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فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

 60درصد تخلفات رانندگی با دوربین ثبت میشوند
بــه گفتــه ســرداررحیمی 60 ،درصــد
اعمال قانونها با دوربین است و توسط
دوربین انجام میشود و تنها  40درصد
توسط مأموران پلیس صورت میگیرد.
بهگــزارش ایســنا ،فرمانــده انتظامــی
تهــران بــزرگ در همایــش راننــدگان
قانونمند با بیان اینکه متوجه شدهایم
چقــدر کار راننــدگان ارزشــمند اســت،

گفــت :جالب اینکــه رانندگان باشــرف
و دوســتدار مــردم و انقــاب ،قاطعانه
ایســتادهاند و بــا وجود بیــان مطالبات
خود اما کار مــردم را زمین نمیگذارند
و انجام میدهند.
رحیمی اضافــه کرد :حدود یک ســوم
جرایــم و تخلفــات در تهــران رخ
میدهــد؛ البتــه بایــد گفــت کــه اکثــر

خیابانهــای تهران بــه دوربین تجهیز
شــده و آمار تخلفــات را ثبت میکنند.
بــه همیــن جهــت  60درصــد اعمــال
قانونهــا بــا دوربیــن اســت و توســط
دوربین انجام میشود و تنها  40درصد
توسط مأموران پلیس صورت میگیرد.
دوربینهــا در تهــران شــبانهروز آمــار
میگیرنــد و برای قانونگریــزان اعمال

قانونمیکنند.
وی در ادامــه گفــت :توقــع و انتظــار ما
ایــن اســت کــه ســایر راننــدگان بدانند
که موضــوع آمــوزش و فرهنگســازی
در آمــد و شــد ،جــزو اولویتهــای
اصلــی نیــروی انتظامی اســت ،یعنی
اصلیتریــن اولویت ما بحــث آموزش
اســت .البتــه رانندگانــی کــه قوانیــن و

مقــررات را رعایــت کنند همــواره مورد
توجــه و عنایــت پلیــس قــرار خواهنــد
گرفت.
ســردار رحیمــی در بخــش دیگــری از
صحبتهایش بــه اقدامات آموزشــی
نیــروی انتظامــی اشــاره کــرد و گفــت:
راننــدگان متخلفی که خودروهایشــان
بــه ســتاد ترخیص منتقل شــده قبل از

دریافــت خــودرو کالسهای آموزشــی
را میگذراننــد و  120هــزار راننــده را در
طول شــش ماه گذشــته تا به امــروز در
تهران آموزش دادهایم .همچنین برای
 25هزار راننده تاکسی نیز با هماهنگی
با تاکســیرانی و  12هــزار راننده اتوبوس
نیــز آموزشهــای الزم را در ایــن زمینه
دادهایم.

آیا فرونشستها ،راهآهن سراسری تهران –مشهد و اتوبان حرم تا حرم را میبلعند؟

فروچالهها در دشت ورامین به کمین «قطارهای مسافربری» نشستند!
زهرا کشوری
خبرنگار

راه اندازی خزانه شهرداری
برای ساماندهی درآمدها و هزینهها

شــهردار تهــران از راهانــدازی خزانــهداری شــهرداری تهــران
خبــر داد و گفــت :با این اقدام همه داراییهای شــهرداری به
اخبار خزانه واریز و از خزانه برداشت میشود تا درآمدها و هزینهها
مشــخص باشــد.بهگزارش ایسنا ،سید محمدعلی افشــانی در نشست با اعضای
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :شهرداری تهران 56هزار میلیارد
تومان بدهی دارد که از این میزان  23هزار میلیارد تومان مربوط به سیستم بانکی
است .درباره طلبهای شهرداری از دولت هم کارگروهی با حضور نمایندگانی از
ســازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران تشکیل شــده است تا در این زمینه به
جمعبندی کامل برســیم .وی تصریح کرد :یکی از طلبهای شــهرداری تهران از
دولت مربوط به حوزه حمل و نقل عمومی است که طبق مصوبهای که مجلس
تأیید کرده است ،تاکنون به یک میلیارد دالر رسیده است.

