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سال چهاردهم سهشنبه  14آذر 1396
خبر

فوت پسر 3ساله در گنبدکاووس
به دلیل کودکآزاری

فرماندهی انتظامی شهرستان گنبدکاووس از فوت کودک سه ساله گنبدی
بر اثر ضرب و شتم از سوی پدر خبر داد.سرهنگ محمود علیفر از فوت پسربچه
سه ســاله گنبدی در اثر کودکآزاری خبر داد و اظهار کرد :روز چهارشنبه 8
آذرماه حوالی ساعت  18:30کودک سه سالهای در بیمارستان طالقانی بستری
شد که پزشکان در معاینات اولیه متوجه آثار کبودی بر بدن کودک شده و انتقال
کودک با این شرایط را به نیروی انتظامی اطالع دادند.با اعزام نیروها به بیمارستان
وبررسیهمراهانکودکمتوجهشدندپدرکودکدرانتقالفرزندشبهبیمارستان
نقش داشته ولی تنها یکی از همسایهها در کنار کودک حضور داشت.وی افزود:
با تحقیقات بیشتر متوجه شدیم پدر این پسربچه قبال سابقه ضرب و شتم فرزند
خود را داشته اما در مواجهه با ماموران پلیس منکر هرگونه دخالت در وضعیت
پسرش شــد.علیفر ادامه داد :در نهایت این پدر خطاکار زمانی که با دالیل و
مدارک کافی روبهرو شد ،ضرب و شتم فرزند خود را قبولکرد و شیطنت بیش
از حد کودک را عامل این ضرب و شتم عنوان کرد ،متاسفانه این کودک بر اثر
جراحات وارده عصر روز جمعه فوت کرد.وی گفت :در حال حاضر برای این فرد
پروندهای تشکیل و به دادسرا اعزام شده است .در ماههای اخیر موارد مختلفی
از کودکآزاری در کشور گزارش شده است.رییس مرکز فوریتهای اجتماعی
سازمان بهزیستی در ماههای گذشته ضمن اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۶
درصد کودکآزاریها توســط والدین صورت گرفته ،گفت ۱۶۴۲ :مورد از این
کودکآزاریها توسط پدر اتفاق افتاده است.

معاون وزیر کشور هشدار داد؛

ندرجنوبغربیپایتخت
بیشترینفرونشستزمی 

ترخیصهمهدانشآموزانآسیبدیدههرمزگانیازبیمارستان؛

عقبماندگیتحصیلیدانشآموزان
جبران میشود

شوپرورش در خصوص
میزان -قائم مقام سازمان دانشآموزی وزارت آموز 
آخرین وضعیت دانشآمــوزان هرمزگانی گفت :همه دانشآموزان هرمزگانی
آسیبدیده در حادثه واژگونی اتوبوس ،از بیمارستان مرخص شده و مشغول درس
خواندن هستند و سعی میشود عقبماندگی تحصیلی آنها جبران شود .محمود
علیگو گفت :در این حادث ه دو دانشآموز از ناحیه دست و پا دچار قطع عضو ،یک
دانشآموز مشکوک به ضایعه نخاعی و دو دانشآموز از ناحیه صورت به شدت
آسیب دیدند که به منظور درمان به بیمارستان شیراز اعزام شدند و تحت اعمال
جراحی قرار گرفتند .خوشبختانه احتمال ضایعه نخاعی در دانشآموز هرمزگانی
رد شد و با عملهای صورت گرفته ،در صحت کامل با پاهای خود راه میرود .این
در حالی است که به منظور رفع کامل آسیب ،جلسات فیزیوتراپی همچنان ادامه
شوپرورش خاطرنشان کرد :همه
دارد.قائم مقام سازمان دانشآموزی وزارت آموز 
دانشآموزان دختر آسیبدیده از بیمارستان مرخص شدهاند و تحت نظر معلمان
خصوصیبهتحصیلدرخانهمشغولهستند.الزمبهذکراستدودانشآموزقطع
عضوویکدانشآموزمستعد،بهمنظورکمکبهحاالتروحیشاندرخبرگزاری
پانا مشغول کار شدهاند.علیگو عنوان کرد :درصد قابل توجهی از دیه دانشآموزان
فوت شده در حادثه واژگونی اتوبوس پرداخت شد و مابقی آنها در حال پیگیری
شوپرورش
اســت .همچنین پرداخت دیه تما م دانشآموزان و یک مربی آموز 
مجروح در این حادثه در دستور کار دادستانی استان هرمزگان قرار گرفته و توسط
بیمه البرز پرداخت خواهد شد.وی درباره تغییرات اعمالشده در آییننامه اردوی
دانشآموزیگفت:بخشهایویژهآییننامهجدیدنظیرممنوعیتحرکتاتوبوس
اردوها از ساعت ۲۳تا  ۵در حال اجراست و بخشهای دیگر آن باید از جانب وزیر
شوپرورش ابال غ و در دستور کار مدارس قرار گیرد.
آموز 

