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با نظارت شورای شهر تهران و اجرای معاونت اجتماعی شهرداری

انتخاباتشورایاریها8اسفندبرگزارمیشود
  وزیر کشور: در تقویم انتخاباتی وزارت کشور انتخابات شورایاری ها وجود ندارد

 ش�هروند| درحالی که اعضای ش��ورای شهر تهران 
و همچني��ن کانديداه��ای چهارمي��ن دوره انتخاب��ات 
ش��وراياری ها درحال تهيه تدارکات الزم برای برگزاری 
انتخابات ش��وراياری ها در اسفندماه هس��تند و شورای 
ش��هر تهران در آخرين مصوباتش نظارت ب��ر اين دوره 
از انتخابات ش��وراياری ها را چون س��ه دوره گذشته راسا 
برعهده گرفته است، وزير کش��ور اعالم کرده است که در 
تقويم انتخاباتی وزارت کش��ور انتخاباتی به نام انتخابات 
شوراياری ها وجود ندارد و در عين حال مسئوليت نظارت 
بر انتخابات را هم در حيطه وظايف مجلس تعريف کرده 
است. از س��وی ديگر اما مجلس گفته است که در آينده 
انتخابات شوراياری ها را قانون مند می کند. سومين دوره 
فعاليت شوراياری ها تا چند هفته ديگر به پايان می رسد. 
شورای اس��المی ش��هر تهران، زمان برگزاری چهارمين 
دوره انتخابات ش��وراياری ها را 8 اسفند اعالم کرده است 
و همچنين هياتی 9 نفره متش��كل از اعضای ش��ورای 
ش��هر تهران را به عنوان کميته نظارت ب��ر اين انتخابات 
تش��كيل داده اس��ت. با وجود اين اما برگزاری چهارمين 
دوره انتخابات ش��وراياری ها مثل هر سه دوره گذشته به 
محلی برای اختالف��ات ميان مديريت ش��هری و دولت 
تبديل ش��ده اس��ت. اين بار در ميانه اين اختالفات پای 
مجلس هم به ميان کشيده، چرا که عده ای ازجمله برخی 
اعضای شورا از يك سو و برخی مسئوالن دولتی از سوی 
ديگر تالش کرده اند و اين روزها هم همچنان در تالشند 
تا پای مجلس را به عنوان ناظ��ر به اين انتخابات محلی و 
ش��هری باز کنند. در اين ميان اقدام سوال برانگيز مهدی 
چمران در نامه نگاری با مجلس برای واگذاری مسئوليت 
نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس که نهادی سياسی 
است و اساسا در کل ادوار گذشته هيچ نقشی در انتخابات 
ش��وراياری ها نداشته برای خيلی ها س��وال برانگيز شده 
است. گفته می شود مجلس ش��ورای اسالمی البته قرار 
نيست نظارتی بر انتخابات اين دوره داشته باشد. پيشتر 
احمد مس��جد جامعی، عضو شورای ش��هر تهران گفته 
بود واگذاری مسئوليت نظارت بر انتخابات شوراياری ها 
که نهادهاي��ی مردمی و اجتماعی و در واقعی بخش��ی از 
شورای شهر تهران هس��تند برعهده شورای شهر تهران 
است و نمی توان مسئوليت نظارت بر انتخابات يك نهاد 
اجتماعی و فرهنگی مثل شوراياری ها را به نهادی سياسی 
مثل مجلس س��پرد. اين اقدامات البته در تاريخ فعاليت 
شوراياری ها و انتخابات س��ه دوره پيش بی سابقه نبوده 
است. دولت وقت در ادوار دوم و سوم انتخابات شوراياری ها 

