
اعتیاد به مواد مخدر یکی از شــایع ترین آسیب های اجتماعی 
جهان معاصر و از جمله ایران اســت، به گونــه ای که اگر ادعا 
شود اعتیاد به مواد مخدر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی 
اســت و به صورت یک معضل جهانی درآمده، اغراقی صورت 
نگرفته است. مسئله به قدری واضح است که همه مسئوالن و 
متخصصان مبارزه با اعتیاد بر این ادعا توافق دارند. مصرف مواد 
مخدر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ویژه از سوی نسل جوان، 
به حدی است که شنیدن آن برای هر انسان منصف و با وجدانی 

دردناک و آزاردهنده است.
آموزش پیش گیرانه راهکار رفع آسیب های اجتماعی

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه مهم ترین 
راهکار برای رفع آســیب های اجتماعی توجه به نیروی انسانی 
کارآمد اســت، گفت: متاسفانه برای رســیدن به شرایط ایده آل 

راه  های نرفته زیادی وجود دارد.
رســول خضری، با بیان اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی 
بی کاری، اعتیاد و طالق در مرز هشــدار قــرار دارند، افزود: در 
شرایط کنونی آمار بی کاری در سطح کشور بسیار باال است، که 
این مسئله مشکالت جامعه را افزایش داده است از سویی دیگر 
اعتیاد در سطح جامعه بیداد می کند تا جایی که امروزه ایران جزء 
پرمصرف ترین مردم دنیا از لحاظ مصرف مواد مخدر در دنیا به 

شمار می رود.
نماینده مردم سردشت و پیران شهر در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در نشستی که نمایندگان مجلس در ابتدای آغاز به کار 
مجلس دهم با مقام معظم رهبری داشتند ایشان توجه به بحث 
آسیب های اجتماعی را از جمله دغدغه های جامعه دانستند که 

این نشان دهنده اهمیت توجه به این معضالت است.
وی یادآور شــد: زمانی که برای رفع معضالت آســیب های 
اجتماعی برنامه ریزی مدونی نداشته باشیم بدون شک نمی توان 

نظام اجتماعی دقیقی را برای جامعه تدوین کرد.
جمع آوری معتادان در محله هرندی

اخیرا برنامه ششــم توسعه از طرف رئیس جمهور ابالغ شد و 

در این سند بند مهمی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد 
که پای ســازمان های زیادی را برای محقق شدن آن به میان 

می کشد.
در بنــد "ت" ماده ۱۰۶ برنامه ششــم توســعه، برنامه ریزی 
در زمینــه مبارزه همه جانبه با مواد مخــدر و روان-گردان ها و 
مدیریت مصرف آن ها با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد توسط 
دستگاه های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه هدف گذاری 
شده است. دســتگاه هایی مانند بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد 
مخدر حرکت هایی در این زمینه آغاز کرده اند؛ سازمان بهزیستی 
نیز پیشنهاد استقرار دادگاه های درمان مدار را مطرح کرد و ستاد 
مبارزه با مــواد مخدر هم بر اجتماعی کردن مبارزات و مدیریت 

مصرف مواد مخدر تاکید کرده است.
مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای بندهای مربوط به کاهش 
اعتیاد در برنامه ششــم توسعه، گفت: یکی از حوزه های فعالیت 
وزارت بهداشت در زمینه سوء مصرف مواد، پیشگیری اولیه است؛ 
تا روزی که میزان ورودی جمعیت به حوزه آسیب های اجتماعی 
کاهش پیدا نکند، با هجوم غیرقابل کنترل افرادی روبرو هستیم 
که باید خدمات درمانی و کاهش آسیب دریافت کنند، به همین 
دلیل باید از نظر مداخالت اثر بخش و نیروی انسانی در این حوزه 

سرمایه گذاری کنیم.
دکتر احمد حاجبی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر شیوه هایی که 
در زمینه پیشگیری استفاده می شوند نمی توانند جمعیت زیادی را 
پوشش دهند. این سطح پوشش تدریجی باعث می شود زمانی که 
افرادی در مرحله درمان هســتند، گروهی دیگر به این آسیب ها 
دچار شوند. یکی از اقداماتی که باید در طول اجرای برنامه ششم 
توسعه انجام دهیم، افزایش سرعت پوشش جمعیت های هدف 