قاتل ،پدر ۸۴ساله و  ۲برادر معلول خود را
به گلوله بست

میزان-فرماندهانتظامیکهگیلوی هوبویراحمدازقتلپدرودوبرادرمعلولتوسط
پسر جوان در شهرستان گچساران خبر داد.سردار مهدی انصاری گفت :جوانی در
شهرستان گچساران طی شامگاه یکشنبه پدر  ۸۴ساله و دو برادر معلول خود را
سوار بر ماشین شخصی کرده و ابتدا پدر خود را در منطقه «گناوه لری» گچساران
با اسلحه کمری به قتل رسانده است.وی بیان کرد :همچنین این قاتل دو برادر
معلول خود را در منطقه «لیشتر» پس از به گلوله بستن به رودخانه انداخته است.
همچنین این قاتل پس از ارتکاب قتل ،خود را به پلیس معرفی کرده است.

به مناسبت روز جهانی معلوالن از سوی توانیابان مطرح شد؛

تداشتهباشد
شهر،عابررادوس 
صورت مستقل بتوانند از یک سمت خیابان به سمت
دیگر بروند چون خیابان که به صورت کامل نردهکشی
شده و معلول ،سالمند یا مادر با کالسکه بچه مجبور
است مسافت زیادی را طی کند تا این نردهگذاریها
تمام شود و دوباره همان مسیر را برگردد و به مقصدش
برســد .نکته جالب این است که در زیرگذر چهارراه
ولیعصر تنها یک سمت مجهز به آسانسور شده و آن
هم در ضلع شمالشرقی زیرگذر نصب شده است،
یعنی فرد کمتوان فقط میتواند با یک آسانسور پایین
برود ،از زیرگذر بازدید کند و دوباره از همان ســمت
باال بیاید .افراد زیادی چه در شــورای شهر تهران و
چه در مجلس نسبت به این زیرگذر اعتراض کردند
اما صدای هیچکس به گوش مدیران شهری نرسیده
و هنوز فکری اساسی برای استفاده افراد خاص از این
زیرگذر نشده است».
بنا بر گفتههای مدیرعامل باهمستان نکته بعدی
نادیده گرفتن اهمیت انسان است« .شما در هر جای
دنیــا که بروید از حقوق عابران پیاده آنجا میتوانید
به اهمیتی که به انســان داده میشود پی ببرید ،در
تهران فضاهایی ساخته شده که اصال مناسب قشری
با توانهای حرکتی متفاوت نیست و این پروژهها هر
روزبیشتر میشوند و همچنان به تنهاچیزی که توجه
نمیشودحقعابرانپیادهاستواینزنگخطربزرگی
است که باید جلوی آن گرفته شود».
درخواست سازمان مردمنهاد باهمستان باز شدن
سطح چهارراه ولیعصر است تا امکان جابهجایی برای
همه افراد با توانهای متفاوت فراهم شود و زیرگذر
هم صرفا جهت استفاده مردم برای ورودیهای مترو
تهران باشد.
  نمایندگانیکهگوششنوامیشوند
ساعت حدود 14:30است که اعضای شورای شهر
تهران به تجمع «شهر بدون مانع» میپیوندند .زهرا
نژادبهرام،محمدجوادحقشناس،حجتنظریوحسن
خلیلآبادی به درد دل توانیابان گوش میکنند.
یکی از توانیابان که دل پری هم از موانع شهری
دارد میگوید« :قوانین باید اصالح شود ،خیلی ساده
است.ترددازابتداییترینحقوقشهروندیاست،وقتی
فردمعلولنتواندترددکندیعنیهیچکاریبرایانجام
دادن ندارد .باید در خانه بماند و افسردگی بگیرد .اگر
اینزیرگذراصالحنشودنگرانیاینقشربیشترمیشود
چون طرحهای دیگری هم اجرا میشود و حقوق این
قشر هر روز بیشتر از بین میرود .ما از اعضای شورا
انتظار بیشتری داریم .امیدواریم دیگر شاهد اقدامات
عمرانی که مانع تردد معلوالن میشود نباشیم و انتظار
مناسبسازی از مدیران شهری داریم.
محمدجواد حقشناس عضو کمیسیون فرهنگی
شورای شهر تهران در میان شرکتکنندگان تجمع با
اشاره به اینکه باید واژه «توانیاب» به جای معلول وارد
واژگان زبان فارسی شود میگوید« :امروز در مهمترین
چهارراه تهران جمع شدیم تا به چشم خودمان ببینیم
کــه توانیابان ما توان عبور از این چهارراه را ندارند و
این بســیار تلخ است که مهمترین محل تردد شهر

