
جامعه، خانواده و مدرسه 
خشونت زده!

ساعت نزدیک سه بعدازظهر جمعه، وبالگ 
یکی از دوستان را نگاه می کردم، اولین خبرش 
این بود: برای ش��فای آقای محسن خشخاشی 
معلم بروجردی که به دس��ت دانش آموزش با 
چاقو مضروب شده دعا کنیم. معلم بروجردی 
با ضربه چاقو راهی بیمارس��تان ش��د. خشکم 
زد، ب��ه همکارانم زن��گ زدم، متاس��فانه خبر 
درس��ت ب��ود، می گفتن��د فعال در کماس��ت، 
مرگ مغزی ش��ده اس��ت و بعد از چند ساعت 
خب��ر درگذش��تش را دریافت ک��ردم. به قول 
خود مرحوم خشخاشی که همیشه در ابتداي 
کالس روي تخته مي نوشت قضیه بسیار ساده 
اس��ت...! آیا واقعا این قضیه هم بس��یار س��اده 
اس��ت؟ به  عنوان ی��ک معلم جامعه شناس��ی 
چگونه می توانم این خشونت عریان را تحلیل 
کن��م؟ چگونه بای��د به ای��ن واقعه ن��گاه کرد. 
دانش آموزی 15ساله با چاقو وارد کالس درس 
می ش��ود، پی��ش روی دیگر همکالس��ی ها به 
معلمش حمله می کند، او را زخمی و از مدرسه 
فرار می کند. معلم جلوی چشم دانش آموزانش 
غرق در خون می ش��ود، کف کالس می افتد و 

پس از انتقال به بیمارستان می میرد.
واقعا چ��را این واقع��ه و دیگر وقایع مش��ابه 
در م��دارس اتف��اق می افتد؟ چرا ای��ن میزان 
از خشونت در مدرس��ه دیده می شود؟ امروزه 
که میزان تنبیه در مدارس بس��یار کمتر شده 
اس��ت، یعن��ي خش��ونت از ط��رف معلمان و 
کارکنان مدارس تقریبا س��یري نزولي داشته 
اس��ت، پس چرا ای��ن همه خش��ونت از طرف 
این دانش آموز؟ آیا خش��ونت ریشه در خانواده 
دارد؟ یا در جامعه؟ ش��اید هم در مدرس��ه؟ یا 
ریشه در رسانه ها دارد؟ خشونت در جامعه یک 
ریشه ندارد و تک علتی نیست! خشونت پدیده 
اجتماعی اس��ت که حاصل روابط متقابل بین 
افراد، گروه ها، خانواده ها، رس��انه ها و حکومت 
است. اگر جامعه ای در چرخه خشونت بیفتد، 
همه شهروندان، خانواده ها و گروه ها را درگیر 
می کند. رس��انه ها و م��دارس و س��ایر نهادها 
و گروه ه��ا در این چرخ��ه ب��ه بازتولید همان 
خشونت مي پردازند! متاس��فانه روند خشونت 
در جامعه به ش��دت درحال افزایش است. بین 
اعضاي خانواده با هم، ش��هروندان با یکدیگر! 
این روند رو به رش��د به ما می گوید که راهمان 
درست نیس��ت. واقعه کشتن یک معلم توسط 
دانش آموزش آن هم در مدرس��ه و سر کالس 
درس بدون هیچ دلیلي، نش��ان از رواج بسیار 
زیاد خش��ونت در روابط و مناسبات اجتماعي 
در جامعه ام��روز ایران دارد. خ��ط قرمزهایي 
براي اعمال خش��ونت عریان در گذشته وجود 
داش��ت که امروز ای��ن خط قرمزها شکس��ته 
ش��ده اس��ت. در روزنامه ها و رس��انه ها هر روز 
خبرهایي از قتل همس��ر توس��ط همسر، پدر 
توس��ط فرزند یا برعکس، و بسیاري خبر هاي 
دیگر منتش��ر مي ش��ود ک��ه در گذش��ته در 
جامعه ما به ندرت اتفاق مي افتاد. کافي اس��ت 
س��ري به صفحه حوادث روزنامه ها بزنیم. این 
روند افزایش��ي نش��ان از ریش��ه دواندن رفتار 
خش��ونت آمیز در روابط و مناسبات اجتماعي 
ما دارد. جامعه ما خش��ونت زده ش��ده اس��ت، 
خانواده ها خش��ونت زده ش��ده اند، مدارس ما 
هم وارد روند خش��ونت زدگي ش��ده اند. دلیل 
عمده آن را مي توان در عملکرد نادرست عوامل 
جامعه پذی��ر کردن ک��ودکان دی��د، از جمله، 
خانواده ها، مدارس، رس��انه ها، دولت و س��ایر 
نهادهاي فرهنگي مرتبط. این نهادها به درستي 
به وظایفش��ان عمل نمي کنن��د. مهارت هاي 
اجتماع��ي مورد نی��از زندگي را به ک��ودکان و 
نوجوانان به درس��تي انتقال نمي دهند. مدارا و 
تساهل آموزش داده نمي شود. ترویج خشونت 
حت��ي از س��وي برخ��ي از گروه ه��ا در جامعه 
به عنوان یک رفتار درست و بهنجار در برخورد 
با برخي ناهنجاري ها ترویج مي ش��ود. از این رو 
کودکان و نوجوانان ما در یک چرخه اجتماعي 
شدن معیوب و خشونت گس��تر قرار گرفته اند 
که پیامدش مي ش��ود قتل معلم توس��ط یک 
دانش آموز یا اسیدپاش��ي به صورت زنان جوان  
یا حمله یک ورزشکار به داور مسابقه و زدن او و 

