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«همدلی» بررسی کرد

گروه اجتماعی :در روزهای گذشــته سخنان یک سلبریتی در
ش بسیاری را برانگیخت .مهناز افشارکه این بار
فضای مجازی واکن 
با تبلیغ یک آمپول برای پیشگیری از اعتیاد در یک ویدئو ظاهر شد،
سخنانی را بر زبان آورد که بار دیگر حاشیه ساز شده و واکنشهای
منفی بســیاری را بههمراه داشته است .این بازیگر در کلیپی درباره
آمپولی به نام نالوکســان حرف میزند که میتواند از ســوءمصرف
موادمخدر جلوگیری کند .آمپولی که مردم میتوانند بدون نســخه
پزشک از داروخانهها تهیه کنند .بالفاصله پس از این ماجرا ،بسیاری
از کاربران توییتر به این ویدیو واکنش نشــان دادند و از خانم افشار
خواســتند که در این حوزه دخالت نکند .هر چند مهناز افشــار در
توییتی تالش کرد پای خود را از این ماجرا بیرون بکشد و با اصطالح
پزشک هم پزشکهای قدیم سعی کرد کمی از فشارها بکاهد با این
حال دامنه واکنش های مجازی آنقدر باال گرفت که روز گذشــته
وزارت بهداشــت به تزریق این آمپول واکنش نشان داد و اعالم کرد
اســتفاده این داروبدون تجویز پزشــک خطرناک است و بهتر است
سلبریتیها دارو و درمان را به اهلش واگذار کنند.
در همین رابطه سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با ایسنا در
واکنش به اظهارنظر مهناز افشار مبنی بر مصرف داروی نالوکسان برای
جلوگیری از مرگ ناشی از سوءمصرف مواد ،گفت :سراسر این اظهارات
اشــتباه است و داروی نالوکسان دارویی است که حتما باید با تجویز
پزشک تهیه شود .سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه کامال این
اظهارات را تکذیب میکنیم ،گفت :این اظهارات اشتباه است و دخالت
در امر درمان محسوب میشود .این خانم بازیگر هیچ تخصصی در این
زمینه ندارد و سراسر اظهاراتشان اشتباه است که میتواند منجر به
سرگردانی و عوارض ناگوار برای مردم شود.
در همین رابطه «همدلی» در گفت وگو با یک جامعه شناس؛ و یک
دارو ساز نظرات آنها را درباره تبعات اجتماعی چنین اظهارنظرهایی
جویا شد.
من به عنوان یک پزشک هیچ وقت جرات نمی کنم این
آمپول را بدون انجام آزمایش تجویز کنم
یک داروســاز در گفت وگو با «همدلی» از بعد پزشــکی مسئله را
مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت :پزشکان برای تجویز درست یک
دارو برای بیمار ،باید ابتدا تشــخیص درستی از بیماری او به دست
آورند .این یک اصل ســاده اما اساسی کار ماست .تشخیص اینکه به
فرض شخص اوردوز کرده یا دچار حالتی شبیه اوردوز شده است .در
مورد تجویز همین آمپول نالوکسان خیلی مهم است که تشخیصمان
درباره نوع ماده مصرفی توسط شخص درست باشد .تشخیص اینکه
او مخدر مصرف کرده ،آمفتامین زده یا مثال قرص روانگردان استفاده
کرده است .پس از طرق بالینی و آزمایشگاهی اول تالش میکنیم نوع
مسمومیت را تشخیص دهیم.
وحید نقدی ادامه میدهد :چرا باید تشــخیص پزشک دقیق باشد
چون این آمپول بیشتر برای مخدرها تجویز میشود .از سویی ما در

