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حمید رضا کناری

تلگ��رام ب��ه عنوان یکی از ابزارهای اطالع رس��انی در برخی از مدارس
کش��ور ب��ه عنوان راه ارتباط��ی برای ارائه پیامهاي درس��ی و یا انضباطی
اس��تفاده ميش��ود .دانشآموزان نیز با س��اختن گروههاي کالسی ،مطالب
درس��ی را به اش��تراک ميگذارند و در برخی از مدارس نیز مس��ئوالن از
طری��ق همی��ن کاناله��ا مطالب مرتبط ب��ا دانشآموزان را ب��ه آنها منتقل
ميکنند .با فیلتر شدن تلگرام برخی مسئوالن مدارس به امید موقتی بودن
آن کماکان اطالع رس��انی از همین روش را در دس��تور کار قرار دادهاند و
همین نکته باعث ش��ده بس��یاری از دانشآموزان برای اینکه از این قافله
عق��ب نمان��ده و در جریان آخری��ن اخبار مدارس خود ق��رار بگیرند روی
موبایله��اي خ��ود فیلترش��کن نصب کنند ک��ه این اق��دام ميتواند اثرات
مخربی را به دنبال داشته باشد.
این س��وال را ميتوان مطرح کرد آیا واقعا زمانی که یک پیام رس��ان به
ه��ر دلیلی در کش��ور فیلتر ميش��ود چ��ه لزومی دارد مدی��ران و کارکنان
م��دارس همچن��ان اس��تفاده از ای��ن پی��ام رس��ان فیلت��ر ش��ده را برای
دانشآموزان ادامه داده و آنها را به س��مت فیلترش��کن سوق دهند .نصب
فیلترش��کن در موبای��ل دانشآم��وزان ميتواند باعث دسترس��ی باز و
ب��دون محدودیت آنها به فضای اینترنت ش��ود و ای��ن وضعیت ميتواند
مش��کالتی را برای خانوادهها ایجاد کند.
برخی خانوادهها برای دسترس��ی فرزن��دان خود به کانالهاي تلگرامی
کالس و مدرس��ه ،بر روی گوشی موبایل فرزندان خود فیلترشکن نصب
کردهاند غافل از اینکه این اقدام ،کودکان را معرض آسیبهاي مختلفی
ق��رار ميده��د .حت��ی در توس��عه یافتهتري��ن کش��ورهای دنی��ا ه��م
محدودیتهاي��ي برای گروههاي س��نی مختلف به وی��ژه کودکان وجود
دارد .کودکان معموال از س��واد رس��انهاي برخوردار نیس��تند و به همین
دلیل به راحتی فریب فریبکاران مختلف و مطالب نادرس��ت و نامناس��ب
در اینترن��ت را خ��ورده و تحت تاثی��ر محتوای منفی س��ایتهايي مانند
س��ایتهاي سوءاستفاده جنسی کودکان ،س��ایتهاي تبلیغ نژادپرستی و
ی��اافراطگرای��یق��رارميگیرن��د.
اس��تفاده از تکنولوژی در مدارس یکی از الزامات جامعه امروز اس��ت و
کس��ی نیز منکر این موضوع نیس��ت اما رعایت نکردن برخی از مس��ائل
ميتواند بهره برداری از تکنولوژی را در مس��یرغلط سوق داده و یا باعث
بروز آس��یبهاي نا خواس��ته برای دانشآموزان ش��ود .پیش��نهاد ميشود
مدی��ران مدارس س��ریعا روشهاي اطالع رس��انی دیگ��ری را جایگزین
تلگرام کنند .دولتمردان باید بدانند که فیلتر کردن پیامرس��انهاي عمومی
و م��ورد اس��تفاده بخشهاي مختلف مردم به ویژه ک��ودکان و عدم معرفی
جایگزین مناسب باعث ميشود جامعه به سمت استفاده از فیلترشکن سوق
پیدا کند و آنها را بیش از پیش آسیب پذیر ميکند .منبع :عصر ایران

سوژه روز

ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی!