موارد بسیار زیاد دیگر! 
برون رفت از این چرخه خطرناك که جامعه 
را به سمت متالشي شدن اجتماعي مي برد در 
آموزش و گسترش فرهنگ مداراست. نهادها و 
گروه هاي مس��ئول جامعه پذیر کردن کودکان 
باید فرهنگ تس��اهل و مدارا ب��ا همدیگر را به 
آنها آموزش دهند. رس��انه هاي سراس��ري در 
این رابطه نقش کلیدي را برعهده دارند. بعد از 
رسانه ها مدارس و خانواده ها موثرند. تلویزیون 
که فراگیرترین رس��انه کشور اس��ت، خود در 
بس��یاري از موارد فرهنگ خش��ونت را ترویج 
مي دهد. این کار در اغلب فیلم ها، س��ریال ها، 
گزارش ها و حتي سخنراني ها صورت مي گیرد. 
زماني که از یک رس��انه فراگی��ر فرهنگ مدارا 
تروی��ج و آموزش داده نمي ش��ود، بلکه تمرکز 
بیشتر بر ایجاد ش��کاف بین گروه هاي سیاسي 
و اجتماعي است، نمي توان از نوجوانان انتظار 
داشت که در رفتارشان با هم و دیگران مدارا و 
تحمل داشته باشند. زماني که محتواي درسي 
مدارس ترویج مدارا نمي کند یا به آموزش آن 
نمي پردازد، باید منتظر خشونت و عدم تحمل 

همدیگر در روابط اجتماعي بود. 