سلبریتیبازی با جان آدمها

جامعه باورهای غلطی درباره برخی بیماریها داریم .برای مثال بسیاری
مردم فکر می کنند کســی که دیابــت دارد و از حال رفته به علت
باال رفتن قند خون باشــد در صورتیکه برعکســش شاید رخ داده و
دلیل این از حال رفتن افت قند خونشــان باشد .خب اگر در چنین
شرایطی تشخیص درست صورت نگیرد وبه طرف انسولین بزنند بسیار
خطرناک اســت .این مثال را گفتم تا اهمیت تشخیص را برای تان
بازگو کرده باشم .این داروساز ادامه می دهد :یا مثال استفاده بیرویه
همین نالوکسان می تواند منجر به ایست قلبی شود .از سویی تشخیص
دوزبندی دارو برای بیماران مبتال به اعتیاد از سوی پزشک بسیار مهم
است .اینکه دوز مصرفی این شخصی که مثال اوردوز کرده چقدر بوده
اســت؟ در دنیا هیچ آمپولی بدون تجویز پزشک مصرف نمیشود.
همچنین این دارو ،دارویی است که معموال در اورژانس و اتاق عمل با
تجویز پزشک و تحت یک شرایط خاص استفاده می شود.
این دارو ســاز با بیان اینکه این هــا را گفتم که اهمیت موضوع را
دریابید ،افزود :من خودم که داروســاز هستم هیچ وقت جرات اینکه
بخواهم آمپولی مانند نالوکســان را برای کسی تجویز کنم را به خود
نمیدهم چرا که مسئله بسیار حساس و خطرناک و پای جان آدمی
وسط است.
ترس از عدم بازخواســت عمومی ســلبریتی ها را بی
مسئولیت بار آورده است
اماناهلل قراییمقدم جامعهشــناس در گفتوگو با همدلی درباره
چنین تبلیغی از سوی یک ســلبریتی اظهار داشت :گفته های این

بازیگر نشــان و المانی اســت از یک پدیده حاد اجتماعی که باید به
صورت جد این پدیده مورد بررســی جامعه شناســان قرار گیرد .در
ســالهای اخیر شــاهد اتفاقی منحصر به فرد در فضای سیاسی و
اجتماعی کشور بودهایم به نحوی که افراد مشهور اعم از وزرشکاران،
هنرپیشگان و ....در امور غیرتخصصی دخالت میکنند و برای مردم
نسخه میپیچند .واقعیت این است که تجربه زیست و نهاد آموزش
جامعه به ما یاد نداده در اموری که نســبت به آن بیاطالعیم اظهار
فضل نکنیم و این پدیده نابههنجار متاسفانه در بطن جامعه ما ریشه
دوانده است .این می شود که به اصطالح قصاب توهم می زند که لباس
پزشــکی بر تن دارد و کشتیگیرها فکر میکنند میتوانند نماینده
مجلس شوند و مشکالت شهری را فتیله پیچ کنند .حاال یک بازیگری
که نه معنی اوردوز را میداند و نه در علم پزشــکی سرشــته دارد به
راحتی می آید و راجع به چنین مســئله حیاتی که با جان انسان ها
سرو کار دارد ،اظهار نظر می کند.
قراییمقدم با بیان اینکه اظهارات و اقداماتی از این دســت احتماال
نشــانههایی از یک پدیده نابههنجار اجتماعی است ،ادامه داد :آنچه
توجه به اظهارنظر ســلبریتیها در مورد مســائل مختلف از جمله
محیط زیســت و درمان را واجد اهمیت میکند ،نه هیاهویی زرد و
جنجالسازی و حاشیه سازی های مختص فضای مجازی که ضرورت
بررســی و آسیب شناسی وجود پدیدهای عمومی و ریشه دوانده در
بطن اجتماع است؛ پدیده ای که گسترده است و ابعاد مختلفی دارد.
این جامعه شناس گفت :بگذارید مسئله را باز کنم .در انتخاباتها