مه��دی نوی��د اده��م دبیر کل
شورای عالی آموزش و پرورش
در مصاحبه ای با خبرگزاری صدا
و س��یما گفته است :تدریس زبان
انگلیس��ی در م��دارس ابتدای��ی
دولت��ی و غیر دولتی در س��اعات
رسمی یا غیررسمی ممنوع است
و در ص��ورت مش��اهده برخورد
خواهد شد.
او در ادامه توضیح داد كه «متأس��فانه دیده میش��ود در برخی دبستانها
کالسهای آموزش زبان انگلیسی به ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در
مدارس ابتداییعنوان کالسهای فوق برنامه دایر میکنند و برای تش��کیل
این کالسها از اولیای دانش آموزان شهریه میگیرند که این تخلف است.
برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تقویت زبان فارس��ی و فرهنگ
ایرانی اس�لامی دانش آموزان اس��ت و آموزش زبانهای خارجی در دوره
ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نش��ده اس��ت و آموزش این زبان از دوره اول
دبیرستان قابل اجراست».
همچنی��ن رضوان حکیمزاده مع��اون آموزش ابتدای��ی وزیر آموزش و
پرورش در این باره گفت :براس��اس برنامه مصوب درس��ی آموزش زبان
انگلیس��ی از پایه هفتم در مقطع متوس��طه اول آغاز میش��ود.این مس��ئله
جدید نیس��ت بلکه ش��یوه مطرح آن به گونهای انجام ش��ده که گویا تصمیم
جدیدی اخذ شده است .در حال حاضر و بر اساس دستورالعملهای موجود
در هیچ یک از مدارس دولتی و غیردولتی در دوره ابتدایی زبان انگلیسی
تدریس نمیشود ،بلکه آموزش این زبان از پایه هفتم (دوره اول متوسطه)
آغاز میش��ود .تمامی مدارس ابتدایی کش��ور دولتی و غیردولتی موظف
هس��تند صرفا برنامه درس��ی رس��می مصوب را تدریس کنند و با توجه به
شرایط سنی دانشآموزان دوره ابتدایی تاکید میشود آموزشها صرفا در
س��اعات درسی باش��د .این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که
هرچه كودك زودتر با زبان دوم آش��نا ش��ود ،شانس بيشتري براي دستيابي
به مهارتهاي كس��ب زبان دوم خواهد داش��ت .بررسيها نشان داده است
اگر كودك در س��ن زبانآموزي يعني قبل از  7تا  8س��الگي زبان دوم را
بيام��وزد ،مه��ارت بهتري در تكلم زبان دوم و لهجه خواهد داش��ت .هرچه
سن باالتر رود ،يعني از حدود  10سالگي به بعد توانمندي فرد در صحبت
كردن به زبان دوم مانند اهالي آن زبان كاهش مييابد .بايد اش��اره كرد كه
ن��ه تنه��ا ك��ودك ميتواند همزم��ان عالوه بر زب��ان مادري زب��ان دوم را
فراگيرد ،بلكه ميتواند زبانهاي ديگري را نيز بهطور جداگانه بياموزد.

نگاه دوربین

نقطهای نزدیک صفر

«تپه کنیز» روس��تایی اس��ت از توابع شهرستان هیرمند در نزدیکی مرز ایران و
افغانستان .حدود ۶۰خانوار شیعه و سنی در این روستا در کنار هم زندگی میکنند
که در گذش��ته ،زمانی که در س��احل هامون بودند ،با کش��اورزی و ماهیگیری
روزگار میگذراندند .با شروع خشکسالی در هامون و منطقه سیستان مشکالت
فراوانی گریبان مردم این منطقه را گرفت که بیکاری و فقر و نبود امکانات ،بخشی
از این مشکالت است .این روستا با وجود زندگی یکصد کودک در سن تحصیل
مدرس��ه ،خانه بهداش��ت و راه مناس��ب ندارد .برخی از مردان ده برای کارگری به
شهرستانهای دیگر میروند و گاه ماهها نمیتوانند خانواده خود را ببینند .گروهی
هم در این روس��تا هس��تند که به دالیل مختلف شناس��نامه هم ندارند .در تپه کنیز
میتوان چکیدهای از همه مش��کالت مردم سیس��تان را یکجا مش��اهده کرد .از
خانوادههای��ی که منتظر تائید پرونده و گرفتن یارانه  ۴۵هزار تومانی هس��تند تا
قایقهایی که بر کویر لمیزرعی افتادهاند که زمانی «هامون دریا» بود.
عکس:مهدیقاسمی

خبرنامه

زنگهاي هشدار برای اعتیاد زنان این بار بلندتر به گوش ميرسد؛

نگاه

خطرات نصب فیلتر شکن در موبایل دانشآموزان
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گلهایی که با «گل» پرپر میشوند
?

میگلهشترودی
اعتی�اد معضل اجتماعی
اس�ت که سالهاست زنگ
خط�ر آن به ص�دا در آمده
اس�ت اما این روزها اشتیاق جوانان و زنان به
این معضل باعث نگرانی مس�ئوالن ش�ده
است به طوری که مدیرعامل موسسه دانش
اعتیاد و روانشناسی در این باره میگوید« :
اعتیاد زنان در س�نین 16تا 30س�ال و رشد
شمارآنهابسیارنگرانکنندهاستکهبهاین
مس�ئله گرایش به ماده مخدر گل هم اضافه
ش�ده اس�ت ».گل ماده ی مخدری است که
اینروزهادربینجوانانوزنانمحبوبواقع
شده و از آن جایی که دسترسی به آن بسیار
راحتاستواستفادهازآنبهصورتسیگار
انجام ميش�ود گرایش ب�ه آن روز به روز در
حال افزایش اس�ت اما وقتی رئیس مبارزه با
م�واد مخ�در هش�دار ميدهد ک�ه قدرت
تخریبکنندگیاینمادهپنجبرابر«شیشه»
اس�ت آن وقت اعتیاد به این ماده مخدر در
بین زنان نشان از عمق فاجعه ای دارد که در
زیر پوس�ت شهر در جریان است .اما در این
میانتاثیراقتصادرادرگرایشبهموادمخدر
نميتواننادیدهگرفت.
می گویند«گل» شما بخوانید حشیش!

