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اجتماعي

وطن امروز شماره 2507

نبضجامعه
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکال
خبر داد

پشتیبانی حقوقی از خبرنگاران قضایی

رئی��س اتحادی��ه سراس��ری کانونه��ای
وکالی دادگس��تری ایران گفت در حال تدوین
نظامنامهای هس��تیم که براساس آن خبرنگاران
قضای��ی بتوانند از معاض��دت قضایی و حمایت
اتحادی��ه کانونه��ای وکال برخوردار ش��وند .به
گ��زارش فارس ،مرتض��ی ش��هبازینیا ،رئیس
اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری
ایران (اسکودا) به پیشبینیهای حمایتی اتحادیه
کانونهای وکالی دادگستری از خبرنگاران اشاره
کرد و گفت :بهترین ابزار برای رش��د اجتماعی،
رسانه است و خبرنگاران میتوانند مهمترین مانع
در برابر فساد باشند .وی با اشاره به سختی کار در
حوزه خبرنگاری حقوقی و قضایی گفت :از سال
آینده درنظر داریم که از برجستهترین خبرنگاران
حوزه حقوقی و قضایی در برنامهای ویژه ایام روز
خبرنگار ،صرفنظر از رابطهای که با نهاد وکالت
دارند ،تقدیر کنیم .شهبازینیا خاطرنشان کرد:
نه��اد وکالت با توجه به رس��التی که برای خود
قائل اس��ت و با توجه به وظیفه مهم و نقش��ی
که خبرنگاران در ش��فافیت ،مبارزه با فس��اد و
حاکمیت قان��ون دارند ،وظیفه خود میداند که
هر نوع پشتیبانی حقوقی از خبرنگاران قضایی
را به عم��ل آورد و از آنه��ا حمایت کند .رئیس
اس��کودا بیان کرد :در ح��ال تدوین نظامنامهای
هستیم که براساس آن خبرنگاران قضایی بتوانند
از معاضدت قضایی و حمایت اتحادیه کانونهای
وکال برخوردار شوند.
وزیر آموزشوپرورش:

سفر دانشآموزان به گرجستان
بدون اطالع مقامات بود

وزیر آموزشوپ��رورش ضمن
ابراز تاس��ف از حادثه رخ داده
برای  2دانشآم��وز در اردوی
گرجس��تان با بیان اینکه این
اتفاق بدون اطالع قبلی مقامات
مسؤول رخ داده ،لذا کسی را نمیتوان پیدا کرد
از او توضیحی خواس��ت ،گف��ت :همان طور که
پیش از این هم گفته ش��ده ،برگزاری سفرهای
خارجی هیچ توجیهی ن��دارد ،اال مواردی که در
آن بحث مسابقات بینالمللی مطرح است ،چرا
که در این گونه موارد تمام موضوعات ایمنی برای
دانشآموزان رعایت میش��ود .به گزارش ایسنا،
بطحایی صبح دیروز در حاش��یه جلس��ه هیات
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
که تمهی��دات دول��ت و وزارت آموزشوپرورش
ب��رای حادثهدی��دگان اردوی دانشآم��وزی در
گرجستان چیس��ت؟ اظهار داشت :از این اتفاق
متاس��ف هس��تم و بارها به اولیای دانشآموزان
اعالم کردهایم که اینگونه سفرها هیچ ضرورتی
ندارد ،بویژه وقتی که بدون اطالع مقامات رسمی
این اتفاقات میافتد .وی با بیان اینکه چون این
اتفاق بدون اطالع قبلی مقامات مسؤول رخ داده،
لذا کسی را نمیتوان پیدا کرد و از وی توضیحی
خواست ،گفت :همانطور که پیش از این درباره
سفرهای خارجی گفته شده ،برگزاری این سفرها
هیچ توجیه��ی ندارد اال مواردی که در آن بحث
مس��ابقات بینالمللی دانشآموزان مطرح باشد
ک��ه در این ص��ورت تمام مس��ائل ایمنی برای
دانشآموزان رعایت میشود.
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عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اختالفهای دولت و شورای شهر مطرح کرد