سهیل خشنودی

ت زمین در تهران را
ایلنا-رییس سازمان مدیریت بحران کشور فرونشس 
نگرانکننده دانست و گفت :عمده فرونشستها در جنوبغربی تهران قرار دارد.
تزمیندرتهرانتوضیحدادوگفت:بنابرآنچیزی
اسماعیلنجار،دربارهفرونشس 
که ما اطالع داریم؛ فرونشستها در تهران نگرانکنندهاست؛ فرونشست زمین
عمدتا در بعضی نقاط تهران وجود دارد ،اما بیشترین آن را در جنوبغربی شهر
شاهد هستیم.معاون وزیر کشور بیان کرد :در حال حاضر دانشگاه شهید مدرس
یک پایشی را روزانه در خصوص فرونشستها در تهران ،از طریق ماهواره انجام
میدهد.رییس سازمان مدیریت بحران با تاکید بر اینکه باید برای فرونشستهای
تهران ،یک فکر اساسی کنیم ،ادامه داد :مستحضر هستید که منهای برداشت
آبهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی ،هیچ آبی را ما در حال حاضر به داخل
زمین نمیدهیم که فرو برود تا سفرهها ترمیم شود.وی با اشاره به اینکه متاسفانه
از دامنه البرز تا انتهای شهرری را یا سیمان کردیم یا آسفالت و این وضعیت باعث
میشود که هیج آبی به داخل زمین نرود ،بیان کرد :حتی در مکانهایی که درخت
کاشته شده ،ذرهای آب فرو نمیرود؛ حتی آبهای باران.نجار به ارائه راهکار در
این زمینه پرداخت و گفت :یکی از اقداماتی که باید انجام شود ،این است که از
ریزش آب باران به داخل چاههای فاضالب پیش از ایجاد این چاهها ،جلوگیری
شود تا آب باران به داخل زمین برود و سفرههای زیرزمینی را ترمیم کند.معاون
وزیر کشور خاطرنشان کرد :به دلیل وجود تاسیسات در زیرزمین ،مانند (خطوط
مترو ،گاز ،آب ،برق مخابرات) مقداری نگرانی داریم .انشاءاهلل بتوانیم راهکاری را
در این زمینه پیدا کنیم.معاون وزیر کشور ادامه داد :در گذشته در تفاهمنامهای
با شهرداری بحث زلزله را پیگیری میکردیم و قرار است این مطالعه را به روز
کنیم؛ امیدواریم در زمینه فرونشستهای زمین با شهرداری بتوانیم به راهکارهای
مناسبی دست یابیم و مشکالت را کم کنیم ،چراکه فرونشست زمین میتواند
زلزله را تشدید کند.