میگوین��د گل ،اما ش��ما بخوانی��د نوعی
حش��یش ،ماری جوانا ،گراس ی��ا «کانابیس
(علف)» .واقعیت این اس��ت که مادهای که در
خارج از کش��ور به اس��م ماری جوانا معروف
اس��ت و در برخی کش��ورها مصرف آن منعی
ندارد چیزی نیست که اکنون مصرفکنندگان
این ماده در کشور ما مصرف میکنند .درست
مثل ماجرای کراک که چند سال قبل به عنوان
ماده مخدری معروف شد که از خارج به ایران
آمده و نشئگی زیادی دارد همین مسئله باعث
ش��د که معت��ادان زیادی به س��مت آن هجوم
بیاورند اما دس��ت آخر عده زیادی از آنها با
بدنهاي��ي پ��ر از عفون��ت و کرم در گوش��ه
پارکه��ا و ت��وی جوبها در حال��ی که چند
روزی از فوت آنها ميگذش��ت و جسدشان
بوی تعفن گرفته بود ،پیدا شدند.
در حال حاضر کارشناسان معتقدند مصرف
م��واد از جامعه م��ردان فراتر رفته و در جامعه
زنان نیز تس��ری یافته اس��ت .به نظر میرسد
زن��ان در مصرف مواد مخدر از الگوی مردان
تبعیت میکنند و کماکان تریاک ،شیشه ،مواد
توهمزای حشیش ،گل ،ماریجوانا و هروئین
ب��ه ترتی��ب الگوی مصرف غالب در کش��ور
است اما دستگاههای فرهنگی باید در خصوص
م��اده گل و ماریجوان��ا تالش و حساس��یت
بیشتری داشته باشند.
گلهايي که با «گل» پر پر ميشوند

تص��ور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این
اس��ت که مواد مخدر و س��وء مص��رف مواد
عمدت�� ًا پدیده ای مردانه اس��ت .ب��ه عبارتی
اعتقاد بر این اس��ت که زنها بس��یار کمتر از
مردها به اعتی��اد روی ميآورند ،بهخصوص
در ایران حتی س��یگار کشیدن زنان و دختران،
تعج��ب اطرافیان را بر ميانگیزد ،ش��اید بدان
علت که اعتیاد با نقش آشنای همسر و مادری
مهربان و دلس��وز در جامعه ایرانی همخوانی
ن��دارد اما این موض��وع را نباید از یاد برد که
زن��ان ج��زء نخس��تین قربانیان بس��یاری از
آس��یبها و انحرافات اجتماعی هس��تند و در
این میان اعتیاد یكی از مهم ترین آس��یبهاي
اجتماعی اس��ت که قشری از زنان با آن دست
و پنج��ه نرم ميکنند .آنچ��ه که امروز زنگ
خطر اعتیاد را بلندتر از قبل برای مسئوالن به
صدا درآورده و این موضوع را برای رسانهها
پ��ر رنگت��ر از پیش کرده اس��ت ،رش��د دو