وجود 178 منبع ثابت آلودگی هوا در کشور

توان اکولوژیکی تهران دیگر جوابگوی صنایع استان نیست
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 شهروند| هوای سالم به پایتخت بازگشت و هیاهوی 
آلودگ��ی را آرام کرد. در روزهای��ی که نفس تهران تنگ 
ش��ده بود، بار دیگر پرون��ده آلودگی ه��وای پایتخت و 
ماجرای توقف تولید بنزین در پتروشیمی های کشور با 
جریانات سیاسی گره خورد. مخالفان توقف تولید بنزین 
در پتروش��یمی های کش��ور، آلودگی روزهای گذشته 
تهران را شاهدی می دانس��تند بر این که بنزین تولیدی 
در پتروش��یمی های کشور نقش��ی در آالیندگی هوای 
پایتخت نداشته و بنزین تولید پتروشیمی گامی بوده در 
راه خودکفایی تولید بنزین.  این درحالی است که دولتی ها 
در این مدت بارها بر این نکته تأکید کرده اند که با توقف 
تولید بنزین در پتروشیمی های کش��ور و توزیع بنزین 
باکیفیت در کالنش��هرها، میزان آالینده های خطرناك 
که از سوی مس��ئوالن سازمان حفاظت محیط زیست با 
عنوان آالینده های سرطان زا یاد می شود، کاهش یافته 
است. به گفته رئیس مرکز ملی هوای سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، درحال حاضر اصلی ترین ش��اخص در 
کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون اس��ت که 
این ذرات هم در س��ال ج��اری کاه��ش 50 درصدی را 
نس��بت به س��ال گذش��ته تجربه کرده. تهران از ابتداي 
سال جاري تا پایان آبان ماه 12 روز پاك و 171 روز سالم 
داشته است. یوسف رشیدی در کارگاه تخصصی آلودگی 
ه��وا، چالش ها و راهکارها، با اش��اره ب��ه این که در بحث 
آلودگی هوا، دو طیف آالینده ها مدنظر است، گفت: »یکی 
آالینده هایی ک��ه به طور روزمره اندازه گیری می ش��وند 
مانند دی اکسیدکربن، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 
و طیف دوم آالینده های خاص هستند که اثری غیرقابل 
بازگش��ت بر روی بدن انسان دارند مانند بنزن که حذف 
آن باید جدی گرفته شود، زیرا بنزن یکی از آالینده های 
خطرناك و عامل تولید ذرات معلق در هواست و سازمان 
بهداشت جهانی  سال 2010 در س��ندی در مورد بنزن 
اعالم کرد که هیچ حد قابل قبولی را ب��رای بنزن در هوا 
نمی پذی��رد. وجود بنزن در اتمس��فر، ذرات معلق ایجاد 
می کند، به همین دلیل باید به طور کامل حذف شود.« 
او ادامه می دهد: »آروماتیک ها مهم ترین نقش را در تولید 
ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون دارند اما درحال حاضر 
آالینده هایی مانند منواکسیدکربن، گوگرد و نیتروژن به 
صورت روزانه پایش می شود اما آروماتیک ها اندازه گیری 
نمی شوند. حد اس��تاندارد آروماتیک ها  35 درصد است 
که خوشبختانه اندازه  گیری ها نشان می دهد غلظت این 
آالینده کاهش داشته و به استاندارد نزدیک شده است.« 
رئیس مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، 
استاندارد کردن س��وخت خودروها، تولید گازوییل کم 

گوگرد و حذف سرب از بنزین را موجب کاهش آالینده 
منواکسیدکربن در هوا و قرارگرفتن این آالینده در حد 
استاندارد دانست و گفت:»با برنامه ریزی اصولی می توان  
میزان آالین��ده ذرات معلق کمت��ر از 2.5 میک��رون را 
نیز کاهش داد ام��ا کاهش آن کمی پیچیدگ��ی دارد و 
سخت تر خواهد بود.« در آلودگی هوا فقط بنزین مقصر 
نیست بلکه عوامل متعددی دخیل هستند. رشیدی با 
تأکید بر این که برای حل مشکل آلودگی هوا تنها نباید 
به بنزین توجه کرد، یادآور شد: »اگر تمام سوخت کشور 
اس��تاندارد و خودروها یورو 4 ش��وند باز هم آلودگی هوا 
خواهیم داش��ت زیرا باید مجموعه ای از عوامل در کنار 
هم قرار گیرند تا هوایی سالم داشته باشیم. باید تقاضای 
سفرهای درون شهری را کاهش دهیم، دولت الکترونیک 
و حمل ونقل عمومی را توس��عه دهی��م و در عین حال 
استفاده از دوچرخه توسط شهروندان را هم ترویج کنیم. 
این درحالی است که از جمع آوری خودروهای فرسوده 
هم نباید غافل شد. خودروهای فرسوده نقش بسزایی در 

آلودگی هوا دارند.« 
توقف استفاده از مازوت در پتروشیمی ها و 

نیروگاه ها تا  سال آینده
هوا که س��رد می شود، فش��ار گاز هم کاهش می یابد 
و نیروگاه ها و صنایع بس��یاری را مجبور به اس��تفاده از 
مازوت می کند؛ سوختی که از آن به عنوان یکی از عوامل 
آالیندگی هوا در فصل س��رد یاد می ش��ود. رش��یدی با 
تأیید آالیندگی مازوت و تأثیر آن بر هوا، گفت: »مازوت 
سوختی آالینده اس��ت از این رو تأکید سازمان حفاظت 

