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ش�هروند| درحالی که اعضای ش��ورای شهر تهران
و همچنی��ن کاندیداه��ای چهارمی��ن دوره انتخاب��ات
ش��ورایاریها درحال تهیه تدارکات الزم برای برگزاری
انتخابات ش��ورایاریها در اسفندماه هس��تند و شورای
ش��هر تهران در آخرین مصوباتش نظارت ب��ر این دوره
از انتخابات ش��ورایاریها را چون س��ه دوره گذشته راسا
برعهده گرفته است ،وزیر کش��ور اعالم کرده است که در
تقویم انتخاباتی وزارت کش��ور انتخاباتی به نام انتخابات
شورایاریها وجود ندارد و در عین حال مسئولیت نظارت
بر انتخابات را هم در حیطه وظایف مجلس تعریف کرده
است .از س��وی دیگر اما مجلس گفته است که در آینده
انتخابات شورایاریها را قانونمند میکند .سومین دوره
فعالیت شورایاریها تا چند هفته دیگر به پایان میرسد.
شورای اس�لامی ش��هر تهران ،زمان برگزاری چهارمین
دوره انتخابات ش��ورایاریها را  8اسفند اعالم کرده است
و همچنین هیاتی  9نفره متش��کل از اعضای ش��ورای
ش��هر تهران را بهعنوان کمیته نظارت ب��ر این انتخابات
تش��کیل داده اس��ت .با وجود این اما برگزاری چهارمین
دوره انتخابات ش��ورایاریها مثل هر سه دوره گذشته به
محلی برای اختالف��ات میان مدیریت ش��هری و دولت
تبدیل ش��ده اس��ت .این بار در میانه این اختالفات پای
مجلس هم به میان کشیده ،چرا که عدهای ازجمله برخی
اعضای شورا از یکسو و برخی مسئوالن دولتی از سوی
دیگر تالش کردهاند و این روزها هم همچنان در تالشند
تا پای مجلس را بهعنوان ناظ��ر به این انتخابات محلی و
ش��هری باز کنند .در این میان اقدام سوالبرانگیز مهدی
چمران در نامهنگاری با مجلس برای واگذاری مسئولیت
نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس که نهادی سیاسی
است و اساسا در کل ادوار گذشته هیچ نقشی در انتخابات
ش��ورایاریها نداشته برای خیلیها س��والبرانگیز شده
است .گفته میشود مجلس ش��ورای اسالمی البته قرار
نیست نظارتی بر انتخابات این دوره داشته باشد .پیشتر
احمد مس��جد جامعی ،عضو شورای ش��هر تهران گفته
بود واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شورایاریها
که نهادهای��ی مردمی و اجتماعی و در واقعی بخش��ی از
شورای شهر تهران هس��تند برعهده شورای شهر تهران
است و نمیتوان مسئولیت نظارت بر انتخابات یک نهاد
اجتماعیوفرهنگیمثلشورایاریهارابهنهادیسیاسی
مثل مجلس س��پرد .این اقدامات البته در تاریخ فعالیت
شورایاریها و انتخابات س��ه دوره پیش بی سابقه نبوده
است .دولت وقت در ادوار دوم و سوم انتخابات شورایاریها

هم مقاومتهای مش��ابهی برای برگزاری این انتخابات
داشت .اما در هر دوره اعضای شورای شهر تهران با استناد
به آیین نامهها و قوانین پیشبینی شده برای شورایاریها
و بهرغ��م مخالفتهای سیاس��ی دولته��ای وقت این
انتخابات را برگزار کردند .دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی،
وزیر کشور در حاشیه هفتادمین جلسه شورای اجتماعی
کشوردرجمعخبرنگاراناعالمکردکهبرگزاریانتخابات
ش��ورایاریها برعهده وزارت کشور نیست .از سوی دیگر
مهدی چمران ،رئیس شورای اس�لامی شهر تهران هم
یها در زمان مقرر برگزار
اعالم کرد که انتخابات شورایار 
میش��ود و به تأخیر هم نخواهد افتاد .وزیر کشور به خأل
قانونی که درباره برگزاری انتخابات ش��ورایاریها وجود
دارد اش��اره کرد و گفت :قانون دراینباره به وزارت کشور
تکلیف برگزاری انتخاب��ات را اعالم نکرده اس��ت .حتی
نظارت بر انتخابات شورایاریها نیز برعهده وزارت کشور
نیست و در این زمینه خأل قانونی وجود دارد .حاال شورای
شهر تهران اصرار دارد انتخابات شورایاریها را بدون فوت
وقت و در زمان مقرر برگزار کند .دیروز پس از سخنان وزیر
کشورکهاساسابرگزاریانتخاباتشورایاریهارازیرسوال
برده بود ،مهدی چمران ،رئیس شورای شهر تهران گفت
که ش��ورا تمام تالش خود را به کار میگیرد تا انتخابات
شورایاریهابرگزارشود.
اجراباشهرداری،نظارتباشورا
غالمرضا انصاری ،عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران
درباره آخرین تصمیماتی که برای برگ��زاری انتخابات