براب��ری اعتیاد زن��ان و دختران اس��ت که از
5درصد در س��ال  86به  9.3درصد در س��ال
 90و به گفته مس��ئوالن  10درصد در س��ال
 96رسیده است.
چندی پی��ش فاطمه عباس��ی رئیس مرکز
توس��عه پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی گفته بود :بر اساس آخرین تحقیقات
ش��یوع شناسی ،شیوع اعتیاد در میان زنان ۱۵
تا  ۲۵س��ال کشور نس��بت به گذشته افزایش
داشته است .در حال حاضر  ۱۰درصد از آمار
معت��ادان کش��ور را زنان تش��کیل میدهند.
براساس آخرین تحقیقات فاصله شیوع اعتیاد
زنان در فاصله سنی  ۱۵تا  ۲۵سال ،نسبت به
ش��یوع اعتیاد ب��ه موادمخ��در در میان مردان
نزدیکتر ش��ده اس��ت و این آمار نس��بت به
گذش��ته ب��ا افزایش همراه اس��ت .بر اس��اس
آمارها س��ن گرایش افراد و ب��ه ویژه زنان به
اعتیاد کاهش یافته اس��ت و باید توجه داشت
ک��ه وقتی ش��یوع اعتی��اد در س��ن  ۱۵تا ۲۵
س��الگی افزایش پیدا کرده است ،خواه ناخواه
درص��د آمار معتادان نیز افزایش پیدا میکند.
خوش��بختانه هنوز هم اعتیاد به مواد مخدر در
می��ان زنان کم خطرتر از مردان اس��ت ،اما به
لح��اظ اینکه یک زن در جایگاههای مختلفی
چون مادر و همسر در یک خانواده ایفای نقش
میکن��د ،اعتی��اد در می��ان زنان کش��ور ،از
حساس��یت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
در مجموع آمار کلی زنان معتاد کش��ور همان
 ۱۰درصد اس��ت و سازمان بهزیستی کشور
در خصوص جلوگی��ری از افزایش این آمار،
برنامههاي پیشگیری مدارانه را برای زنان و
دختران سراسر کشور در دست اجرا دارد.
روز گذشته نیزس��عید صفاتیان مدیرعامل
موسس��ه دانش اعتیاد و روانشناس��ی گفت:
«اعتیاد زنان در س��نین  16تا  30سال و رشد
ش��مار آنها بس��یار نگران کننده است که به
این مس��ئله گرای��ش به ماده مخ��در گل هم
اضافه ش��ده است .برای بانوان  16تا  30سال
کس��انی که مصرف کننده ماده مخدر «گل»
هس��تند ،باید فکری کرد چون همین موضوع
موجب رش��د اعتیاد در بانوان ،از هم پاشیدن
کانون خانوادهها و گرایش بس��یاری از بانوان
به مصرف این نوع از موادمخدر ميشود» .
او درب��اره زنان��ه ش��دن چهره اعتی��اد نیز
ميگوید« :زنانه شدن اعتیاد یعنی اینکه بیش
از  50درصد معتادان در کش��ور بانوان باشند
ام��ا در هیچ جای دنیا این را نداریم ش��اید در

برخی از کش��ورهای میزان زنان به  15تا 20
درصد برس��د .در ایران ح��دود  10درصد از
معتادان کش��ور را بانوان تش��کیل ميدهند،
متاسفانه بسیاری از بانوان از سن  20سال به
ب��اال به خاط��ر الغری با اس��تفاده از تبلیغات
ش��بکههاي اجتماعی و آرایشگاهها به سمت
موادی مانند شیش��ه ميروند ،که البته درمان
ای��ن اف��راد بس��یار س��ختتر اس��ت چ��ون
حمایتهاي اجتماعی کمتری دارند و دیرتر به
مراکز درمان مراجعه ميکنند و بخاطر اعتیاد
به فساد و فحشا کشیده ميشوند .یک مشکل
دیگ��ر که درباره اینها رخ ميدهد ،این اس��ت
که اگر این بانوان ازدواج کنند و باردار شوند
بچ��ه آنها هم اعتیاد دارد ،که فاجعه دیگری به
موض��وع اعتیاد در کش��ور افزوده ميش��ود.
اکنون  10درصد معتادان و مصرف کنندگان
موادمخدر در کش��ور زن هس��تند ،پس باید
برنامه ریزی به گونه ای باش��د که از افزایش
تعداد بانوان معتاد در کشور جلوگیری شود».
محسن روشن پژوه معاون مرکز پیشگیری
و درمان اعتیاد بهزیس��تی کش��ورنیز در این
باره ميگوید« :گرایش زنان زیر  ۳۰س��ال به
اعتی��اد و چن��د ن��وع مصرفی م��واد مخدر از
پدیدههاي نگران کننده است که باید برای آن
تدبیر ش��ود .ارزیابیها نش��ان ميدهد فاصله
ش��یوع مصرف مواد توس��ط بانوان از آقایان
کمتر شده و زنان زیر  ۳۰سال بیشتر به سمت
م��واد مخدر رفته اند و مصرف مواد را زودتر
از آقایان ش��روع ميکنند .پژوهشها نش��ان
ميدهذد میانگین س��نی مصرف مواد تفاوت
نداش��ته اما در سه دهه اول عمر ،زنان مصرف
را زودتر شروع کرده اند .در حوزه پیشگیری
از آس��یبهاي اجتماعی دو دس��ته از عوامل
موثر اس��ت ک��ه ناآگاهی و نداش��تن مهارت
فرزن��د پروری و مهارت زندگی از مهمترین
آنها اس��ت که زمینه ساز مصرف مواد مخدر
ميش��ود ».این در حالی اس��ت که مجموعه
تحقیقات درباره زنان معتاد نش��ان ميدهد كه
زن��ان معت��اد و الكلی نس��بت ب��ه دیگر زنان
جامعه میزان بیش��تری از خشونت را تجربه و
تحمل ميكنند ،این میزان حتی گاهی تا حدود
 ۹۰در صد هم افزایش ميیابد.
شبکههاي ماهواره ای؛ عاملی برای
گرایش به اعتیاد زنان

