که ۲۰ دقیقه تا اینجا فاصله دارد. این دهیار درباره 
پیگیری مشکالت توسط مســئوالن اضافه می کند: مسئوالن برای بازدید به روستای ما 
نمی آیند و فقط بنیاد مســتضعفان گفته فنس می دهد ولی ماســه، بلوک و سیمان را 
صاحب هوتک تهیه کند که هزینه آن خیلی زیاد می شــود، مردم اینجا ندارند که تهیه 
کنند. این در حالی است که هر سال شاهد اتفاقات به این شکل هستیم. البته در کنار این 
مشــکل، ما پارک یا جای تفریحی برای کودکان و بزرگساالن نداریم؛ برای همین تفریح 
بچه ها بازی در کنار این هوتک هاست. برای این موضوع درخواست احداث پارک دادیم 
ولی با اســتقبالی از سمت مسئوالن روبه رو نشد؛ یعنی قبال بیشتر برای شست و شو کنار 
این آب ها می رفتند ولی االن که بیشــتر مناطق لوله کشی آب دارد، برای تفریح می روند 

که این حوادث اتفاق می افتد.
وجود امکانات تفریحی از خطر غرق شدن جلوگیری می کند

پــدر یکی از دانش آموزان به نام رقیه، در حال گریه کردن تلفن را جواب می دهد، اما 
تحمل ادامه این مکالمه تلفنی را ندارد و ادامه صحبت را محسن یکی از اقوام داغدار 
به دست می گیرد و اضافه می کند: خانم معلم سه نفر را نجات داد اما دیگر کم آورده 
بود و نتوانست به نجات خودش و بچه ها ادامه دهد. خیلی سخت است، این اتفاقات 
اینجا زیاد می افتد که فوتی هم داشته ولی هنوزم حفاظ و فنس درستی کنار هوتک ها 

وجود ندارد. باز خدا را شکر اینجا خیلی گاندو ندارد و اال خطر بیشتر می شد. 

نورا حســینی: قرارگاه جمعیــت، جدیدترین قرارگاهی اســت که شــهردار تهران 
از آن ســخن گفته و اعالم کرده این قرارگاه به دلیل آنکه شــرایط کشــور در زمینه 
جمعیت بحرانی است، به زودی فعال می شود. علیرضا زاکانی در قرارگاه جمعیت 
مشــوق هایی با محور خانــواده در نظر گرفته. او به خبرگزاری فارس گفته اســت: 
تســهیالت در حوزه حمل ونقل عمومــی، ارائه زمین، اختصاص مســکن و مجوز 
ساخت وســاز، از جمله برنامه های شهرداری جهت تشویق فرزندآوری است. اینکه 
مشوق های فوق چقدر می تواند انگیزه ای برای فرزندآوری تهرانی ها باشد، تا زمان 
اجرای کامل سیاست های جمعیتی مشخص می شود. مریم اردبیلی، مشاور شهردار 
تهران و مدیر کل امور بانوان شــهرداری تهران نیز درباره نحوه حضور شــهرداری 
به موضوع جمعیت می گوید: بحث جمعیت در شــهرداری تهــران، قرارگاه ویژه 
خودش را خواهد داشت و دبیرخانه آن هم در اداره کل سالمت خواهد بود. اعتبار 
حوزه جمعیت در این اداره متمرکز اســت و محوریت کار هم با آنهاست. خیلی از 
برنامه ها و ایده هایی که گروه های محلــه ای و میانی برای محالت آوردند، ناظر بر 
طرح های کمــک به خانواده برای فرزندآوری و فرزندپروری اســت. اردبیلی تأکید 
دارد که شــهرداری در حوزه جمعیت به دنبال زیســت پذیر کردن شهر و مهیا کردن 
شهر برای تسهیل زندگی خانواده هاست. او معتقد است اگر فضاهای شهری برای 
حضور خانواده ها مناسب سازی شــود و مردم با امکانات بهتری نسبت به گذشته 
مواجه شــوند، راحت تر می توانند تصمیم بگیرند. مشاور شهردار تهران این را هم 
یادآوری می کند که هیچ تبلیغ و القایی برای اینکه تصمیم به فرزند آوری شهروندان 
باید چگونه باشــد، وجود ندارد؛ اما سعی می کنیم فضاهای شهری را طوری برای 
خانواده ها آماده کنیم که با سهولت بیشتری خانواده ها تصمیم به فرزندآوری شان 
را محقق کنند. او می گوید: ما یک فاصله  بین تعداد فرزندان قصدشده و محقق شده 
در خانواده های ایرانی داریم که این ناشــی از کمبود امکانات یا مشکالتی است که 
به آن «گپ سیاســت گذار» می گوییم. ما اگر بتوانیم این گپ را پر کنیم تا آن کســی 
که تصمیم دارد دو یا ســه بچه داشــته باشد، بتواند این تصمیم را اجرائی کند، این 
خود یک اتفاق بزرگ است. او مدتی پیش هم درباره سیاست های شهرداری تهران 
برای تشــویق به افزایش جمعیت گفته بود: در مســیر حکمروایی خانواده محور، 
به دنبال شــهر خانواده هستیم که دارای سه سطح اســت؛ در سطح اول به افراد 
امکانــات می دهد تا کاهش جمعیت را جبران کنند، ســطح دوم به این می پردازد 
که سیاست های شهری و مدل های مدیریت شهری چه تأثیری بر خانواده داشته و 
دارد و در ســطح سوم که مهم ترین سطح حکمروایی خانواده محور است، خانواده 
به عنوان یک کنشگر اجتماعی در نظر گرفته می شود و در این راستا، به سیاست گذاری 
می  پردازد. بنابراین سازوکارهای معیوب در ساختارهای اجتماعی باید اصالح شود 
و باید با رویکرد نوآوری اجتماعی به ســوی جامعه و جمعیــت پویا گام برداریم. 
به تازگی حمید صاحب، مدیرکل ســالمت شــهرداری تهران، هشدار داده است که 