در زمینه پیشگیری است.
دستگاه ها به اهداف خود در حوزه اعتیاد نرسیده اند

مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از اعتیاد باید همه دستگاه هایی 
که در بحث اجتماعی و اقتصادی کار می کنند، وارد صحنه شوند، 
تصریح کرد: اگر فقط در بحث پیشگیری از اعتیاد فعالیت کنیم و 
سایر دستگاه ها کمک نکنند، قطعا موفق نخواهیم بود. دستگاه ها 

به اهداف خود در مورد اعتیاد نرسیده اند؛ اگر این اهداف محقق 
می شد میزان ورودی اعتیاد می توانست کمتر از رقم فعلی باشد. 
البته کنترل نسبی صورت گرفته ولی به دلیل حجم باالی این 

ورودی، نیاز داریم کنترل بیشتری صورت گیرد.
هدف گذاری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 

11 میلیون نفر حاشیه نشین
حاجبی به فعالیت های وزارت بهداشــت برای ادغام خدمات 
ترک اعتیاد در نظام مراقبت های اولیه نیز اشاره کرد و افزود: با 
این ادغام عالوه بر اضافه کردن خدمات غربال گری و مداخالت 
اولیه مصرف مواد، کارشــناس ســالمت روان نیــز وارد نظام 
مراقبت های اولیه شده است. همچنین با توجه به اینکه اعتیاد در 
حاشیه شهرها قابل توجه است، توزیع این خدمات از حاشیه شهر 
آغاز شد و بر ۱۱ میلیون حاشیه نشین برای پیشگیری از ابتال به 

آسیب های اجتماعی هدف گذاری شد.
وی رویکرد دوم این وزارتخانــه در زمینه اعتیاد و همچنین 
برنامه کاهش آسیب های اجتماعی در سند ششم توسعه را درمان 
اعالم کرد و افزود: درمان حوزه تخصصی وزارت بهداشت است؛ 
درمان های پرهیز مدار و نگهدارنده از جمله این رویکردها است. 
در این حوزه پزشکان عمومی و روانشناسان در وزارت بهداشت 
آموزش می بینند و می توانند فعالیت کنند. مراحل اولیه درمان نیز 

در بسته مراقبت های اولیه نظام بهداشتی گنجانده شده است.
مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 
ادامه داد: حوزه کاهش آســیب رویکرد جدی وزارت بهداشــت 
اســت؛ در شرایطی که قادر نیســتیم مصرف مواد را به صورت 
کلی قطع کنیم و رویکرد پرهیز مدار همیشه موفق نیست، باید 
از شیوه های جایگزین استفاده کرد تا مصرف مدیریت و عوارض 

آن کاهش یابد.
اقدامات عملی

اعتیاد، طالق، خودکشی، ازدواج سفید، جشن طالق، دزدی، 
گرایش به فرقه های ساختگی، خانواده گریزی و بسیاری از موارد 
دیگر را می توان در لیست آسیب های اجتماعی قرار داد. بسیاری 
از کارشناســان، بی کاری و فقر را عامل اصلی بروز این مسائل 
می دانند. چه بسا اگر جوان، سرگرم کار باشد کمتر فکر و فرصت 
امور ضد اجتماعی را دارد. اعتیاد به مواد مخدر معضل هولناکی 
است که علت اساسی مشکالت بسیاری چون فحشاء، سرقت، 
طالق، قتل و جنایت می باشد. از این رو ضروریست مسئوالن، 
برنامه ریزان و دست اندرکاران به دور از هر گونه شعارپردازی و 
اقدامات بدون نتیجه، در یک عزم ملی به ریشه کن سازی اعتیاد 
بپردازند و اســتراتژی مبارزه با اعتیــاد و مواد مخدر را صرفا در 

برگزاری همایش هایی نمادین خالصه نکنند.
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رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان از راه اندازی سامانه اینترنتی اعزام به خدمت مشموالن در آینده نزدیک خبر داد.
وی با طرح این سوال که وقتی بسیاری از جوانان بدون حقوق و مزایا برای اعزام به دفاع از حرم مشتاق هستند چرا مشموالن ما برای دفاع از حریم نظام مقدس جمهوری اسالمی باید غیبت کنند؟ افزود: قطعا اگر جوانان 