عملکرد نا امیدکننده اصالحطلبان در شورا
گروه اجتماعی :عضو س��ابق شورای
شهر تهران گفت در حال حاضر بیم
آن میرود ما یک بار دیگر مس��ائلی
چون موضوع انحالل را که در شورای
اول بهوقوع پیوست ،در شورای پنجم
نیز ب ه نظاره بنشینیم .تمام تنشهای
ایجاد شده خطر سلب اعتماد مردم
را بهدنبال دارد .اقبال شاکری ،عضو
سابق ش��ورای ش��هر تهران با بیان
اینک��ه در بازنشس��تگی نباید برای
هیچ مدیری استثنا قائل شد ،گفت:
بازنشستگی موضوعی است که باید
ش��امل همه مدیران شود و نباید در
اینباره برای مدیری استثنا قائل شد.
موضوع بازنشس��تگی آقای افشانی
ک��ه توس��ط جرای��د اصالحطلبان
عنوان ش��د ،از جمله مواردی است
که نشاندهنده اختالف نظر حزبی
اصالحطلبان اس��ت ک��ه اینبار در
این ش��کل و ش��مایل خود را نشان
میدهد .شاکری به تس��نیم گفت :بیشک آنچه
از سوی اصالحطلبان منتشر میشود نشاندهنده
فعل و انفعاالت داخلی و برخوردهایی است که با
یکدیگر دارند ،بنابراین برخی همانند کارگزاران با
تصویب این مصوبه آن را برگ برندهای برای کنار
گذاشتن افشانی اطالق کرده ،بر آن مانور دادند.
■■عملکرد اصالحطلبان ناامیدکننده است

وی ب��ا اب��راز اینک��ه عملک��رد اصالحطلبان
ناامیدکننده است ،خاطرنشان کرد :به هر حال ما
بهصورت صریح و شفاف نمیتوانیم از آنچه میان
اصالحطلبان میگذرد چیزی را بیان کنیم اما آنچه
از نامهنگاریها و مصاحبههای اصالحطلبان منتشر
میش��ود ،بیانگر آن اس��ت که بتازگی گروههای
گوناگون اصالحطلبان در دولت و مدیریت شهری
علی��ه یکدیگر اقداماتی انجام میدهند .با آنکه در
شرایط فعلی کش��ور انتظار میرود همه کنار هم
باشند و اتحاد را در اولویت کارها و برنامههایشان
قرار دهند اما عملک��رد و رفتارهایی که از احزاب
اصالحطلب س��ر میزند ،ناامیدکننده اس��ت .این
ناامیدی مردم را دچار اس��ترس ک��رده؛ آنها دائم

ح��ال حاضر بی��م آن میرود
از خ��ود میپرس��ند پ��س
اصالحطلب��ان چهزمانی برای عضو سابق شورای شهر :مدیران دولتی که ما یک بار دیگر مس��ائلی
ش��هر و کش��ور کاری انجام و شهری چهزمان ب ه یاد مردم میافتند چون موضوع انحالل را که در
میدهند؟ شاکری دراینباره و بهدنبال مشکالت مردم خواهند بود؟ شورای اول بهوقوع پیوست،
اف��زود :مدی��ران دولت��ی و این موضوعی اس�ت که از ابتدای روی در شورای پنجم نیز بهنظاره
شهری چهزمان ب ه یاد مردم کار آمدن اصالحطلب�ان در دولت و در بنش��ینیم .تم��ام تنشهای
میافتند و بهدنبال دغدغهها مدیریت شهری بسیاری از دلسوزان و ایجادشده خطر سلب اعتماد
م��ردم را بهدنب��ال دارد و از
و مش��کالت م��ردم خواهند خیرخواهانمطرحمیکردند
این مورد نهتنها اصالحطلبان،
بود؟ این موضوعی است که از
ابتدای روی کار آمدن اصالحطلبان در دولت و در بلکه کل نظام زیان میبیند .توصیه میشود همه
مدیریت شهری بسیاری از دلسوزان و خیرخواهان جناحهای سیاس��ی بهخاطر صالح کشور ،نظام
مطرح میکردند .آیا فش��ار جناحهای سیاسی بر و خدمت به م��ردم ،تنشه��ا و خودخواهیها را
ارکان مردمس��االری دینی مثل مجلس و شورای کنار بگذارند .بن��ده امیدوارم افراد عاقل ،مردمدار
شهر ب ه صالح مردم است که این رفتارها همچنان و مصلحتاندیش��ی درون احزاب این جریانات را
میان احزاب اصالحطلب دنبال میشود؟ متأسفانه هدای��ت کنند نه افرادی که تنه��ا به منافع خود
با گذش��ت زمان موارد یاد ش��ده به منصه ظهور میاندیش��ند و اصوالً اعتقادی به خدمتگزاری به
رس��ید و ما در عمل شاهد ناکارآمدی و بیعملی مردم ندارند.
■■نباید وعدههای توخالی به مردم داد
مدیران دولتی و شهری بودیم.
وی با اشاره به س��خنان شهردار تهران گفت:
■■احتمال تکرار سرنوشت شورای اول
عضو س��ابق شورای ش��هر تهران ادامه داد :در بنده بهعنوان عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه

معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش اعالم کرد

ریاضی کمطرفدارترین رشته بین دانشآموزان
نیمکت گروه اجتماع�ی :معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزشوپرورش
با اش��اره به تحصیل  ۱۱درص��د دانشآموزان در
رشته ریاضی ،درباره عدم افزایش ظرفیت پذیرش
هنرس��تانها توضیحاتی ارائه داد .علی زرافش��ان
درباره افزایش نیافتن جذب
دانشآم��وز در هنرس��تانها
و س��رریز آنها به رشته علوم
انس��انی ب��ه تس��نیم اظهار
داشت :سال گذشته اولویت
« ال��ف»« ،ب» و «ج» را
از ف��رم هدایت تحصیل��ی حذف ک��رده بودیم و
یکباره دانشآموزان به س��مت رشته علوم انسانی
هجوم آوردند .وی افزود :امس��ال این اولویتها را
لحاظ کرده و هدایت دانشآموزان به رش��ته علوم
انس��انی را کنترل میکنیم .برای سال تحصیلی
جدید سیاس��ت اس��تانها حفظ درص��د موجود
پذیرش در هنرستانهاس��ت و به سمت افزایش

ظرفیت نمیروند ،اگر بتوانیم شرایط خوبی برای
آموزش  300ه��زار دانشآموز فعلی فراهم کنیم
اقدام خوبی انجام دادهایم .معاون آموزش متوسطه
وزارت آموزشوپرورش گفت :پس از استقرار پایه
دوازده��م ،س��ال آینده به س��مت افزایش درصد
ظرفیت میروی��م ،آن زمان
میتوانی��م افزای��ش درصد
دانشآموزان در هنرستانها
را داش��ته باش��یم .هماکنون
ظرفیت پذیرش در ش��اخه
فنیوحرف��های  17درص��د
اس��ت .زرافش��ان ادام��ه داد 3 :میلی��ون و 400
هزار فارغالتحصی��ل بیکار دانش��گاهی داریم اما
فارغالتحصیالن هنرس��تانها پس از اخذ دیپلم
وارد بازار کار میش��وند .وی بیان کرد :هماکنون
38/5درصد دانشآموزان در شاخه کاردانش و فنی
و حرفهای 11 ،درصد ریاضی 25 ،درصد تجربی و
به همین میزان در رشته انسانی تحصیل میکنند.

