
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر: قانوني شدن تجارت ترياك در افغانستان شدني نيست
باشگاه خبرنگاران جوان| پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: »قانوني شدن تجارت ترياك در افغانستان، تنها يك طرح موضوع است كه هيچ گونه قابليت اجرايي ندارد. در دنيا در برخي موارد از ترياك 
براي توليد محصوالت دارويي استفاده مي شود. هيات بين المللي كنترل بر مواد مخدر هم ميزان مواد مخدر طبي مورد نياز را شناسايي كرده و ميزان توليد هر يك از كشورها براي مصارف علمي كامال واضح است و مزارع 
كشت اين موارد تحت محافظت جدي سيستم هاي امنيتي هستند. از آنجا كه حكومت افغانستان كنترل دقيقي بر امنيت كشور خود ندارد، در كشت ترياك براي مصارف دارويي هم نمي تواند نقش نظارتي خوبي را ايفا كند.« 
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 شوراهاي زنانه 
در سيستان و بلوچستان

سرقت از صندوق صدقات 
متوقف مي شود 

اعتم�اد| صندوق ه��اي صدقات، ضد 
سرقت شده و به محل هاي امن منتقل 
مي ش��وند. عل��ي محمد ذوالفق��اري، معاون توس��عه 
مشاركت هاي كميته امداد، روز گذش��ته با اعالم اين 
خبر در مورد فعاليت خيريه ها توضيح داد: »متاسفانه 
خيريه ه��ا در مناطقي ش��كل گرفته اند ك��ه مناطق 
اقتص��ادي اس��ت و در مناط��ق محروم از نظ��ر توزيع 
اقتصادي خيريه كمبودي ب��وده و تالش مي كنيم در 
تعامل با خيريه ها بخش��ي از آنها را به س��مت مناطق 
محروم ببري��م و در جذب مددجو و اراي��ه خدمات به 
طريق مشترك برسيم. چرا كه اگر پول جمع آوري شده 
را در زيرساخت ها هزينه كنيم فقر موجود سريع تر حل 
مي ش��ود. به دنبال تبادل اطالعات با خيريه ها هستيم 
تا همپوشاني كمتر ش��ود چرا كه پوشش يك يتيم به 
نذر و نيت حامي بستگي دارد. يك حامي ممكن است 
بخواه��د يتيمي را در منطقه خاصي پوش��ش دهد، از 
طرفي اطالعات دقيقي نداريم كه يك نيازمند از چند 
خيريه كمك مي گيرد بنابراين در تالشيم به نظام بخشي 

بيشتر ارتباط مان با خيريه ها بپردازيم.« 
ذوالفقاري با اش��اره به جم��ع آوري 35 ميليارد تومان 
درآمد كفاره و فطريه در س��ال گذش��ته، با بيان اينكه 
25 درصد مجموع خدمات كميته امداد از درآمدهاي 
مردمي اس��ت، گفت: »سال گذش��ته 1463 ميليارد 
تومان درآمد داش��ته ايم كه 175 ميلي��ارد تومان آن 
از طريق ش��بكه هاي مردم��ي، 290 ميلي��ارد تومان 
كمك هاي صدقات، 404 ميلي��ارد تومان اكرام يتيم، 
258 ميليارد تومان زكات، 357 ميليارد تومان س��اير 
كمك ه��ا و 20 ميلي��ارد تومان نيز كمك س��ازمان ها 
بوده كه در اختيار ما قرار گرفته است. كميته امداد 10 
ميليون خير را س��ازماندهي كرده و 8 ميليون خير در 
حوزه صدقات، يك ميليون خير در حوزه اكرام يتيم و 
يك ميليون نيز در بحث زكات، قرباني، عيد فطر و غيره 
داريم. البته كمك هايي كه دريافت مي شود متناسب 
با توانايي خيرين نيس��ت و در تالشيم ميزان مشاركت 
خير را با اطالع رساني بيشتر متناسب كنيم.« ابوالقاسم 
رستگار، مديركل اجرايي مشاركت هاي مردمي كميته 
امداد هم در اين نشس��ت ضمن اب��راز نگراني از اينكه 
بسياري از اس��تان هاي محروم حامي ايتام ندارند و در 
20 استان كش��ور، 10 هزار يتيم، فاقد حامي هستند 
در اعالم آخرين رقم مش��اركت هاي مردمي در س��ال 
95 گفت: »سال گذش��ته 292 ميليارد تومان درآمد 
داشته ايم و س��رانه صدقه  هر ايراني، روزانه 103 ريال 
است كه روزانه بايد 4 ميليارد تومان درآمد كسب شود 
تا بخشي از نيازهاي مان را بتوانيم رفع كنيم و اين درآمد 
بايد به 1730 ميليارد تومان برسد در حالي كه اعتبارات 
موجود فقط 25 درصد ني��از را رفع مي كند و در تالش 