از محاسن ارزشمند خدمت مقدس سربازی مطلع شوند خود برای اعزام به خدمت مشتاق خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ماهانه ۱۰۰ هزار درخواست با موضوعات پزشکی، کفالت، اعزام به خدمت و ... از طریق دفاتر خدمات الکتریکی ثبت و در حوزه وظیفه عمومی بررسی می شوند افزود: بسیاری از مشموالن 

درخواست می کنند که زودتر از موعد تعیین شده به خدمت اعزام شوند که البته به دلیل ظرفیت کم پادگان ها این امکان برای ما وجود ندارد.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در خصوص سرعت بخشیدن به خدمت رسانی به مردم نیز گفت: در گذشته روزانه قریب به پنج هزار نفر فقط در تهران به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه می کردند که با 

طراحی سامانه های الکترونیکی از حضور بیهوده مردم به این سازمان جلوگیری شده است.

رسیدگی 
به ۱۰۰ هزار 
درخواست 

مشموالن

اعتیاد بزرگ ترین معضل جوانان

گیتی خزاعی- پژوهشگر جامعه شناسی تغییر اقلیم
 روحانی پس از معرفی وزرای کشــاورزی و نیــرو، که حتی یک خط محافظت از 
خاک یا به رسمیت شــناختن حق آبه های سرزمین را در پرونده خود ندارند، احتماال 

با آخرین تصمیم محیط زیستی اش همه را غافلگیرخواهدکرد.
مدتی است عالقه مندان محیط زیست، کمپینی با عنوان »تغییر در مدیریت محیط 
زیست« به راه انداخته و به تازگی با نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور از او خواستند 
سازمان محیط زیست را درگیر مناقشات سیاسی نکند و »با انتخاب رئیس شایسته 
در سازمان محیط زیست به وعده های زیســت محیطی اش وعده عمل بپوشاند«، تا 

سازمان از اهداف اصلی خود دور نماند.
آن ها در این نامه سرگشــاده، مشــکالت محیط زیســت را در »اتخاذ مواضع تند 
سیاســی،  فقدان تفکر سیســتمی،  بی توجهی به پژوهش های کاربــردی و ترجیح 
کارهای تبلیغاتــی، بی توجهی به کارآفرینی برای دانش آموختگان محیط  زیســت، 
و رنجاندن کارشناســان و مدیران، متخصصان دلســوز« خالصــه کرده و برای رفع 
 آن هــا خواســتار »انتصاب فردی مقتــدر و صاحبنظر از درون یا بیرون ســازمان« 

شده اند.
اینکه عموم جامعه مســئله توجه به محیط زیست را به پاسخگویی و برنامه ریزی 
سازمان محیط زیســت تقلیل دهند، بیراه نیست. اما اینکه دلسوزان محیط زیست 
همچنان بر این باور مانده اند که غول جادوی نجات ایران از خشــکیدگی و قهقرای 
زیست بوم، از چراغ جادوی پردیسان بیرون می آید و منتظرند تا دود انتخاب ریاست 
محیط زیست از پردیسان برخیزد، که ضامن نجات محیط زیست باشد، ناامیدکننده 

و تاسف بار است.
این، یعنی حتی عالقه مندان محیط زیســت هم به دامنه مسئله محیط زیست در 
کشــور، و راهکارهای مواجهه با آن واقف نیســتند و توجه ندارند که دولت روحانی 
بــرای تحقق وعده های محیط زیســتی اش، و عبور از تنــگ راه بحران پیش رو، باید 
صدر تا ذیل برنامه های کشــور، از وزارت کشور گرفته تا وزارت علوم، از وزارت نیرو 
و جهاد کشاورزی گرفته تا آموزش و پرورش و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی را 
بر اســاس وضعیت جدید اقلیمی ایران باز سازمان دهی و بازنویسی کند و کندکردن 
 رونــد قهقرای اقلیمی تنها به واســطه ســازمان حفاظت از محیط زیســت ممکن 

نیست.
بــرای تحقق وعده های محیط زیســتی دولت، ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
بایــد گرانیــگاه برنامه و بودجه خــود را، موضوع تغییر اقلیم،  بحران آب و مســئله 
 خشکیدگی ایران قرار دهد و آن را به عنوان متغیر ثابت در همه معادالت برنامه ریزی 

