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اجتماعي

وطن امروز شماره 1432

آوای شهر
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران
مطرح کرد

بدهی  ۷هزار میلیاردی
دولتها به شهرداری

هنوز بدهی  ۷هزار میلیارد تومانی دولتها به
شهرداری بر جای خود باقی است و تاکنون اقدامی
برای پرداخت این مطالبات صورت نگرفته است.
مجتبی ش��اکری ،عضو کمیس��یون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به میزان بدهی
دولت به شهرداری تهران ،اظهار داشت :بدهی حدود
 7هزار میلیارد تومانی دولتهای قبل به شهرداری
رقم باالیی است که اگر پرداخت شود بخش زیادی
از مشکالت را برطرف خواهد کرد .وی با بیان اینکه
آمادگی برای ایجاد فاینانس برای ش��هرداریها به
وجود آمده بود ام��ا تاکنون اقدامی برای تحقق آن
صورت نگرفته است ،به تس��نیم اعالم کرد :هزینه
پایتخت موضوع مهمی است؛ شهر تهران که در روز
جمعیتی بالغ بر  10تا  12میلیون نفر دارد ،شبها
 8ال��ی  9میلیون نف��ر را در خود جای میدهد این
وضعیت به معنای این است که تهران روزانه میزبان
چند میلیون میهمان است .وی با اشاره به اقدامات
صورت گرفته ب��رای دریافت مطالبات ش��هرداری
از دولت ،اظهار داش��ت :توقعی که در زمان ریاست
مسجدجامعی در شورای شهر وجود داشت این بود
ک��ه از ارتباط با دولت ب��رای دریافت این وجوهات
اس��تفاده کند ام��ا حتی درباره برگ��زاری انتخابات
ش��ورایاران نیز اقدامی نشد و آنها در حال حاضر به
صورت غیرقانونی در مشغول فعالیت هستند.

چهارشنبه پایتخت بارانی میشود

بر اس��اس پیشبینیهای صورت گرفته در روز
چهارشنبه شاهد بارش باران در تهران خواهیم بود.
امین حسین نقشینه ،کارشناس سازمان هواشناسی
درب��اره آخری��ن وضعیت آب و هوای کش��ور اظهار
داش��ت :از امش��ب با نفوذ هوای سرد روی سواحل
شمال شاهد بارشهایی خواهیم شد که این بارشها
در س��واحل شمال تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی درب��اره هوای تهران به تس��نیم اظهار داش��ت:
بیشینه دمای امروز  29درجه سانتیگراد خواهد بود و
میتوان گفت آسمان تهران صاف و آفتابی پیشبینی
شده است؛ دمای تهران در روز سهشنبه به  28درجه
سانتیگراد و کمینه صبح آن به  15درجه سانتیگراد
خواهد رسید .این کارشناس سازمان هواشناسی بیان
کرد :در روز چهارش��نبه شاهد بارش باران در تهران
خواهیم بود که از سهشنبه شب افزایش ابر خواهیم
داش��ت ،بارش باران در روز چهارشنبه نیز در سطح
شهر تهران پیشبینی میشود.

عبور تاکسی هیبریدی از
خیابانهایپایتخت

امیدواریم تا پایان سال شاهد ورود اولین سری
تاکسیهای پاک هیبریدی به ناوگان حمل و نقل
عمومی پایتخت باشیم .حجتاهلل بهروز قائممقام،
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با
بی��ان این مطلب به مهر افزود :مانع اصلی ورودی
تاکسیهای هیبریدی به ناوگان این بود که هیچ
خودروی هیبریدیای در لیس��ت واردات خودرو
به کش��ور وجود نداشت که به تازگی دو نوع مدل
از ای��ن خودروها در لیس��ت واردات قرار گرفته و
امیدواریم مدلهای دیگر نیز مورد تایید قرار گیرد
و زمینه ورود این خودروهای پاک به کشور فراهم
شود .بهروز با بیان اینکه موضوع کمک شهرداری
به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تحقق این
مهم نیز با جدیت دنبال میشود ،خاطرنشان کرد:
اگر ثبت سفارش هرچه سریعتر توسط شرکتها
انجام ش��ود امید اس��ت که بتوانیم تا آخر س��ال
ش��اهد ورود اولین س��ری تاکسیهای هیبریدی
به ناوگان باشیم.
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نبضجامعه