هم مقاومت های مش��ابهی برای برگزاری اين انتخابات 
داشت. اما در هر دوره اعضای شورای شهر تهران با استناد 
به آيين نامه ها و قوانين پيش بينی شده برای شوراياری ها 
و به رغ��م مخالفت های سياس��ی دولت ه��ای وقت اين 
انتخابات را برگزار کردند. ديروز عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزير کشور در حاشيه هفتادمين جلسه شورای اجتماعی 
کشور در جمع خبرنگاران اعالم کرد که برگزاری انتخابات 
ش��وراياری ها برعهده وزارت کشور نيست. از سوی ديگر 
مهدی چمران، رئيس شورای اس��المی شهر تهران هم 
اعالم کرد که انتخابات شوراياری  ها در زمان مقرر برگزار 
می ش��ود و به تأخير هم نخواهد افتاد. وزير کشور به خأل 
قانونی که درباره برگزاری انتخابات ش��وراياری ها وجود 
دارد اش��اره کرد و گفت:   قانون دراين باره به وزارت کشور 
تكليف برگزاری انتخاب��ات را اعالم نكرده اس��ت. حتی 
نظارت بر انتخابات شوراياری ها نيز برعهده وزارت کشور 
نيست و در اين زمينه خأل قانونی وجود دارد.  حاال شورای 
شهر تهران اصرار دارد انتخابات شوراياری ها را بدون فوت 
وقت و در زمان مقرر برگزار کند. ديروز پس از سخنان وزير 
کشور که اساسا برگزاری انتخابات شوراياری ها را زير سوال 
برده بود، مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران گفت 
که  ش��ورا تمام تالش خود را به کار می گيرد تا انتخابات 

شوراياری ها برگزار شود.
اجرا با شهرداری، نظارت با شورا

غالمرضا انصاری، عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران 
درباره آخرين تصميماتی که برای برگ��زاری انتخابات 

شوراياری ها گرفته شده اس��ت، گفت: »در تفاهم ستاد 
ش��وراياری ها با نمايندگان تهران اين ب��ود که نظارت را 
س��ه نفر از نمايندگان ته��ران انجام دهن��د و اجرا را هم 
ش��ورا. مخالفت جدی بود ب��ه داليل مختلف و ش��ورا 
مصوبه ای گذراند که انتخابات به صورت گذشته برگزار 
شود و در گذشته هم همين طور بوده است که انتخابات 
ش��وراياری ها هم نظارت و اجرايش توسط مردم برگزار 
ش��ود.« او ادامه داد: »در ادوار گذشته ستاد شوراياری ها 
که خودش هم ستاد کوچكی بوده است محله به محله 
می رفت و در ديدار با معتمدان محلی ناظران بر انتخابات 
را از بين مردم انتخاب می کرد. مردم خودشان انتخابات را 
برگزار و بر آن نظارت می کردند و اين بهترين شيوه برای 
انتخابات شوراياری هاست چرا که در اين شيوه، انتخابات 
کامال خودجوش و مدنی است.« به گفته انصاری، در اين 
دوره عده ای آمدن��د و روال برگ��زاری انتخابات مردمی 
را به کلی تغيير دادند. بحث اس��تعالم و س��تاد عريض و 
طويلی راه انداختند که م��ورد اعتراض ق��رار گرفت. او 
افزود: »ما در آخرين جلسات ش��ورا مصوبه ای داشتيم 
که با يك فوريت به تصويب رسيد و براساس آن نظارت 
بر انتخابات توسط شورا و اجرا توسط معاونت اجتماعی 
شهرداری تهران انجام شود.« براساس اين مصوبه شورا 
9 نفر از نمايندگان شورای شهر تهران مسئوليت نظارت 
بر انتخابات را برعهده گرفته اند. او تأکيد کرد:  »نمايندگان 
تهران حق دخالت در انتخابات شوراياری را ندارند و اين نه 
از نظر اخالقی درست است و نه از نظر حقوقی و عرفی و 

در شأن مجلس نيست که در برگزاری انتخابات محله ای 
دخالت کند.« 

بیش از 2 هزار نفر ثبت نام کردند
اميرفاض��ل اللهي��ان، س��خنگوی س��تاد انتخاب��ات 
چهارمين دوره ش��وراياری ها هم دي��روز از آخرين وضع 
ثبت نام کنندگان در اين دوره از انتخابات خبر داد و گفت: 
انتخابات در هشتم اسفندماه  سال جاری برگزار می شود. 
سخنگوی س��تاد انتخابات چهارمين دوره شوراياری ها 
در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر غيرقانونی بودن اين 
انتخابات گفت: اين اعضا به ش��ورای شهر که عضو هيأت 
نظارت هس��تند، وظيفه نظارت بر کيفي��ت انتخابات را 
برعهده دارند. اين افراد عالوه بر تعيين ناظر در ستادهای 
انتخاباتی به بررسی گزارش های ستاد مرکزی پرداخته 
و همچنين ضمن بررسی ش��كايت داوطلبان تأييد و رد 
صالحيت داوطلبان را برعهده دارند. س��خنگوی س��تاد 
انتخاب��ات چهارمين دوره ش��وراياری ها با بي��ان اين که 
تاکنون حدود 2000 نفر در انتخابات شوراياری های تهران 
ثبت نام کرده اند، گفت: براساس آخرين آمار اعالمی، 870 
نفر از ثبت نام کنندگان در مقطع تحصيلی کارشناسی، 
389 نفر کارشناس��ی ارش��د و 53 تن در مقطع دکتری 