شورایاریها گرفتهشده اس��ت ،گفت« :در تفاهم ستاد
ش��ورایاریها با نمایندگان تهران این ب��ود که نظارت را
س��ه نفر از نمایندگان ته��ران انجام دهن��د و اجرا را هم
ش��ورا .مخالفت جدی بود ب��ه دالیل مختلف و ش��ورا
مصوبهای گذراند که انتخابات به صورت گذشته برگزار
شود و در گذشته هم همینطور بوده است که انتخابات
ش��ورایاریها هم نظارت و اجرایش توسط مردم برگزار
ش��ود ».او ادامه داد« :در ادوار گذشته ستاد شورایاریها
که خودش هم ستاد کوچکی بوده است محله به محله
میرفت و در دیدار با معتمدان محلی ناظران بر انتخابات
را از بین مردم انتخاب میکرد .مردم خودشان انتخابات را
برگزار و بر آن نظارت میکردند و این بهترین شیوه برای
انتخابات شورایاریهاست چرا که در این شیوه ،انتخابات
کامال خودجوش و مدنی است ».بهگفته انصاری ،در این
دوره عدهای آمدن��د و روال برگ��زاری انتخابات مردمی
را به کلی تغییر دادند .بحث اس��تعالم و س��تاد عریض و
طویلی راه انداختند که م��ورد اعتراض ق��رار گرفت .او
افزود« :ما در آخرین جلسات ش��ورا مصوبهای داشتیم
که با یک فوریت به تصویب رسید و براساس آن نظارت
بر انتخابات توسط شورا و اجرا توسط معاونت اجتماعی
شهرداری تهران انجام شود ».براساس این مصوبه شورا
 9نفر از نمایندگان شورای شهر تهران مسئولیت نظارت
برانتخاباترابرعهدهگرفتهاند.اوتأکیدکرد« :نمایندگان
تهرانحقدخالتدرانتخاباتشورایاریراندارندوایننه
از نظر اخالقی درست است و نه از نظر حقوقی و عرفی و

قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح کرد:

افزایش26درصدی  مصرف   مخدرهایصنعتی
دو واحد دانشگاهی در حوزه پیشگیری از اعتیاد ایجاد شود

شهروند|موادمخدرصنعتی25درصدازقتلهارا
به خود اختصاص داده است .در 10ماه گذشته1700
کیلو شیشه توسط نیروی انتظامی و وزارت اطالعات
کشف ش��ده و همچنین  230کارگاه شیشه منهدم
شده است .دکتر علیرضا جزینی ،قائممقام دبیرکل
س��تاد مبارزه با موادمخدر دیروز با اعالم این مطلب
گفت :در قانون آمده اگر معتادی کارت گواهی درمان
داشته و در مرحله ترک باشد او را بیمار مینامیم ولی
در صورت نداش��تن کارت مجرم نامیده میشود که
این مجرمان باید توسط نیروی انتظامی جمعآوری
و با اذن قاضی تحویل کمپها ش��وند .جزینی که در
نشست کارشناسان فرهنگی و اجتماعی خوابگاهها
صحبتمیکردبهجلسهبهبودیافتگاناشارهکردکه
دردانشگاهشهیدبهشتیبرگزارشدهبودوهزارمعتاد
بهبودیافته در این جلسه حضور داشتند و اظهار کرد:
متأس��فانه تنها  560نفر از خانواده آنها برای تحویل
بهبودیافتگانآمدند.قائممقامدبیرکلستادمبارزهبا
موادمخدر با اعالم اینکه 40تا50هزار نفر از این افراد
را در سطح کشور داریم که باید مکان امنی برایشان
فراهم شود گفت :ش��هرداری متعهد شده است که
 6800مرکزتحتعنوانمراکزاقامتیبلندمدتبرای
نگهداری معتادان اختصاص دهد .او درباره بازگشت
معتادان به جامع��ه گفت20 :درص��د از معتادان به
جامعهبرمیگردند.هموارهبایدبحثاشتغالمعتادان
در دستور کار باشد .در هر مرکز درمانی ،فضایی برای
حرفهآموزی در نظر گرفتهش��ده و س��ازمان فنی و
حرفهای تعهد کرده است که به 30هزار نفر آموزش
همراهباگواهینامهبدهد.