«وطن امروز» از آسیبهای شبکههای نوپدید تلفن همراه گزارش میدهد

 10آسیب شبکههای اجتماعی تلفن همراه

آزاده عام�ری :گس��ترش ش��بکههاي
اجتماع��ي مانند ه��ر ن��وآورى ديگری به
ايجاد دگرگونىهايى در جنبههاى گوناگون
زندگى انجاميده و در كنار دس��تاوردهاى
انكارناپذير مثبت ،پيامدهاي ناخوشايندي
نيز به همراه داش��ته اس��ت ،یکی از همین
گروه نرمافزارها که ای��ن روزها مورد توجه
قرار گرفته و البته توانس��ته ج��ای خود را
میان جوانان باز کند ،وایبر است .نرمافزاری
که با تسخیر گوش��یهای همراه به نوعی
جوانان را هم تحت س��لطه خ��ود درآورده
است .این موضوع را میتوان از نوع مکالمه
و اصطالحات رد و بدل ش��ده میان جوانان
به خوبی متوجه شد .عباراتی مانند تو وایبر
نیستی؟ بعد از کالس بیا تو وایبر ،عکسها
را روی وایبر گذاشتم و عباراتی اینچنینی،
نشاندهنده این موضوع است که استفاده از
این نرمافزار میان جوانان همهگیر شده است
و همگی ساعاتی از ش��بانه روز را مشغول
س��رک کش��یدن در این فضا هستند .این
در حالی اس��ت که مزایا و فواید این نوع از
تکنول��وژی را نمیتوان نادیده گرفت اما به
1
باور بس��یاری از کارشناس��ان ،روانشناسان
و اس��اتید دانش��گاه ب��ه دلی��ل تناقضات
2
فرهنگ��ی بین جامعه ما و س��ازندگان این
3
نرمافزارها اس��تفاده از وایبر در جامعه ایران
با آسیبهایی مانند کمتوجهی به خانواده،
4
آسیبهای روحی ،انزوا و افسردگی همراه
5
اس��ت .این موضوع و بررس��ی آسیبها و
نقاط مثبت و منفی استفاده از نرمافزارهای
تلفن همراه بویژه نرمافزار وایبر بهانه گپ و گفت «وطن
امروز» با کارشناسان و صاحبنظران حوزه اجتماعی شد
و از نگاه آنها ابعاد گوناگون استفاده از این نرمافزار مورد
واکاوی قرار گرفت.
■■اما و اگرهای شبکههای اجتماعی تلفن همراه
مریم رامش��ت ،روانش��ناس در این ب��اره میگوید:
شبکههای اینترنتی موجود از جوامع دیگر وارد جامعه
ما ش��ده است و تفاوت فرهنگی فاحشی با جامعه ما از
لحاظ س��نت و مذهب دارد و آثار این تفاوت فرهنگی
دور ش��دن جوانه��ای ما از محیط خان��واده ،فرهنگ
اصیل ایرانی و بیتفاوتی نس��بت به مذهب و مس��ائل
دینی است .مریم رامشت آسیبهایی را که شبکههای
ارتباط جمعی از جمله وایبر ،واتسآپ و ویچت روی
زندگی زوجهای جوان میگذارد بسیار مخرب میداند
و معتقد است در گذشته بحث ارزش خانواده و صیانت
از محیط خانه بسیار مهم و اساسی بود اما امروز با وارد
شدن وسایل ارتباط جمعی جدید در کانون خانوادهها
صداقت ،سالمت روحی و جس��می ،وفاداری و اعتماد
متقابل از بین رفته است و کانون خانواده را دچار مشکل
کرده اس��ت .این روانشناس ،دور شدن اعضای خانواده
از ه��م را معضل بزرگ دیگری در ای��ن باره میداند و
ب��ه «وطن امروز» میافزاید :اعض��ای خانواده هر کدام
درگیر ش��بکههای اینترنتی و ماهوارهای ش��دهاند به
طوری که حتی این مشغولیت در خیابانها نیز بسیار
مشهود است ،افراد در خیابان هر کدام تلفن همراهی در
دست دارند که میتواند وارد شبکههای اینترنتی شوند،
با افراد گوناگون چت کنند و باعث اذیت و آزار دیگران با
فرستادن پیامهای منافی عفت عمومی شوند.
نظاموظیفه گ�روه اجتماع�ی :رئیس س��ازمان
تربیتبدن��ی نیروه��ای مس��لح از
معافی��ت دارندگان م��دال طالی بازیهای آس��یایی
از انج��ام خدمت س��ربازی خبر داد .س��ردار مهرعلی
بارانچشمه ،رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح
با اعالم این خبر گفت :بر اساس قانون سرباز قهرمان،
تمام دارندگان مدال طال در بازیهای آسیایی از انجام
خدمت دوره ضرورت معاف میش��وند و این معافیت
شامل ورزشکاران انفرادی و تیمهای گروهی نیز خواهد