تحصيل کرده اند.
انتخابات شورایاری ها را قانونمند می کنیم

مجلس شورای اس��المی هم ديروز نسبت به برگزاری 
انتخابات ش��وراياری ها واکنش نشان داد و امير خجسته 
رئيس کميس��يون ش��وراها وام��ور داخلی کش��ور در 
مجلس از موافقت وزارت کش��ور، کميس��يون ش��وراها 
و امور داخل��ی مجلس و همچنين مجم��ع نمايندگان 
استان تهران با برگزاری انتخابات شوراياری ها خبر داد و 
گفت: در تالش برای قانونمند کردن انتخابات و عملكرد 
ش��وراياری ها هس��تيم. او با بيان اين ک��ه درحال حاضر 
فعاليت ش��وراياری ها قانونی نيس��ت، افزود: با توجه به 
اين که فعاليت ش��وراياری ها می تواند ثمرات خوبی برای 
کشور داشته باشد در تالش برای قانونمند کردن فعاليت 
آن هستيم. اين نماينده مردم در مجلس نهم، با توجه به 
اين که شوراياری ها به عنوان معتمد مردم کارهای بزرگی 
را در س��طح مناطق خود انجام دادند و در تمام استان ها 
فع��ال بوده  اند ما در تالش هس��تيم ب��رای ادامه فعاليت 
شوراياری ها قانون جديد دراين باره وضع کنيم. به گفته او 
انتخابات شوراياری ها در 8 اسفندماه تنها در تهران انجام 
خواهد شد اما ما خواهان رفع موانع قانونی و برگزاری اين 

انتخابات در ساير استان ها نيز هستيم.

روی خط خبر

»شانهبرمویسپید«،روایتیاز
ماندگارانفرهنگوهنرایران

شهروند| کتاب »شانه بر موی سپيد« اثر پژمان 
موس��وی که روايتی اس��ت از مان��دگاران فرهنگ 
و هنر ايران، روز پنجش��نبه در مراس��می با حضور 
اهالی فرهنگ رونمايی می ش��ود. در اين مراسم که 
از س��اعت 4 تا 7 بعدازظهر در فرهنگسرای نياوران 
برگزار خواهد شد، احمد مسجدجامعی، عبدالرحيم 
جعفری، سيدفريد قاسمی، ايرج پارسی نژاد، محمد 
بقايی ماکان و فريدون مجلس��ی سخنرانی خواهند 
ک��رد و نماهنگ هاي��ی هم درب��اره اين مان��دگاران 
پخش خواهد ش��د. کتاب »ش��انه بر موی س��پيد« 
مشتمل است بر گلچينی ويراس��ته از ويژه نامه های 
»ماندگاران« روزنامه شرق. »ماندگاراِن« شرق، عنوان 
صفحاتي بود که در قالب پرونده هايي مطبوعاتي در 
خالل س��ال هاي 89 ت��ا 92،گاه در صفحات اليي و 
گاه در ضميمه روزهاي پنجش��نبه روزنامه، منتشر 
مي ش��د و در هر ش��ماره به بررس��ي کارنامه کاري 
يك��ي از ش��خصيت هاي فرهنگي و هنري کش��ور 
مي پرداخت و در کنار آن بزرگداش��تي بود براي يك 
عمر فعاليت حرفه اي ش��خصيت مورد بحث. رحيم 
معينی کرمانشاهی، مه لقا مالح، مظاهر مصفا، احمد 
منزوی، توران ميرهادی، نوش آفرين انصاری، پرويز 
شهرياری، منوچهر ستوده، ايرج افشار، محمدابراهيم 
باستانی پاريزی، علی بلوکباش��ی، محمود عباديان، 
حس��ن احمدی گيوی، حس��ن انوری، محمدرضا 
باطنی، آيدين آغداش��لو، محمدش��مس لنگرودی، 
کاظم معتمدن��ژاد، ج��واد مجاب��ی، منصور اوجی، 
سيدعلی صالحی، منوچهر سعيدوزيری، پرويز رجبی، 
نصراهلل پورجوادی، هوشنگ ظريف، ابراهيم يونسی، 
محمود زندمقدم، پرويز کالنتری، مجيد درخشانی، 
مجيد دانش آراس��ته، محمدعلی اسالمی ندوش��ن، 
علی اشرف درويشيان، ايران درودی، مسعود برزين، 
حسين دهلوی، کامبيز درم بخش، صادق آيينه وند، 
عبدالرحيم جعفری، اصغر دادبه و عليرضا فرهمند از 
جمله شخصيت هايی هستند که در اين کتاب که به 
نوعی يك دايره المعارف و شناخت نامه اهل فرهنگ 
است، برای هريك سرفصلی جداگانه  اختصاص داده 