او با بیان اینکه موادمخدر صنعت��ی 25درصد از
قتلها را به خود اختصاص داده اس��ت ،گفت :در این
 10ماهه  1700کیلو شیشه توسط نیروی انتظامی
و وزارت اطالعات کشفشده و همچنین 230کارگاه
شیشه منهدم ش��ده اس��ت .جزینی با ابراز تأسف از
مصرف رو به تزاید موادمخدر صنعتی ،ادامه داد :سه
تا چهارس��ال پیش مصرف موادمخدر 3درصد بوده
اس��ت که امروزه به 26درصد افزایش یافته اس��ت.
قائم مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر درباره
مصرف شیشه توضیح داد 60 :تا 70درصد معتادان
کمپهاشیشهمصرفمیکنندوهمچنین26درصد
مصرفکنندگانازشیشهاستفادهمیکنند.قائممقام
دبیرکلستادمبارزهباموادمخدربااشارهبهلزومایجاد
کمیتهراهبردیپیشگیریبیانکرد:اینکمیتهباید
حوزههای مختلف در دانش��گاهها را رصد کند که در
این حوزه دانش��جو و دانشگاه س��از جداگانه نزنند.
آموزش مدیریت اس��ترس و خشم ارتباط دانشجو و
خانواده در برنامه از ضروریات کمیته است .او تأکید
کرد :باید بتوانیم دو واحد درس��ی اجباری در حوزه
پیشگیریازاعتیادتأسیسکنیم.همچنانکهرشته
مبارزه با موادمخدر از سوی وزارت علوم تصویب شده
است ،ما نیز 202عنوان پژوهشی به دانشگاهها دادیم
که برای رساله دکترا و پایاننامه ارشد استفاده شوند.
قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر سپس با
بياناينكهبايدبهدانشجوياندرمعرضخطرخدمات
مشاورهدادهشود،افزود:برخيدانشجويانبهخدمات
مش��اورهاي دسترس��ي ندارند و اي��ن نقطه ضعفي
محسوبميشوند.

مرگ 13هزار و  471شهروند در حوادث رانندگی  9ماه نخست امسال
شهروند| پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :تلفات
حوادث رانندگی در  9ماهه س��الجاری در کش��ور
6 / 3درصد کاهش یافته اس��ت .به گزارش اداره کل
روابطعمومیواموربینالمللسازمانپزشکیقانونی
کش��ور در حوادث رانندگی  9ماهه امسال 13هزار و
 471تن جان خود را از دس��ت دادند که در مقایسه
با مدت مشابهس��ال قبل6 / 3 ،درصد کاهش نشان
میدهد.این گزارش افزود :در این حوادث 10هزار و
 371مرد و سههزار و یکصد زن ،فوت شدند.حوادث
رانندگی  9ماهه امسال استانهای فارس با یکهزار و
 ،147خراسان رضوی با یکهزار و 29و تهران با یکهزار
و  25فوتی به ترتیب بیش��ترین و استانهای ایالم با
 ،121کهگیلویه و بویر احمد با  144و اردبیل با 179
فوتی کمترین آمار تلفات را داشتهاند.طی این مدت
239ه��زار و  227مصدوم ح��وادث رانندگی نیز به
مراکز پزشکی قانونی کش��ور مراجعه کردهاند که از