در حوزه جمعیت از فاز بحران هم عبور کرده ایم و وارد فاجعه جمعیتی شــده ایم؛ 
نرخ باروری که در ســال های اول انقالب حدود ۶٫۱ بود، اکنون به ۱٫۶ و در برخی از 
مناطق تهران به کمتر از این رقم رسیده است که یک فاجعه محسوب می شود. ما 
مفعول سیاســت گذاری های خارج از کشور قرار گرفتیم و خیلی دیر متوجه این امر 
شــدیم؛ اکنون باید همه امکانات و ظرفیت های خودمان را نه تنها در قالب قرارگاه 
جمعیت، بلکه در همه دســتگاه ها به کار بگیریم تا در فرصت ســه تا چهار سال 
پیش رو نرخ رشــد را بــه ۲٫۱ ارتقا دهیم تا همین میزان جمعیــت پایدار بماند. او 
می گویــد که حدود ۶۳ مطالعه و پژوهش در حوزه جمعیت را بررســی کرده و به 
این نتیجه رســیده که دلیل عدم تمایل به فرزندآوری مشکل اقتصادی نبوده، بلکه 
ترس از آن بوده اســت. مهم ترین مســئله ما در فرزندآوری مسئله فرهنگی است. 
ما ۵۰ ســال تحت تأثیر برنامه های تهدید نسل و کنترل جمیعت بودیم و متأسفانه 
ذهنیت جوانان ما با تئوری «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شــکل گرفته است. به گفته 
صاحب این طور نیست که مسئله اقتصاد اهمیت نداشته باشد، در دهک های پایین 
حتما مهم اســت، شــهرداری برای آنها برنامه دارد و طرح جوانی مجلس در این 
راســتا هم خوب است و برای همه نهادها و ســازمان ها از جمله شهرداری در آن 
برنامه ریزی شده است. ما نیز کارهای فرهنگی آن را آغاز کرده ایم و طراحی لوگوی 
ما بر  اســاس طرح ترویج خانواده کامل یا چهار فرزندی است؛ چراکه معتقدیم اگر 
بخواهیم فرزندآوری را ارتقا دهیم، باید به خانواده چهار فرزندی روی بیاوریم و آن 
را ترویج دهیم. اما شــهرداری برای حمایت شهروندانی که چهار فرزند می آورند، 
چه برنامه هایی دارد؟ مدیرکل ســالمت شــهرداری تهران در این زمینه به «شرق» 
می گوید:  تشــویق به چهار فرزند، یک سیاست گذاری است که فعال اعالم عمومی 
نشــده است. در این حوزه یک ســتاد وجود دارد و ما مصوبات آن را اعالم می کنیم 
که خودشان نیز اعالم رسمی خواهند کرد. در بسته های حمایتی باید خانواده های 
پرجمعیت در زمینه هایی مانند رفت و آمد، معیشــت، مناسب سازی زیر ساخت های 
شــهری [مثال اینکه به راحتی بتوانند با کالســکه حرکت کنند و...] مورد توجه قرار 
گیرند و تا جایی که در راســتا و مأموریت شهرداری است، باید اصالحات الزم انجام 
شــود. در این دوره از مدیریت شهری برای تشــویق به فرزندآوری تخفیف هایی در 
حوزه خدمات شــهری نیز پیش بینی شده؛ از جمله تخفیف در عوارض ساختمانی. 
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، در این زمینه گفته 
اســت خانواده هایی که سه یا بیش از سه فرزند زیر ۲۰ ســال دارند، تخفیف هایی 
در حوزه عوارض ســاختمانی برایشــان در نظر گرفته شــده که در زمین های ۵۰۰ 
متــر، ۲۰ درصد تخفیف عوارضــی و در زمین های باالی هزار متر ۱۰ درصد تخفیف 

عوارضی پیش بینی شده است.
باید دید بســته های تشویقی شــهرداری تهران در این دوره چقدر به عبور کشور از 

بحران جمعیتی کمک می کند.