شده است.

اجرایطرح»هردانشآموزیکبلوط«
درمدارساستانهایحاشیهزاگرس

ایسنا| معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محيط زيست، با اش��اره به بحران جنگل های بلوط 
گفت:  عده ای انتقاد دارند ک��ه ما جنگل های بلوط 
را فرام��وش کرده اي��م و فقط ب��ه درياچ��ه اروميه 
می پردازيم، اما ما جنگل های بل��وط را رها نكرده و 
در جلسات شورايعالی محيط زيس��ت که با حضور 
رئيس جمهوری برگزار می شود ايشان تأکيد فراوانی 
بر حف��ظ جنگل های بل��وط دارند و حتی ش��خصا 

بازديدی هم از اين جنگل ها داشته اند.
مهناز مظاهری در مراسم تجليل و معارفه مديرکل 
حفاظت محيط زيست استان کرمانشاه ادامه داد: از 
همين رو طرح هر دانش آموز ي��ك بلوط در مدارس 
آغاز ش��د و در اين خصوص تفاهمنام��ه ای با وزارت 
علوم و وزارت آموزش وپرورش منعقد ش��د که اين 

طرح در همه استان های حاشيه زاگرس اجرا شود.

استخدامداوطلبمقابلهبا
تغییراتفرهنگیواجتماعی

روز گذش��ته س��خنان رض��ا صالحی اميری، 
مش��اور رئيس جمه��وری و رئي��س س��ازمان 
اس��ناد و کتابخانه ملی در ميان اين همه اخبار 
ريزودرش��تی که به چش��م می آيند و نمی آيند 
به چش��مم آم��د. او در مورد تغيي��ر و تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی در اين کش��ور ابراز نگرانی 
کرده و گفته بود در صورتی که اقدام مؤثری انجام 
نش��ود، »تغيير باورها« شكل می گيرد. تاکيد بر 
اين نكت��ه که تغيير و تح��والت اجتماعی امروز 
متوجه عموم جامعه به ويژه نس��ل جوان اس��ت 
و به دليل گس��ترش ش��بكه های ماهواره ای و 
مجازی اين تغييرات معط��وف به مكان و نقطه  
خاصی از کشور نيس��ت، می تواند زنگ خطری 
جدی محسوب شود. زنگ خطری که مدتهاست 
منتظر شنيدنش هستيم و کس��ی آن را به صدا 

درنمی آورد!
اما ريش��ه اين تغيي��ر باورها در چيس��ت؟ در 
حالی  که به گفته صالحی اميری »ميزان تعامل 
در بين افراد خانواده به 20دقيق��ه در طول روز 
کاهش يافته به وي��ژه جوانان به ج��ای اعضای 
خانواده، به ارتباط گيری با همسن و ساالن خود 
تمايل دارند.« آيا ما قرار است با سنت ها، آداب و 
رسوم و خانواده بااصالتمان وداع می کنيم؟ آيا ما 
خواسته ايم که اين کار را بكنيم؟ آيا اين يك فعل 
داوطلبانه است؟ آيا در اين قهقرا را ما می توانيم 
داوطلب تغيير نباش��يم؟ نهادهای مس��ئول و 
فرهنگساز پس کجا هستند؟ اين دستگاه عريض 
و طويل آموزش وپرورش و آموزش عالی و ارشاد 
و مراکز حوزوی و صداوسيما چه می کنند؟ يا چه 