بگنجاند.
 برنامه های جامع عرصه مدیریت شــهری - اگر برنامه ی جامعی وجود دارد- باید 
بر اســاس راهکارهای مبتنی بر انطباق بــا وضعیت جدید اقلیمی تدوین و عملیاتی 
شود. و اگر هم قرار باشد دلسوزان محیط زیست کمپینی به راه بیندازند تا مطالبات 
محیط زیستی را با رئیس جمهور مطرح کنند، این تغییرات بنیادی است که باید در 

صدر درخواست های عالقه مندان قرار گیرد.
دلسوزان محیط زیست هستند که می توانند و باید دولت را مجاب کنند که تحقق 
وعده های محیط زیســتی روحانی نه از مســیر پردیسان، بلکه از مسیر استانداران و 
فرمانداران سراسر کشور و برنامه های عملیاتی یکایک آن ها برای محافظت از محیط 

زیست و تالش برای تخفیف بحران محیط زیست می گذرد.
تخفیف قهقرای شــتابنده محیط زیست، در ســازمان محیط زیست شدنی نیست 
و شــدنی نبودنش فقط به خصلت های فردی شخصی که بر صندلی پردیسان تکیه 

می زند نیست.
در سازمان محیط زیست، هنوز حتی »کفایت ساختاری« وجود ندارد و در ساختار 
اجرایی و اداری ســازمان محیط زیست، در بسیاری از موضوعات محوری، واحدهای 
اجرایی مناســبی که برای کندکردن روند فروپاشی اقلیمی به کار آید، وجود ندارد. 
هنوز در ســاختار سازمان محیط زیست، واحدی که موضوع »پیامدهای اجتماعی و 
فرهنگی بحران های محیط زیستی« را مورد توجه قرار دهد، یا راهبردهای عملیاتی 
برای انطباق با مســاله تغییر اقلیم، و خشکیدگی ایران تدوین کند پیش بینی نشده 

است.
محیط زیســت با رویکرد و برنامه حفاظت تاســیس شــده و برنامه های سازمان 
همچنان متمرکز بر آن اســت و تحقق وعده های محیط زیستی دولت فراتر از توان، 

مسئولیت و ساختار سازمان حفاظت از محیط زیست است.
ســازمان برای تحقق اصل پنجاهم قانون اساســی و بــه منظور حفاظت از محیط 
زیســت و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست تاسیس شده و شرح 
وظایف سازمان مشخص است: حفاظت، پیشگیری از تخریب و آلودگی، ارزیابی توان 
اکولوژیک،  بررســی عوامل آلوده کننده و رســیدگی به چگونگی استقرار پدیده های 
عمرانی تهیه ضوابط زیســت محیطی پروژه های عمرانی و ... . که البته در سال های 

اخیر در همان هم چندان موفق نبوده است.
تخفیف و تعدیل قهقرای شتابناک محیط زیست در چارچوب شرح وظایف سازمان 

محیط زیست نمی گنجد.
عالقه مندان از خود بپرســند سازمانی که هنوز خودش نسبت به مشکالت محیط 
زیســتی توجیه نیست و هیچ یک از اولویت های محیط زیست در ساختار آن جایی 
ندارنــد، چگونه می تواند تنها امید دلســوزان برای بیرون کشــاندن ایران از ورطه 

استهالک محیط زیستی قلمداد شود؟ 
مسئولیت محیط زیست از نظر قانونی عمال محدود به مدیریت مناطق حفاظت شده 
اســت. در حالی که بحران محیط زیســت از جای دیگری شــروع می شود: از حوزه 
مدیریت آب و خاک، که مدیریتش در اختیار این سازمان نیست. پس چطور می شود 
تصور کرد تغییر رئیس ســازمان در حالی که اساســا مســئله کنونی محیط زیست 

بیرون از این سازمان است، می تواند اینقدر موثر باشد؟
تخفیــف و تعدیل قهقرای خاک و آب که بحران اصلی محیط زیســتی پیش روی 
فالت ایران اســت، در چارچوب شــرح وظایف ســازمان حفاظت از محیط زیست 

