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نظر سخنگوی ناجا درباره طرح »حیات 
شبانه پایتخت«

| سخنگوى نيروى انتظامى درباره طرح 
«حيات شبانه» پايتخت، اعالم كرد كه پليس از 
هرطرح مفيد و مورد وفاق نهادهاى حاكميتى 

براى ارتقا نشاط اجتماعى استقبال مى كند.
ســردار احمد نوريان با بيــان اينكه، نيروى 
انتظامى از هر گونه طرح ارتقاء نشاط و شادابى 
جامعه در راســتاى زيســت مومنانه مبتنى بر 
فرهنگ ايرانى اسالمى، استقبال مى كند، گفت: هر گونه طرح فرهنگى، 
اجتماعى، ترافيكى، عمرانى و ... بويژه در كالنشــهرها و پايتخت نياز به 
بررسى و كارشناسى از ابعاد مختلف دارد و على القاعده نبايد سازمان ها 
بصورت جزيره اى و بخشــى براى شهر و ساكنان آن و ديگر سازمان ها و 
نهادها تصميم گيرى كنند، بلكه به معناى واقعى براى اجرا يا عدم اجراى 
يك طرح الزم است از مشــاركت و همفكرى مردم و نخبگان همچنين 
نظر كارشناسى دســتگاه ها و مجموعه هاى مرتبط بهره گيرند.به گفته 
سخنگوى ناجا در موضوع حيات شــبانه، تا كنون صرفا كلياتى از سوى 
بعضى از افراد و مجموعه هاى تابعه مديريت شــهرى در سطح رسانه ها 
مطرح شده است كه نمى توان بدون بررسى و اطالع از جزئيات اجرايى، 
درباره آن اظهار نظر كرد.نوريان اضافه كرد: به نظر مى رســد با تشكيل 
كارگروه مشترك اجرايى و نخبگانى از زواياى مختلف بويژه بخش هاى 
معطوف به ماموريت هاى انتظامى اعــم از جنبه هاى ترافيكى، خدماتى، 
امنيت عمومى و غيره طرح مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته و نسبت به 

تصميم گيرى در مورد آن اقدام الزم صورت گيرد.

سفر دانش آموزان به گرجستان بدون 
اطالع مقامات بوده است

| وزير آموزش و پرورش ضمن ابراز تاسف 
از حادثــه رخ داده براى ســه دانش آموز در اردوى 
گرجســتان با بيان اينكه اين اتفــاق بدون اطالع 
قبلى مقامات مسئول رخ داده لذا كسى را نمى توان 
پيدا كرد از او توضيحى بخواهيم، گفت: همان طور 
كه پيش از اين هم گفته شــده، برگزارى سفرهاى 
خارجى هيچ توجيهى نــدارد اال مواردى كه در آن 
بحث مسابقات بين المللى مطرح باشد چرا كه در اين گونه موارد تمام مسائل 
ايمنى براى دانش آموزان رعايت مى شود.بطحائى  در حاشيه جلسه هيئت 
دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاســخ به اين پرســش كه تمهيدات 
دولت و وزارت آموزش و پرورش براى حادثه ديدگان اردوى دانش آموزى در 
گرجستان چيست؟ اظهار كرد: از اين اتفاق متاسف هستم و بارها به اولياى 
دانش آموزان اعالم كرده ايم كه اينگونه سفرها هيچ ضرورتى ندارد، به خصوص 
كه وقتى بدون اطالع مقامات رسمى اين اتفاقات مى افتد.وى با بيان اينكه چون 
اين اتفاق بدون اطالع قبلى مقامات مسئول رخ داده لذا كسى را نمى توان پيدا 
كرد از او توضيحى بخواهيم، گفت: همان طور كه پيش از در مورد سفرهاى 
خارجى گفته شده، برگزارى اين ســفرها هيچ توجيهى ندارد اال مواردى كه 
در آن بحث مسابقات بين المللى دانش آموزان مطرح باشد كه در اين صورت 
تمامى مسائل ايمنى براى دانش آموزان رعايت مى شود.وزير آموزش و پرورش 
گفت: ما در ســطح بين المللى و حوزه هاى ملى مثل ورزشى، دانش آموزان 
را خودمان بر اساس فرآيندهاى تعيين شــده به اردوها مى فرستيم كه تمام 

استانداردهاى الزم و مراقبت هاى ايمنى براى دانش آموزان اتفاق مى افتد.