ارتباط را که همیشه مرسوم و متداول بوده
اما هماکنون رو به فراموش��ی است توصیه
میکند و آن را روش��ی برای درک صحیح
از دانش امروزی میداند.
■■ تغییر س�بک زندگی با شبکههای
اجتماعی
مطالع��ات حاک��ي از آن اس��ت ک��ه
کارب��ران ش��بکههاي اجتماع��ي کمتر به
ديدار دوس��تان و بس��تگان خود ميروند و
به جاي آن با گذاش��تن پيام با آنها ارتباط
برق��رار ميکنند ،کمتر با اعض��اي خانواده
خ��ود صحبت ميکنند همچنين هنگامي
ک��ه در کنار اعضاي خانواده خود هس��تند
کارها و فعاليتهاي ش��خصي خ��ود را در
شبکههاي اجتماعي پيگيري ميکنند .به
اين ترتيب ش��بکههاي اجتماعي تغييرات
بنيادين در سبک زندگي و فرهنگ جوامع
ايجاد ميکنند و توانستهاند بر الگوي روابط
خانوادگ��ي افراد تاثي��ر بگذارند .در همین
ب��اره محمدمراد بی��ات ،جامعهش��ناس و
آسیبشناس مس��ائل اجتماعی روند رو به
آسیبهای شبکههای اجتماعی تلفن همراه در یک نگاه
رشد وسایل ارتباط جمعی بویژه وسایلی را
عادت اعتیادگونه به شبکههای اجتماعی
6
دور شدن از فرهنگ اصیل ایرانی
که با آن میشود در هر مکان و زمانی با دنیا
و افراد جامعه ارتباط برقرار کرد فی نفس��ه
بروز مشکالت روانی
7
بیتفاوتی نسبت به مذهب
الزم برای پیش��رفت همهجانبه یک کشور
کمشدن ارتباط چهره به چهره
8
کاهش اعتماد متقابل زوجهای جوان
میداند اما تاکید بر این اصل مهم دارد که
ش��یوه صحیح اس��تفاده از آن هم به اندازه
ویرانی وقت جوانان
9
فاصله گرفتن اعضای خانواده از یکدیگر
گسترش آن الزم است .وی درباره استفاده
بروز اضطراب و استرس
10
انزوا ،افسردگی و مردمگریزی
مطلوب از چنین فضاهایی به «وطن امروز»
یادآور میشود :باید نگاه آسیبشناسانه به
خانوادهها و زندگي خصوصي کارب��ران راه يافتهاند ،از این وس��ایل داشت ،چون عده بس��یاری از مردم نحوه
■■از بین رفتن ارتباط چهره به چهره
وی در ادام��ه ب��ه نکته کلیدی اش��اره میکند و آن اين رو بس��ياري از مناسبات انساني افراد را تحت تأثير صحیح استفاده از اینترنت ،تلفن همراه ،ویچت و وایبر
دورشدن افراد از محیطهای اجتماعی و چهره به چهره خود ق��رار دادهاند .يافتهه��اي پژوهشهاي اجتماعي را بلد نیستند .در این گستره اجتماعی است که شیوه
است .به اعتقاد وی وسایل ارتباط جمعی ارتباطات انسانی در ايران نش��ان ميدهد جوانان بيشترين و مهمترين صحیح استفاده از این وسایل باید مورد توجه جدی قرار
و سالمت فکری افراد را مختل میکند که عالوه بر دور کاربران اينترنت در ايران هستند .سیده مریم وحدت گرفته و جزو یکی از مهمترین زیرساختهای کشور به
ش��دن و حضور دائمی در جمع از لحاظ جس��مانی نیز شریعتپناهی ،روانشناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی آن توجه جدی شود.
فرد را دچار اختالل میکند .این روانشناس ،افسردگی ،همهگیر شدن اینترنت و وسایل ارتباط جمعی را عامل ■■ضربهپذیری جوانان به دلیل فقدان دانایی
انزوا ،گوش��هگیری و مردمگریزی را در استفاده افراطی اصلی ورود ابزارهای نوین ارتباطی نظیر وایبر و ویچت
اگر بپذيريم كه هر چيزى مىتواند جنبه اعتيادآور و
از وس��ایل ارتباطی معضل بزرگی برای جامعه میداند میدان��د .وی به «وط��ن امروز» میگوید :اس��تفاده از بيمارگونه به خود بگيرد ،در اين صورت منطقى خواهد