نزاع 5 ،درصد در تهران افزایش یافته است

اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهــران گفت :از ابتــدای فروردین تا پایــان مرداد
امسال 44هزار و 389نفر بهدلیل آسیبهای ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی
استان تهران مراجعه کردهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
5درصد افزایش یافته است .روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
اعالم کرد :سال گذشته در همین مدت 42هزار و171نفر بهدلیل آسیبهای ناشی
از نزاع به مراکز پزشــکی این اســتان مراجعــه کرده بودند .بر اســاس این گزارش،
مراجعهکنندگان در پنج ماهه امسال به پزشکی قانونی بهدلیل آسیبهای ناشی
از نــزاع  28هــزار و 568نفر مرد و 15هــزار و  821نفر زن بودند .همچنین درمرداد
امسال نیز آمار مراجعان نزاع با6درصد افزایش نسبت بهمدت مشابه سال 96به
 9هزار و  316مورد رسید.

گام مجلس در مسیر «حبسزدایی»

اما در این ماده آمده که اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود
ادامه از داشته باشد بازپرس حق دارد که مجدداً قرار را ابقا کند ولی
صفحه اول دیگر مدت آن را ذکر نکرده اســت ،که معموالً بازپرسهای
ما به دلیل وجود شــرایط ذکر شــده در ماده  238این قرار را ابقا میکردند.اما در
حال حاضر قانونگذار اقدام مهمی انجام داده و این موضوع را به صورت مضیق
تعریف کرده اســت .قانونگذار میگوید :بازپرس در بعضی از جرایم تا یک ماه و
در برخی از جرایم هم تا دو ماه ،حتماً باید قرار را فک کند .اگر دلیلی برای ابقای
قرار وجود داشته باشد تنها میتواند یک بار دیگر آن را تمدید کند و بعد از آن حق
انجام این کار را ندارد .منظور قانونگذار از اصالحیه ماده  242قانون آیین دادرسی
کیفری این است که بازپرس در صورتی که یک فرد در بازداشت و یا زندانی است
شرایط تحقیق را به نوعی در حالت فوقالعاده برقرار کند که منتهی به تصمیم
نهایی شود .یا در صورتی که منتهی به تصمیم نهایی کیفرخواست و یا قرار جلب
به دادرسی نمیشود حتماً باید قرار شدید را به قرار خفیف تبدیل کند تا موجب
آزار و اذیت متهم در زندان یا موجب آزار خانوادههای او نباشد و بار سنگینی هم
بر خانوادههای آنها تحمیل نکند.
این اقدام نمایندگان مجلس را باید به فال نیک گرفت و آن را در راستای مقررات
حبسزدایی دانســت و نگاه امیدوارانه داشــت که بازپرسها هم به این موضوع
توجــه الزم را داشــته باشــند .البتــه بهتر بود که قانونگــذار در این راســتا ضمانت
اجرایی را برای عدم توجه بعضی از بازپرسها یا مقامات قضایی به این موضوع
پیشبینی میکرد که امیدواریم این موضوع در زمان بررسی جزئیات مورد توجه
نمایندگان ملت قرار بگیرد.

عکس :ایسنا

مدیــر منابــع طبیعــی ورامیــن از
بلعیــدن خــط آهــن سراســری تهران
– مشــهد توســط فروچالهها در دشت
ورامیــن خبــر میدهــد .حــال ایــن
ســؤال پیش میآید که آیــا باید هر آن
منتظــر بلعیدن قطــاری پر از مســافر
در ایــن مســیر بــود؟ «احمــد فدایی»
در گفتوگــو بــا «ایــران» احتمــال
ایــن اتفــاق تلــخ را قــوی میدانــد و
میگوید«:ســطح آبهــای زیرزمینــی
هــر روز در منطقــه پایینتــر مــیرود و
دشت ورامین هر لحظه بیشتر در خود
میشــکند ».به گفته او فرونشســتها
حتــی اتوبان حرم تا حرم را هم شــیار
انداخته اســت .از نگاه او در این نقطه
هم خطر به انتظار مســافران نشســته
اســت .هــم راه و شهرســازی درگیــر
اســت و هم حوزه ریلی کشــور .فاجعه
فرونشســت در مســیر قطار سراســری
تهران – مشهد هم از سدسازیها آب
میخورد .فدایی میافزاید«:سدهایی
که بــاالی رودخانههــای جاجرود ،کن
و شــور ســاختند با کاهش بارش باران
همدســت شــدند تا قلب دشــتهای
ورامیــن را شــکافی عمیــق بدهنــد».
دشــت ورامین در جنــوب پایتخت به
گفته این کارشناس از آبهای سطحی
جان میگرفت .ســفرههای زیرزمینی
هــم از این جریــان تغذیــه میکرد اما