ریحانه جوالیی  -روز یکشنبه  12آذر حول و
حوش ساعت دو بعدازظهر در «پارک دانشجو» واقع
در چهــارراه ولیعصر تهران تجمعی برپا بود .از گروه
دوچرخهسوارانتامعلوالنیکهرویویلچیرنشست هاندو
به سختی خودشان را به پارک رساندهاند .طومار سفید
بزرگی در ضلع غربی پارک نصب شده که قرار است تا
پایان مراسم از امضای همشهریان پر شود تا پس از آن
یداند الیحهای برای پیگیری
به مجلس برود و خدا م 
مشکالت و حمایت توانیابان تصویب میشود یا این
هم مثل سایر معضالت این افراد بعد از مدتی فراموش
میشود و گوشــهای خاک میخورد .زنی میانسال
که پالکارد حمایتی کوچکی در دست دارد از تمام
رهگذران تقاضا میکند پای این طومار امضایی بزنند.
عدهایبدونبحثماژیکرامیگیرندوامضامیکنندو
گروهی هم که سعی دارند از زیر امضا کردن در بروند با
جمالتهشدارآمیززنمواجهمیشوندوبعدبیحرف
وبحثامضامیکنند.جملهزنبرایاقناعکوتاهوکافی
است؛ «شاید یک روز شما هم معلول شوید و تصویب
این الیحه به شما هم کمک خواهد کرد» .
  شهری که ماشین دوست دارد نه عابر
ســوم دسامبر برابر با  12آذر ماه به یاد معلوالن
یا به اصطالح توانیابان نامگذاری شده و در سراسر
دنیا مراسمی برای حمایت بیشتر از این افراد برگزار
میشود .ایران هم از این قاعده مسثتنا نیست و چند
سالی میشود بیشتر از گذشته به این روز توجه نشان
داده شده است .به همین بهانه «باهمستان» سازمان
مردمنهادی که از ســال  91با تمرکز بر گروههای به
حاشیهراندهشدهدرفرآیندتوسعهشهریتشکیلشد.
هدف این گروه احقاق حقوق افرادی است که با توجه
به توسعه شهری کمتر دیده میشوند مثل سالمندان،
معلوالن ،بیماران ،زنان ،کودکان ،مهاجران و در کل هر
گروهی از مردم که به واسطه توسعه شهر دچار مشکل
شدهاند .این نهاد در حوزههای مختلفی فعالیت دارد و
یکی از اصلیترین حوزههای این نهاد حق عابر پیاده
است .طبق گفتههای مدیرعامل باهمستان بسیاری از
گروههای جامعه به عنوان عابر پیاده در خیابانهای
تهران حقی ندارند و اصال دیده نمیشوند و شهرهای
ما برای ماشینها ساخته میشود نه برای عبور و مرور
مردم عادی یا افرادی که از توانایی حرکتی کمتری
برخوردار هستند و متاسفانه اولویت مدیران ما تسریع
در حرکت افراد سواره است.
علیطیبی میگوید« :قبل از ساخته شدن زیرگذر
ولیعصر،اولین اقدامباهمستاندر سال 92پلهای عابر
پیاده در تهران بود .فرهنگ استفاده از پلهای عابر در
شــهروندان نهادینه شده و امروز خیلی از افراد برای
عبور از پلهای هوایی استفاده میکنند اما مشکل از
اینجا آغاز میشود که در خیابانهایی که نرده کشیده
میشود و افراد مجبور هستند یا از پلهای عابر پیاده و
یا زیرگذر برای جابهجایی استفاده کنند ،هیچ تدبیری
توآمدهای معلوالن یا افراد کمتوان در نظر
برای رف 
گرفتهنشدهاست.براییکسالمندباالرفتنازپلهای
عابرمانندباالرفتنازیککوهسختوطاقتفرساست
و یکی از اهداف باهمستان رفع این معضل است».
  افرادی که دیده نمیشوند
طیبی در ادامه به زیرگذرهای ســاخته شــده
در ســالهای اخیر اشــاره میکند و ادامه میدهد:
«زیرگذرهای تهران یکی از مسایل خاص بوده و هست
چون معانی زیادی با خودش دارد .به بهانه تسریع در
حرکت سواره حقوق عابرین پیاده عمال حذف شده و
مخصوصا برای معلوالن هیچ راهی باقی نمانده تا به
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نگاه