هستيم اين ميزان بيشتر شود.« 

 نايب ريي�س انجمن  ام اس اي�ران: تاكنون درمان 
قطعي براي بيماري  ام اس در س�طح دنيا ش�ناخته 
نش�ده و هرگونه ادعا ب�راي درمان اي�ن بيماري از 
طرق مختلفي مانند طب سنتي، غيرواقعي و تقلبي 

است. ايرنا 
  سرپرس�ت هيات بررسي شهرس�تان پاسارگاد 
و بخ�ش مش�هد مرغ�اب از شناس�ايي نزديك به 
يك هزار اثر باستاني متعلق به عصر پارينه سنگي 
تا عصر حاضر در ادامه بررسي هاي باستان شناختي 

شهرستان پاسارگاد خبر داد. ايلنا
  معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش: 
با طبقه بندي مدارس به تيزهوشان و غيره به شدت 
مخالفي�م و ت�الش مي كنيم به س�مت يكپارچگي 

مدارس حركت كنيم. ايلنا
مدير ملي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران: برنامه 

مديريت جامع تاالب زريوار اجرايي شد. مهر

 ايس�نا | اس��تقبال گردش��گران خارج��ي از اماكن 
تاريخ��ي � فرهنگي اس��تان فارس در دو ماه امس��ال 
42 درصد افزايش داش��ت. مدي��ركل ميراث فرهنگي 
فارس از بازديد بيش از 165 هزار گردش��گر خارجي از 
ابتداي فروردين ماه امس��ال تا 31 ارديبهشت ماه خبر 
داد. مصيب اميري گفت: در دو ماه گذشته، 165 هزار 
و 13 نفر از اماكن تاريخي اين استان بازديد كردند كه 
در مقايسه با مدت زمان مش��ابه سال گذشته با تعداد 
116 هزار و 257 نفر بازديد، 42 درصد رش��د داش��ته 
است. او با اشاره به پايين آمدن سن گردشگران خارجي 
و افزايش رشد چش��مگير حضور گردشگران اروپايي، 
آنها را همچنان در صدر گردش��گران ورودي به استان 

فارس اعالم كرد. 

خبر كوتاه

سن گردشگران خارجي پايين 
آمده است

سرخط خبرها كميته امداد گزارش

415 زن در 
شوراهاي سيستان 

و بلوچستان
در  زن   415 انتخ�اب 
ش�وراهاي اين اس�تان 
گام�ي بلن�د در مس�ير 
دشوار توسعه اجتماعي 
است. ش�ايد حضور اين 
زنان بتواند، عوامل ترك 
تحصيل اجب�اري، عدم 
اجازه اش�تغال، ازدواج 
در س�نين پايين و سنت 
چندهمس�ري را از بين 
ببرد و راه را براي حضور 
اجتماع�ي س�اير زن�ان 

هموارتر كند.