محیط زیست بر استفاده از گاز طبیعی در پاالیشگاه ها و 
نیروگاه ها است تا هوایی سالم داشته باشیم. اما به دلیل 
عدم توسعه پارس جنوبی، امکان تأمین گاز طبیعی در 
کش��ور به اندازه رفع نیاز مصارف خانگی و صنایع به طور 
همزمان وجود ن��دارد، از این رو نیروگاه ه��ا و صنایع در 
فصول سرد سال، دو گزینه پیش رو دارند؛ یکی این که از 
مازوت استفاده کنند یا این که خاموش شوند. با توجه به 
این که به دالیل مختلف امکان تعطیلی فعالیت نیروگاه ها 
میسر نیست بنابراین نیروگاه ها و صنایع ناچار هستند از 
مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند.«او ادامه 
داد: »اکنون با اقداماتی که در سازمان ها و وزارتخانه های 
مرتبط درحال انجام اس��ت، تولید گاز طبیعی در کشور 
درحال افزایش است. با توجه به شرایط کنونی تولید گاز، 
امسال نیز پاالیشگاه ها در فصل سرد  سال قطعا از مازوت 
استفاده خواهند کرد اما این مشکل  سال آینده برطرف 

می شود.«
صنایع در سمت بادهای غالبی قرار دارند که به 

پایتخت می وزند 
ترکیبات آلی خطرناك در هوای پایتخت کاهش پیدا 
کرده است. در این کارگاه تخصصی که برای خبرنگاران 
برگزار ش��ده بود، مدیرکل دفتر پایش فراگیر س��ازمان 
محیط زیس��ت هم با تأکید بر این که ب��ا بهبود کیفیت 
سوخت در کش��ور ترکیبات آلی فرار که خطرناك بودن 
آنها محرز اس��ت در هوا کاهش پیدا ک��رده، گفت:  »در 
ش��ش ماهه نخست س��ال جاری میزان بنزن در هوای 
پایتخت به 0.8 درصد و میزان آروماتیک ها به 33 درصد 

رس��یده و کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.«  شینا 
انصاری با اش��اره ب��ه این که طبق برنام��ه جامع کاهش 
آلودگی هوا، جلوگیری از تردد خودروهای مس��تعمل، 
ارتقای کیفیت س��وخت و خودرو و توس��عه حمل ونقل 
عمومی در دس��تور کار دس��تگاه ها قرار گرفته اس��ت، 
ادامه داد: »بر همین اس��اس، نی��روی انتظامی موظف 
شد از ابتدای تیرماه  سال 91 از تردد وسایل نقلیه دودزا 
جلوگیری کند و در اردیبهش��ت ماه در ادام��ه این روند 
راهکارهای اجرایی کاهش آلودگی هوا توس��ط سازمان 
محیط زیست ارایه شد تا دستگاه ها موظف به اجرای آن 
باشند.«او با اشاره به این که منابع ثابت آلودگی هوا به سه 
بخش واحدهای صنعتی، گرمایش خانگی و س��وزاندن 
پسماندها تقسیم می شوند، گفت:  »در سال 82 آژانس 
همکاری بین المللی ژاپن به نام جایکا، بررس��ی کرد که 
سهم منابع ثابت در آلودگی هوای کالنشهرها 28.8 درصد 
اس��ت و امروزه با افزایش خودروها سهم منابع متحرك 
نسبت به منابع ثابت افزایش یافته است و خودروها نقش 
پررنگی در آالیندگی هوای ش��هرها ب��ازی می کنند.« 
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست با اشاره 
به این که در  سال 90 برنامه هایی برای هشت کالنشهر در 
محورهای مختلف ازجمله جلوگیری از تردد خودروهای 
فرسوده، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک، سوخت، 
آم��وزش و پایش زیس��ت محیطی به تصویب رس��ید و 
دستگاه های اجرایی موظف به اجرای این محورها شدند، 
تأکید کرد که با اجرای این محورها هوا تا حدودی بهبود 
یافت به گونه ای که اندازه گیری ها نش��ان می دهد میزان 
بنزن در  سال 91 در تهران 6 برابر بیشتر از حد استاندارد 
بوده است این درحالی اس��ت که در  سال 92 به 3 درصد 
و  در س��ال 93 به 8 دهم درصد کاهش یافت، همچنین 
آروماتیک از 70 درصد از  س��ال 91 به 33 درصد در  سال 
93 کاهش یافت.«او در ادامه با اش��اره به این که بخشی 
از وارونگی دما مربوط به منابع ثابت اس��ت، تصریح کرد: 
»درحال حاضر 178 منبع ثابت آلودگی هوا در کش��ور 
وج��ود دارد. این درحالی اس��ت که در س��ال 47 بحث 
ممنوعیت اس��تقرار صنایع تا ش��عاع 120 کیلومتری 
تهران و س��ایر کالنش��هرها مطرح ش��د ولی متاسفانه 
همچنان شاهد هس��تیم که این مصوبه اجرا نمی شود 
و واحدهای صنعتی بزرگ همچن��ان در اطراف تهران و 
دیگر کالنشهرها مستقر هس��تند. این صنایع در سمت 
بادهای غالبی قرار دارند که به س��مت پایتخت می وزد و 
آالیندگی ها را با خود به تهران م��ی آورد. تهران درحال 
حاضر مملو از صنایع بزرگی است که توان اکولوژیکی آن 