 سامانه بام (بانک اطالعات مناسبسازی) برای افراد توانیاب شروع به کار کرده
است به این ترتیب که با شناسایی مکانهای مناسب از جمله مکانهای فرهنگی،
تاریخی ،اداری و ...که برای اســتفاده افراد کمتوان یا ناتوان مناســب است ،با
مراجعه به سایت مناسبسازی جهت معرفی این مکانها اقدام کنید .این سایت
متعلق به تهران نیست و شهرستانها را هم پوشش میدهد
را از توانیابــان خودمان دریغ کردیم در صورتی که
باید حرکت برای این افراد آســانتر باشد .حاال باید
عبور از زیرگذر و خیابان را هم به مشکالتشان اضافه
کنند .این موضوع بارها مطرح شده و در دستور کار
کمیسیونفرهنگیشوراقرارگرفتهاست.امیدواریماین
روز نمادین فرصتی باشد تا دوستانی که در شهرداری
مسوول هستند به این مهم رسیدگی کنند».
او همچنین از شهرداری مناطق 11و 6درخواست

کرد با تمام تالش خود در جهت رفع این مشکل بسیج
شوند و در حداقل زمان ممکن فضا را برای رفت و آمد
این افراد مناسبسازی کنند.
یکی از توانیابانی که در تجمع شهر بدون مانع
حضورداشتبااشارهبهاینکهدرایرانروزجهانیمعلول
تبریک ندارد چراکه هیچ اقدامی در جهت تسهیل
شرایط برای این قشر در نظر گرفته نشده و تبریک
برای کشورهای خارجی است چون قوانین حمایتی

دارندمیگوید«:چندماهازانتخابآقایشهردارگذشته
اما هنوز مشاور امور توانیابان شهرداری انتخاب نشده
یدانیم برنامههای شهری شورا برای افراد توانیاب
و نم 
طراحی شده یا نه؟ یکی از المانهای به انزوا کشاندن
معلوالن همین نامناسب بودن سطح شهری است و
شعار نمادین شهر بدون مانع فقط در حد حرف باقی
مانده و هیچ کاری برای معلوالن انجام نشده است.
  تردد برای غیرمعلوالن هم دشوار است چه
برسدبهمعلوالن
حجت نظری از اعضای شــورای شهر در جمع
شهر بدون مانع بیان میکند« :رابط میان شهرداری
و معلوالن را به شهردار تهران پیشنهاد دادیم اما این
موضوع را مجددا پیگیری میکنیم تا توانیابان بتوانند
بیشتر و بهتر با مدیریت شهری در ارتباط باشند .قطعا
در حوزه اجرای مناسبسازی مشکل قانونی نداریم اما
کمی ضعف اجرایی داریم که آن هم به زودی مرتفع
میشود .رویکرد شهرداری در دورههای قبل بیشتر
خودرومحور بوده تا انســانمحور بنابراین برای افراد
کمتوان که نیاز به حمایت بیشتر دارند خیلی وقتها
تردد در این شــهر دشوار است حتی برای خود بنده
هم تردد در برخی مسیرها به عنوان یک انسان سخت
اســت و جای این رویکرد در مدیریت شهری خالی
است .شهرداری تهران درصدد مناسبسازی معابر
برای عابران پیاده است و به زودی در دستور کار قرار
خواهد گرفت .به امید شهری مناسب برای سالمندان،
زنان ،کودکان و افراد کمتوان.
در آخر زهرانژاد بهرام با آرزوی اینکه شهری داشته
باشیمتاتوانیابانبدونکمکبهزندگیعادیخودشان
بپردازند میگوید« :برای مناسبسازی فیزیکی حتما
الزمنیستمعلولیتیوجودداشتهباشد.شمامیتوانی
فردی سالم باشی اما توان عبور از برخی معابر را نداشته
باشی .تهران شهری است که برای مردان سالم بالغ
طراحی شــده است و باید این معضل را حل کنیم.
امیدواریم با مساعدت شهرداران مناطق در این نهضت
موفق شویم .شهرداری منطقه  10از مناطقی است
که اعالم آمادگی کرده و همینطور شهرداری منطقه
 12در برخی مناطق این مناسبسازی را انجام داده
است .نهضت مناسبسازی پیادهرو فرصت خوبی برای
استفادههمهشهروندانوخصوصاهمشهریانکمتوان
و ناتوان اســت .محور دیگر ،ایجاد تاسیسات شهری
برای همه شهروندان است و متاسفانه نظارت کافی در
این زمینه وجود ندارد .از این دست موضوعات ایجاد
حداقل یک واحد در هر ساختمان برای معلوالن است
اما نظارت کافی صورت نمیگیرد یا نظارتکنندگان
ما از دانش کافی برخوردار نیستند تا این اصول محقق
شوند اما شهرداری و شورای شهر تهران تمام تالشش
را برای حل مشکالت اینچنینی میکند».
تقریبا چهار سال است که پروژه زیرگذر چهارراه
ولیعصر باعث نادیده گرفته شدن و در نهایت حذف
معلوالنازدسترسیبهچهارراهشده.خواستهتوانیابان
باز شدن حداقل ســطح چهارراه برای عبور و مرور
راحتتر است که توقع خارج از عرف و غیرمعقولی
هم نیست .در پایان الزم به ذکر است سامانه بام (بانک
اطالعات مناسبسازی) برای افراد توانیاب شروع به
کار کرده است به این ترتیب که با شناسایی مکانهای
مناسب از جمله مکانهای فرهنگی ،تاریخی ،اداری و...
که برای استفاده افراد کمتوان یا ناتوان مناسب است،
با مراجعه به سایت مناسبسازی جهت معرفی این
مکانها اقدام کنید .این سایت متعلق به تهران نیست
و شهرستانها را هم پوشش میدهد.