برخی معتقدند شبکههاي ماهواره ای یکی
از عوام��ل گرای��ش به اعتیاد در زنان اس��ت.
مجید ابهری ،آس��یب شناس اجتماعی یکی از

کس��انی است که معتقد است ماهواره یکی از
دالی��ل گرای��ش زن��ان ب��ه اعتیاد اس��ت .او
ميگوی��د «:برخ��ی از زنان فری��ب تبلیغات
دروغ شبکههای ماهوارهای یا فضای مجازی
را در زمین��ه داروه��ای الغری میخورند که
متاسفانه  90درصد محصوالت و این داروها
از مش��تقات م��واد مخ��در از ن��وع آمفتامین
هس��تند .تغییر س��بک زندگی زنان و دختران
تحت تاثیر ش��بکههای ماه��وارهای و فضای
مجازی باع��ث گرایش برخی زنان و دختران
جوان به س��مت مصرف سیگار ،قلیان و حتی
مواد مخدر ش��ده اس��ت .این دختران مادران
آینده هس��تند و فس��اد اخالقی و رفتاری آنها
ممکن اس��ت نس��لهایی را به فس��اد بکشد
بنابرای��ن وقتی یک دختر یا یک زن به اعتیاد
کشیده میش��ود میتواند افراد مختلفی را به
باتالق اعتیاد فرو برد ،فرد معتاد در نقش مادر
و همس��ر نمیتوان��د اهمی��ت واال و جای��گاه
ارزشمند خود را به صعود برساند».
وی اف��زود «:متاس��فانه برخی از زنان بر اثر
چش��م و هم چش��می یا برای بدس��ت آوردن
جای��گاه اجتماع��ی فری��ب تبلیغ��ات دروغ
ش��بکههای ماهوارهای یا فضای مجازی را در
زمین��ه داروهای الغری یا ب��از کردن چین و
چروک پوس��ت میخورند که متاس��فانه 90
درصد محصوالت و این داروها از مش��تقات
مواد مخدر از نوع آمفتامین میباش��د .در حال
حاضر حدود  10درصد از معتادان کش��ور را
زنان تشکیل میدهند .در سالهاي اخیر ،آمار
زنان معتاد محدود به زنان باالتر از  40س��ال
بود که مواد مخدر سنتی مصرف میکردند اما
متاسفانه امروز شاهد معتادان جوان میان  18تا
 30س��ال هس��تیم که به م��واد مخدر صنعتی
گرایش دارند و این روند نگران کننده است».
او ب��ا ابراز نگرانی از کاهش س��ن مصرف
م��واد مخ��در و افزایش مص��رف آن در میان
قشر تحصیل کرده افزود« :طیف سن اعتیاد به
مواد مخدر شیمیایی از  15تا  30سال است و
طیف اس��تفاده از مواد سنتی از  30تا  70سال
اس��ت .حدود  40درصد از معتادان را هم افراد
تحصیل کرده تش��کیل میدهند که به آنها را
معتادان یقه سفید میگویند که بیشتر هرویین
و شیش��ه مصرف ميکنند .بنابراین دختران و
زن��ان جوان ما باید بدانند که س��یگار و قلیان
دروازه ورود به اعتیاد اس��ت و  97درصد از
معتادان از س��یگار ش��روع ک��رده اند که باید
ضمن خ��ودداری از مصرف تفریحی اینگونه
اقالم بدانند با مصرف این مواد کسی بزرگ،
باشخصیت و روشنفکر نمیشود».
تابوی اعتیاد یک زن

در ای��ن بی��ن آن چه که بی��ش از همه حائز
اهمیت اس��ت این اس��ت ک��ه نمیتوان گفت
اعتیاد زنان معلول یک علت اس��ت بلکه این
طور که معلوم اس��ت زایی��ده فاکتورهایی
اجتماع��ی ،روان��ی ،جس��مانی و معنوی به
حس��اب ميآید اما آنچ��ه معضل اصلی در
ای��ن رابط��ه عن��وان میش��ود ب��ه خاط��ر
ویژگیه��ای خلق و خ��وی زنان و پذیرش
اعتیاد از س��وی زنان بیش��تر از مردان است
ب��ه همین دلیل اس��ت که درم��ان اعتیاد در
زنان س��ختتر از مردان است .اعتیاد زنان
در واق��ع ی��ک تابوی فرهنگی اس��ت و به
همی��ن دلیل هم آنها ب��رای درمان مراجعه
نمیکنند .شواهد علمی نشان میدهد مردان
در اوای��ل مصرف برای درمان اقدام میکنند
اما زن��ان وقتی به کارت��ن خوابی و فالکت
میافتند شناس��ایی میش��وند ،چرا که یک
فرهن��گ غلط در جامع��ه رواج دارد که زن
معتاد مش��کل اخالقی و جنس��ی هم دارد که
زن آن را نمیپذی��رد وهمین تابوی اجتماعی
درمان اعتیاد زنان را سختتر میکند.