برداشــتهای بیرویــه ترک بــه جان
دشــت انداخت.حســاب و کتابهــای
ســازمان منابع طبیعی نشان میدهد
کــه فرونشســتها تــا عمــق  30متری
دشــت ورامیــن را شــکافته اســت.
فرونشســتهایی کــه طــول آنهــا بــه
 300تــا  400متــر میرســد .عــاوه بــر
سدســازی ،حفــر چاههــای عمیق هم
کشــاورزان منطقه را در ردیف نخست
متهمیــن فرونشســتهای خطرنــاک
دشــت ورامیــن قــرار داده اســت.
براســاس آمــار شــرکت آب منطقهای
تهران ،سه هزار و  200حلقه چاه مجاز
و غیرمجاز شــیره جان دشــت ورامین
را میمکننــد .مدیــر منابــع طبیعــی
ورامیــن نیــز میگویــد« :بــاران مرهم
درد فرونشســتها نیســت ».او اعتقاد
دارد کــه تغذیــه مصنوعی ســفرههای
زمینی و جلوگیری از فرونشســتهای
فزاینــده میتوانــد تا حــدودی فاجعه
را در دشــت ورامیــن کاهــش دهد .به
اعتقاد این کارشناســان ،فرونشستها
قدرت نگاهداشت آب در درون خاک
را گرفتهاند .دست انتقام طبیعت هم
در همین نقطه از آستین زمین بیرون
میآیــد .زخم فرونشســت امــکان هر
نوع کشاورزی را از روستای معین آباد
پیشــوا و «ابردژ ورامین» گرفته اســت.
کشــاورزان چالههــا را هــم بــا خاک پر
کردهانــد امــا راه بــه جایــی نبردهانــد.
آمارهــای مدیــر جهــاد کشــاورزی
شهرســتان ورامیــن خبــر از کاهــش

کشــت محصوالت استفاده میکنند».
بــه اعتقــاد کارشناســان ،کشــاورزان
دشــت ورامین باید به ســمت کشــت
گلخانــهای و صنعتــی برونــد .فدایــی
اعتقــاد دارد که برای حل این معضل
پیــش رونده نیاز به عزم ملی در حوزه
آب وجــود دارد .او برخــاف بدبینــی
دیگر کارشناسان اعتقاد دارد میتوان
بــا راهکارهایــی وضعیــت دشــت
ورامین را تا  70درصد به قبل از وقوع
فروچالهها بازگرداند.

وســعت  80هــزار هکتــاری زمینهای
قابــل کشــت بــه  37هــزار هکتــار
میدهــد .بــه گفتــه «محمدحســین
تاجیــک» کمبــود منابــع آبــی باعــث
شــده تــا افــراد بیــش از حــد مجــاز به
اســتحصال آب از منابــع زیرزمینــی
بپردازند .این استحصالها ،آبخوانها
را خالــی میکنــد .زمیــن شــناسها
هم شــیپور مــرگ «آبخوان هــا» را در
دشــت ورامیــن بــه صــدا درآوردهاند!
فرونشســت ابــردژ همــان شــکافی
اســت که تا نزدیکی راهآهن سراســری
تهــران -مشــهد رســیده و بــه کمیــن
قطارهــای عبــوری نشســته! ایــن
فروچالههــا بــرای زیرســاختهای