تلنگر

افزایش اعتیاد و افسردگی در زنان

فروش مخدر دستمال گرمی  ۱۰۰۰تومان در تهران؛

نزاع ،دومین عامل مرگ افراد در اورژانس؛

معاون اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص
وضعیت آســیبهای اجتماعی به خصوص در میان زنان گفت :شــواهد
نشان میدهد که شــاهد گسترش انواع آسیبهای اجتماعی در جامعه
و پیدا شــدن پدیدههای جدیدی مانند افزایش اعتیاد و افزایش مصرف
قلیان و سیگار در بین زنان کشور هستیم و این مسائل واقعا جای نگرانی
و دغدغه دارد.
محمدهادی ایازی عنوان کرد :یکی از ابزارهایی که میتواند به این دغدغه
و نگرانی مردم دامن بزند ،استفاده نادرست از فضای مجازی و وسایل ارتباطی
جدید اســت ،در این فضا افراد بدون آگاهی از تبعات انتشار ،به راحتی یک
کلیپ یا یک خبر نادرست را منتشر میکنند ،به عنوان مثال انتشار گسترده
کلیپ دختران جوانی که دســت به خودکشی زدند یا انتشار اخبار مراحل
مختلف شناسایی قاتل و اعدام قاتل آتنا فضای نگرانکنندهای را در جامعه
ایجاد کرد.
وزارت بهداشت در مورد انتشار گسترده و بیحساب و کتاب این نوع مطالب
در فضای مجازی نگران است و در این مورد با دستگاههای دیگر نیز مکاتبه
کردهایم که راهحلی برای کنترل انتشار این نوع مطالب خطرناک در جامعه
پیدا کنیم ولی راهحل اصلی این است که رسانهها با فرهنگسازی و آگاهسازی
مردم ،کاری کنند که مردم خودشان احساس مسوولیت کنند و از بازنشر و
انتشار این نوع مطالب خودداری کنند.
برقراری نشاط اجتماعی در جامعه یکی از دغدغههای جدی وزارت بهداشت
است ،در این زمینه قطعا در جامعه مشکل داریم ،آمارها نشان میدهد که
 23/4درصد مردم دچار مشــکالت و اختالالت ســامت روان هستند۱۶ ،
درصد زنان و دختران و  ۱۲درصد مردان افسرده هستند ،بنابراین باید برای
توسعه فضای نشاط و شادی در جامعه همه دستگاههای مسوول و رسانهها
همکاری کنند.