شورای شهر

مردم نگران کهریزک دیگری هستند
رئیس کمیته سلامت ش�ورای ش�هر تهران گفت:
مردم نگران تکرار ماجرای کهریزک در اتفاقات اخیر
کش�ور هس�تند .من به عنوان نماینده مردم شریف
تهران از دس�تگاههاي ذیربط درخواست دارم تا در
این زمینه ش�فاف سازی کنند ،و گزارش بدهند که
در ح�وادث اخیر ،چن�د نفر از ش�هروندان تهرانی
بازداش�ت ش�ده اند؟ چه تعداد دانش�جو بودهاند؟
چن�د نفر آزاد ش�دهاند؟ اگر بیش از  ۲۴س�اعت از
زمان بازداش�ت آنها گذشته اس�ت آیا تفهیم اتهام
صورت گرفته است؟

ناهی��د خدا کرمی در نطق پیش از دس��تور خود در
س��ی و ششمین جلسه ش��ورای شهر تهران با بیان این
مطل��ب اف��زود :در یک��ی دو هفته اخیر ش��اهد بروز
اعتراضات��ی بودیم که در ط��ی آن حوادث تلخی نیز
اتف��اق افتاد و تعداد زیادی از ش��هروندان تهرانی از
جمله دانش��جویان دستگیر و زندانی شده اند .بدیهی است
با خاطره تلخی که مردم ،والدین و بس��تگان این عزیزان از
کهریزک و سرنوشت روح االمینها دارند ،بسیار نگرانند.
نگرانن��د ک��ه مبادا یک قاضی دیگر ،یک نیروی خودس��ر
دیگ��ر و ی��ا یک هم س��لولی اراذل و اوباش اش��تباه کند و
خدای ناکرده اتفاقی غیر قابل بازگشت حادث شود.همه ما
ميدانیم که بغض فروخورده نسلی که بعد از انقالب بدنیا
آم��ده و رش��د ک��رده ،حق��وق خ��ود را جس��تجو ميکند،
پرسشگریس��ت ک��ه ن��ه تنها پاس��خی برای س��واالت و
خواس��تههایش دریافت نميکند ،بلکه ش��اهد آن است که
س��ازمانها و نهادهایی عمدت ًا فرهنگی که هیچ تأثیری در
زندگی روزمره آنها و حتی ش��کوفایی کش��ور ندارند ،بر
س��ر سفره او و نس��ل آینده کشور نشس��ته اند و با ترویج
چاپلوس��ی و تداوم ش��یوه مدیریتی آزم��ون و خطا منابع