خب��ر انتخ��اب 415 زن در 
شوراهاي ش��هر و روستاي 
استان سيستان و بلوچس��تان در رسانه ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي بازتاب گسترده اي 
داشت. اين اتفاق از ديد بسياري از رسانه ها 
و مردم عجيب و تحسين برانگيز بود. حضور 
پررنگ زنان در انتخابات استاني كه معموال 
ن��ام آن با محرومي��ت و توس��عه نيافتگي 
مطرح مي ش��ود، خبري قاب��ل توجه بود. 
نش��اني مثبت از پيش��رفت جامعه زنان در 
پهناورترين استان كشور. اماروستا به روستا 
و شهر به شهر داليل حضور زنان سيستان 
و  بلوچس��تان يا كناره گيري ش��ان بسيار 

متفاوت است. 
»انص��راف دادم.« دليل��ش هر چه باش��د، 
عجيب است. سميه با ش��ور و شوق فراوان 
براي انتخابات ش��وراي روستاي همسرش 
ثبت نام كرده بود و از لحن كالمش بر مي آيد 
اين انصراف از روي ميل باطني نبوده است. 
نتايج انتخابات ش��وراي شهر و روستا اعالم 
ش��ده و در استان سيستان و بلوچستان نام 
415 زن در ميان منتخبان اس��ت. سميه 
هم مي توانس��ت يكي از آنها باشد يا دست 
كم شانسش را براي انتخاب شدن امتحان 
كند. همس��رش مي گويد: »تصميم گرفته 

ش��د زنان روس��تا كنار بروند و فقط مردان 
رقابت كنند.« خودش مي گويد: »به خاطر 
پدر ش��وهرم انصراف دادم. سن و سالي از او 
گذشته، درست نبود ثبت نام كرده باشد و 

راي نياورد.«
ي  ها س��تا و ر ز  ا ي  ر بس��يا ر  د
سيستان وبلوچستان آرايش هاي انتخاباتي 
را مردان تعيين مي كنند. گرچه بس��يارند 
روس��تاهايي ك��ه زنان خودش��ان تصميم 
مي گيرن��د در انتخابات ثبت ن��ام كنند اما، 
كم هم نيستند روستاهايي كه مردان بايد 
به زنان اجازه ثبت نام  دهند و بعد اگر مسير 
بازي تغيير كند، از آنه��ا بخواهند انصراف 
دهند. اتفاقي كه در روستاي همسر سميه 
افتاده اس��ت. گرچه زناني كه در انتخابات 
اين روستا ثبت نام كرده بودند، تحصيالت 
بيش��تري از م��ردان داش��تند و ب��ه گفته 
خودشان با دلسوزي بيشتري مي توانستند 
مس��ائل روس��تا را پيگيري كنند، اما اين 
تصميم گيري م��ردان بود كه آنها را وادار به 
كناره گيري كرد. سميه نيز يكي از اين زنان 
است كه در فضاي مردساالرانه روستايش 
بزرگ ش��ده و به اصرار مادرش زود ازدواج 
كرده است. اما او بعد از ازدواج راهي متفاوت 
از زنان روس��تا را انتخاب كرده است. پس از 
فارغ التحصيلي در رشته علوم تربيتي، مدتي 
را به عنوان معلم در روستايي دورتر از محل 

زندگي اش مش��غول به كار مي شود. بعد از 
مدتي به خاطر محدوديت هاي خانوادگي 
نمي تواند به معلمي ادام��ه دهد و تصميم 
مي گيرد در روس��تاي محل سكونتش و در 
خانه اش يك »روس��تا مهد« تاسيس كند. 
سميه اميدوار است در دوره بعدي شوراها 
بتواند ثبت نام كند و تا آن زمان نيز در محل 
زندگي اش به تربيت كودكان روس��تايش 
بپردازد. مي گوي��د در صورتي كه بتواند در 
دوره بعدي به شورا راه يابد بر خالف دهيار 
زن روستاي همسرش، نماينده اي مستقل 