تاثیرگذاری ۱۰۰برابر خطرناکتر از حشیش

جامعه خشنتر شده است

مهندس ناصر عطايي شهردار منطقه يك رشت شد

به گزارش روابطعمومي شهرداري منطقه يك  -قبل از ظهر روز یکشنبه مراسم
توديع و معارفه شهردار منطقه يك رشت برگزار شد.
در اين مراسم مهندس محمد پورناصراني ضمن خيرمقدم به مهندس عطايي
اذعانداشت:توسعهوموفقيتهرسازمانيبهمشاركتوهمراهيكليهكاركنان
آن سازمان ارتباطي مستقيم دارد .وي با قدرداني از همكاري تنگاتنگ كاركنان
شهرداري منطقه يك تصريح كرد :اميد است اين همراهي و همكاري بيمنت با
شهردارجديدنيزمداومتداشتهباشد.درادامهمهندسعطايينيزضمناظهار
خرسندي از حضور در جمع كاركنان شهرداري منطقه يك اذعان داشت :پست و صندلي مديريتي امانتي براي همه ماست،
بنابراينشايستهاستتادرحفظاينامانتنهايتدقتوتالشراداشتهباشيم.ويافزود:بزرگيانسانهانهبهميزوسمتآنان
بلكه با همت واالي آنان شناخته ميشود .شهردار جديد شهرداري منطقه يك با قدرداني از حسن اعتماد دكتر نصرتي تصريح
كرد :اميد است در ظل توجهات الهي و در سايه مشاركت و همراهي همكاران اين منطقه عالوه بر تسهيل بيش از پيش در ارائه
خدمت به شهروندان محدوده ،گامي بلند در توسعه همهجانبه محالت منطقه و در نهايت توسعه شهر برداشته شود.

میزان -یک آسیبشناس اجتماعی گفت :یک بار مصرف مخدر دستمال
اعتیادآور بوده و با قیمت هزار تومان در گروه سنی  ۱۶سال رایج شده است.
مجید ابهری در خصوص مواد مخدر جدید دســتمال و استفاده آن از سوی
جوانان گفت :طی پنج ســال گذشــته نوعی از مواد مخدر به نام دستمال
وارد بازار شــد که ترکیبی از آمفتامین و شیشه است که به شکل دستمال
مرطوب از طریق پوســت جذب بدن میشود و به راحتترین شکل ممکن
به مصرف میرسد.
وی بیان کرد :درحالی که از پخش و توزیع گســترده دســتمال آلوده به
مواد مخدر شیشه توسط نیروی انتظامی جلوگیری شد ،مواد مخدر دیگری
با همین عنوان وارد عرصه مصرف شــد که مشتقات حشیش و کانابینوئید
را شامل میشود که در هر وعده مصرفی از مواد مخدر جدید 0/05 ،درصد
حشیش در داخل یا روی سیگار استفاده میشود.این آسیبشناس اجتماعی
خاطرنشان کرد :دستمال به عنوان یک ماده مخدر جدید  ۱۰۰تا  ۸۰۰برابر
حشیش روی ســلولهای مغز تاثیرگذار است .این در حالی است که حتی
یــک بار مصرف آن اعتیادآور و به نوعی وابســتگی دارد.ابهری عنوان کرد:
فروش مخدر دستمال در پایتخت با قیمت هزار تومان از سوی مافیای تولید
و قاچاق مواد مخدر ،مشــکوک است و در حالی که مصرفکنندگان زیادی
را خود جلب کرده ،مصرف آن به مراتب بیشــتر از مواد دیگر میتواند اثرات
سوئی را در بدن ایجاد کند.وی اذعان کرد :مصرف مخدر دستمال با عوارضی
چون باال رفتن تپش قلب ،خنده زیاد ،خشکی دهان و فراموشی همراه است.
این آسیبشناس اجتماعی در ادامه یادآور شد :مصرف اینگونه مواد بیشتر
در گروه ســنی  ۱۶تا  ۲۵ســال رایج شده و به راحتی در دسترس جوانان و
نوجوانان قرار گرفته است.