جوابگوی بارگذاری این حجم از صنایع نیست.« 

يادداشت

  آروماتیک ها و بنزن هوای تهران کاهش چشمگیری پیدا کرده و میزان ذرات معلق کمتر از  2/5 میکرون هم نسبت به سال گذشته نصف شده است

قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به نتایج یک بررسی مطرح کرد: 

تجربه مصرف مواد مخدر پیش از دانشگاه در 39 درصد دانشجویان 
قلیان، کدئین و مشروبات الکلی پرمصرف ترین مواد دخانی در بین دانشجویان

ش�هروند|» 65 درص��د مصرف کنندگان نس��بت 
به مضرات س��وءمصرف مواد مخ��در آگاه��ی ندارند، 
خانه ه��ای مج��ردی 21 درصد مص��رف موادمخدر در 
بین دانش��جویان را به خود اختصاص داده است، قلیان،  
کدئین و مشروبات الکلی پرمصرف ترین مواد دخانی در 
بین دانشجویان است.« اینها تنها بخشی از نتایج بررسی 
اس��ت که وزارت علوم از ش��یوع مصرف مواد مخدر در 
میان دانش��جویان انجام داده. حاال احمد حاجبی، قائم 
مقام معاونت درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی نتایج این بررسی را اعالم می کند و می گوید: » 
این بررسی آخرین آماری است که در  سال 91 در وزارت 
علوم انجام ش��د که نش��ان داد 2/6 درصد دانشجویان 
به مواد مخدر اعتیاد داشتند، همین بررسی همچنین 
حکایت از این داشت که 39 درصد دانشجویان مصرف 
مواد مخدر را پیش از ورود به دانشگاه تجربه کرده اند. « 

او که در کارگاه کشوری ارتقای کیفیت زندگی دانشجو 
محور صحبت می کرد، هدف این کارگاه را پیش��گیری 
از س��وء مصرف مواد مخدر در بین دانش��جویان عنوان 
می کند و ادامه می ده��د: »یکی از رویکرده��ای ما در 
وزارت بهداش��ت باید حرکت به س��مت دانشجو و ارایه 
اطالعات به او باشد چرا که بیش��تر اوقات مصرف مواد 
مخ��در از روی ماجراجویی و کنجکاوی بوده اس��ت.« 
این مسئول در وزارت بهداشت، به پرمصرف ترین مواد 
دخانی در میان دانشجویان هم اشاره می کند. به گفته 
او، قلیان،  کدئین و مشروبات الکلی پرمصرف ترین مواد ها 
و تریاك، هرویین و کراك کم مصرف ترین مواد دخانی 
در میان دانشجویان است. به گزارش ایسنا، حاجبی در 
ادامه بر لزوم بومی گرایی در گزینش دانشجویان تأکید 
می کند.»بومی گرایی در پذیرش دانش��جو می تواند در 
کاهش شیوع مصرف مواد مخدر در این قشر موثر باشد؛ 

طبق آمارهای ما، خانه های مجردی 21 درصد مصرف 
مواد مخدر در بین دانش��جویان را ب��ه خود اختصاص 
داده است.« براس��اس اعالم او، خوابگاه ها با 14.9 درصد 
و منازل مس��کونی با 11 درصد رتبه های بعدی اماکن 
زمینه ساز مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند. 
قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی حرف های دیگری هم می زند. او شیوع مصرف 
مواد مخدر در میان پس��ران را س��ه برابر دختران اعالم 
می کند.» با این که مصرف موادمخدر بین پسران بیشتر 
از دختران است، اما مصرف مواد در میان دختران رو به 
افزایش است.« حاجبی درباره علت های سوءمصرف مواد 
در دانشجویان می گوید: »بیشتر دانشجویان از مواد برای 
رسیدن به نشاط کاذب استفاده می کنند، عالوه بر این 
فشارهای درسی در بین دانشجویان پزشکی و همچنین 
دانشجویان رشته های فنی و حرفه ای پیچیده موجب 