شــهری مثل خطوط انتقــال آب و گاز
هم نقشه دارند.
ëëچه باید کرد؟
کارشناســان راهــکار نجــات دشــت
ورامیــن را «تغذیــه مصنوعــی»
میداننــد .فدایی هــم اعتقــاد دارد با
تغذیه مصنوعی آبهــای زیرزمینی،
میتوان درد دشت ورامین و پاکدشت
را درمان کــرد .او میگوید«:باید آب را
در شــنزار رهــا کــرد و این رهاســازی تا
نفوذ الیههای زیرزمینی ادامه داشــته
باشــد ».تغذیــه مصنوعــی راهــکاری
اســت که پیش از او «پرویــز کردوانی»
جغرافیدان هم آن را نســخهای برای

درمان نســبی فرونشســتها دانســته
بــود .فدایــی میگویــد« :میتــوان در
هــر هکتــار تــا  250مترمکعــب آب
را وارد ســفرههای زیرزمینــی کــرد».
فدایــی هدایــت روان آبهــا و احیــای
«تــاالب بندعلــی خــان» را یکــی از
قدمهــا بــرای جلوگیــری از گســترش
فروچالههــا در ایــن دشــت میدانــد.
هرچنــد فروچالههــا دخــل بخشــی از
زمینهای کشاورزی را در آوردهاند اما
به گفتــه فدایــی ،کشــاورزان همچنان
بهدنبــال کشــت گنــدم ،هندوانــه و
طالبــی هســتند .او این محصــوالت را
پرآب برمــی داند و میگویــد«:در این
دشت حتی از روش غرقابی هم برای

ëëآیــا میتــوان بــا تخلیــه آب ســدها،
دشت ورامین را نجات داد؟
پاســخ فدایــی بــه ایــن ســؤال منفــی
است .سدهایی چون ماملو ،لتیان و...
آب شــرب تهــران را تأمیــن میکنند و
بازکــردن آنهــا به روی دشــت ورامین
مســائل اجتماعی در پایتخت را رنگ
و بوی امنیتــی میدهــد .بنابراین این
گزینه از ســوی مســئوالن کنارگذاشــته
شده است! کارشناسان گزینه استفاده
از آب فاضــاب تهــران را روی میــز
مذاکــره گذاشــتهاند .حفــر خطــوط
انتقــال آن هــم در جریــان اســت.
روی پســابها هــم حســاب ویــژهای
بــاز کردهانــد .فدایــی اعتقــاد دارد اگر
ایــن پســابها به تــاالب بندعلی خان
برســد میتوانــد تــا حــدودی از فرایند
فرونشســتها جلوگیــری کنــد و ریــه
ورامینیها را هم از ریزگردهای ناشــی
از خشک شدن دشت برهاند.

گزارش «ایران» از تأثیر فضای مجازی بر سالمت روان جوانان و نوجوانان

جوانان هفتهای  42ساعت از اینترنت استفاده میکنند
یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