مهر -رییس انجمن مددکاران اجتماعی با تاکید بر استفاده از ظرفیت
شوپرورش در نهادینه شدن سالمت روان در جامعه ،گفت :براساس اعالم
آموز 
وزارت بهداشت دومین عامل مرگ افراد در اورژانسها ،نزاع است.
سیدحسن موسویچلک با اشاره به افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور،
عنوان کرد :باال رفتن سطح خشونت در جامعه بسیار خطرناک است و الزم
است مسووالن در این زمینه بررسی کنند که چرا میزان خشونت در جامعه
به این حد رسیده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی به جایگاه مددکاران در کشور به ویژه در الیحه
سالمت روان تاکید کرد :دومین پرونده قضایی در کشور مربوط به خشونت
است و این نشان میدهد جایی در سیاستگذاریهای ما مشکل دارد .باید نقش
مددکاران و روانشناسان در جامعه بیشتر شود تا بتوانیم مسایل اجتماعی و
مرتبط با روان جامعه را اندکی سامان دهیم.
رییــس انجمن مددکاران اجتماعی با اشــاره به وجــود بیش از ۱۵
میلیون پرونده قضایی در کشــور ادامه داد :کشــور هند با بیش از یک
میلیارد نفر جمعیت حدود یک میلیون پرونده قضایی دارد .این در حالی
اســت که بنابر اعالم وزارت بهداشت نزاع ،دومین علت مرگ و میر افراد
در اورژانس است.
موسویچلک با تاکید بر اهمیت آموزش سالمت روان در جامعه گفت :از
شوپرورش در ارتقای شاخص سالمت روان غفلت شده است.
ظرفیت آموز 
وی با بیان اینکه جایگاه مددکار در کشور تعریف نشده است ،خاطرنشان
ت اما
کرد :انتخاب نخست نخبگان در کشور باید مددکاری باشد نه وزارت نف 
در حال حاضر شرایط به گونهای است که کمتر کسی مددکاری را در اولویت
انتخابهای حرفهای خود قرار میدهد.

دانشگاه

تجمع دانشجویان در اعتراض به کاالییسازی آموزش ،به تبعیض جنسیتی و دانشگاه پادگانی
د انشــجو یا ن د انشــگا هها ی
عالمهطباطبایی و شهیدبهشتی ،تهران
و خوارزمی روز گذشته در اعتراض به
کاالییسازی آموزش تجمع کردند.
به گــزارش ایلنا ،دانشــجویان با
شعارهای «دانشگاه پولگردان ،تضعیف
زحمتکشان»« ،تدبیر این وزارت ،علم
است یا تجارت؟»« ،روند پولیسازی-
نقض قانون اساســی»« ،در دانشگاه
بیــگاری بعد از تحصیــل بیکاری»،
«منطق ســرمایهداری؛ اســتثمار،
بیکاری»« ،نه به تبعیض جنســیتی
و دانشــگاه پادگانــی» اعتراض خود

را اعالم کردند«.از آبــادان تا تهران؛
ســرکوب دانشــجویان»« ،دانشگاه
پولکــی؛ کارورزی زورکــی»« ،نه به
طــرح کارورزی ،نه به ارزانســازی
نیروی کار»« ،تشکل وابسته نمیخوایم
نمیخوایم» و «تبعیض جنســیتی؛
محکوم است ،محکوم است» از دیگر
شعارهای دانشجویان همزمان با روز
دانشجو بود.
همچنین ساعتی پیش دانشجویان
روزانه دانشــگاه شهیدبهشــتی در
اعتراض به آنچه که اخذ شهریههای
غیرقانونی مطرح میکنند ،دســت

به اعتــراض زدند.این دانشــجویان
به همراهی تعدادی از دانشــجویان
شــبانه ،مقابل ساختمان ریاست این
دانشــگاه تجمع کردند .دانشجویان
با شعارهای «وعده وعید نمیخوایم
جواب قاطع میخوایم»« ،آموزش حق
مسلم ماست» اعتراض خود را نشان
دادند .همچنین دانشجویان دانشگاه
خوارزمــی نیز دیــروز در اعتراض به
کاالییســازی آموزش تجمع کردند.
دانشــجویان این دانشــگاه خواستار
انحالل پردیس بینالمللی این دانشگاه
شدند .دانشجویان دانشگاه تهران نیز

از جملــه دانشــجویانی بودند که در
اعتراض به کاالییسازی آموزش دست
به تجمع زدند .دانشــجویان دانشگاه
تهــران در این تجمع با شــعارهای
«بــا ســنوات و وامها -شــدیم برده
بانکها»« ،با تهدید یا احضار -ساکت
نمیشــیم این بار»« ،مســکن و کار
و درمان -آموزش رایگان -خواســته
زحمتکشان»« ،آموزش و سالمت -در
خدمت تجارت»« ،در دانشگاه بیگاری-
بعد از تحصیل بیــکاری»« ،خوابگاه
دخترانه-زندانه زندانه» ،اعتراص خود
را اعالم کردند.