نمی گنجد.
البته تاکید بر ظرفیت های محدود ســازمان محیط زیســت برای تخفیف دردهای 

محیط زیست، نافی اهمیت فردی که بر صدر پردیسان می نشیند، نیست.
روحانی این دو هفته نشــان داده است که در حوزه محیط زیست و آب، عالقمند 
به رونمایی از تصمیمات غافل گیرانه است. او پس از معرفی وزرای کشاورزی و نیرو، 
با دو پرونده سنگین شــان در »خودکفایی کشــاورزی« و »سدســازی«، وزرایی که 
حتی یک خط محافظت از خاک یا به رسمیت شــناختن حق آبه های سرزمین ایران 
را در پرونده اجرایی خود ندارند، احتماال با آخرین تصمیم محیط زیستی اش همه را 

غافلگیر خواهد کرد.
سومین بهت زدگی عالقه مندان محیط زیست، احتماال به خاطر امضای رئیس جمهور 
پای حکم »والی پردیسان« خواهد بود: احتماال انتصاب مدیری با سابقه  اجرایی پر و 

پیمان در آالیندگی محیط زیستی.

پس روی مستمر محیط زیست و
 آدرس غلط پردیسان

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمــی وزارت آموزش و پــرورش بر ممنوعیت 
فارغ التحصیالن  برای  کاریابی  فعالیت شبکه های 
دانشــگاهی و دعوت از معلمان برای فعالیت در 
مدارس غیردولتــی تاکید کــرد و گفت: جذب 
معلم و فعالیت در مدارس غیردولتی نیازمند طی 

کردن فرآیندهای قانونی و اداری است.
مرضیه گرد با اشــاره به اینکه اخیرا در فضای 
مجازی مشــاهده شده است شبکه هایی با عنوان 
کاریابی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی و دعوت 
از معلمــان برای فعالیت در مــدارس غیردولتی 
ایجاد شــده است و مشــخصات این افراد نیز از 
طریق این فضاها دریافت می شود اظهار کرد: این 
در حالی است که جذب معلم و فعالیت در مدارس 
غیردولتی نیازمند طی کردن فرآیندهای قانونی 
و اداری اســت بنابراین وجود چنین واسطه هایی 
غیرضروری اســت چرا که ممکن است گروهی از 
این اطالعات ســوء اســتفاده کنند؛ مثال به ازای 

اخذ وجه، مشکالتی را ایجاد کنند.
وی افــزود: نحوه جذب معلمــان و کادر اداری 
در مدارس و مراکز غیردولتی از طریق موسسان 
و مدیــران مــدارس و مراکز اســت و حتما باید 

اخالقی،  بررســی صالحیت هــای  فرآیندهــای 
گزینشی و علمی طی شود.

وی توصیه کرد: افراد جویــای کار در مدارس 
غیردولتی اطالعات شــخصی خود را در فضاهای 
مجــازی قــرار ندهنــد و توانایی هــای علمی و 
صالحیت هــای حرفــه ای آن ها باید بــا ضوابط 
آموزش و پرورش تطابق داشــته باشد. همچنین 
اداره گزینش مســئولیت اجرای روند گزینشی و 
تاییــد آن را دارد بنابراین هرگونه فضای کاریابی 

دیگری برای جذب معلمان مورد تایید نیست.
و  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه اطالعیه ها و کانال هایی برای ایجاد 
مدارســی با عنوان »مدارس تعاونی فرهنگیان« 
منتشر شده است گفت: تاکید داریم هیچ فردی 
بــدون اخذ مجوز و روند قانونی، اجازه تاســیس 
این مــدارس را ندارد و نمی تواند از دیگران برای 
تاســیس مدرسه به صورت سراســری دعوت به 

همکاری داشته باشد.
گرد افزود: براســاس قانون مصوب ســال ۹۵ 
برای تاسیس مدارس باید فرایند اداری و قانونی 
طی شــود که می تواند توسط شخص حقیقی یا 
تعــدادی از متقاضیان به طور حقوقی باشــد و 
برای تسهیل اجرای کار، این فرآیند به استان ها، 
شهرســتان ها و مناطق واگذار شده است. بر این 
اساس دایر شدن مدرسه در ابتدا نیاز به موافقت 
اصولی دارد تا اخذ مجوز اولیه انجام شــود و این 
موافقت فرایند مشخصی دارد و صالحیت فردی 
موسس و وضعیت حراست نیز باید مشخص شود 
کــه بعد از این مراحل بایــد وارد مرحله موافقت 
راه اندازی شــود. این امر باید تابع قانون استقرار 
مدارس و مراکز باشد بنابراین هر فردی نمی تواند 
ادعای تاسیس مدرسه و مشارکت با فرد دیگر را 