 وضعیت آب از آنچه گفته می شود
بسیار بدتر است

| رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه وضعيت آب در 
كشور از آنچه گفته مى شود، بسيار بدتر است، اعالم كرد كه كمتر از 50 سال آينده 
ديگر آب تمام مى شود.عيسى كالنترى (رييس سازمان حفاظت محيط زيست) در 
واكنش به برخى اظهارنظرها مبنى بر اينكه نفت تا 40 سال آينده و آب تا 50 سال 
ديگر در ايران تمام مى شــود، گفت: وضعيت آب كشور از آنچه كه گفته مى شود، 
بسيار بدتر است.وى ادامه داد: با توجه به تغيير اقليم و كاهش بارش ها مطمئنا ما 
با مشكالت بسيارى مواجه خواهيم شد. براساس آمارها بارندگى در سال گذشته 
25 درصد كاهش پيدا كرده است و به زير 200 ميليمتر مكعب رسيده است.معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به كمبود آب شديد 
در كشور خاطرنشــان كرد: اگرچه ميانگين بارش كاهش پيدا كرده و با تغييرات 
اقليم مواجه هستيم، اما متاسفانه در مقابل مصرف آب روز به  روز بيشتر مى شود. 
آب مانند نفت نيست كه با توجه به نياز مصرف شود و به اندازه نياز و فروش بازار 
برداشت شــود.وى ادامه داد: آب از حد نياز ما كمتر است، اما نفت بيشتر از حد 
نياز ماست، اگر بيشتر هم توليد شــود، بازار از ما خريدارى نمى كند، از همين رو 
برداشت و استخراج نفت براســاس نياز است، چرا كه نمى توانيم آن را بفروشيم و 

بازار خريد وجود ندارند.

افزایش آمادگی عملیاتی در اولویت ناجا
| جانشين فرمانده ناجا، افزايش آمادگى عملياتى نيروهاى انتظامى در 
هر زمان و مكان به منظور مقابله با مجرمان، هنجارشكنان و ناامن كنندگان 
كشور را اولويت امسال ناجا عنوان كرد.سردار» اسكندر مومنى» در كميسيون 
ويژه عمليات فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان در جمع معاونان و مديران 
اين فرماندهى گفت: با توجه به اينكه دشمن تحريم هاى جديدى را عليه نظام 
جمهورى اسالمى ايران اعمال كرده و پروژه فشــار اقتصادى و ايجاد بحران 
هاى اجتماعى را در برنامه خود قرار داده به همين دليل الزم است تا نيروهاى 
انتظامى به عنــوان حافظان نظم و امنيت، آمادگى خود را بيش از گذشــته 
افزايش دهند.وى افزود: برابر تدبير فرمانده نيروى انتظامى، افزايش آمادگى 
عملياتى نيروها در هر زمان و مكان براى مقابله با مجرمان، هنجارشــكنان و 
ناامن كنندگان كشور در اولويت امسال ناجا قرار گرفته و بايستى فرماندهان 
انتظامى اســتان ها از تمام ظرفيت هاى خود در اين زمينه اســتفاده كنند.
اين مقام ارشــد نيروى انتظامى كشــور با بيان اينكه عمل نكردن به وظايف 
خود توسط برخى دستگاه ها، نهادها و حتى مردم باعث تبديل شدن مسائل 
اجتماعى به امنيتى مى شود، گفت :بايستى هر شخصى در هر جايگاه و رتبه 

اى كه قرار دارد در برابر نظم و امنيت جامعه احساس مسئوليت كند.