و یادآور میش��ود :افراد خانواده هر کدام درگیر راههای وسایل ارتباط جمعی از هر نوع چه سمعی و چه بصری بود كه از اعتياد به ش��بکههاي مجازي سخن بگوييم.
برقراری ارتباطات بیشتر در فضای مجازی هستند و این اگر در جهت باالتر رفتن خالقیت و دانش امروزی باشد وابستگي روزافزون مخاطبان به شبکههاي اجتماعي و
عمل ارتباط چهره به چهره افراد خان��واده را روز به روز بسیار مناسب و الزم برای هر جامعه است اما در حاالت صرف کردن زمانهاي طوالني در شبکههاي اجتماعي،
کمتر میکند و افراد سعی میکنند بسیاری از مسائل را دیگر که متاسفانه هماکنون عده زیادی از جوانان به آن نوع��ي از اعتياد اينترنتي به نام اعتياد به ش��بکههاي
از همدیگر پنهان کنند .به گفته وی ،راهکارهای خروج از مبتال ش��دهاند نوعی اعتیاد اس��ت که در نهایت فرد را اجتماعي را به وجود آورده اس��ت .دراین میان به باور
این آسیبهای اجتماعی ،فرهنگسازی درست استفاده از دچار مشکالت روانی و جسمی کرده و این امر به تمام برخی فرهنگس��ازی در سطح کالن جامعه درباره این
وسایل ارتباط جمعی است .شبکههای اجتماعی موجود جامعه تسری پیدا خواهد کرد.
برنامهها صورت نگرفته اس��ت و به تبع این مساله قشر
جوان در استفاده سوء و نامعقول از این برنامهها پیشتاز
وارداتی هستند پس ابتدا باید بتوانیم شبکههای اجتماعی ■■اضطراب و استرس ارمغان وایبر
را خودمان طراحی و اجرا کنیم .این استاد دانشگاه ،ایران
ش��ریعتپناهی با بیان به این مطلب که اس��تفاده شدهاند ،چرا که آنها نسبت به دیگر اقشار جامعه تسلط
را یکی از چند کش��ور بزرگ دنیا در اس��تفاده از وایبر و نادرست از رسانههای گروهی افراد را در فضای مجازی بیش��تری بر اس��تفاده از این برنامهها دارند ،به همین
ویچت میداند و معتقد اس��ت ایجاد فضا و برنامههای نگه میدارد ،میافزاید :فرد در این حالت ارتباط چهره دلیل حجم اس��تفاده آنها بس��یار قابل توجهتر است.
شاد و متنوع و پر کردن خأل روحی و عاطفی جوانان در به چهره را کم کم از دس��ت خواهد داد ،به س��وی انزوا پیمان علینژاد ،اس��تاد دانشگاه در این باره خاطرنشان
این زمینه تنها با فرهنگسازی امکانپذیر است و شیوه کش��یده خواهد ش��د ،از همصحبتی با دوستان فراری میکند :وقت برای جوانان با اهمیت اس��ت و آنها باید
استفاده باید آموزش داده شود.
میش��ود و دچ��ار حاالتی نظیر خجال��ت ،اضطراب و مدیریت ارزش��مند آن را یاد بگیرند اما این برنامهها با
استرس خواهد شد .این کارشناس ،راه برونرفت از این مدیریت وقت منافات دارن��د ،چرا که فضای آنها برای
■■ اینترنت بالی جان جامعه
ش��بکههاي اجتماعي در دنياي کنوني محبوبيت مشکل را حذف دانش روز در قالب گسترش روزافزون جوانان جذاب است و آنها دائم پیامهای گوناگون را کپی
زيادي يافتهاند به گونهاي که اعضاي آن با خويشاوندان ،وسایل ارتباط جمعی نمیداند و معتقد است استفاده کرده و برای یکدیگر ارس��ال میکنند .این ارسالهای
دوس��تان ،همکاران و حتي افراد ناشناس رابطه برقرار صحیح ،اصولی و بجا از این وسایل باید در فرهنگ مردم مداوم یعنی ویران کردن وقت جوانان ،بسیاری از جوانان
ميکنن��د .به عب��ارت ديگر ،اين ش��بکهها ب��ه درون نهادینه شود .وی حتی نامهنگاریهای دستی و برقراری اینچنین کل ایام سال خود را هدر میدهند.