برتر کش��ور که تاکنون دانشجویان
زی��ادی تربی��ت و روان��ه جامع��ه
ک��ردهام ،معتقدم انج��ام هر کاری
الزام��ات و پیشنیازهای��ی دارد و
نیازمند توانمندیه��ای مدیریتی و
مالی اس��ت؛ تا زمانی که از الزامات
و پیشش��رطهای الزم برخ��وردار
نباشیم ،تمام آنچه گفتهایم تنها در
حد حرفی بیپشتوانه باقی میماند
و جنب��ه عملی به خ��ود نمیگیرد.
متأس��فانه برخی مدیران برای آنکه
چیزی گفته باش��ند گاهی سخنان
احساس��ی بر زبان ج��اری میکنند
اما احساسی سخن گفتن در سطوح
مدیریتی کالن بد است.
ش��اکری ب��ا تذکر اینک��ه نباید
وعدهه��ای توخال��ی به م��ردم داد،
تصریح ک��رد :اینکه مدی��ری برای
نش��ان دادن خود ب ه شکل فیزیکی
مس��الهای را بهصورت ظاهری حل
کند اما ریش��ه مش��کل بهقوت خود باقی باشد،
کاری انجام نش��ده ،بلک��ه در مدت زمان کوتاهی
باید منتظر عواقب بدتر آن موضوع باش��یم .نمونه
عملی ای��ن موض��وع را میت��وان در موضوعاتی
چون کاهش تکدیگری ،آسیبهای اجتماعی و
اعتیاد دید که نهتنه��ا برخوردهای ظاهری با آن
دستاوردی نداشته ،بلکه به عینه مشاهده کردیم
موجهای بعدی آن تبعات بیشتری بهدنبال داشته
است .عضو س��ابق شورای ش��هر تهران در پایان
گف��ت :موضوعاتی که از س��وی ش��هردار تهران
عنوان ش��د ،موضوعاتی چندوجهی است که حل
آن زمانبر است و با حضور کارشناسان شایستهای
انجام میشود که بتوانند موضوعات را در محیطی
آرام و ع��اری از هر تنش��ی کنترل کرده و کاهش
دهند .ایجاد بسترهای مناسب برای رفع مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی از شهر تهران حائز
ن رو توصیه میشود مدیر شهر
اهمیت است ،از ای 
تهران خارج از هر گونه فشار رسانهای ،احساسات
یا عوامل محیطی ،وعدههایی به مردم شهر بدهد
که از انجام آن معذور نباشد.

رئیس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

دالیل کمبود دارو

سالمت گروه اجتماع�ی :رئیس سازمان
غذا و دارو با اش��اره به ش��رایط
فعلی کشور به تشریح دالیل کمبود دارو پرداخت.
ب��ه گزارش مه��ر ،غالمرضا اصغری ب��ا بیان این
مطلب که دارو هست اما بیمارستان یا داروخانه
نمیتوان��د خری��داری کند،
گفت :چ��ون ش��رکتهای
داروی��ی ب��ه ص��ورت نقدی
فروش میکنن��د در نتیجه
بیمارستانها و داروخانهها با
توجه به کمبود نقدینگی در
خرید دارو دچار مشکل میشوند .وی با اشاره به
قیمت باالی بعض��ی داروهای خاص افزود :دولت
برای داروهای خ��اص یارانه میدهد و این باعث
میش��ود مردم هزینه کمتری پرداخت کنند اما
داروخانهها باید این قبیل داروها را با قیمت اصلی
تهیه کنند که با توجه به مشکل نقدینگی امکان
این موضوع وجود ندارد و باعث میشود مردم در

مراجعه به داروخانههای سطح شهر با کمبود دارو
مواجه ش��وند ،در حالی که این داروها در س��طح
داروخانههای دولتی وجود دارد .رئیس س��ازمان
غذا و دارو در ارتباط با مش��کل کمبود دارو اظهار
داشت :به طور طبیعی همواره بین  ۳۰تا  ۴۰قلم
کمب��ود دارو در بازار دارویی
کشور وجود دارد که طبیعی
اس��ت و ذخی��ره  ۸ماه��ه
ب��رای دارو ،نقطه مطلوب ما
محسوب میشود که اگر این
ذخیره به  4ماه برسد موضوع
را پیگیری میکنیم .اصغ��ری گفت :نگرانیها از
کمبود دارو باعث ش��ده م��ردم داروی مورد نیاز
خود را بیشتر خریداری و ذخیره کنند که همین
موضوع باعث میشود ذخیره داروی کشور کاهش
یابد .رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت :در
حال حاضر کمبود اقالم دارویی به  ۵۰تا  ۶۰قلم
رسیده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس عنوان کرد