نمی کنند؟
آيا تحوالت��ی که اميری می گوي��د، تحوالتی 
مثب��ت هس��تند ي��ا تحوالت��ی منف��ی؟ آيا ما 
می خواهيم مشكالت و مسائل اجتماعی را حل 
بكنيم يا خير؟ آيا مشكل ازدواج، طالق، بيكاری 
و ساير آسيب های اجتماعی همه اش برمی گردد 
به اينترن��ت و ماهواره و وايب��ر؟ آيا متهم رديف 
اول اين ابزارهای رسانه ای هستند؟ اگر هستند 
چرا ما نتوانسته ايم از اين ابزارها استفاده ابزاری 
ببريم؟ آيا بودجه کافي نداشته ايم؟ کافی است به 
رديف های مصوب بودجه های فرهنگی در طی 

اين سال ها نگاهی بيندازيم.
گاه برای مقابله با تغيير هويت و حفظ اصالت 
خود، م��ا نيازمند عزمی جدی هس��تيم. بايد به 
اين باور برسيم که تك تك ما مسئوليم. تك تك 
ما باي��د داوطلب حف��ظ و اس��تحكام خانواده و 
اخالقيات و عرف شويم اما چرا نمی شويم؟ چرا 
نمی توانيم مش��ارکت اجتماعی را بسازيم؟ چرا 
نمی توانيم حرکت هايی از اين دست را نهادينه 

کنيم؟ چرا و چرا و چرا؟
صالحی اميری پيش��نهاد داده که »بايد ابتدا 
ذائقه های جوان��ان و نيازهای فرهنگی جوانان و 
جامعه را شناس��ايی و مورد واکاوي کارشناسی 
قرار داد  و با بررس��ی دقيق تحوالت اجتماعی از 
مثبت يا منفی بودن آن نتيجه گرفت« بس��يار 
خوب اي��رادی ن��دارد. لطفا بيايي��د و ذائقه ها را 
شناس��ايی کنيد. من بايد ذائقه خ��ود را به چه 
کسی نش��ان دهم. کو؟ نكند بايد بيايم و در کف 
خيابان ذائق��ه خود را نمايان س��ازم؟ کدام نهاد 
مس��ئول شناسايی اين ذائقه اس��ت؟ کدام نهاد 
متولی ارتقای اين ذائقه اس��ت؟ ذائقه ما مهمتر 
است يا ذائقه آنها؟ آنها االن در کجا هستند؟ چه 
می کنند؟ چه می بينند؟ ذائقه آنها چيست؟ در 
اين س��ی و اندی چه بوده؟ نكن��د ذائقه آنها هم 
در حال تغيير است؟ باورشان چه؟ بچه هايشان 

چه؟
ياد فيلم س��ينمايی پرويز افتادم. کاری است 
از مجي��د برزگر. آخ��ر فيلم که فرزن��د خانواده 
ضداجتماعی ش��ده، دره��ا را می بن��دد و با پدر 
و نامادری خود می نش��يند. هم��ه منتظرند که 
قتلی صورت بگيرد. همه منتظرند اين آدمی که 
تغيير کرده و دس��تش به خون آلوده شده، االن 
تير خالص را بزند. اما آقای صالحی می دانيد تير 
خالص پرويز چه بود؟ او صندلی را مقابل والدين 
خود می گ��ذارد و می گويد: ح��اال بياييد حرف 
بزنيم! و فيلم تمام می شود. بله تير خالص فيلم، 
همان حرف های نگفته بود. حرف های نس��لی 
که له و لورده ش��ده و هيچ ک��س نمی فهمدش. 
نسلی که از بس ديده نش��ده، دارد پير،  خرفت 
و خپل می شود. نس��لی که تا حرف می زند به او 
صدق��ه می دهند و وقتی ک��ه صدقه نمی دهند 
تازه اول ماجراس��ت. بله! فيلم پرويز ديده نشد! 
کار فرهنگی ديده نشد! اما بازهم جای شكرش 
باقی اس��ت که يكی از مقامات زن��گ خطر را به 
ص��دا درآورد! مجي��د برزگر درب��اره فيلمش به 
نام »پرويز« می گويد: »م��ن تالش کردم پرويز 
را يك آدم عادی نش��ان دهم نه يك آدم روانی! 
شايد به همين دليل مقدمه فيلم کمی طوالنی 
شد. پرويز در اين فيلم عقده های گذشته اش را 
باز می کند. من تالش کردم يكی از تهرانی ترين 
فيلم های دوران را بس��ازم؛ يعنی روح خش��ن، 
تاريك و س��ردی را که در اين ش��هر اس��ت در 
»پرويز«  نش��ان دادم، تلخی ها و خشونت های 
تهران در آن ب��ازه زمانی، به نح��وی در فيلم به 