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح:

طالییهای اینچئون از سربازی معاف شدند

این اف��راد تنها باید از طری��ق وزارت ورزش و جوانان
انجام شود .رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح
همچنین تاکید کرد :برابر قانون به دارندگان مدالهای
برنز و نقره در بازیهای آسیایی معافیت اعطا نمیشود.
باران چشمه درباره امکان اعطای معافیت به فرزندان
بانوان قهرمان در بازیهای آس��یایی نیز اظهار داشت:
درباره فرزندان بانوان ،در قانون چیزی پیشبینی نشده
که به نظرم این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد
اما در حال حاضر معافیتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

ش��د .وی با بیان اینکه یکی از فرزندان دارندگان مدال
طال در مسابقات پارالمپیک آسیایی نیز از انجام خدمت
سربازی معاف خواهد شد به ایسنا گفت :تمام این افراد
باید تنها دوران آموزشی خود را سپری کنند و پس از
آن کارت معافیت سربازی به آنها ارائه میشود .به گفته

باران چشمه ،در صورتی که هر یک از این قهرمانان به
سربازی اعزام نشده یا در حین انجام خدمت سربازی
بوده باشند میتوانند با ارائه درخواست خود به وزارت
ورزش و جوانان نسبت به دریافت معافیت خود اقدام
کنند ،بنابراین تاکید میکنم ثبت درخواست معافیت

وزیر بهداشت:

معاون امور اجتماعی بهزیستی هشدار داد

مدیر کل اسناد هویتی ثبت احوال:

بهزیستی گ�روه اجتماع�ی :در س��ال جاری
شهریه مهدهای کودک  25درصد
افزای��ش یافت که مهدهای ک��ودک حق افزایش بیش
از ای��ن مق��دار را ندارند و بر همین اس��اس با مهدهای
متخلف به طور جدیتر از گذش��ته برخورد خواهد شد.
محمد نفریه ،معاون امور اجتماعی بهزیس��تی کشور با
اشاره آمار کودکان تحت پوشش مهدهای کشور افزود:
براس��اس آمارهای موجود در حال حاضر  17هزار مهد
کودک در سراسر کشور فعالیت میکند که از این تعداد
حدود  8هزار مهد در مناطق روس��تایی قرار دارند .وی
از اجرای طرح یک وع��ده غذای گرم خبر داد و به مهر
بیان داش��ت :این طرح در گذش��ته فق��ط در مهدهای
کودک در مناطق روس��تایی اجرایی میش��د اما امسال
براس��اس برنامهریزیهای انجام ش��ده قص��د داریم در
مناطق حاشیهنشین و آسیبخیز نیز که کودکان دچار
سوءتغذیه هستند این طرح را اجرایی کنیم .وی همچنین
درباره تخلفات برخی مهدهای کودک که شهریه بیش از
نرخ مصوب از والدین دریافت میکنند ،تصریح کرد :در
س��ال جاری شهریه مهدهای کودک  25درصد افزایش
یافت که مهدهای کودک حق افزایش بیش از این مقدار
را ندارند و برهمین اس��اس با مهدهای متخلف به طور
جدیتر از گذشته برخورد خواهد شد.