مصرف موادمخدر علی الخصوص ریتالین شده است.« 
او ضعف اعتقادات دینی را یکی دیگر از علل سوءمصرف 
مواد عنوان می کند.»س��کونت در منازل دانشجویی و 
س��ابقه مصرف مواد در خان��واده از دیگر عوامل گرایش 
دانش��جویان به مصرف م��واد مخدر اس��ت.« به اعتقاد 
قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، هر برنامه ای که در ارتباط با کاهش مصرف مواد 
مخدر در میان این گروه ارایه می شود، باید دانشجو محور 
باش��د؛ همچنین ارایه آموزش متناسب با سن و جنس 
نیز موثر خواهد ب��ود. حاجبی تأکی��د می کند: »یکی 
دیگر از عوامل موثر در کاهش س��وءمصرف مواد در بین 
دانشجویان، همکاری بین بخش های مختلف دانشگاهی 
و غیردانش��گاهی اس��ت؛ در این خصوص معاونت های 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها می توانند نقش موثری 

را ایفا کنند.«

روي خط خبر

پایان امسال، آخرین مهلت نظام 
وظیفه برای تعویض کارت های 

قدیمی پایان خدمت
شهروند| جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی گفت: خدمات به کارت های معافیت و پایان 

خدمت قدیمی، فقط تا پایان امسال ارایه می شود.
سردار سرتیپ ابراهیم کریمی افزود: از  سال آینده 
ارتباط این سازمان با دیگر س��ازمان ها درخصوص 
ارایه خدمات، الکترونیکی است و در صورت تعویض 
نشدن به موقع کارت ها تا پایان سال، افراد نمی توانند 
از خدم��ات بهره من��د ش��وند.  او درب��اره تعویض 
کارت های قدیمی معافیت یا پایان خدمت با کارت 
هوشمند گفت: درخواس��ت هایی که برای تعویض 
کارت های پایان خدمت تاکنون به سازمان رسیده، 
حدود 8 میلیون بوده که بیش��تر آنها صادر و به افراد 
تحویل داده شده است.  جانش��ین سازمان وظیفه 
عمومی ناجا افزود: تا پایان امس��ال همه کارت های 
قدیمی در کش��ور جمع آوری می شود و دیگر هیچ 
خدماتی ب��ه این کارت ها ارایه نمی ش��ود.  س��ردار 
کریمی درخص��وص مدت زمان تعوی��ض کارت ها 
افزود: کارت های تعویض��ی در مدت یک ماه صادر و 

از طریق شرکت پست به منازل افراد ارسال می شود.
او گفت: در صورتی که برخی اف��راد، اطالعات در 
سازمان وظیفه عمومی نداشته باشند، اصالت کارت 
آنان از طری��ق نیروی صادر کننده کارت اس��تعالم 
می شود که ممکن است موجب طوالنی شدن فرآیند 

صدور کارت شود. 

انتقاد نایب رئیس کمیسیون بهداشت از کمبود تخت 
بیمارستانی در بخش سوختگی و اعصاب و روان