کشور را ميبلعند و به یأس و نا امیدی دامن ميزنند.
این عضو ش��ورای ش��هر تهران تاکید کرد :در شرایطی که
طب��ق اصل  ۱۹،۲۰،۲۷قانون اساس��ی م��ردم از حقوق برابر
برخوردارن��د و حق دارند تا اعتراض��ات خود را به صورت
فردی یا راهپیمایی مس��المت آمیز بیان دارند ،یک گروه هر
زمان که اراده کنند از این حق اس��تفاده ميکنند و به خیابان
ميآین��د در حالیکه س��ایر گروهها از این حق محرومند و نه
تنها دیده نش��دند بلکه صدایش��ان نیز ش��نیده نميش��ود و
هم��واره با وج��ود اعتراضات مس��المت آمی��ز ،در معرض
بازداش��ت و زندانی ش��دن قرار دارند .من به عنوان نماینده
مردم شریف تهران از دستگاههاي ذیربط درخواست دارم تا
در این زمینه ش��فاف س��ازی کنند و گ��زارش بدهند که در
حوادث اخیر ،چند نفر از ش��هروندان تهرانی بازداش��ت شده
اند؟ چه تعداد دانش��جو بودهاند؟ چند نفر آزاد ش��دهاند؟ اگر
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بیش از  ۲۴س��اعت از زمان بازداش��ت آنها گذش��ته
است آیا تفهیم اتهام صورت گرفته است؟ خانوادههای
آنان از وضعیت عزیزان خود با خبرند؟ در چه شرایطی
بس��ر ميبرند؟ از ریاس��ت محترم ش��ورا درخواست
ميکنم که با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشت شدگان
ح��وادث اخیر باش��ند و بنحو احس��ن ش��رایط حضور
خانوادههاي بازداش��ت شدگان را در شورا ی اسالمی
ش��هر تهران فراهم کنند و دانش��جویان آزاد ش��ده نیز
بتوانند مطالبات خود را از طریق شورای اسالمی شهر
تهران پیگیری کنند.
خداکرم��ی تاکید کرد :همچنی��ن از همکارانم تقاضا
دارم تا به اتفاق به میان جوانان ،اصناف ،دانشجویان،
معلمان ،کارگران ،و س��ایر اقش��ار برویم ،سخن آنان
را بش��نویم و ب��اب گفتوگو میان مدیران خس��ته و
محت��اط دهه اول انقالب را با جوانان پرش��ور امروز
بازکنی��م ،کمک کنیم تا آنان به جای ترک وطن ،س��کوت
و افس��ردگی یا خش��م و اعتراض مخرب به چش��مهاي ما
ن��گاه کنن��د و دلتنگیهایش��ان را فری��اد بزنن��د ،هر وقت
دلش��ان گرفت س��ر بر شانههاي امام وطن بگذارند و گریه
کنند ،خواس��ته هایش��ان را با ش��فافیت مطرح کنند و به ما
کم��ک کنن��د تا ب��ا ایدهه��اي نوآورانه مدیریت ش��هری
متفاوت��ی را تجرب��ه کنی��م .به مصداق آیه ش��ریفه -۱۵۹
 ۱۶۱س��وره آل عمران از مس��ئولین ستادی کلیه دستگاهها
تقاضا دارم تا بخش��ی از مش��اورین خ��ود را از بین همین
دانشجویان ،کارگران و ش��هروندان معترض انتخاب کنند
تا ش��اید کانال ارتباطی آسیب دیده مردم با مجلس ،مردم با
دول��ت و مردم با قوه قضائیه ترمیم ش��ود و امور کش��ور به
موازات مس��یر کنترل و گشت نامحس��وس امینی در مسیر
عقالنیت بیشتری حرکت کند.شاید که رستگار شویم.

خشکسالیتجمیعیدرطبیعتایران

رئی��س مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران
س��ازمان هواشناس��ی وضعیت کش��ور را از لحاظ
خشکس��الی در بازهه��ای کوتاهم��دت و بلندمدت
تشریح کرد و گفت :متاسفانه بررسی نقشهها ،بیانگر
خشکسالیهای اندوخته و تجمیع یافتهای است که
در بستر طبیعت باقی مانده است.
شاهرخ فاتح افزود :نقشه خشکسالی کشور نشان
میدهد که طی  ۱۲ماه گذش��ته اس��تان خوزستان،
جنوب ایالم ،ش��مال بوشهر و قسمتهایی از زنجان
با خشکس��الی بس��یار ش��دید ،جنوب کهگیلویه و
بویراحمد ،بخشهایی از اصفهان ،خراس��ان شمالی،
گلس��تان ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقی و
آذربایجان غربی ،بخشهایی از خراس��ان رضوی،
یزد ،ش��مال و ش��رق کرم��ان و خراس��ان جنوبی با
خشکسالی شدید مواجه بودند .بررسی خشکسالی
با اس��تفاده از ش��اخص ( ۸۴ماه��ه  )SPEIبیانگر
خشکسالیهای اندوخته و تجمیع یافتهای است که
در بس��تر طبیع��ت باق��ی مان��ده اس��ت.پهنهبندی
خشکس��الی حوضههای آبریز کش��ور در بازه ۸۴
ماهه منتهی به پایان آذر  ۱۳۹۶حاکی از آن اس��ت
که بخشهای گس��تردهای از مساحت کشور دچار
خشکسالی بلندمدت خفیف تا بسیار شدید است.

تعیین مکانی برای اعتراضات مردم

عضو ش��ورای شهر در جلسه روز گذشته شورای
شهر درباره طرح دو فوریتی الزام شهرداری تهران به
تعیین مکانی مناسب برای اعتراضات مردمی گفت:
اص��ل  ۲۷قان��ون اساس��ی بی��ان ميدارد تش��کیل
اجتماعات بدون حمل س�لاح و به ش��رط آنکه مخل
مبانی اس�لام نباشد ،مجاز است .احمد مسجدجامعی
گفت:شهرداری تهران موظف است طبق چارچوب،
مکان مناسبی را برای اینگونه اجتماعات فراهم کرده
و ظ��رف مدت ی��ک ماه برای تائید نهایی به ش��ورا
ارسال کند تا به این ترتیب اگر شهروندان اعتراضی
داشتند به آن مکان رفته و اعتراضاتشان را به گوش
برسانند .البته شهرداری باید با مشارکت دستگاههای
ذیربط در این زمینه ،اقدام به تعیین یک مکان کند.