براي مردمش خواهد شد. 
دهيار اين روستا خانمي است كه حضورش 
در سايه وجود پدري كه به جاي او در جلسات 
شركت مي كند، برنامه هاي روستا را تنظيم 
مي كند و از رفت وآمد مستقل دخترش به 
شهر خودداري مي كند. اما همه 14 دهيار 
بخش مركزي خ��اش اين گونه نيس��تند. 
آسيه، دهيار ديگري اس��ت كه در زاهدان 
درس مي خوان��د و فعاالنه امور روس��تاي 
محل زندگي اش را پيگيري مي كند. همسر 
و خان��واده اش نه تنه��ا محدوديتي براي او 
ايجاد نمي كنند بلكه در نگهداري فرزندانش 
به او كمك مي كنن��د. فهيمه، دختر جوان 
روس��تايي ديگ��ري اس��ت كه امس��ال در 
انتخابات شوراي روستاي محل زندگي اش 
در بخش ايرندگان خاش پيروز شده است. 

پدر او در يكي از درگيري هاي ميان نيروهاي 
مسلح و اشرار منطقه به شهادت رسيده است 
و او مي گويد براي حاكم ش��دن امنيت در 
منطقه تمام تالشش را به كار خواهد بست. 
فهيمه كه دانشجوي سال آخر در شهر خاش 
است، برادرانش را مش��وق اصلي مي داند و 
مي گويد تا به حال كار اجرايي نكرده است، 
اما آدم هاي دور و برش مي توانند به او كمك 
كنند تا تجربه كسب كند و برنامه هايش را 

در روستا اجرا كند. 
داليل مختلفي مي توان براي شركت زنان 
در انتخاب��ات ش��وراها نام ب��رد. از افزايش 
تحصي��الت زن��ان و توس��عه اجتماعي در 
شهرها و روس��تاها، كه فرصت ابراز وجود و 
برخورداري از حق��وق اجتماعي را به زنان 
داده است تا اعتقاد راسخ مردم به دلسوزي 
و كارآمدي زن��ان، از رقابت هاي طايفه اي و 
تالش براي نگه داش��تن اختيارات شورا در 
خانواده، ت��ا نداش��تن كارت پايان خدمت 
سربازي مردان در روستاهاي دورافتاده كه 
زنان را وادار مي كند به جاي مردان ثبت نام 
كنند.  ياركش��ي هاي قومي و قبيله اي نيز 
نقش پررنگ��ي در ترغيب م��ردان به ثبت 
ن��ام زن��ان در انتخاب��ات دارد. در يك��ي از 
روس��تاها مردي براي نگه داش��تن قدرت 
ش��ورا در خانواده خودش، هر دو همسرش 
 را به ثبت نام در انتخابات ش��وراها تشويق 

كرده است. 
 اما رقابت ها و مس��ائل طايفه اي تنها زنان 
را تح��ت تاثير قرار نمي دهن��د بلكه گاهي 
مردان نيز مجبور مي ش��وند كه به اصطالح 
براي مردمداري و راضي نگه داشتن اقوام از 
رقابت انصراف دهند. دربخت و پدرش نيز 
به همين داليل مجبور به انصراف ش��دند. 
پدر امسال براي س��ومين سال متوالي بود 
كه در انتخابات ش��وراها ثبت نام مي كرد و 
در دو دور قبل از دخترش شكس��ت خورده 
بود. مي گويد: »من هم مثل آقاي قاليبافم؛ 
هر س��ال در انتخابات شركت مي كنم و هر 
سال شكس��ت مي خورم. گرچه از شكست 
خ��ودم ناراحت��م ام��ا از پي��روزي دخترم 
خوش��حال مي ش��وم. به او و توانمندي اش 
افتخار مي كنم.« اما امسال به خاطر دلگيري 
اقوام خودش و دخترش مجبور به انصراف 
ش��ده اند. دربخت مي گويد: »اين مردان از 
اقوام بودند و ما نمي خواستيم آنها را ناراحت 