داشته باشد.
و  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
افزود: ایجاد مدارسی که فرهنگیان به طور تعاونی 
شرکت کرده باشند در حال حاضر نیز وجود دارد 
اما بایــد از طریق قانونی و شــورای نظارت این 
مسیر طی شــود. اکنون نیز قوانین روی پورتال 
ســازمان مدارس و مراکز غیر دولتی موجود بوده 
و هرگونه همکاری در چارچوب قانون، قابل قبول 
است. بنابراین اگر فردی خواهان تاسیس مدرسه 
باشــد و توانایی مالی چندانی نــدارد، می تواند با 
چند شــخص دیگر این کار را انجام دهد اما باید 
مشخصات افراد شناسایی شده باشد و به سازمان 

مدارس غیردولتی ارائه شود.
گرد افزود: مدارســی وجــود دارد که چندین 
نفــر صاحب امتیاز آن هســتند اما از نظر قانونی 
بایــد یک نفر به نمایندگــی از همه به آموزش و 
پرورش معرفی شود و پاســخ گوی مسائل باشد. 
چنانچه فردی در ادامه روند مدرســه داری نیاز 
به مشــارکت با فرد دیگری داشته باشد باید این 
شــریک به آموزش و پرورش معرفی شود و حتی 
گاهی پیش آمده شــرکا با هم به توافق نرسیده 
و دچار مشکالتی شــوند اما نمی توانیم نسبت به 
شــرایط دانش آموزان بی تفاوت باشیم؛ بنابراین 
هرگونــه تغییر در حوزه ســرمایه گذاری و تغییر 

مدیریت باید به اطالع آموزش و پرورش برسد.
وی ادامه داد: مدرســه ابتدا باید ثبت شرکت ها 
شده باشد و پس از آن دعوت عمومی انجام شود 
و این مســئله نیز باید به تایید آموزش و پرورش 
برســد، در واقع فرایند تاســیس باید با توجه به 
قانون مصوب ســال ۹۵ طی شــود و از توســعه 
مدارســی که بدون مجوز از آمــوزش و پرورش 

اقدام به ثبت نام می کنند، جلوگیری می شود.

مرکز اطالع رســانی وزارت کشــور در پاسخ به 
سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر کشور در 
مورد عدالت جنسیتی، اعالم کرد: در حال حاضر 
در ستاد وزارت کشــور و استانداریها تعداد ۱۵۱ 
پست سازمانی به کارکنان زن واگذار شده است.

پایــگاه اطــالع رســانی وزارت  در گــزارش 
کشــور آمده اســت: درحال حاضر در تشکیالت 
استانداری های کشور جهت تمشیت امور مربوط 
بــه بانوان و خانواده، دفتر امــور بانوان و خانواده 
پیش بینی شــده کــه در راس آن مدیرکل و در 
قالب )6 تا 8( پست سازمانی، سازماندهی گردیده 
است. ضمنا در تشــکیالت کلیه فرمانداری های 
کشور نیز پســت کارشناس امور بانوان و خانواده 

تصویب شده است.
در این گزارش اضافه شــده اســت: همچنین 
با توجه به سیاســت های نیروی انســانی وزارت 
متبوع و بخشــنامه های ابالغی وزیرمحترم کشور 
و دراجــرای برنامه هــای توانمندســازی نیروی 

انسانی، سعی و تالش شده است اولویت استفاده 
از نیروهای شایسته درون دستگاه در سمت های 
مدیریتی به گونه ای صورت پذیرد که براســاس 
آن پرورش افراد برای سمت های مدیریتی باالتر 