بیمارستان ها رغبتی برای راه اندازی 
بخش روانی ندارند

ش�هروند| نایب رئیس کمیس��یون بهداشت و 
درمان مجلس با بی��ان این که امروزه تع��داد مراکز 
تک تخصصی برای بیم��اران روانی محدود اس��ت، 
گفت: متأس��فانه برخی بیمارس��تان ها نس��بت به 
راه اندازی تخت  هایی برای بیم��اران اعصاب و روان 
رغبت زیادی ندارند زی��را این تخت ها درآمد زیادی 
برای مراکز درمانی ندارند. عبدالرحمان رس��تمیان 
در گفت وگو خانه ملت، با هش��دار نسبت به افزایش 
بیماران اعصاب و روان در کش��ور، اف��زود: باید این 
واقعیت را پذیرفت که بیماری های روانی در جامعه 
وجود دارند و متأس��فانه روند رو به گسترشی دارد. 
نماینده مردم دامغان در مجلس ش��ورای اسالمی، 
درباره میزان امکانات موجود ب��رای درمان بیماران 
اعصاب و روان، ادامه داد: در گذشته بخشنامه ای به 
بیمارستان های جنرال ابالغ می شد مبنی بر آن که 
10 درصد تخت های خود را به بیماران اعصاب و روان 
اختصاص دهن��د که تعدادی از بیمارس��تان ها این 
اقدام را عملیاتی کردند اما برخی از مراکز درمانی از 
اجرای آن سر باز زدند. این نماینده مردم در مجلس 
نهم، با بیان این که امروز تعداد مراکز تک تخصصی 
برای بیماران روانپزش��کی محدود اس��ت، تصریح 
کرد: بدون ش��ک وزارت بهداش��ت باید به س��متی 
حرکت کرده تا افزایش مراکز تک تخصصی بیماران 
روانپزشکی را در دستورکار خود قرار دهد. وی یادآور 
شد: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی باید 
با سیاست های درس��ت و دقیق، مراکز درمانی اعم 
از خصوصی و دولتی را تش��ویق کند تا بخش هایی 
برای درمان بیماران روانی را راه اندازی کنند چراکه 
اغلب بخش های خصوصی تخت هایی را راه اندازی 
می کنند که درآمد باالیی برای آنها در پی دارد مانند 

تخت های مخصوص جراحی ها یا بیماران قلبی.

در اعتراض به خلف وعده کمک هزینه مسکن 
انجام شد: 

تجمع کارگران شرکت واحد مقابل 
ساختمان شهرداری تهران

ایلنا | صبح دیروز جمعی از کارگران شرکت واحد 
اتوبوس��رانی تهران و حومه در اعت��راض به دریافت 
نکردن تس��هیالت مالی ک��ه وعده داده ش��ده بود 
به صورت بالعوض بابت کمک هزینه خرید مسکن به 
آنها پرداخت شود در مقابل ساختمان شورای شهر و 

شهرداری تهران تجمع کردند. 
این کارگران که تعداد آنها حدود 200 نفر برآورد 
می شود درخصوص علت برپایی این تجمع گفتند:  
در سال 85 هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی به 
اتفاق کمیته مسکن شهرداری تهران مصوب کرده 
بودند که از مح��ل درآمد فروش زمین ه��ای مازاد 
شرکت واحد به کارکنان فاقد مسکن این مجموعه 
برای خرید مس��کن به صورت بالعوض کمک های 
مالی شود. به گفته این کارگران، به اعتبار این مصوبه 
در سال های 86 و 87 مبلغ 75 میلیارد تومان از محل 
فروش زمین های مازاد شرکت واحد برای پرداخت 
کمک های مالی بالعوض خرید مس��کن کارکنان 
ش��رکت واحد تأمین اعتبار ش��د و طب��ق جدولی 
که   همان زمان برمبنای سن و س��ابقه کارمندان و 
کارگران شرکت واحد تنظیم ش��ده بود قرار شد تا 
به هر کارگر یا کارمند فاقد مس��کن به ازای هرسال 
سابقه کار در ش��رکت واحد تا مبلغ 5 میلیون تومان 
به ص��ورت بالعوض کمک مالی ش��ود. طبق ادعای 
تجمع کنندگان براس��اس فرمول تعیین شده به دو 
شیوه به هر یک از شاغالن فاقد مسکن شرکت واحد 
مبلغی بین 10 تا 20 میلیون تومان تعلق می گرفت؛ 
در شیوه نخست چنانچه کارگر یا کارمند فاقد مسکن 
به صورت فردی نسبت به خرید مسکن اقدام می کرد 
این مبلغ در زمان ثبت س��ند خرید توسط نماینده 
شرکت واحد به فروشنده ملک پرداخت می شد و در 
ش��یوه دوم نیز پس از آن که فرد موردنظر در تعاونی 
مسکن ش��رکت واحد عضو می ش��د کمک هزینه 
موردنظر از س��وی ش��رکت واحد در قالب بخشی از 
هزینه ساخت مسکن به حساب تعاونی واریز می شد. 