كنيم به همين خاطر انصراف داديم.«
ريش س��فيداني هم هستند كه تحصيالت 
زنان را نقطه قوت آنان مي دانند و معتقدند 
حضور زن��ان در ش��وراها مي توان��د باعث 
پيشرفت امور روستا ش��ود. به عنوان مثال 
در يكي از روس��تاهاي اطراف خاش مردي 
كه چند دوره عضو شورا و از معتمدان روستا 
بوده اس��ت از عروسش هم مي خواهد تا در 

ش��ورا ثبت نام كند. با سواد بودن او مزيتي 
اس��ت كه مي تواند در كن��ار تجربيات پدر 

شوهر، اين دو را در شورا موفق كند. 
گرچه تمام 415 نفري كه در شوراهاي شهر 
و روس��تاي استان سيس��تان و بلوچستان 
انتخاب شده اند با انتخاب و آگاهي پا به اين 
راه نگذاشته اند اما بسياري از آنها زنان بلوچي 
هس��تند كه در اين س��ال ها موانع سنتي و 
منطقه اي را پشت سر گذاشته اند، تحصيل 
كرده اند، كار كرده اند و توانس��ته اند اعتماد 
مردم و ريش س��فيدان روستاها را به دست 
آورند، حتي توانس��ته اند از هنرهاي دستي 
خود ب��راي كارآفريني در روس��تاي محل 
سكونت شان استفاده كنند. اين گونه است 
كه مردم در برخي مناطق بلوچستان زنان 

را دلسوزتر و كارآمدتر از مردان مي دانند. 
نگاه علماي ديني نيز در اين س��ال ها تغيير 
كرده اس��ت. آنها ديگر مانند گذش��ته در 
مقاب��ل حضور زن��ان در جامع��ه ممانعت 
نشان نمي دهند. نقش دولت نيز در افزايش 
مشاركت زنان در روس��تاها، بسيار پررنگ 
بوده است. انتصاب فرماندار زن بلوچ، افزايش 
تعداد مديران زن در استان و فرهنگ سازي از 
سوي بخشداران و فرمانداران، براي افزايش 
مش��اركت زنان نيز بي تاثير نبوده است. به 
عنوان مثال برنامه هاي دورهمي بخشداري 
مركزي نيكش��هر كه بخش قابل توجهي از 
آن به حضور و مش��اركت زن��ان اختصاص 
دارد، باعث شده است زنان اين منطقه براي 
ش��ركت در فعاليت هاي اجتماعي انگيزه 

بيشتري پيدا كرده اند. 
گرچه تنها انتصاب چند فرماندار زن براي 
بهبود وضعيت اجتماع��ي و اقتصادي زنان 
كافي نيست اما همين انتصاب ها بسياري از 
تابوهاي محلي را شكسته و نام حميرا ريگي، 
فرماندار قصرقند، ب��ه عنوان زني قدرتمند 
در بس��ياري از مناطق بلوچس��تان شنيده 
مي ش��ود.   انتخاب 415 زن در ش��وراهاي 
اين اس��تان گامي بلند در مس��ير دش��وار 
توس��عه اجتماعي اس��ت اما آن طور كه در 
شبكه هاي اجتماعي مطرح مي شود نشان 
از برطرف شدن تمام مشكالت، كاستي ها 
و تبعيض هاي��ي كه ب��ر زنان سيس��تان  و 
بلوچس��تان اعمال مي ش��ود نيست. شايد 
حضور اين زنان بتواند، عوامل ترك تحصيل 
اجباري، عدم اج��ازه اش��تغال، ازدواج در 
سنين پايين و سنت چندهمسري را از بين 
ببرد و راه را براي حضور اجتماعي ساير زنان 

هموارتر كند. 