ثبت احوال طی  5ماه اول امسال یکمیلیون
و  50هزار شناسنامه مکانیزه صادر
ش��ده و در حال حاضر فراخ��وان عمومی برای صدور
شناسنامه مکانیزه نداریم .محسن اسماعیلی ،مدیرکل
اسناد هویتی س��ازمان ثبت احوال با بیان این مطلب
افزود :براس��اس برنامهریزیهای انجام شده نوجوانانی
که  15سال آنها تمام میشود و قصد عکسدار کردن
شناسنامه خود را دارند در اولویت تعویض شناسنامه
و تقاضا برای صدور شناسنامه مکانیزه قرار دارند .وی
با اش��اره به اینکه آمارهای مرداد ماه نش��ان میدهد
طی ای��ن مدت در س��ال جاری یک میلی��ون و 50
هزار شناسنامه جدید صادر شده است ،به مهر گفت:
شناسنامههای مکانیزه درحال حاضر برای افرادی که
قصد تغییر اس��ناد هویتی خود را دارند یا شناسنامه
آنها مفقود شده و نوزادان تازه متولد شده و همچنین
 15س��الهها همزمان با عکسدار شدن ،صادر میشود.
مديركل امور اسناد هويتي سازمان ثبتاحوال كشور
با تاکید بر اینکه تا اطالع ثانوی فراخوان عمومی برای
صدور شناسنامههای مکانیزه نخواهیم داشت ،اظهار
داشت :شناسنامههای قدیمی همچنان کاربرد دارند
و مش��کلی وجود ندارد به همین دلیل درحال حاضر
فراخوان عمومی نخواهیم داشت.

مردم
نگران ابوال نباشند

سالم وطن 66413942 :

گ�روه اجتماع�ی :ج��ای هیچگونه
سالمت
نگرانی درباره احتمال شیوع بیماری
«ابوال» و «کرونا» در پی سفر حجاج به عربستان در کشور
وجود ندارد .ایس��نا در این باره نوشت :حسن هاشمی در
حاشیه بازدید از بیمارس��تان شهید باهنر کرمان درباره
برخی اب��راز نگرانیها مبنی بر احتمال ش��یوع بیماری
«ابوال» و «کرونا» در پی س��فر حجاج به عربستان گفت:
در این زمینه معاون بهداشتی وزارتخانه کنترلهای الزم
را انجام میدهد و اگر موردی احتمال داده شود ،معاونت
بهداش��تی وزات اعالم خواهد کرد ،هر چند که تاکنون
یک مورد هم در بین حجاج مش��اهده نش��ده است .وی
همچنی��ن به ابالغ کتاب ارزش��گذاری نس��بی خدمات
اش��اره کرد و اف��زود :به دنبال ابالغ سیاس��تهای کلی
نظام سالمت و همچنین چش��ماندازهایی که برای این
حوزه در نظر گرفته ش��ده اس��ت الزم بود جهت اجرای
صحیح این برنامهها اصالحات اساس��ی صورت گیرد .بر
این اس��اس ارزشگذاری نسبی خدمات را ابالغ کردیم .از
این مسیر اتفاقات خوبی در حوزه پزشکی خواهد افتاد که
به تدریج ارزش آن را متوجه خواهیم شد .وزیر بهداشت
درباره کاهش دوباره هزینههای بستری در بیمارستانها
خاطرنش��ان کرد :اجرای این طرح به  2تا  3هفته آینده
موکول شد.

برخورد جدی با
مهدهایمتخلف

فراخوان عمومی برای
تعویض شناسنامه نداریم

معاون اجتماعی ناجا مطرح کرد

مدارس دخترانه زیر ذرهبین پلیس

معاون اجتماعی ناجا از افزایش گش��تهای
پلی��س در اطراف م��دارس ب��رای جلوگیری از
پخش مواد مخدر و تجمع پس��ران در محدوده
م��دارس دختران��ه خب��ر داد .س��ردار س��عید
منتظرالمهدی ،مع��اون اجتماعی ناج��ا درباره
تمهیدات ویژه معاونت اجتماعی برای جلوگیری
از تجمع پس��ران در اطراف م��دارس دخترانه و
همچنی��ن جلوگیری از پخش م��واد مخدر در
محدوده م��دارس اظهار داش��ت :پلیس امنیت
اخالقی ب��ا اضافه کردن گش��تها در محدوده
م��دارس و توجیه مدیران م��دارس و همچنین
آموزش به خود دانشآم��وزان تالش میکند از
موارد فوق پیشگیری کند .معاون اجتماعی ناجا
ب��ه فارس اعالم کرد :البته ای��ن امر نیاز به یک
کار جمعی دارد و هم پ��در و مادر و هم اولیای
مدارس باید در این کار مش��ارکت داشته باشند
و در کنار گش��تهای پلیس که به صورت فعال
در صحن��ه حضور دارند نقش خود را ایفا کنند.
منتظرالمهدی تصریح کرد :قرار این بوده اس��ت
که از ابتدای س��ال تحصیلی گشتهای پلیس
حضور بیشتری داشته باشند تا از بروز این موارد
جلوگیری کنند .وی با بیان این مطلب که پلیس
مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت اخالقی هر
کدام کار خود را انجام میدهند ،ادامه داد :پلیس
اجتماعی نیز درباره مشکالت اجتماعی با توجیه
ک��ردن افراد و همچنین آموزش چهره به چهره
تالش میکند از بروز چنین مواردی پیشگیری
کند.
مدیر دفتر برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