پیشخوان
 ۶۹سالهها با  ۱۱سال سابقه
بازنشسته میشوند

شاهدیم که کاندیداهای مختلف برای کسب رای بیشتر دست به دامن
سلبریتیها میشوند .در این اینجا مکانیزیمی تحت عنوان «تلقین
وجه» (اصطالحی در روانشناسی اجتماعی) به شکلی ناخودآگاه انجام
میپذیرد .در اینجا باید توجه داشته باشیم که تلقین با تقلید متفاوت
است .تلقین عملی نیندیشده شده و ناآگاهانه است .در حالی که در
ســاختار تقلید آگاهی وجود دارد .پــس در تلقین ما با القا و آگاهی
کاذب مواجهایم .حاال همه این مولفهها را در یک گســتره اجتماعی
باید مورد بررسی قرار داد؛ به عبارت دیگر باید سوال را این گونه مطرح
کرد؛ دامنه القای آگاهی کاذب از زبان یک سلبریتی مشهور و احتماال
محبوب در جامعه چه میزان است و تبعات این تلقین عمومی تا چه
حد می تواند گسترده باشد.
از این جامعهشــناس میپرســم چرا ســلبریتیکه پیش تر در
حوزههای دیگر مثل محیط زیســت نیز اظهارنظر میکرد ،حاال به
خود اجازه میدهد در حوزهای حســاس مثل درمان و پزشکی ورود
کند ،پاسخ میدهد :دلیل چنین اظهار نظرهای بی محابایی این است
که طرف میداند هر تبلیغــی در هر زمینه ای انجام دهد در نهایت
بازخواســت نمیشود این در حالی است که در جوامع غربی اگر شما
ادعایی کنید در زمان مناسب مورد بازخواست عمومی قرار خواهید
گرفت و افکار عمومی شما را به محکمه خواهد کشاند.
در واقــع در همــه جای دنیا ایــن بهرهبرداری نادرســت از وجه
سلبریتیها انجام میشــود به دالیل مختلفی چون کسب قدرت و
سود بیشــتر! با این حال در برخی کشورها به علت وجود نهادهای
مدنی قدرتمند ،مولفه «محکمهعمومی» و به تبع آن بازخواست افراد،
عنصر مســئولیتپذیری و تعهد را قوام میبخشند و در برخی دیگر
از کشورها به علت نبود این مولفه وضعیت تا حدود زیادی متفاوت
اســت .در چنین جامعهای همه خود را پزشک ،سیاستمدار ،خلبان
و  ...میدانند و همه میتوانند در هــر حوزهای ای دهپردازی کنند .از
سویی شــاهدیم که برخی افراد مشهور همین جامعه همزمان که
خود را فعال حقوق حیوانات ،فعال اجتماعی و حقوق زنان و محیط
زیست میدانند ،تاکید میکنند «درست است که سیاسی نیستند اما
مشکالت طبقات محروم را درک می کنند و در تلویزیون اشعار موالنا
را تحلیل میکنند ».به عبارتی بهتر آنها فعال حقوق زنان هســتند
بیآنکه چیزی از جنبش زنان خوانده باشند ،در چنین شرایطی آنها
پروپاگاندای پخش آگاهی کاذب میشوند.
قرایی مقدم با بیان اینکه تبلیغ این بازیگر سینما دو بعد شخصی و
عمومی دارد بیان داشت در بعد شخصی میتوان آن را بی تعهدی و
بی مسئولیتی نامید و در بعد اجتماعی می توان آن را تحت پدیدهای
نابههنجار و نهادینه شده در بطن اجتماع ایرانی مورد بررسی کنکاش
قرار داد.
این جامعه شناس گفت وگوی خود را با این سوال خاتمه داد اینکه
چرا جامعه ما بازخواســت نمیکند؟ چرا از خانم افشــار نمیخواهد
مسئولیت حرفش را بر عهده بگیرد؟