تصوير کشيده شده است.«
بله. هريك از ما می توانيم داوطلب کاری شويم 

يا دائقه مان را نشان دهيم يا...
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شهروند| موادمخدر صنعتی 25 درصد از قتل ها را 
به خود اختصاص داده است. در 10 ماه گذشته 1700 
کيلو شيشه توسط نيروی انتظامی و وزارت اطالعات 
کشف ش��ده و همچنين 230 کارگاه شيشه منهدم 
شده است. دکتر عليرضا جزينی، قائم مقام دبيرکل 
س��تاد مبارزه با موادمخدر ديروز با اعالم اين مطلب 
گفت: در قانون آمده اگر معتادی کارت گواهی درمان 
داشته و در مرحله ترك باشد او را بيمار می ناميم ولی 
در صورت نداش��تن کارت مجرم ناميده می شود که 
اين مجرمان بايد توسط نيروی انتظامی جمع آوری 
و با اذن قاضی تحويل کمپ ها ش��وند. جزينی که در 
نشست کارشناسان فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها  
صحبت می کرد به جلسه بهبوديافتگان اشاره کرد که  
در دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شده بود و هزار معتاد 
بهبوديافته در اين جلسه حضور داشتند و اظهار کرد: 
متأس��فانه تنها  560 نفر از خانواده آنها برای تحويل 
بهبوديافتگان آمدند. قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با 
موادمخدر با اعالم اين که 40 تا 50 هزار نفر از اين افراد 
را در سطح کشور داريم که بايد مكان امنی برايشان 
فراهم شود گفت:   ش��هرداری متعهد شده است که 
6800 مرکز تحت عنوان مراکز اقامتی بلندمدت برای 
نگهداری معتادان اختصاص دهد.  او درباره بازگشت 
معتادان به جامع��ه گفت: 20 درص��د از معتادان به 
جامعه برمی گردند. همواره بايد بحث اشتغال معتادان 
در دستور کار باشد. در هر مرکز درمانی، فضايی برای 
حرفه آموزی در نظر گرفته ش��ده و س��ازمان فنی و 
حرفه ای تعهد کرده است که به 30 هزار نفر آموزش 

همراه با گواهی نامه بدهد.

او با بيان اين که موادمخدر صنعت��ی 25 درصد از 
قتل ها را به خود اختصاص داده اس��ت، گفت: در اين 
10 ماهه 1700 کيلو شيشه توسط نيروی انتظامی 
و وزارت اطالعات کشف شده و همچنين 230 کارگاه 
شيشه منهدم ش��ده اس��ت. جزينی با ابراز تأسف از 
مصرف رو به تزايد موادمخدر صنعتی، ادامه داد: سه 
تا چهار س��ال پيش مصرف موادمخدر 3 درصد بوده 
اس��ت که امروزه به 26 درصد افزايش يافته اس��ت. 
قائم مقام دبيرکل س��تاد مبارزه با موادمخدر درباره 
مصرف شيشه توضيح داد: 60 تا 70 درصد معتادان 
کمپ ها شيشه مصرف می کنند و همچنين 26 درصد 
مصرف کنندگان از شيشه استفاده می کنند. قائم مقام 
دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به لزوم ايجاد 
کميته راهبردی پيشگيری بيان کرد: اين کميته بايد 
حوزه های مختلف در دانش��گاه ها را رصد کند که در 
اين حوزه دانش��جو و دانشگاه س��از جداگانه نزنند. 
آموزش مديريت اس��ترس و خشم ارتباط دانشجو و 
خانواده در برنامه از ضروريات کميته است. او تأکيد 
کرد: بايد بتوانيم دو واحد درس��ی اجباری در حوزه 
پيشگيری از اعتياد تأسيس کنيم. همچنان که رشته 
مبارزه با موادمخدر از سوی وزارت علوم تصويب شده 
است، ما نيز 202 عنوان پژوهشی به دانشگاه ها داديم 
که برای رساله دکترا و پايان نامه ارشد استفاده شوند. 
قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با موادمخدر سپس با 
بيان اينكه بايد به دانشجويان در معرض خطر خدمات 
مشاوره داده شود، افزود: برخي دانشجويان به خدمات 
مش��اوره اي دسترس��ي ندارند و اي��ن نقطه ضعفي 