زهرا روستا

ايس�نا| به دنبال درگيري 
روز يكشنبه بين دانشجويان 
دو تشكل دانشگاه اميركبير كه بر اثر نصب 
پوس��تر يكي از مس��ووالن س��ابق كشور و 
شادي دانشجويان به دنبال پيروزي دكتر 
روحان��ي در دوازدهمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري اتفاق افتاد، رييس اين 
دانشگاه از تشكيل هيات منصفه اي به منظور 
رسيدگي به شكايات دانشجويان خبر داد و 
گفت: درگيري بين دانشجويان دو تشكل در 
اين هيات رسيدگي و به شكايات مطروحه 
پاس��خ داده مي ش��ود. دكتر س��يداحمد 
معتم��دي با اعالم اين مطل��ب اظهار كرد: 
روز گذش��ته عده اي از دانشجويان طرفدار 
دولت به مناسبت پيروزي دكتر روحاني در 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
با ه��دف برپايي جش��ن و خوش��حالي در 
دانشگاه اميركبير تجمع مي كنند و در اين 
ميان دانش��جويان پوستر يكي از مسووالن 
س��ابق را در بُ��رد انجمن اس��المي نصب 
مي كنن��د. اين اقدام موج��ب واكنش و در 
نهايت درگيري بين دانشجويان دو تشكل 
انجمن اس��المي و بسيج مي ش��ود كه در 

نهايت درگيري لفظي آنها با كمك نيروهاي 
انتظامات دانش��گاه خاتم��ه مي يابد و آنها 
خواستار برگزاري جلسه با رياست دانشگاه 
مي ش��وند. وي در ادامه تصريح كرد: بعد از 
خاتمه درگيري دانشجويان دو تشكل بسيج 
دانش��جويي و انجمن اسالمي دانشجويان 
ترقي خواه و بنده جلس��ه اي جداگانه يك 
ساعته با دانشجويان هر دو گروه برگزار كردم 
و صحبت هاي اين دانشجويان را شنيدم. اما 
نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه تجمع 
دانشجويان انجمن اسالمي و حامي دولت 
در پي پيروزي دكتر روحاني و در راس��تاي 
فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرمودند 
انتخابات رياس��ت جمهوري پيروزي ملت 
محسوب مي شود، در دانشگاه صورت گرفته 
و اگر اين دانشجويان تخلفي هم در نتيجه 
نصب پوستر يكي از مسووالن سابق انجام 
داده باش��ند بايد توسط مسووالن دانشگاه 
رسيدگي ش��ود و اين درس��ت نيست كه 
تشكل بسيج دانشجويي خودشان مستقيما 

وارد ماجرا مي شدند. 
رييس دانش��گاه اميركبير تاكيد كرد: بنده 
معتقد هستم دانشجويان انجمن اسالمي 

نيز نبايد اقداماتي خالف مقررات دانشگاه 
انجام بدهند در واقع دانشگاه اميركبير يك 
دانشگاه سياسي است و دانشجويان همواره 
در مسائل اجتماعي و سياسي فعال هستند 
و بايد اقدامات��ي كه در اين راس��تا صورت 

مي گيرد در شأن و جايگاه دانشگاه باشد. 
در جلس��ه اي كه با دانش��جويان دو تشكل 
بسيج و انجمن اسالمي دانشجويان داشتيم 
آنه��ا درخواست ش��ان اين بود ك��ه چرا در 
اتفاق روز گذش��ته انتظامات س��ريع عمل 
نكرد. باي��د بگوييم كه م��ا ورود انتظامات 
به مسائل دانش��جويي را در شأن دانشگاه 
اميركبي��ر نمي بينيم و دانش��جويان نبايد 
حرمت دانشگاه را بش��كنند. به گفته وي، 
دانشگاه اميركبير قوانين و مقررات الزم را 
در همه حوزه ها دارد و اگر مساله و اختالفي 
هم وجود داشته باشد الزم نيست كه خود 
دانش��جويان حكم ص��ادر و آن را نيز اجرا 
كنند. در واقع مفه��وم جامعه مدني به اين 
معني است كه هر كسي نمي تواند بر حسب 

تشخيص خود عمل و قضاوت كند. 
دكتر معتمدي خاطرنشان كرد: دانشجويان 
به دليل اقتضاي سني و شور و هيجان زيادي 