 اجتماعی شدن سالمت
نیازمند همکاری و همدلی است

| وزير بهداشت گفت: سالمت به عنوان يكى از شاخص هاى اساسى توسعه 
پايدار جوامع، وقتى اثربخش خواهد بود كه در مشاركت عمومى و معنادار محقق 
شــود.در پيام دكتر سيدحسن هاشمى به ســومين همايش توجيهى- مشورتى 
معاونت اجتماعى در كالن منطقه سه دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در كرمانشاه 

آمده است:
« پذيرش مسئوليت فردى و اجتماعى در پايش سالمت، از جمله امورى است كه 
در دين اسالم به آن عنايت فراوان شده و در دنياى امروز نيز سالمت، امرى فردى 
نيست و رويكرد اجتماعى شدن آن در تعريف سازمان جهانى بهداشت مورد توجه 
جدى اســت.بهره گيرى از همه ظرفيت هاى نرم افزارى و سخت افزارى، گسترش 
فعاليت هاى اجتماعى در قالب كانون هاى ســالمت محالت و تعامل سازنده همه 
دستگاه هاى اجرايى و مدنى در سطوح گوناگون مجمع سالمت، استفاده بهينه از 
فرصت هاى اطالع رسانى، آموزش و ارتقاى سواد سالمت جامعه از طريق شبكه هاى 
بهداشت، ترويج همكارى هاى بين بخشــى و فرهنگ سالمت، يارى نيازمندان و 
همدلى با اقشار مرجع خصوصا اهل هنر و فرهنگ، خيران و سازمان هاى مردم نهاد 
از اركان اصلى جريان اجتماعى شدن سالمت به شمار مى رود و مى بايست در چنين 

نشست هاى تخصصى مورد توجه قرار گيرد. 

خبرنامه دریچه

سپنتانیکنامسفیرصلحمیشود

| استاندار تهران با اشــاره به طرح بهسازى اجتماع 
محور محلــه دروازه غار (هرنــدى) گفت: ايــن طرح يك 
طرح اجتماعى اســت ما به دنبال طرح امنيتى نيســتيم و 

نمى خواهيم كه منطقه را امنيتى كنيم.
جلسه شوراى اجتماعى استان تهران با موضوع ساماندهى 
آسيب هاى اجتماعى در محل استاندارى تهران برگزار شد. 
در اين جلسه حسين زاده طرح بهسازى اجتماع محور محله 

دروازه غار (هرندى) را ارائه داد.
محمدحسين مقيمى با بيان اينكه مسئله محله دروازه غار و 
مشابه آن در همه شهرهاى استان وجود دارد، گفت: مشكالت 
در محالت وجود دارد چون آســيب اجتماعى وجود دارد و 
نمى توانيم بگوييم اين مشكالت نيست مگر اينكه بخواهيم 
اين مشكالت را نبينيم و چشم هايمان را بر روى آن ببنديم 
اما اگر بخواهيم با چشمان باز مشكالت اجتماعى را ببينيم، 
در برخى محله هاى باالى شهر تهران نيز بخش هايى وجود 

دارد كه مشابه محله دروازه غار است.
وى با بيان اينكه در محله دروازه غار چند اين مســئله و 
آسيب اجتماعى دست به دست هم داده است، تصريح كرد: 
در گذشــته در اين منطقه كارگاه هاى صابــون پزى وجود 
داشت كه آن را به خارج از تهران منتقل كردند و در حقيقت 
اشتغال را از اين منطقه گرفتيم و پارك براى آن ساخته در 
حقيقت ماهيت اين منطقــه را تغيير داديم بدون آنكه آن را 
مديريت كنيم.استاندار تهران با بيان اينكه در نزديكى منطقه 
هرندى ميدان شوش بلورفروشى ها و مجتمع تجارى بزرگى 
ساخته شده اســت و خريد و فروش بلورجات در آن منطقه 