محسوب مي شوند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح کرد:  

افزایش26درصدیمصرفمخدرهایصنعتی
 دو واحد دانشگاهی در حوزه پیشگیری از اعتیاد ایجاد شود

مدرسه

رئيس س��ازمان مدارس غيردولتی گف��ت: اجازه 
نمی دهيم خانواده ها برای حضور فرزندشان در مدارس 
دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شود، شهريه 
بپردازند. مرضيه گرد به ايسنا گفت: خصوصی سازی 
مدارس دولت��ی مدنظر آموزش و پرورش نيس��ت. او 
افزود: موسس��ان غيردولتی طب��ق قانون مجوزهايی 
را اخذ و م��دارس غيردولتی را داي��ر می کنند. اکنون 
در اين طرح به علت مش��كالت وزارتخانه از موسسان 

غيردولتی تقاضا کردي��م در چارچوب مجوزهايی که 
دارند برای تأمين نيروی انس��انی ب��ه ما کمك کنند.

مرضيه گ��رد در پاس��خ به اين ک��ه آيا از س��ال آينده 
خانواده ها بايد برای حضور فرزندشان در مدارس دولتی 
که به بخش خصوصی واگذار می شود شهريه بپردازند؟ 
عنوان کرد: خير، به هيچوجه اينگونه نيس��ت و اجازه 
نمی دهيم شهريه دريافت شود. اخذ شهريه در برنامه 

آموزش و پرورش هم نيست.

مدارسدولتیواگذارشدهبهبخشخصوصی»پولی«نمیشوند

مرگ13هزارو471شهرونددرحوادثرانندگی9ماهنخستامسال

شهروند| پزشكی قانونی کشور اعالم کرد:  تلفات 
حوادث رانندگی در 9 ماهه س��ال جاری در کش��ور 
3 / 6 درصد کاهش يافته اس��ت. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی و امور بين الملل سازمان پزشكی قانونی 
کش��ور در حوادث رانندگی 9 ماهه امسال 13 هزار و 
471 تن جان خود را از دس��ت دادند که در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال قبل، 3 / 6 درصد کاهش نشان 
می دهد.اين گزارش افزود:  در اين حوادث 10 هزار و 
371 مرد و سه هزار و يكصد زن، فوت شدند.حوادث 
رانندگی 9 ماهه امسال استان های فارس با يكهزار و 
147، خراسان رضوی با يكهزار و 29 و تهران با يكهزار 
و 25 فوتی به ترتيب بيش��ترين و استان های ايالم با 
121، کهگيلويه و بوير احمد با 144 و اردبيل با 179 
فوتی کمترين آمار تلفات را داشته اند.طی اين مدت 
239 ه��زار و 227 مصدوم ح��وادث رانندگی نيز به 
مراکز پزشكی قانونی کش��ور مراجعه کرده اند که از 

اين تعداد 171 هزار و 247 تن، مرد و 67 هزار و 980 
تن نيز زن بوده اند. ضمن اين که اين آمار در مقايسه 
با مدت مشابه س��ال قبل 5.7 درصد کاهش داش��ته 
اس��ت.از کل تلفات حوادث رانندگی 9 ماهه امسال 
8 هزار و 751 تن در محورهای برون ش��هری، 3 هزار 
و 582 تن در مس��يرهای درون شهری، يكهزار و 73 
تن در محورهای روستايی و 65 تن نيز در مسيرهايی 
نامعلوم جان باخته اند.براساس اين گزارش، يك هزار و 
273تن از هموطنان در حوادث رانندگی آذر ماه سال 
جاری، جان خود را از دس��ت دادند که در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل 1 / 3 درصد افزايش يافته است. 
از کل تلفات حوادث رانندگی ط��ی اين مدت، 989 
تن، مرد و 284 تن، زن بوده ان��د. 22 هزار و 448 تن 
مصدوم حوادث رانندگی در آذر ماه امسال به پزشكی 
قانونی مراجعه کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته8 / 1 درصد کاهش داشته است.