تحقق یابد.
این گــزارش می افزاید: به منظور برطرف کردن 
چالش های فراروی نظام اداری و ســامان دهی و 
... خط مشی های الزم جهت تامین نیروی انسانی 
مناســب و کیفی و تالش درجهت ثبات شــغلی 
وافزایش انگیزش شغلی کارکنان، فارغ از مبحث 
جنسیت کارکنان به تمامی اســتانداران ابالغ و 

تاکید شده است.
در ایــن گزارش اضافه شــده اســت: حســب 
بررســی های به عمل آمده در راســتای واگذاری 
مســئولیت به زنان و استفاده از توانایی های آنان 
در ســمت های مدیریتی، در حال حاضر در ستاد 
وزارت کشــور و اســتانداری ها تعداد ۱۵۱ پست 
سازمانی شــامل معاون اســتاندار، مشاور وزیر، 

مشاور استاندار، فرماندار، مدیرکل، مدیر، معاون 
مدیر کل، معاون فرماندار و بخش دار به کارکنان 

زن واگذار شده است.

روابط عمومی معاونت بهداشــت وزارت بهداشت از برگزاری 
پویش ملی شــنای ایمن و توســط دفتر آمــوزش و ارتقای 

سالمت وزارت بهداشت خبر داد.
مدیر روابــط عمومی معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت 
ضمــن اعالم این خبــر افزود: شــنا به عنوان یــک فعالیت 
تفریحی و ورزشــی از نظر جســمی و روحی مفید بوده و در 
فصــل گرما طرفداران زیادی دارد و همه ســاله تعداد زیادی 
از هم وطنــان بــه منظور گذرانــدن اوقات فراغــت در بیش 
 از ۷۰۰ کیلومتر نوار ســاحلی شمال کشــور از دریا استفاده 

می کنند.
حمید انصاری گفت: در این میان عدم رعایت نکات ایمنی، 
شــنا در خارج محدوده های مجاز و آشــنا نبودن به فن شنا 
همه ساله باعث غرق شــدگی و از دست رفتن جان تعدادی از 

مسافرین می شود.
ایمــن  شــنای  فراگیرکــردن  راســتای  در  افــزود:  وی 
و آشــنایی بــا مــوارد خطــر در دریــا و اســتخرها، دفتر 
آمــوزش و ارتقــای ســالمت وزارت بهداشــت »پویــش 
 ملــی شــنای ایمن« را در تابســتان ســال جــاری برگزار 

کرد.
مدیر روابــط عمومی معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت 
گفــت: ایــن پویــش دارای محورهایی ماننــد رعایت اصول 
ایمنــی در کنــار دریا، نشــانه های غــرق شــدگی، قوانین 
اســتخرها، مکان هــای ممنوع شــنا، رعایت اصــول ایمنی 
 در اســتخرها و جریان هــای شــکافنده یــا مرگ بــار دریا 

است.
وی افــزود: عالقه منــدان جهــت بهره بــرداری از تولیدات 
آموزشــی این پویش به پایگاه اطالع رســانی آوای ســالمت 
 بــه نشــانی  http://iec.behdasht.gov.ir  مراجعــه 

کنند.
نظارت مستمر بهداشتی بر استخرها 

بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
انصاری ضمن اشــاره به استفاده تعداد زیادی از هم وطنان در 
فصل تابستان از استخرها افزود: رعایت اصول بهداشتی توسط 
مســئولین استخرها و اســتفاده کنندگان، از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت و تامین و حفظ کیفیت آب استخرها از نظر 
ســالمت عمومی باید مورد توجه گردانندگان این مجموعه ها 

قرار گیرد.
وی ضمن اشــاره به بازرســی، نظارت و پایش استخرهای 
شــنا و کنتــرل کیفی آب آن هــا به صورت دوره ای توســط 
بازرســان بهداشــت محیط، گفت: ســامانه تلفنی بهداشت 
۱۹۰ به طور شــبانه روزی آماده دریافــت گزارش های مردمی 
پیرامون مشکالت بهداشتی استخرها و طرح های سالم سازی 
دریا اســت و بازرســین بهداشت محیط دانشــگاه های علوم 
 پزشــکی در اســرع وقت به این مــوارد رســیدگی خواهند 

کرد.

ممنوعیت فعالیت شبکه های کاریابی برای جذب 
معلم در مدارس غیردولتی
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نظارت مستمر بهداشتی
 بر استخرها
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