این تعداد 171هزار و  247تن ،مرد و 67هزار و 980
تن نیز زن بودهاند .ضمن اینکه این آمار در مقایسه
با مدت مشابهس��ال قبل 5.7درصد کاهش داش��ته
اس��ت.از کل تلفات حوادث رانندگی  9ماهه امسال
8هزار و  751تن در محورهای برون ش��هری3 ،هزار
و  582تن در مس��یرهای درون شهری ،یکهزار و 73
تن در محورهای روستایی و 65تن نیز در مسیرهایی
نامعلومجانباختهاند.براساساینگزارش،یکهزارو
273تن از هموطنان در حوادث رانندگی آذر ماهسال
جاری ،جان خود را از دس��ت دادند که در مقایسه با
مدت مشابهسال قبل3/ 1درصد افزایش یافته است.
از کل تلفات حوادث رانندگی ط��ی این مدت989 ،
تن ،مرد و  284تن ،زن بودهان��د22 .هزار و  448تن
مصدوم حوادث رانندگی در آذر ماه امسال به پزشکی
قانونی مراجعه کردهاند که نسبت به مدت مشابهسال
گذشته1/ 8درصدکاهشداشتهاست.

م

روز گذش��ته س��خنان رض��ا صالحیامیری،
مش��اور رئیسجمه��وری و رئی��س س��ازمان
اس��ناد و کتابخانه ملی در میان این همه اخبار
ریزودرش��تی که به چش��م میآیند و نمیآیند
به چش��مم آم��د .او در مورد تغيي��ر و تحوالت
اجتماعی و فرهنگی در این کش��ور ابراز نگرانی
کرده و گفته بود در صورتی که اقدام مؤثری انجام
نش��ود« ،تغییر باورها» شکل میگیرد .تاکید بر
این نکت��ه که تغییر و تح��والت اجتماعی امروز
متوجه عموم جامعه بهویژه نس��ل جوان اس��ت
و به دلیل گس��ترش ش��بکههای ماهوارهای و
مجازی این تغییرات معط��وف به مکان و نقطه
خاصی از کشور نیس��ت ،میتواند زنگ خطری
جدی محسوب شود .زنگ خطری که مدتهاست
منتظر شنیدنش هستیم و کس��ی آن را به صدا
درنمیآورد!
اما ریش��ه این تغیی��ر باورها در چیس��ت؟ در
ی که به گفته صالحیامیری «میزان تعامل
حال 
در بین افراد خانواده به ۲۰دقیق��ه در طول روز
کاهش یافته بهوی��ژه جوانان به ج��ای اعضای
خانواده ،به ارتباطگیری با همسن و ساالن خود
تمایل دارند ».آیا ما قرار است با سنتها ،آداب و
رسوم و خانواده بااصالتمان وداع میکنیم؟ آیا ما
خواستهایم که این کار را بکنیم؟ آیا این یک فعل
داوطلبانه است؟ آیا در این قهقرا را ما میتوانیم
داوطلب تغییر نباش��یم؟ نهادهای مس��ئول و
فرهنگساز پس کجا هستند؟ این دستگاه عریض
و طویل آموزشوپرورش و آموزش عالی و ارشاد
و مراکز حوزوی و صداوسیما چه میکنند؟ یا چه
نمیکنند؟
آیا تحوالت��ی که امیری میگوی��د ،تحوالتی
مثب��ت هس��تند ی��ا تحوالت��ی منف��ی؟ آیا ما
میخواهیم مشکالت و مسائل اجتماعی را حل
بکنیم یا خیر؟ آیا مشکل ازدواج ،طالق ،بیکاری
و سایر آسیبهای اجتماعی همهاش برمیگردد
به اینترن��ت و ماهواره و وایب��ر؟ آیا متهم ردیف
اول این ابزارهای رسانهای هستند؟ اگر هستند
چرا ما نتوانستهایم از این ابزارها استفاده ابزاری
ببریم؟ آيا بودجه كافي نداشتهایم؟ کافی است به