کارشناســان زنــگ خطر ابتال بــه اختالل
روانــی را بــرای جوانــان  18تا  36ســال به
صــدا درآوردهاند .از نــگاه آنها بیش از هر
عامــل دیگری این شــبکههای اجتماعی
هستند که اضطراب ،افسردگی و وسواس
را بــه جــان این طیــف ســنی میاندازند.
البته ایــن نظریه مخالفانی هــم دارد ،به
طوری که برخی از صاحبنظران ،استفاده
از فضای مجازی را ناشــی از تغییر الگوی
جهانی جوانی میدانند و معتقدند دیگر
زمــان محرومیــت از ایــن فضــا بــه پایان
رســیده و بهتر اســت فرهنگســازی الزم
بــرای اســتفاده از آن آمــوزش داده شــود.
اهمیــت فضای مجازی بر ســامت روان
آنقدر پررنگ اســت که یکی از شعارهای
هفتــه جهانــی ســامت روان بــه نقــش
فضــای مجــازی بــر جوانــان اختصــاص
یافته است« .مهدی تندگویان» ،معاونت
ســاماندهی امــور جوانان هــم از موافقان
اســتفاده از فضــای مجازی بــرای جوانان
توگــو بــا «ایــران» تأکیــد
اســت و در گف 
میکنــد :نزدیــک بــه دو ســوم جمعیت
 80میلیونی کشور دارای گوشی هوشمند
هســتند کــه بیــش از  50درصــد از آنهــا را
جوانانتشکیلمیدهند.
تندگویــان تأکیــد میکنــد کــه حــذف
فضای مجــازی از اوقــات فراغت جوانان
غیرممکن است و میگوید :بهتر است به
جای فیلترینگ فضای مجازی که باعث
ترویــج دور زدن قانــون در بیــن جوانــان
میشود ،این هزینه را صرف آموزش برای
استفادهازاینفضاکنیم.متأسفانهتاکنون
هیچ برنامه مؤثری برای آموزش جوانان
بــرای اســتفاده از ایــن فضا انجام نشــده
اســت که همین موضوع باعــث افزایش
آسیبهایاجتماعیمیشود.
معاونت ساماندهی امور جوانان به تأثیر
فضــای مجــازی در پیشــرفت و جهانــی
شــدن اشــاره میکند و میگوید :استفاده
از ایــن فضــا حتــی بــه دل خانوادهها هم
رسیده است و دیگر ما شاهد این موضوع
هســتیم که هر فردی با هر ســن و سالی از

فضای مجازی استفاده میکند .البته طرز
اســتفاده مــا از فضــای مجــازی بــا جهان
تفاوتهــای جــدیای دارد .تــا جایــی که
مــا در ایــران بــا فیلترینگ تلگــرام ،همه
نهادهایقانونی راکهدراینفضافعالیت
میکردنــد حــذف کردیــم امــا همچنان
کســانی که بر ضد نظام فعالیــت و اخبار
دروغ را منتشر میکردند در حال فعالیت
هستند.وی ادامه میدهد :در این شرایط
هیچ منبع درســت و موثقــی در این فضا
به جا نگذاشــتهایم و فضا را برای آســیب
جوانان و ابتال به اختالالت روانی برای آنها
آمادهکردهایم.
او میــزان شــادی در جوانــان را مطلــوب
نمیدانــد و میگویــد :متأســفانه بــا
ناهماهنگی دســتگاهها در زمینه تفریح و
شادی مواجه هستیم .در زمان عزاداریها
همه مسئوالن با هم هماهنگ میشوند
اما در زمانهای شــادی هیچ دســتگاهی
حاضربههمکارینیست.
تندگویــان میافزایــد :به طــور مثال همه
مجوزهای الزم برای برگزاری یک کنسرت
داده میشود اما روز برگزاری به بهانههای
مختلــف آن را تعطیــل میکننــد یا هنوز
زنان ما نمیتوانند بازیهای فوتبال را به
طور مستقیم تماشا کنند .زمانی که هنوز
بر ســر این مســائل دچار اختالف هستیم
به طــور قطع نمیتوانیم ادعا کنیم که در
زمینه فراهم کردن شــادی بــرای جوانان
خوب عمل کردیم.
ëëجوانانهفتهای 42ســاعتازاینترنت
استفادهمیکنند
تحقیقات انجمن جامعه شناســی ایران