كه دارند ممكن است اشتباهاتي هم انجام 
بدهند اما رويكرد ما در دانش��گاه اين است 
كه اقدام و تصميم انجام ندهيم كه موجب 
سرخوردگي آنها شود و بايد تمامي مسائل 

با تدبير و انديشه درست شود. 
رييس دانشگاه اميركبير در پايان از تشكيل 
هيات منصفه دانشگاه به منظور رسيدگي 
به اتفاقات روز گذشته دانشجويان خبر داد 
و گفت: اين هيات به منظور رس��يدگي به 
شكايات دانش��جويان هر دو تشكل انجمن 
اس��المي و بس��يج تش��كيل خواهد شد و 
تمامي شكايات و خواسته هاي دانشجويان 
در اين هيات مورد بررسي قرار مي گيرد. روز 
يكشنبه نصب عكس يكي از مسووالن سابق 
كشور روي بُرد انجمن اسالمي دانشجويان 
ترقي خواه موج��ب واكنش دانش��جويان 
تشكل بسيج دانشجويي شد. اين دانشجويان 
با اس��تفاده از انبر قفل بُرد انجمن اسالمي 
دانشجويان را شكسته و عكس را از روي برد 
برمي دارند. اي��ن رفتار آنها موجب اعتراض 
دانشجويان شده و تجمعي به همين دليل 
صورت مي گيردو در نهايت موضوع با دخالت 

انتظامات دانشگاه خاتمه مي يابد. 

دانشگاه

هيات منصفه رسيدگي به شكايات دانشجويان اميركبير تشكيل مي شود

شورا

ايسنا|  منتخب مردم تهران 
در شوراي ش��هر از معرفي 
هيات رييسه »شوراي منتخبان 21 نفره« 
شهر تهران خبر داد. مرتضي الويري گفت: 
ش��وراي منتخبان ته��ران در حقيقت 21 
كانديداي »ليس��ت اميد« كه با راي مردم 
تهران به شورا راه يافته اند در نخستين جلسه 
خود كه صبح روز  دوشنبه برگزار شد، هيات 

رييسه موقت خود را انتخاب كردند. 
وي افزود: در اين جلسه بنده به عنوان رييس 
و »احمد مسجدجامعي« و »شهربانو اماني« 
به عن��وان نايب رييس و »به��اره آروين« و 
»حجت نظري« به عنوان منش��ي انتخاب 
ش��دند. انتخاب اين افراد به گونه اي است 

كه الويري به عنوان رييس موقت ش��وراي 
شهر و بهاره آروين و حجت نظري به عنوان 
منش��ي ها و مس��جد جامعي نيز به عنوان 
نايب رييس اول و اماني نيز به عنوان يكي از 
بانوان به عنوان نايب رييس دوم انتخاب شد. 
رييس ش��وراي منتخبان تهران از تشكيل 
دبيرخانه اين ش��ورا خبر داد و افزود: از اين 
پس براي تشكيل جلسات بعدي و پيگيري 
كاره��اي اين ش��ورا دبيرخانه اي��ن امور را 
پيگي��ري مي كند. مرتض��ي الويري گفت: 
ديروز  نخستين جلس��ه منتخبان شوراي 
شهر تهران با حضور 19 عضو تشكيل شد. 
اين جلسه در فضايي مناسب با حضور آقاي 
هاشمي و مسجدجامعي تشكيل و در مورد 

دس��تيابي به اطالعات جزيي اداري- مالي 
ش��هرداري تهران بحث و تبادل نظر ش��د 
چراكه براي برنامه ريزي هاي آتي دستيابي 

به اين اطالعات ضروري و حياتي است. 
وي اف��زود: هيات رييس��ه موق��ت تا زمان 
استقرار 21 نفر در شوراي شهر تهران يعني 
14 مردادماه جلسات خود را برگزار مي كند 
و در مورد موضوعات مختلف اين شهر بحث 
و تبادل نظر انجام خواهد ش��د. اين هيات 
رييس��ه اداره جلس��ات و هماهنگي ها را تا 
تشكيل شوراي شهر جديد تهران برعهده 
خواهد داش��ت. رييس ش��وراي منتخبان 
تهران در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا در 
اين جلس��ه درباره انتخاب ش��هردار تهران 