دانش

نشست رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و جمعی از نمایندگان اتحادیه اروپا
و شورای پناهندگان نروژ و امداد بین الملل در مرکز آموزشی رفاهی این سازمان
برگزار شد.
علی باقرزاده ،رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در این نشست گفت :آموزش
جزء حقوق اولیه و اساسی انسان و تنها حوزهای است که در آن هیچ مرزی اعم
از ملیت  ،نژاد و قومیت برای آن تعیین نشــده است .همه انسانها در روی زمین
حق دارند به ســواد آموزی دسترسی داشته باشند و همین باور از اصول مسلم
کشور ما است
وی افزود :ما هیچ گونه تبعیضی را برای دسترسی سواد آموزی قائل نیستیم و
برای حضور کودکان در مدرسه هم هیچ منع قانونی وجود ندارد.
باقر زاده ادامه داد :در ســال تحصیلی جاری  ۲۰۲مدرسه یک نفره در کشور
داریم و در حال حاضر حدود ۵۰۰۰مدرســه زیر پنج نفــر دانش آموز در حال
فعالیت داریم که این موضوع نشان می دهد ،کشور جمهوری اسالمی ایران برای
دسترسی کودکان به آموزش تالش زیادی انجام می دهد .اگر موانعی هم وجود
داشت با دستور مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حال برطرف شدن است.
باقرزاده با اشــاره به مشــکالت و مسایل موجود در کشــور افغانستان افزود:
درســت است که بیشترین سهم در مشکالت کشــور افغانستان ،مسئولین این
کشور برعهده دارند ،ولی رفتار جامعه جهانی نیز در تشدید مشکالت آن کشور

ساالنه  ۲۲هزار نفر از اتباع باسواد میشوند

بی تاثیر نیســت بنابراین در حل مشکالت موجود عالوه بر خود کشور  ،جامعه
جهانی نیز باید به وظیفه و تکلیف خویش عمل کند.
بــه گزارش ایســنا ،معاون وزیر آمــوزش و پرورش اعالم کــرد :تقریبا تمام
هزینههای ســواد آموزی اتباع توسط دولت و نظام کشور جمهوری اسالمی
ایران پرداخته می شــود و ساالنه حدود  ۲۲هزار نفر تحت پوشش برنامه های
ســواد آموزی برده می شود .که سهم نهاد های بین المللی در این زمینه حد

اکثر ۲۰درصد است که خیلی عادالنه نیست.
باقرزاده ادامه داد :امروز آموزش را نباید فقط به خواندن و نوشتن محدود کنیم
بلکه در کنار سواد آموزی باید به مهارتهای زندگی ،مهارت کسب و کار و مشاغل
زود بازده نیز توجه شــود .ما ناگزیریم به یک بسته سواد آموزی توجه کنیم که
هم ســواد خواندن و نوشتن و هم ســواد مشارکت در جامعه را به این افراد یاد
دهد.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اشــاره به ضرورت آموزش اتباع خاطر
نشان کرد :اگر آموزش برای ایرانیان و شهروندان ایرانی یک حق محسوب شود
این امر برای اتباع افراد خارجی هم حق و هم یک تکلیف است.
باقرزاده محور بعدی ســخنان خــود را به اولویتها و سیاســتهای اصلی
سازمان در زمینه آموزش اتباع و توسعه مراکز محلی  ،توسعه روشهای آموزشی
از مدلهای ســنتی به ســمت یادگیری همراه  ،توسعه حمایتهای فنی برای
کارشناسان و آموزش دهندگان سواد آموزی اختصاص داد.
به گزارش روابط عمو می سازمان نهضت سواد آموزی ،این نشست با هماهنگی
اداره کل اتباع وزارت کشور و درخواست نمایندگان اتحادیه اروپا با حضور بیش
از  ۱۵نفــر از نمایندگان نهادهای بین المللی فعال در زمینه آموزش اتباع نظیر
 ، NRC،RELIFE INTERNATIONALبه منظور بررسی دستاوردهای
کشور جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده بود.