مردودی ستاد مدیریت بحران در زلزله کرمانشاه
بهارستان گروه اجتماع�ی :نماینده مردم
فیروزک��وه و دماوند در مجلس
گفت ستاد مدیریت بحران از بخشهای حساس
کشور است و متولی آن باید اختیارات و امکانات
اجرایی کاملی داش��ته باشد ،چرا که کشور ما در
شرایط حس��اس و حادثهخیزی قرار دارد .قاسم
میرزایینیکو ،با انتقاد از عملکرد س��تاد مدیریت
بح��ران در ش��رایط بحرانی و
حساس کش��ور به خانه ملت
گفت :عملکرد مدیریت بحران
در ای��ن م��دت راضیکنن��ده
نب��وده ،ه��ر چن��د الیح��ه و
طرحهای گوناگون در ارتباط با
مدیریت بحران در مجلس بررسی و مطرح شده
ام��ا تاکنون برای مردم تغییر محسوس��ی ایجاد
نکرده است .نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در
مجلس با اش��اره به نبود آمادگی ستاد مدیریت
بح��ران در زمان زلزله کرمانش��اه ،گف��ت :زلزله
اخیر و ناتوانی ستاد مدیریت بحران در کنترل و
ساماندهی مناطق زلزلهزده ،آبروریزی ملی ایجاد
کرد و معاون رئیسجمهور مجبور شد چندین بار
به کرمانش��اه برود و در جلسات مدیریت بحران
ش��رکت کند .وی افزود :این روزها شهرس��تان

فیروزکوه با س��یل دس��ت و پنجه نرم میکند و
در  6ماه گذش��ته  3بار سیل در این شهرستان
رخ داده و س��رمازدگی ،خس��ارتهای شدیدی
به باغداران و مزرعهه��ای این منطقه وارد کرده
است اما مسؤوالن نه خس��ارتهای مالی ناشی
از حادث��ه را پرداخت کردهاند و نه حتی با مردم
ای��ن منطقه همدردی داش��تهاند .میرزایی نیکو
گفت :در این شرایط وقتی
از آقای نجار سوال میکنیم
و میخواهیم ب��ه داد مردم
برس��د ،در جواب میگوید
اعتبار در دس��ت س��ازمان
برنامه و بودجه است و خود
توان اجرایی ندارد؛ سوال اینجاست که اگر کاری
از دستش ساخته نیست ،چرا مسؤولیت اجرایی
را هنوز برعهده دارد ،وی باید محکم بایس��تد و
به نبود همکاریها اعتراض کند .عضو کمیسیون
ش��وراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای
اسالمی خاطرنش��ان کرد :ستاد مدیریت بحران
از بخشهای حساس کش��ور است و متولی آن
باید اختیارات و امکانات اجرایی کاملی داش��ته
باش��د ،چرا که کش��ور ما در ش��رایط حساس و
حادثهخیزی قرار دارد.