یک معلم و ۲ دانش آموز در هوتک غرق شدند

روایتی از مرگ های اشتباهی
شهرداری تهران با در نظر گرفتن مشوق هایی به حیطه فرزند آوری وارد می شود

قرارگاه شهری زاد و ولد

آمار سازمان پزشکی قانونی از مرگ بر اثر اعتیاد در سال ۱۴۰۰
شــرق: در سال گذشــته پنج هزار و ۳۴۲ نفر بر اثر ســوءمصرف مواد و داروهای مخدر و 
محرک در کشور جان خود را از دست دادند. از این تعداد چهار هزار و ۵۶۱ نفر مرد و ۷۸۱ 
نفر زن بودند. آمار تلفات سوءمصرف مواد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به 
سال قبل از آن مواجه بود و اعتیاد در این سال پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشاند. 
بر اســاس این گزارش، در سال گذشته اســتان های تهران با هزار و ۳۳۷، فارس با ۴۴۷ و 
اصفهان با ۴۳۳ فوتی بیشترین و استان های خراسان جنوبی با ۲۵، ایالم با ۲۷ و خراسان 
شــمالی با ۲۹ فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشتند. اما آمار تلفات اعتیاد بر اساس 
جمعیت هر اســتان، رتبه بندی استان ها را در ثبت بیشــترین تلفات متفاوت می کند. در 
سال ۱۴۰۰ استان های کرمانشاه، لرستان، تهران و مرکزی بیشترین و استان های آذربایجان 
غربی، هرمزگان و کردستان کمترین آمار تلفات را بر اساس جمعیت استان داشته اند. در 
سال گذشته بیشترین موارد تلفات اعتیاد مربوط به داروهای مخدر با دوهزار و ۴۱۷ فوتی 
بوده است که از این تعداد دوهزار و ۱۰۱ نفر بر اثر مصرف متادون، ۲۲۴ نفر ترامادول و ۹۲ 
نفر نیز ســایر داروهای مخدر جان باخته اند. در این مدت هزار و ۷۴ نفر نیز بر اثر مصرف 

مواد مخدر، ۲۸۲ نفر مواد محرک و هزار و ۵۶۹ نفر بر اثر مصرف هم زمان چند دسته مواد 
و دارو جان خود را از دســت داده اند. بر اساس این گزارش، دکتر علی ضیایی، کارشناس 
حوزه تشریح، با هشدار درخصوص مرگ بادی پکر و بادی سافر گفت: بادی پکرها افرادی 
هستند که حجم باالیی از مواد مخدر را برای جابه جایی و معموال عبور از مرز می بلعند 
و پس از دفع آنها را توزیع می کنند. او ادامه داد: اما بادی ســافر فرد معتادی اســت که 
مواد مصرفی خود را برای مخفی کردن در پالســتیک های کوچک بسته بندی کرده و آن 
را می بلعد تا بتواند آن را دوباره مورد اســتفاده قرار دهد که در خیلی موارد مشــاهده 
می شــود این بسته ها در معده فرد نشتی داده و خطراتی را برای افراد ایجاد می کند. این 
کارشــناس حوزه تشریح با اشــاره به اینکه معموال در سال دو یا سه جسد از بادی پکرها 
به سالن تشریح کهریزک ارجاع داده می شود، تصریح کرد: در موضوع بادی پکرها از آنجا 
که حجم بســته های بلعیده شده بسیار زیاد اســت، افراد در صورت نشت مواد در معده 
یا روده هایشــان به سرعت و حتی پیش از رســیدن به مرکز درمانی جانشان را از دست 
می دهند. دکتر ضیایی به نمونه ارجاعی از بادی پکرها به ســالن تشــریح کهریزک اشاره 

کرد و گفت: در یکی از پرونده های ارجاعی فردی در فرودگاه دچار مســمومیت و پیش 
از رســیدن به بیمارستان فوت کرده بود. پس از ارجاع به سالن تشریح ۴۲ بسته مواد در 
روده های این شــخص وجود داشــت که به دلیل نشتی و حجم و غلظت باال، فرد دچار 
نارســایی تنفسی و مرگ شــده بود. او با بیان اینکه اغلب بادی پکرها برای سود مالی به 
این کار َتن می دهند، اظهار کرد: در موارد بلع مواد عالوه بر نشــتی مواد در معده، گاهی 
انسداد روده ها نیز پیش خواهد آمد که پس از انتقال به مرکز درمانی علت آن مشخص 
می شود. این کارشناس حوزه تشریح در خصوص برخی دالیل مرگ معتادان در زندان ها 
نیز تصریح کرد: گیرنده های درد در افراد معتاد به دلیل مصرف باالی مواد مخدر، فعال 
نیســت و از آنجا که بیشتر معتادان دچار زخم معده و زخم های مزمن گوارشی هستند، 
بدون آنکه متوجه درد باشــند بر اثر زخم های گوارشــی و ریختن اســید معده در حفره 
شکمی جانشان را از دست می دهند. دکتر ضیایی گفت: زخم های مزمن گوارشی معموال 
با اســترس هایی که به فرد وارد می شود عمیق تر شــده و موجب سوراخ شدن و ریختن 

محتویات معده به حفره شکمی می شود که کشندگی بسیار باالیی دارد.

دو شنبه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۹