آموزش

سالمت
اتصال سامانه ثبت بیماریهای خاص به ثبتاحوال

جزییات ارسال پستی داروی بیماران خاص

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشــت
دربــاره نحوه انتقال داروهای بیماران خاص به درب منازلشــان از
طریق پست ،گفت :در حال حاضر سامانههای ما به اداره ثبتاحوال
متصل شده و امکان اطالع از آخرین اطالعات بیماران خاص را برای
ما فراهم میکند که میتواند مقدمه ارسال داروهای این بیماران به
درب منازلشان باشد.
دکتر مهدی شــادنوش در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه کمتر
کشــوری در دنیا هست که مانند ایران داروهای بیماران خاص را در
این حد باال تحت پوشــش قرار دهد ،گفت :بهطوریکه داروهای این
بیماران در کشور یا به صورت رایگان و یا با درصد بسیار کمی فرانشیز
ارائه میشوند .بر این اساس اختالف قیمتهایی که داروهای بیماران
خاص در کشور ما با سایر کشورها دارند ،بازار وسوسه انگیزی را حتی
برای کشورهای همسایه ما اعم از پاکستان ،عراق و ...ایجاد کرده است
و باید با هدایت و کنترل بیشــتری این یارانهها را به دست بیماران
خاص برسانیم و آن را هدفمند کنیم.
وی افزود :گام اولمان این است که داروها را در شبکه مراکز جامع
بیماران خاص هدایت کنیم و از ایــن مراکز در اختیار بیماران قرار
ی نیز این اســت که از طریق سیستم پست بتوانیم
دهیم .گام بعد 
این داروها را درب منزل به خود بیمار تحویل دهیم .اقدامات مربوط
به این اقدام در حال انجام است و امیدواریم زیرساختهایمان اجازه
دهد تا این کار عملیاتی شود .البته در برخ حوزهها این اقدام به صورت

آزمایشی انجام شده است .به عنوان مثال پانسمانهای بیماران ایبی؛
طبــق تفاهمی که با خانه ایبی و اداره پســت انجــام دادیم ،درب
منازل بیماران برده میشــود و ما هم بر توزیع آنها نظارت میکنیم.
همچنین محلــول و تجهیزات دیالیز صفاقی درب منزل به بیماران
تحویل داده میشود.
شادنوش با بیان اینکه قرار است ارسال دارو از طریق سیستم پست
را برای ســایر بیماران خاص هم توسعه دهیم ،گفت :در این زمینه
اداره پست آمادگی انجام این کار را دارد ،اما باید از نظر برخی مسائل
فنی مانند اقدامات بیمهای و ...و .زیرساختهای الزم را ایجاد کنیم.
به عنوان مثال بیمه چنین تجربهای را نداشــته که بخواهد خارج از
سیستم داروخانهای پوششی را ایجاد کند .از طرفی ثبت بیمارانمان
باید دقیقتر شــود و آدرس دقیقشان به همراه کد ملی ثبت شود
و خود بیماران هم باید همکاری کنند ،اما این کار دور از دســترس
نیست .وی تاکید کرد :با امکان اتصال سامانههای ما با اداره ثبتاحوال
این اقدامات به خوبی پیش میرود .ما باید از آخرین اطالعات و تغییر
آدرسهای بیمارانمان مطلع باشــیم .ایــن کار مقداری هماهنگی
بینبخشی میخواهد که در حال انجام آنها هستیم .خوشبختانه در
حال حاضر ســامانههای ما به اداره ثبتاحوال متصل شده و امکان
اطالع از آخرین اطالعات بیماران خــاص را برای ما فراهم میکند
که میتواند مقدمه ارسال داروهای این بیماران را به درب منازلشان
ایجاد کند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:

آموزش عالی در ایران جزو اولویتها نیست

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت :سرانه هر
دانشــجو و هزینههایی که از سوی دانشگاه برای آنان تقبل
میشود ،خیلی بیشــتر از بودجهای اســت که دولت به ما
میدهد.
علی خاکی صدیق (رئیس دانشــگاه خواجه نصیرالدین
طوســی) در گفتوگو بــا خبرنگار ایلنا دربــاره بودجه کم
دانشــگاهها در مقابل بودجههای میلیاردی مراکز آموزشی و
پژوهشی خارج از حوزه وزارت علوم گفت :اولویت اول کشور
هرچیزی که باشد ،بودجهها صرف آنجا میشود به هر حال
آموزش عالی آن طور که باید و شــاید جزو اولویتهای اول
نیســت و این مشکلی است که االن با آن مواجهایم ،البته در
کشور ما اینطور است .وی به مشکالت دیگری در زمینه بودجه
و هزینههای دانشگاهها اشاره کرد و توضیح داد :یک مشکلی
که در بحث هزینه دانشــگاهها وجود دارد ،این اســت که ما
عموما این اســتدالل را داریم که آموزش عالی رایگان است،
اما سرانه هر دانشجو و هزینههایی که از سوی دانشگاه برای
آنان تقبل میشود ،خیلی بیشتر از بودجهای است که دولت
به ما میدهد.
رئیس دانشگاه خواجه نصیرطوســی ادامه داد :در همین
شــرایط فعلی نه در شــرایط ایده آل ،هزینههای آموزشی
دانشجویان از جمله سرانه غذا ،سرانه خوابگاهی ،رفت و آمد
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و ...بســیار زیاد اســت و ما از درآمدها و سایر بودجههایمان
میگذریم تا بتوانیم ســرانه غذا ،خوابگاه ،رفــت و آمد و ...
دانشجویان را تامین کنیم.
خاکی صدیق با پیشنهاد اینکه بودجه دانشگاهها باید مستقل
از دیگر بودجههای دولت باشد ،گفت :به نظرم بودجه ما باید
مســتقل از بودجههای دولتی باشد و دانشگاه به بودجههای
دولتی خیلی نباید متکی باشــند ،اما اگر قرار است بودجه را
دولت بدهد باید خیلی شــفاف و صحیح بگویند به ازای هر
دانشجو چقدر بودجه میدهند و دانشگاهها هم بگویند که به
طور کلی چقدر هزینه میکنند و پولها کجا هزینه میشود؟
اگر این اتفاق بیافتد به نظرم برخی از مشــکالت اقتصادی و
بودجهای دانشگاهها حل میشود.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی در پایان درباره ایجاد
فضای نقد در دانشگاهها گفت :من فکر نمیکنم در دانشگاهها
بخاطر بیان عقیده دانشجوها محدودتی داشته باشند و کسی
در این مورد تحت فشار قرار گرفته باشند .ما چنین برداشتی
نداریم اتفاقا دانشــجویان در فضای مجازی به صورت خیلی
شــفاف نظراتشان را بیان میکنند و من هم تا به االن سراغ
ندارم که مطرح کردن این مباحث در دانشگاه ما برای کسی
تبعاتی به وجود آورده باشد ،الاقل در دانشگاه ما چنین نبوده
است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان،
روســتاییان و عشــایر با بیان اینکه امســال طبق
قانون کسانی را که  ۶۹سال سن و  ۱۱سال سابقه
بیمه پردازی دارند بازنشسته میکنیم ،از سازمان
هدفمندی یارانهها به دلیل عدم عمل به تعهدات و
پرداخت منابع مالی الزم برای بازنشستگی پیش از
موعد مشموالن گالیه کرد.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفتوگو با ایسنا ،با
بیان اینکه صندق بیمه کشــاورزان ،روستاییان و
عشایر ،صندوق جوانی است و خوشبختانه در ایام
اخیر اســتقبال خوبی از آن به عمل آمده و میزان
مراجعات عشــایر برای اســتفاده از امکانات بیمه
بسیار بیشتر از قبل شده اســت اظهار کرد :طبق
آخرین گزارشــات ،میزان حق بیمه دریافتی۲۸ ،
درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.
وی افزود :بویژه در دو ســه ماه اخیر رشد بیمه
شــدگان باالتر بوده و برای ما مسئولیت سنگینی
دارد .بایــد نظام تعادل درآمــد هزینه صندوق را
مدیریت کنیم به نحوی که گرفتار مشکالت دیگر
صندوقها نشویم.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان،
روستاییان و عشایر با بیان اینکه بر اساس محاسبات
اکچوئری باید مطابق بــا حق بیمه پرداختی بیمه
شــدگان برای آنها مستمری تعیین و برقرار کنیم؛
درباره روند اجــرای قانون بازنشســتگی پیش از
موعد در این صندوق گفت :پرونده بازنشســتگان
پیش از موعد همگی رســیدگی شده است .حقوق
و مستمری کامل برای مشموالن برقرار شده و در
سال جاری نیز ادامه مییابد.
واعــظ مهدوی ادامــه داد :امســال طبق قانون
کســانی را که  ۶۹ســال سن و  ۱۱ســال سابقه
بیمه پردازی دارند بازنشســته میکنیم .پرداخت
مســتمری به بازنشستگان سالهای قبل هم ادامه
دارد و شمار بازنشستگان ما به بیش از  ۳۶هزار نفر
رسیده است.
وی البتــه از عدم عمــل به تعهدات ســازمان
هدفمندی یارانهها گالیه کرد و گفت :متاســفانه
کلیه حقوق و دســتمزدی که بابت بازنشستههای
پیش از موعــد پرداخت میشــود از محل منابع
صندوق اســت .بار مالــی بازنشســتگی پیش از
موعــد در محاســبات اولیه صندوق دیده نشــده
و این قانون از ســوی مجلس به تصویب رســید.
ما مدیریت میکنیم که اجرای قانون با مشــکلی
مواجه نشود ولی آنطور که مجلس پیش بینی کرده
قرار بوده بار مالــی الزم از محل هدفمندی یارانه
ها تامین شــود که تابحال پرداختی در این زمینه
نداشته ایم .وی افزود :امیدواریم سازمان هدفمندی
هرچــه زودتر بــه تعهداتش در ایــن زمینه عمل
کند و دولت دســتور الزم را بــرای پرداخت منابع
بازنشستگی پیش از موعد صادر کند.