آوای شهر
سخنگوی سازمان آتشنشانی خبر داد

نجات  ۱۰۰نفر
در آتشسوزی برج مسکونی

سخنگوی س��ازمان آتشنش��انی و خدمات
ایمنی ش��هرداری تهران گفت یک برج مسکونی
 ۱۲طبق��ه  ۷۵واح��دی در میدان س��احل بلوار
مختاری دچار آتشس��وزی ش��د ک��ه با تالش
آتشنشانان در این حادثه به فردی آسیب نرسید.
جالل ملکی به میزان گفت :ساعت  2:41دقیقه
بامداد دیروز حادثه آتشس��وزی به سامانه ۱۲۵
اعالم ش��د که ب��ا توجه به حساس��یت موضوع
ماموران  ۵ایس��تگاه آتش نشانی به همراه نردبان
هیدرولیکی و تش��ک نجات به محل حادثه اعزام
شدند .وی افزود :در طبقه نهم این برج مسکونی
کابی��ن آسانس��ور بهدلیل نقص فن��ی اتصاالت
برق متوقف و دچار حریق ش��ده ب��ود .بر اثر این
آتشسوزی دود غلیظی از طریق چاهک آسانسور
به بیشتر طبقات این برج مسکونی سرایت کرده
ب��ود که گروهی از آتشنش��انان ب��رای خاموش
ک��ردن آتش و گروه��ی دیگر نیز با اس��تفاده از
خاموشکنندههای دستی به تمام واحدهای این
برج مسکونی رفتند و بیش از  ۱۰۰نفر را از میان
دود غلیظ به سالمت خارج کردند .به گفته ملکی،
عملیات مهار آتش در کمترین زمان ممکن انجام
شد اما عملیات تخلیه دود پس از چندین ساعت
تالش آتشنشانان حوالی ساعت  ۵به پایان رسید.
وی تاکید کرد با حضور بموقع آتشنشانان در این
حادثه به فردی آسیب نرسید و از مدیران برجهای
مسکونی خواست نسبت به ایمنسازی آسانسورها
و اتصاالت برقی برجهای خود اقدامات بیش��تری
انجام دهند.

باز شدن حسابهای بانکی
شهرداری تهران

رئی��س کمیته بودجه ش��ورای ش��هر تهران
گفت حسابهای ش��هرداری از وضعیت مسدود
خارج شد .مجید فراهانی ،رئیس کمیته بودجه و
نظارت ش��ورای شهر تهران ،در پاسخ به پرسشی
مبنی بر وضعیت دسترس��ی شهرداری تهران به
حس��ابهای س��ازمانی خود که توسط سازمان
تامین اجتماعی مس��دود ش��ده بود ،گفت :تمام
حسابهای ش��هرداری از وضعیت مسدود خارج
شد و هماکنون در دسترس است .گفتنی است،
محمدعلی افشانی ،ش��هردار تهران درباره نحوه
برخورد ش��هرداری با انسداد حسابهایش گفته
ب��ود تمام حس��ابها باز خواهد ش��د .همچنین
فراهانی پی��ش از این اع�لام کرده بود انس��داد
حسابهای ش��هرداری سبب میشود شهرداری
نتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و در نهایت
کار جمعآوری پس��ماند دچار اخالل میش��ود.
ش��هرداری تهران عالوه بر جمعآوری پس��ماند،
هزینههای دیگ��ری همچون پرداخت حقوق 68
هزار پرس��نل ،پذیرایی از میهمانان و مدعوین در
مراسمات رایج ،هزینههای رزرو سالنهای همایش
و پاداشهای آخر ماه مدیران را برعهده دارد که با
انسداد حسابهای شهرداری این موارد هم دچار
مشکل شدند.
قضایی
رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد

اعالم نتیجه نهایی پرونده بورسیهها

رئیس دی��وان عدال��ت اداری گفت نتیجه
نهایی پرونده بورس��یهها تا مدت��ی دیگر و در
آینده نزدیک اعالم میشود .به گزارش فارس،
حجتاالس�لام بهرامی ،رئیس دی��وان عدالت
اداری در مراس��م افتتاحی��ه شش��مین دوره
مس��ابقات قرآنی ویژه همکاران و خانوادههای
حوزههای س��تادی و س��ازمانهای تابعه قوه
قضائیه اظهار کرد :در حقیقت در این  ۵سالی
که گذش��ته ،معاون��ت فرهنگی ق��وه قضائیه
اقدامات ارزش��مندی در زمینه ترویج قرآن در
قوه قضائیه انجام داده است و به این امر عظیم
و مه��م اهتمام وی��ژهای دارد ،به طوری که در
این زمینه شاهد تحول در دستگاه قضا بودهایم.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسشی
مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیهها گفت:
نتیجه نهایی پرونده بورسیهها تا مدتی دیگر و
در آینده نزدیک اعالم میشود.