نشان میدهد میانگین استفاده از فضای
مجــازی در جوانــان بــه  6ســاعت در روز
و هفتــهای  42ســاعت میرســد« .احمد
بخارایی» ،مدیرگروه مســائل آسیبهای
اجتماعی انجمن جامعه شناســی نیز از
افزایــش اســتفاده از شــبکههای مجــازی
در ســنین  16تــا  28ســال خبــر میدهد و
بــه «ایــران» میگویــد :مطالعــات مــا در
انجمــن جامعه شناســی نشــان میدهد
الگــوی جوانــی در ایــران تغییــر و تحــول
جدی داشته است ،به طوری که بررسیها
نشان میدهد جوانهای امروزی بیشتر از
دیگرانازفضایمجازیاستفادهمیکنند
که البته این موضوع جهانی اســت و تنها
مربوط به کشور ما نمیشود.
ویبااشارهبهاینکهفضایمجازیبااینکه
پیامدهای مثبت زیــادی دارد اما تأثیرات
منفــی زیــادی بــر ســامت روان جوانــان
میگــذارد ،تأکید میکند :زمانی که نســل
جوان جامعه درگیر استفاده از شبکههای
مجازی و خودنمایی در آنها باشند به طور
قطع تعامــات اجتماعــی و تحرک آنها
کاهش مییابد و در آینده نزدیک ممکن
است به اختالالت روانی دچار شود.
او تأکیــد میکنــد :به طــور قطــع جوانها
و نوجوانهــای ما بیشــتر زمان خــود را در
فضای مجازی به وب گردی میگذرانند تا
مطالعه یا پیدا کردن منابع درسی .همین
موضوع باعث میشود آنها بیشتر از آنکه
درگیر مسائل جدی باشند به این فضا پناه
ببرند
بخارایــی ،کاهــش تحرک و پویایی نســل
جــوان را آغــاز ابتال بــه اختــاالت روانی از

جمله افسردگی میداند و ادامه میدهد:
زمانــی کــه صــدا و ســیما و شــبکههای
اطالعرســانی ما کمتر توجهی به ســایق
نســل جــوان دارد خب طبیعی اســت که
آنها هم به ســمت اســتفاده از شبکههای
مجازیبروند.
بخارایــی معتقــد اســت بیــکاری و نبــود
سرگرمی باعث افزایش استفاده از فضای
مجازی شده است که این موضوع باعث
اختالل هویت در جوانان خواهد شد.
مدیرگروه مســائل آسیبهای اجتماعی
انجمــن جامعه شناســی تأکیــد میکند:
فعالیت مــداوم در فضای مجــازی افراد
را دچــار اختــال هویت میکنــد و باعث
میشــود ما بــا جوانــان چند شــخصیتی
مواجــه شــویم کــه در فضــای مجــازی با
شروع یک موج بسرعت تحت تأثیر قرار
میگیرند و کنترلی بر رفتار خود ندارند.
توگویعاطفیدرخانوادهها
ëëکاهشگف 
به15دقیقه
«کــوروش محمــدی» رئیــس انجمــن
آســیب شناســی ایــران هم بــا اشــاره به
اینکه بر اساس نظرسنجیهای جهانی،
ایران در بین  10کشــور افسرده و بهعنوان
دومین کشور افسرده جهان قرار گرفته و
میزان شادی و نشاط در میان جوانان آن
کم اســت ،میگوید :در گذشته جوانها و
مردمبافضایواقعیبرایارتباطروبهرو
بودنــد و شــبکههای ارتباطی آنها بــازار و
فامیــل بود امــا در حال حاضــر آنها تنها
بــا شــبکههای اجتماعی خود را ســرگرم
کردند.
رئیــس انجمــن آســیب شناســی ادامه
میدهد :ارتباطاتی که در گذشــته وجود
داشــت خــود بــه خــود باعث نشــاط در
جوانــان می شــد امــا امــروزه خانوادهها
برای خالصی از دست کودکانشان آنها
را به بازیهای اینترنتی مشغول کردند.
همیــن موضــوع باعث شــده تا شــکاف
ارتباطی میان جوانان و خانوادهها شکل
بگیرد.متأسفانهاینموضوعباعثشده
توگوی عاطفــی در خانوادهها
زمان گف 
به کمتر از  15دقیقه در روز برســد و همه
در عیــن تنهایــی بــه ســراغ شــبکههای
مجازیبروند.