ردیفهای مصوب بودجههای فرهنگی در طی
اینسالهانگاهیبیندازیم.
گاه برای مقابله با تغییر هویت و حفظ اصالت
خود ،م��ا نیازمند عزمی جدی هس��تیم .باید به
این باور برسیم که تکتک ما مسئولیم .تکتک
ما بای��د داوطلب حف��ظ و اس��تحکام خانواده و
اخالقیات و عرف شویم اما چرا نمیشویم؟ چرا
نمیتوانیم مش��ارکت اجتماعی را بسازیم؟ چرا
نمیتوانیم حرکتهایی از این دست را نهادینه
کنیم؟ چرا و چرا و چرا؟
صالحیامیری پیش��نهاد داده که «باید ابتدا
ذائقههای جوان��ان و نیازهای فرهنگی جوانان و
جامعه را شناس��ایی و مورد واكاوي کارشناسی
قرار داد و با بررس��ی دقیق تحوالت اجتماعی از
مثبت یا منفی بودن آن نتیجه گرفت» بس��یار
خوب ای��رادی ن��دارد .لطفا بیایی��د و ذائقهها را
شناس��ایی کنید .من باید ذائقه خ��ود را به چه
کسی نش��ان دهم .کو؟ نکند باید بیایم و در کف
خیابان ذائق��ه خود را نمایان س��ازم؟ کدام نهاد
مس��ئول شناسایی این ذائقه اس��ت؟ کدام نهاد
متولی ارتقای این ذائقه اس��ت؟ ذائقه ما مهمتر
است یا ذائقه آنها؟ آنها االن در کجا هستند؟ چه
میکنند؟ چه میبینند؟ ذائقه آنها چیست؟ در
این س��ی و اندی چه بوده؟ نکن��د ذائقه آنها هم
در حال تغییر است؟ باورشان چه؟ بچههایشان
چه؟
یاد فیلم س��ینمایی پرویز افتادم .کاری است
از مجی��د برزگر .آخ��ر فیلم که فرزن��د خانواده
ضداجتماعی ش��ده ،دره��ا را میبن��دد و با پدر
و نامادری خود مینش��یند .هم��ه منتظرند که
قتلی صورت بگیرد .همه منتظرند این آدمی که
تغییر کرده و دس��تش به خون آلوده شده ،االن
تیر خالص را بزند .اما آقای صالحی میدانید تیر
خالص پرویز چه بود؟ او صندلی را مقابل والدین
خود میگ��ذارد و میگوید :ح��اال بیایید حرف
بزنیم! و فیلم تمام میشود .بله تیر خالص فیلم،
همان حرفهای نگفته بود .حرفهای نس��لی
که له و لورده ش��ده و هیچک��س نمیفهمدش.
نسلی که از بس دیده نش��ده ،دارد پیر ،خرفت
و خپل میشود .نس��لی که تا حرف میزند به او
صدق��ه میدهند و وقتی ک��ه صدقه نمیدهند
تازه اول ماجراس��ت .بله! فیلم پرویز دیده نشد!
کار فرهنگی دیده نشد! اما بازهم جای شکرش
باقی اس��ت که یکی از مقامات زن��گ خطر را به
ص��دا درآورد! مجی��د برزگر درب��اره فیلمش به
نام «پرویز» میگوید« :م��ن تالش کردم پرویز
را یک آدم عادی نش��ان دهم نه یک آدم روانی!
شاید به همین دلیل مقدمه فیلم کمی طوالنی
شد .پرویز در این فیلم عقدههای گذشتهاش را
باز میکند .من تالش کردم یکی از تهرانیترین
فیلمهای دوران را بس��ازم؛ یعنی روح خش��ن،
تاریک و س��ردی را که در این ش��هر اس��ت در
«پرویز» نش��ان دادم ،تلخیها و خشونتهای
تهران در آن ب��ازه زمانی ،به نح��وی در فیلم به
تصویر کشیده شده است».
بله .هریک از ما میتوانیم داوطلب کاری شویم
یا دائقهمان را نشان دهیم یا...