فعاليت دارد، تصريح كرد: فعاليت اين صنف نشان مى دهد 
كه محله شــوش و هرندى محله فقيرى نيست كه بگوييم 
فقر باعث چنين اقدامى شــده است.مقيمى تاكيد كرد: من 
معتقدم حل مشكالت مســئله هرندى اراده مى خواهد 20 
سال اســت كه مى گوييم دروازه غار اين مشكالت را دارد و 
20 ســال ديگر هم كه بيايد باز هم مى گوييم اين مشكالت 
وجود دارد همچنين 20 سال است كه دانشگاه ها طرحهاى 
مطالعاتى و علمى در حوزه اجتماعى انجام مى دهند اما چون 
اراده اى براى اجراى آن وجود ندارد يا البته اراده وجود دارد 
اما پشتيبانى الزم نشده است تاكنون هيچ اقدام موثرى انجام 
نشده است.مقيمى با بيان اينكه ما بايد تصميم بگيريم كه آيا 
مى خواهيم به حل مشكالت مسئله دروازه غار ورود كنيم يا 
خير گفت: اگر اراده باشد يعنى همه سازمان درگير مسائل 
اجتماعى قدم گذارند و مسئوليت بپذيرند، ما نيز وارد ميدان 
مى شــويم.مقيمى با بيان اينكه براى حل مشكالت مسئله 
دروازه غار نيازمند تشــكيل كارگروه هســتيم گفت: طرح 
بهسازى اجتماع محور محله دروازه غار  يك طرح اجتماعى 
اســت ما به دنبال طرح امنيتى نيســتيم و نمى خواهيم كه 
منطقه را امنيتى كنيم. انواع و اقسام مشكالت در دروازه  غار 
وجود دارد اما از همه مهمتر افرادى هستند كه در اين منطقه 
مشاغل دون و نامطلوب دارند بايد مشاغل ارزشمند جايگزين 
اين مشاغل شــود بنابراين بايستى آموزش هاى الزم در اين 

منطقه انجام شود.
وى تاكيد كرد: براى من به عنوان نماينده دولت ســخت 
است كه در گوشه اى از تهران كه مى تواند از لحاظ اقتصادى 

به اقتصاد شهر و كشور كمك كند شايد يكسرى اشتغال هاى 
نامطلوب و غير حالل باشند.

در ادامه اين جلسه سياوش شــهريور فرماندار رى با بيان 
اينكه طالق در ميان آسيب هاى اجتماعى باالترين اولويت را 
در شهرستان شميرانات دارد، گفت:50 تا 60 درصد كودكان 
در اين منطقه تك والد هستند و به علت تاثيرپذيرى فرهنگى 
از ديگر خرده  فرهنگ هاى اجتماعــى معضل طالق در اين 

منطقه ايجاد شده است.

وى ادامه داد: براى كاهش طالق در منطقه شميرانات طرح 
زندگى بهتر كه كارهاى مطالعاتى آن انجام شــده است قرار 
است اجرايى شود.سپس مقيمى با اشاره به اينكه ما طرح ها 
و تحقيقات علمى در حوزه مسائل اجتماعى چيزى كم نداريم 
اما همه در كتابخانه ها در حال خاك خوردن هستند، گفت: 
ميزان طالق در اســتان تهران باالست ما نمى خواهيم فقط 
بابت اين موضوع غصــه بخوريم بلكه مى خواهيم اول جلوى 

رشد آن را بگيريم و سپس آن را كاهش دهيم.

آمار طالق در تهران باالست
استاندار تهران:

| عضو شوراى شهر يزد گفت: در كنار وظايفم پيام صلح و همدلى ايرانيان را انتقال مى دهم. سپنتا نيكنام 
با بيان اينكه حضور مجدد من در شوراى شهر يزد نتيجه وحدت و همدلى است، گفت: اتحاد و همدلى بين مردم و 

مسئوالن سبب شد كه اين اتفاق رخ دهد.
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