رحمانی فضلی؛

وزارت کشور برای ماندن شهردار تهران
تعیینتکلیفنمیکند

وزیــر کشــور تأکیــد کــرد کــه وزارتخانــه متبوعــش بــرای
مانــدن شــهردار تهــران تعییــن تکلیــف نمیکنــد .ایــن
اخــــبار درحالــی اســت کــه اعضــای شــورای شــهر تهــران بارها
تأکید کردهاند که برای ماندن یا رفتن محمد علی افشــانی ،شهردار تهران،
منتظــر اعالم وزارت کشــور هســتند .چنــدی پیش عــادل آذر ،رئیس دیوان
محاســبات هم اعالم کرده بود که دیوان ،بازنشســتگی افشانی را بهصورت
کتبــی بــه وزارت کشــوراعالم کرده اســت .با این همــه شــوراییها همچنان
اصرار دارند تا زمانی که نامه وزارت کشور به دستشان نرسیده ،افشانی را
بهعنوان شهردار کالنشهر تهران معرفی کنند.
«عبدالرضــا رحمانــی فضلــی» ،وزیــر کشــور ،دربــاره درخواســت اعضــای
شــورای شــهر مبنی بــر تعییــن تکلیف شــهردار تهران بــه برنا گفته اســت:
وزارت کشــور درباره این موضوع تعیین تکلیــف نمیکند .این یک قانون و
بحث ،تفســیر قانون اســت .اختالف نظرهایی در تفسیر این قانون است که
شــورای شــهر یک نظر دارد و دیوان محاســبات نظری دیگر .او تأکید کرده:
به معاونت حقوقی ریاســت جمهوری نامه نوشــتیم کــه نظر خود را بدهد.
دربــاره مجموع نظرهــا نهایتاً باید مجلــس تعیین تکلیف کنــد .اگر مجبور
باشــیم از مجلــس میخواهیم استفســاریه بدهد ،اما خودمــان نمیتوانیم
قانون را تفسیر کنیم.

نهاشمی پشت درهای بهشت
محس 

تصویــب و ابــاغ قانــون منع بکارگیــری بازنشســتگان و اعالم نظر از ســوی
نماینــدگان مجلــس و مســئوالن ذیربــط دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا
ســیدمحمدعلی افشانی ،شــهردار  59ســاله پایتخت از بهشت خداحافظی
کند.
بــه رغم تمام دســت و پا زدنهای اعضای شــورای شــهر تهران و دســت به
دامن شــدن به هرگونه قانون و تبصرهای برای نگه داشــتن افشانی بر مسند
قدرت شــهرداری ،باالخــره آنها باید خــود را برای معرفی فــرد جدید برای
اداره کالنشــهر تهران آماده کنند .گزینههــای مختلفی برای تکیه بر صندلی
شهردار پایتخت به طور غیررسمی به گوش میرسد که میتوان به نامهای
«علــی اصغر مونســان» رئیس ســازمان میــراث فرهنگی« ،پیــروز حناچی»
معاون شهرســازی شــهردار« ،عباس آخوندی» وزیر مســکن و شهرسازی و
«محســنهاشمی» رئیس شورای شهر تهران اشاره کرد که از میان آنها تنها
پسر آیتاهللهاشمی رفسنجانی به طور نامحسوس برای تصدی این پست
اعالم آمادگی کرده است.
وی در صفحــه توئیتــر خــود نوشــته اســت« :بخشــی از اصالحطلبــان فکــر
میکنند شــهردار شــدنم باعث از هم پاشیدگی شورای شــهر میشود .برای
ریاســت شــورا جایگزین هســت ،امــا بنا بود کســی نــرود تا باب نشــود .مثل
حجاب بانوان اســت ،اگر شــل کنند دیگر نمیشــود کنترل کرد! البته در این
شرایط شهردار شدن ریسک باالیی دارد و امکان موفقیت دشوارتر از گذشته
اســت ».وی کــه دیروز گفتــه بود باید تا پنجشــنبه هفته جاری صبــر کرد تا با
اعــام نظر نهایی وزیر کشــور ،تکلیف شــهردار تهران مشــخص شــود با این
توئیت به حواشی شهردار شدن خود دامن زده است.