«شانه بر موی سپید» ،روایتی از
ماندگاران فرهنگ و هنر ایران
شهروند| کتاب «شانه بر موی سپید» اثر پژمان
موس��وی که روایتی اس��ت از مان��دگاران فرهنگ
و هنر ایران ،روز پنجش��نبه در مراس��می با حضور
اهالی فرهنگ رونمایی میش��ود .در این مراسم که
از س��اعت  4تا  7بعدازظهر در فرهنگسرای نیاوران
برگزار خواهد شد ،احمد مسجدجامعی ،عبدالرحیم
جعفری ،سیدفرید قاسمی ،ایرج پارسینژاد ،محمد
بقاییماکان و فریدون مجلس��ی سخنرانی خواهند
ک��رد و نماهنگهای��ی هم درب��اره این مان��دگاران
پخش خواهد ش��د .کتاب «ش��انه بر موی س��پید»
مشتمل است بر گلچینی ویراس��ته از ویژهنامههای
«ماندگاران»شرق،عنوان
«ماندگاران»روزنامهشرق.
ِ
صفحاتي بود كه در قالب پروندههايي مطبوعاتي در
خالل س��الهاي  89ت��ا ،92گاه در صفحات اليي و
گاه در ضميمه روزهاي پنجش��نبه روزنامه ،منتشر
ميش��د و در هر ش��ماره به بررس��ي كارنامه كاري
يك��ي از ش��خصيتهاي فرهنگي و هنري كش��ور
ميپرداخت و در كنار آن بزرگداش��تي بود براي يك
عمر فعاليت حرفهاي ش��خصيت مورد بحث .رحیم
معینیکرمانشاهی ،مهلقا مالح ،مظاهر مصفا ،احمد
منزوی ،توران میرهادی ،نوشآفرین انصاری ،پرویز
شهریاری،منوچهرستوده،ایرجافشار،محمدابراهیم
باستانیپاریزی ،علی بلوکباش��ی ،محمود عبادیان،
حس��ن احمدیگیوی ،حس��ن انوری ،محمدرضا
باطنی ،آیدین آغداش��لو ،محمدش��مسلنگرودی،
کاظم معتمدن��ژاد ،ج��واد مجاب��ی ،منصوراوجی،
سیدعلیصالحی،منوچهرسعیدوزیری،پرویزرجبی،
نصراهلل پورجوادی ،هوشنگ ظریف ،ابراهیم یونسی،
محمود زندمقدم ،پرویز کالنتری ،مجید درخشانی،
مجید دانشآراس��ته ،محمدعلی اسالمیندوش��ن،
علیاشرف درویشیان ،ایران درودی ،مسعود برزین،
حسین دهلوی ،کامبیز درمبخش ،صادق آیینهوند،
عبدالرحیم جعفری ،اصغر دادبه و علیرضا فرهمند از
جمله شخصیتهایی هستند که در این کتاب که به
نوعی یک دایرهالمعارف و شناختنامه اهل فرهنگ
است ،برای هریک سرفصلی جداگانه اختصاص داده
شدهاست.