گفت وگويي صورت گرفته يا خير؟ گفت: در 
اين جلس��ه در مورد انتخاب شهردار تهران 
بحثي نشد، اما قطعا اين موضوع در دستور 
جلسات بعدي شوراي منتخبان قرار دارد. 
اين شورا دو روز در هفته جلسات خود را به 
صورت مستمر برگزار خواهند كرد و جلسه 
بعدي روز چهارش��نبه با حض��ور 21 عضو 

منتخب شهر تهران برگزار خواهد شد. 
الويري افزود: در اين جلس��ه آقاي محسن 
هاش��مي ضمن تقدير از پيام رييس دولت 
اصالحات تاكيد كرد كه ه��ر راهكاري كه 
توس��ط جمع 21 نف��ره بيان ش��ود به آن 
پايبند خواهد بود و همچنين صحبت هاي 
تخصصي درباره شهر تهران عنوان كردند. 

تعيين هيات رييسه موقت و تشكيل دبيرخانه شوراي منتخبان تهران

فارس| معاون فني و درآمد س��ازمان تامين اجتماعي 
گفت: به دنبال آن هستيم تا 2 ماه آينده سيستم متمركز 
تجميع سوابق را اجرايي كنيم تا ديگر بيمه شدگان تامين 
اجتماع��ي نياز به حضور در ش��عبه هاي مختلف براي 
تجميع سوابق بيمه را نداشته باشند. محمدحسن زدا 
در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 50 برنامه عملياتي در 
معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تعريف و 
در حال اجرا است كه بر اساس اين برنامه ها ارايه خدمات 
به بيمه شدگان سازمان با سهولت بيشتري ارايه خواهد 
ش��د. وي افزود: در حال حاضر پرداخت مس��تمري ها 
متمركز شده اس��ت و ليست ها نيز به صورت اينترنتي 

ارايه مي شودو  ابالغ ها را نيز مكانيزه اعالم مي كنيم. 

 ايرنا| سازمان پزش��كي قانوني از افزايش 27/2 درصدي پرونده هاي قصور پزشكي در سال 
گذشته خبر داد و ش��مار اين پرونده ها به 7 هزار و 214 مورد افزايش يافت كه از مجموع اين 
پرونده ها، 3 هزار و 126 پرونده منجر به محكوميت و 4 هزار و 88 مورد نيز تبرئه شد. بر اساس 
اين گزارش، بيشترين ميزان ش��كايات به ترتيب مربوط به رشته هاي جراحي زنان و زايمان 
و نازايي، جراحي عمومي، جراحي ارتوپدي، دندانپزشكي و پزشكي عمومي است و كمترين 
ميزان شكايات قصور مربوط به رشته هاي پزشكي قانوني، روماتولوژي، داخلي كليه و غدد است. 

 افزايش 27 درصدي پرونده هاي قصور پزشكي
 در سال گذشته

ميزان| فرمانده انتظامي سرپل ذهاب از كشته و زخمي شدن دو تن طي حادثه انفجار مين 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ »محمدرضا ياري« گفت: »عصر يكشنبه يك مين به 
جا مانده از دوران دفاع مقدس در منطقه سرقلعه بخش مركزي اين شهرستان منفجر شد. 
بر اثر اين انفجار يك نفر كشته و يك نفر نيز به علت شدت جراحات وارده توسط نيروهاي 
امدادي به مراكز درماني سرپل ذهاب اعزام ش��د. قربانيان از كشاورزان منطقه بودند كه 

حين كار در زمين كشاورزي روي مين رفته و اين حادثه رخ داده است.«

 انفجار مرگبار مين در سرپل ذهاب 
قرباني گرفت

سالمتحادثه

 سيستم متمركز تجميع 
سوابق بيمه اي اجرايي مي شود

خبرگزاري فارس