دیدار رئیس پلیس پایتخت
با حناچی

رئیس پلیس پایتخت گفت :کاهش آســیبهای
اجتماعــی و ترافیکی نیازمند همــکاری پلیس و
شهرداری است.
بــه گزارش ایسنا ،ســردار حســین رحیمی در
دیدار با پیروز حناچی شهردار جدید تهران در باغ
نگارستان با اشــاره به خدمات پلیس و شهرداری
برای شــهروندان ،گفت :با هــم افزایی و همکاری
میتــوان آســیبهای اجتماعی را ریشــه یابی و
کاهش داد.
وی با بیان اینکه شــهرداری و پلیس نهادهایی
هستند که بیشترین مسئولیت در اداره شهر و امور
آن را دارند ،گفت :همه ما می دانیم که بســیاری
از مأموریتهای پلیس و شــهرداری ،نزدیک است
و همــکاری و هم افزایی بین پلیس و شــهرداری
می تواند بسیاری از مشکالت اجتماعی و انتظامی
را حل کند.
ســردار رحیمی با تاکید بر اینکه حل مشکالت
ترافیکــی نیازمند همــکاری و هــم افزایی همه
نهادهای مرتبط خصوصا ،شهرداری و پلیس است،
تصریح کرد :با وجود حجم باالی خودروها در معابر
شــهری بدون همفکری این دو نهاد ،تسهیالت و
نظم ترافیکی امکان پذیر نیست و هر تصمیمی در
این حوزه باید در کمیسیونها و شوراهای مربوطه
اتخاذ شود.
وی با اشــاره به سطح آســیبهای اجتماعی و
تاثیر آن بر مدیریت شــهری ،تصریح کرد :یکی از
مســائل مهم در مدیریت شــهری ،موضوع آسیب
هــای اجتماعی اســت و همه می دانیــم که این
موضــوع تک علتی نیســت بلکه در ریشــه یابی
یک آســیب ،به چندین علت می رســیم .بنابراین
موضوعی با این پیچیدگی ،نیازمند نشســت های
تخصصی و مشــترک سازمان های دخیل از جمله
پلیس و شهرداری است و نباید اجازه دهیم برخی
از آســیبها به بحران تبدیل شوند و الزم است با
اقدامــات عملیاتی و جهــادی موضوعات را حل و
فصل کنیم.
دکتــر حناچی نیز به اهمیت وجــود امنیت در
جامعــه و تالش پلیس برای برقــراری این نظم و
امنیت اشاره کرد و از زحمات شبانه روزی مجموعه
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قدردانی کرد.
در پایان ایــن دیدار ،رئیس پلیــس پایتخت با
اهدا لوح تقدیر به شــهردار تهران ،انتصاب وی را
در ســمت خطیر مدیریت شهری کالنشهر تهران،
تبریک گفت.