در شأن مجلس نیست که در برگزاری انتخابات محلهای
دخالتکند».
بیشاز2هزارنفرثبتنامکردند
امیرفاض��ل اللهی��ان ،س��خنگوی س��تاد انتخاب��ات
چهارمین دوره ش��ورایاریها هم دی��روز از آخرین وضع
ثبتنامکنندگان در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت:
انتخابات در هشتم اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
سخنگوی س��تاد انتخابات چهارمین دوره شورایاریها
در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر غیرقانونی بودن این
انتخابات گفت :این اعضا به ش��ورای شهر که عضو هیأت
نظارت هس��تند ،وظیفه نظارت بر کیفی��ت انتخابات را
برعهده دارند .این افراد عالوه بر تعیین ناظر در ستادهای
انتخاباتی به بررسی گزارشهای ستاد مرکزی پرداخته
و همچنین ضمن بررسی ش��کایت داوطلبان تأیید و رد
صالحیت داوطلبان را برعهده دارند .س��خنگوی س��تاد
انتخاب��ات چهارمین دوره ش��ورایاریها با بی��ان اینکه
تاکنونحدود2000نفردرانتخاباتشورایاریهایتهران
ثبتنام کردهاند ،گفت :براساس آخرین آمار اعالمی870،
نفر از ثبتنامکنندگان در مقطع تحصیلی کارشناسی،
 389نفر کارشناس��ی ارش��د و  53تن در مقطع دکتری
تحصیلکردهاند.
انتخاباتشورایاریهاراقانونمندمیکنیم
مجلس شورای اس�لامی هم دیروز نسبت به برگزاری
انتخابات ش��ورایاریها واکنش نشان داد و امیر خجسته
رئیس کمیس��یون ش��وراها وام��ور داخلی کش��ور در
مجلس از موافقت وزارت کش��ور ،کمیس��یون ش��وراها
و امور داخل��ی مجلس و همچنین مجم��ع نمایندگان
استان تهران با برگزاری انتخابات شورایاریها خبر داد و
گفت :در تالش برای قانونمند کردن انتخابات و عملکرد
ش��ورایاریها هس��تیم .او با بیان اینک��ه درحال حاضر
فعالیت ش��ورایاریها قانونی نیس��ت ،افزود :با توجه به
اینکه فعالیت ش��ورایاریها میتواند ثمرات خوبی برای
کشور داشته باشد در تالش برای قانونمند کردن فعالیت
آن هستیم .این نماینده مردم در مجلس نهم ،با توجه به
اینکه شورایاریها بهعنوان معتمد مردم کارهای بزرگی
را در س��طح مناطق خود انجام دادند و در تمام استانها
فع��ال بودهاند ما در تالش هس��تیم ب��رای ادامه فعالیت
شورایاریها قانون جدید دراینباره وضع کنیم .بهگفته او
انتخابات شورایاریها در  8اسفندماه تنها در تهران انجام
خواهد شد اما ما خواهان رفع موانع قانونی و برگزاری این
انتخاباتدرسایراستانهانیزهستیم.

اجرای طرح «هر دانشآموز یک بلوط»
در مدارس استانهای حاشیه زاگرس
ایسنا| معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت
محیطزیست ،با اش��اره به بحران جنگلهای بلوط
گفت :عدهای انتقاد دارند ک��ه ما جنگلهای بلوط
را فرام��وش کردهای��م و فقط ب��ه دریاچ��ه ارومیه
میپردازیم ،اما ما جنگلهای بل��وط را رها نکرده و
در جلسات شورایعالی محیطزیس��ت که با حضور
رئیسجمهوری برگزار میشود ایشان تأکید فراوانی
بر حف��ظ جنگلهای بل��وط دارند و حتی ش��خصا
بازدیدیهمازاینجنگلهاداشتهاند.
مهنازمظاهریدرمراسمتجلیلومعارفهمدیرکل
حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه ادامه داد :از
همینرو طرح هر دانشآموز ی��ک بلوط در مدارس
آغاز ش��د و در این خصوص تفاهمنام��های با وزارت
علوم و وزارت آموزشوپرورش منعقد ش��د که این
طرحدرهمهاستانهایحاشیهزاگرساجراشود.
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مدارس دولتی واگذار شده به بخش خصوصی «پولی» نمیشوند

رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی گف��ت :اجازه
نمیدهیمخانوادههابرایحضورفرزندشاندرمدارس
دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشود ،شهریه
بپردازند .مرضیه گرد به ایسنا گفت :خصوصیسازی
مدارس دولت��ی مدنظر آموزش و پرورش نیس��ت .او
افزود :موسس��ان غیردولتی طب��ق قانون مجوزهایی
را اخذ و م��دارس غیردولتی را دای��ر میکنند .اکنون
در این طرح به علت مش��کالت وزارتخانه از موسسان

غیردولتی تقاضا کردی��م در چارچوب مجوزهایی که
دارند برای تأمین نیروی انس��انی ب��ه ما کمک کنند.
مرضيهگ��رد در پاس��خ به اینک��ه آیا ازس��ال آینده
خانوادههابایدبرایحضورفرزندشاندرمدارسدولتی
کهبهبخشخصوصیواگذارمیشودشهریهبپردازند؟
عنوان کرد :خیر ،به هیچوجه اینگونه نیس��ت و اجازه
نمیدهیم شهریه دریافت شود .اخذ شهریه در برنامه
آموزشوپرورشهمنیست.
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