دریاچه ارومیه سال 1402
احیا میشود

از امس��ال به مدت  3س��ال عملیات تثبیت
دریاچه و به مدت  ۷سال بعد از آن عملیات احیا
آغاز میشود .به گزارش تسنیم،مسعود تجریشی
در جلسه بررسی س��تاد احیای دریاچه ارومیه،
اظه��ار کرد :موفقیت اصلی در اجرای برنامههای
مصوب برای احیای دریاچه ارومیه با مش��ارکت
مدیران استانی ،نخبگان و مردم محقق میشود.
مدیر دفت��ر برنامهریزی و تلفیق س��تاد احیای
دریاچه ارومیه تصریح کرد :تقریبا همه مصوبات
احیای دریاچه ارومیه تامین مالی شدهاند و باید
از امسال عملیات اجرایی آن آغاز شود ،همانطور
ک��ه دریاچه ارومیه به دس��ت خودمان خش��ک
شده الزم است با بهکارگیری راهکارهای اجرایی
و تغییر الگوی مصرف و کش��ت آن را بازگش��ت
دهی��م .مدیر دفت��ر برنامهریزی و تلفیق س��تاد
احیای دریاچه ارومیه گفت :از امس��ال به مدت
 3سال عملیات تثبیت دریاچه و به مدت  ۷سال
بعد از آن عملیات احیا آغاز میشود و در مجموع
برای احیای دریاچه به  ۱۲میلیارد مترمکعب آب
نیاز داریم.
معاون نظارت سازمان نظام پزشکی اعالم کرد

راهاندازی
سامانه هوشمند نظارت بر درمان

مع��اون نظارت و برنامهریزی س��ازمان نظام
پزش��کی از طراحی و راهاندازی سامانه هوشمند
نظارت بر درمان (س��هند) تا یک ماه آینده خبر
داد .به گزارش «وطن امورز» محمد جهانگیری،
مع��اون نظ��ارت و برنامهری��زی س��ازمان نظام
پزش��کی با اعالم این خب��ر گفت :وجود چنین
س��امانه اطالعاتی ،بس��تری برای ارائه خدمات
با کیفیت بهتر و مناس��بتر از سوی پزشکان را
برای بیماران فراهم میسازد و همچنین بیماران
میتوانند از طریق این س��امانه شکایات یا حتی
ارائه خدمات مناس��ب یک پزشک را به مدیران
مربوط منعک��س کنند .جهانگی��ری همچنین
از اهداف طراحی س��امانه هوش��مند نظارت بر
درمان را تس��هیل و ترغیب پزش��کان بهمنظور
توانمندس��ازی و اطالعرس��انی مناسب به مردم
عن��وان کرد و گفت :جلوگیری از هرگونه تخلف
و ارائه خدمات غیرضروری از س��وی پزشکان ،از
دیگر اهداف طراحی این س��امانه اس��ت .معاون
نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی نحوه
ارتب��اط مردم و بیماران با س��امانه س��هند را از
طریق راهاندازی مرکز تماس با یک شماره چهار
رقمی در سراسر کشور بیان کرد و یادآورشد :در
استانهای کشور ستادهایی متشکل از دانشگاه
علوم پزشکی استان ،سازمان نظام پزشکی کشور
و انجمن علمی ،تخصصی و سازمانهای بیمهگر
ایجاد خواهد ش��د که نظارت ب��ر نحوه عملکرد
جامعه پزشکی ،رسیدگی به شکایات و تخلفات و
اطالع به مراجع ذیصالح و فرد شکایتکننده از
وظایف این س��تادها در هر استان است .به گفته
وی وجود چنین سامانهای باعث میشود تا هر
گونه شائبه از جامعه پزشکی زدوده شود و شأن
و منزلت جامعه پزشکی باالتر رود.