ëëگزینه احتمالی ریاست شورای شهر بعد ازهاشمی
اگر اصالحطلبان با نادیده گرفتن میثاقنامهای که از آن حرف میزنند بر سر
به قدرت رســاندن محسنهاشــمی به توافق برسند ،به احتمال قوی احمد
مســجدجامعی کــه در لیســت اصالحطلبــان نفــر دوم پس از هاشــمی قرار
ن هاشمی
گرفته بود ،به عنوان رئیس شــورای شــهر انتخاب میشود و محس 
بر صندلی شــهردار تهران جلوس میکند .البته رئیس شــورای شــهر تهران
خــود بارها اذعا داشــته ایــن میثاقنامهای را که اصالحطلبــان از آن صحبت
ن هاشمی
میکنند امضا نکرده اســت.این نخســتین بار نیست که نام محس 
در لیســت گزینههای شــهرداری تهران میدرخشــد ،قبالً هــم چانهزنیها و
ن هاشمی به عنوان شهردار انجام شده بود
رایزنی هایی برای انتخاب محس 
که با وســط کشــیده شدن میثاقنامه بی سرانجام ماند .اما باید منتظر ماند و
دید این بار تالشهای برخی چهرههای اصالحطلب برای ورود هاشمی به
شهرداری به ثمر خواهد نشست یا خیر.
اگر محسن هاشمی مدیریت شهری تهران را به دست بگیرد ،با خارج شدن
وی از شــورا ،مهدی چمران عضو اصولگرای علیالبدل وارد شــورا میشود.
بــا توجــه به شــرایط پیش آمــده در حالی کــه آینده تهــران در گــرو تصمیم
شوراییهاســت ،بایــد دید کدام گزینه شــانس ورود به بهشــت تهران را پیدا
میکند.

اختالل اضطرابی در صدر مشکالت روانی جامعه

دبیــر علمــی ســی و پنجمین همایش ســاالنه انجمــن علمی روانپزشــکان
ایــران از ســبقت گرفتن اختــال اضطراب نســبت به افســردگی در جامعه
خبر داد.
بــه گزارش «ایران»،دکتــر کتایون رازجویان در ادامه گفــت 10 :درصد افراد
بــاالی  15ســال جامعه بــه اختالل اضطرابی دچار شــدهاند ،ایــن در حالی
اســت که آمارها از کاهش افســردگی در جامعه خبر میدهند .وی در ادامه
بــه موضوع کــودک آزاری اشــاره کرد و افــزود :پدیده کــودکآزاری در همه
جوامــع وجــود دارد امــا بــه دالیل مختلــف در جامعــه دیده نمیشــود .در
جامعــه مــا آمار دقیقی از شــیوع کــودک آزاری وجود ندارد امــا آنچه قابل
توجه اســت این اســت که در سال گذشته تعداد تماسهای تلفنی با  123و
اعالم کودک آزاری افزایش یافته اســت .این موضوع نشــان میدهد پدیده
کودک آزاری مانند گذشته پنهان نمیشود.
عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی افــزود :کودک
آزاری انواع و اقســام فیزیکی ،عاطفی و جنســی دارد ،اما یکی از شایعترین
نــوع کودک آزاری ،نادیده گرفتن فرزند در خانه اســت که با آموزش برخی
از روشهای فرزندپروری میتوان از ایجاد آن تا حدودی پیشــگیری کرد.
ëëکمبود داروها مقطعی است
در ادامــه رئیــس انجمن علمی روانپزشــکان ایران نیز بــه وضعیت داروی
بیمــاران روان تنــی اشــاره کــرد و گفت :سیاســت وزارت بهداشــت در مورد
داروهای روانپزشــکی نیز ماننــد داروی حوزههای دیگر اســت .به این معنا
کــه بــا کاهــش واردات داروهــای خارجــی ،تولیــد داروهــای داخلــی مــورد
حمایت قرار گرفته است .متأسفانه کاهش واردات داروی خارجی در حوزه
روانشناسی باعث شده در حال حاضر برخی از داروها در دسترس بیماران
نباشــد .ایــن درحالی اســت که بهطور کلــی کمبود هــر دارویــی میتواند بر
ســامت روان افــراد تأثیــر گذارد.مریــم رســولیان در ادامــه افــزود :کمبــود
برخــی از داروهــا مقطعی اســت که بهدلیل مشــکالتی همچــون اختالل در
برنامهریــزی تولیــد داروها و عــدم واردات داروهای خارجی ایجاد شــده که
امید است بزودی رفع شود.