آس��یاتک ارایه دهن��ده خدم��ات اینترن��ت 
پرس��رعت در دهمین دوره کنفرانس توس��عه 
منابع انسانی که با شعار »مدیریت منابع انسانی، 
مسئولیت مشترك تمام مدیران« در تاریخ 27 
آبان ماه 93 در س��الن همایش های بین المللی 
صداوس��یما برگزار ش��د، توانس��ت  تقدیرنامه 

چهارستاره تعالی منابع انسانی را کسب کند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت انتقال 
داده های آسیاتک، مراسم کنفرانس توسعه منابع 
انسانی هرس��اله با همت انجمن مدیریت منابع 
انسانی و با حمایت س��ازمان مدیریت صنعتی، 
مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی، دانشگاه 

تهران و دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
ش��رکت کنندگان دراین کنفرانس ب��ا ارایه 
دس��تاوردها و تجارب برتر خود در حوزه منابع 
انسانی و اش��تراك گذاری آنها، به دنبال فراهم 
کردن زمینه ارتقای سطح مدیریت منابع انسانی 

در کشور هستند.
الزم به ذکر است جوایز ششمین دوره جایزه 
تعالی منابع انس��انی در سه س��طح گواهینامه، 
تقدیرنامه )دوستاره- سه ستاره – چهارستاره( 
و تندیس )برنزین دوستاره – برنزین سه ستاره( 
اهدا می ش��ود که در این دوره از ارزیابی بیش از 
30 شرکت ازجمله بانک آس��یاتک، پاسارگاد، 

کیس��ون، بانک انصار، پتروپارس، امداد خودرو 
ای��ران، فناپ، مزدای��دك، بهمن دی��زل، بانک 
مسکن، بانک شهر، ... در س��طوح مختلف این 

جایزه حضور داشتند.
در این مراسم شرکت انتقال داده های آسیاتک 
ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کنار 
ش��رکت هایی ازجمله پتروپ��ارس، مزدایدك، 
بهم��ن دی��زل و بانک انص��ار موفق به کس��ب 
تقدیرنامه چهارستاره در تعالی منابع انسانی شد.

مدیرعامل بان��ک رفاه کارگ��ران، در پیامی 
فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:  
بسمه تعالی   

بس��یجیان ارجمند فرارسیدن پنجم آذرماه 
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، پاك ترین 
نهاد جمهوری اسالمی ایران را تبریک و تهنیت 

عرض می کنم.   
 نیک می دانیم که این نهاد مردمی، توس��ط 
معمار کبیر انقالب حض��رت امام خمینی)ره(، 
پاس��دار اس��الم و مجاهد راه خدا و با درایت و 
هوش��یاری بی نظیری برای مب��ارزه با ظلم و 
ستم ایجاد شد و توانس��ت در روزگاری سیاه، 
ایران عزیز را از چنگال طاغوتی��ان و بعد از آن 
از آسیب و کینه توزی دشمنان خارجی مصون 
نگه داشته و موجبات عزت و سرافرازی میهن 

عزیز را رقم زد.
چه تعبیر درستی امام بسیجیان از این نهاد 
داشت زمانی که آن را ش��جره طیبه و درخت 
تنومندی توصیف کرد که در معنویت و اخالص 
ریشه دارد و از حالوت و طراوت آن ایران عزیز 

همیشه سربلند و پیروز خواهد بود.
س��الم و صل��وات ب��ر روح پرفت��وح ام��ام 
خمینی)ره( بنیانگ��ذار نهاد ف��داکاری و ایثار 

و سالم و درود بر روح ش��هدای جاویدان که با 
خون خود نهال نورس انقالب را آبیاری کردند و 
عزت و سربلندی  جمهوری اسالمی ایران را در 
صحنه های بین المللی و در گذر زمان ماندگار 

کردند.  
خدا را شاکریم در چنین روزی شاهد رویش 
و بالندگی این نهاد مردمی هس��تیم و همواره 
خود را مدیون ایثارگری ها و پایمردی بسیجیان 
و امام بس��یجیان در طول تاریخ پربرکت نظام 

مقدس   جمهوری اسالمی ایران می دانیم.   
یک بار دیگر هفته بس��یج را خدمت تمامی 
بس��یجیان عزیز و حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
)مدظله( تبری��ک و تهنیت ع��رض می کنم و 
س��ربلندی و توفیق روزافزون شما بسیجیان و 
طول عمر باع��زت را    برای رهبر معظم انقالب 

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
محمدرضا نظری

 کسب تقدیرنامه چهارستاره تعالی منابع انسانی
 توسط آسیاتک 

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج
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