قرص برنج جان  ۹۲تهرانی را گرفت

پزشکی قانونی اس��تان تهران اعالم کرد ۹۲ :نفر
در اثر مسمومیت با قرص برنج در  ۸ماه امسال جان
خود را از دس��ت دادهاند .پزش��کی قانونی اس��تان
ته��ران اع�لام کرد :در  ۸ماه امس��ال ۹۲ ،نفر در اثر
مس��مومیت ب��ا قرص برن��ج جان خود را از دس��ت
دادهاند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال
قب��ل که تعداد فوت ناش��ی از مس��مومیت با قرص
برنج  ۹۳نفر اعالم ش��ده بود  ۱درصد کاهش یافته
اس��ت .بنابر این گزارش از کل فوت ش��دگان ناشی
از مس��مومیت با قرص برنج در  ۸ماه۵۲ ،مرد و ۴۰
نف��ر زن بودهاند و در مهرماه امس��ال ۹مورد فوتی
براثرمس��مومیت با قرص برنج به مراکز پزش��کی
قانونی اس��تان تهران ارجاع شده است .دالیل اصلی
مس��مومیت با ق��رص برنج مصرف اش��تباه قرص
موجود در برنج ،مصرف قرصهای قالبی توهم زا و
مصرف جهت خودکشی است.

روند پیر شدن جمعیت کشور

معاون اجتماعی وزیر بهداش��ت،درمان و آموزش
پزشکی گفت :با روند پیر شدن جمعیت کشور در سال
 2050بی��ش از  30درصد جمعیت کش��ور س��المند
خواهد بود .سید محمدهادی ایازی افزود :دو هفته پیش
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در حضور
رئیس جمهوری گزارش��ی ارائه کردیم که بر اس��اس
آن ،حدود  8.2درصد جمعیت کشور سالمند است و تا
س��ال 2050می�لادی 30.2،درصد جمعیت کش��ور
س��المند هستند که فاجعه است و باید زیرساختهاي
مورد نیاز در حوزه س�لامت و از جمله توانبخش��ی،
ایجاد ش��ده و گسترش یابد .حوزه توانبخشی در نظام
سالمت کشور ،مغفول مانده و شاید یکی از دالیل آن،
چندپارگی وظایف برخی س��ازمانها از جمله وزارت
بهداشت و س��ازمان بهزیستی بوده است اما وضعیت
توانبخشی در کش��ور مناسب نیست و باید در جهت
توس��عه ای��ن خدم��ات ب��ا به��ره گی��ری از ظرفیت
مشارکتهايمردمی،تالشکنیم.

فراخوان مشموالن غایب

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیهای اعالم
ک��رد :کلیه مش��موالن کاردانی ،دیپل��م و زیردیپلم
متول��د  ۱۳۵۵تا پایان دی ماه  ۱۳۷۸که برگ آماده
ب��ه خدمت به تاریخ  ۹۶/۱۰/۱۹دریافت کرده اند،
باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس ،)۱۰+برگ معرفی نامه مشموالن به
مراک��ز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج
در آن اق��دام کنن��د.در ای��ن اطالعی��ه آمده اس��ت:
مش��موالن ساکن تهران بزرگ ميبایست ساعت ۶
صبح روز س��ه ش��نبه مورخ  ۱۹دی ماه و مشموالن
س��اکن سایر اس��تانها نیز ساعت  ۷صبح تاریخ ذکر
ش��ده در مح��ل و مراکزی ک��ه در برگ معرفی نامه
مش��موالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم
شده ،حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام
ش��وند .گفتنی است؛ عدم حضور به موقع در زمان و
محلهاي تعیین ش��ده ،غیبت محس��وب شده و برابر
ماده ۵۸قانونخدمتوظیفهعمومی،محرومیتهاي
اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

پرداخت حقوق معوق معلمان

مع��اون وزی��ر آم��وزش و پ��رورش از آغ��از
پرداخت معوقات معلمان خرید خدمات آموزش��ی
از هفته آتی خبر داد و گفت :معوقات این دسته از
معلمان تا پایان ش��هریورماه امس��ال محاس��به و
تسویه میشود.
مجتب��ی زینیوند افزود :تعیین ش��هریه مدارس
غیردولت��ی ب��ه کارگروهه��ای مناط��ق آموزش و
پ��رورش واگ��ذار میش��ود.زینیوند از تنظی��م
دس��تورالعمل نظارت و بازدید از مراکز غیردولتی
نی��ز خبر داد و گفت :در این دس��تورالعمل ارزیابی
موس��س ،ارزیابی منطقه و ارزیابی استان و کشور
به خوبی تبیین شده است.
وي خاطرنشان کرد :سامانه ویژه معلمان مدارس
خرید خدمت در هفت��ه آینده راهاندازی و موضوع
بیمه و نحوه پرداخت آنها نیز حل میشود.

