
رئيس جمهوري با بيان اينك�ه دولت حمايت 
از عزي�زان تح�ت  پوش�ش كميت�ه ام�داد 
ام�ام خمين�ي)ره( و س�ازمان بهزيس�تي را 
وظيفه انس�اني، اس�امي و قانون�ي قلمداد 
مي كن�د، اظهارك�رد: س�ال گذش�ته ميزان 
كم�ك  به مددجوي�ان را س�ه براب�ر افزايش 
دادي�م؛ دول�ت اي�ن اراده و توانمن�دي را 
دارد و باي�د اي�ن مس�ير را ادام�ه ده�د. 
حجت االس��ام والمس��لمين حس��ن روحاني 
شامگاه سه شنبه در ديدار صميمي با مددجويان 

بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره( گفت: 
امروز بايد سازمان ها و نهادهاي حمايت كننده، 
دولت و خيران دست به دست هم بدهيم و فضايي 
را در جامعه ايجاد كنيم كه فرزندان اين جامعه 

نسبت به آينده خود اميدوارتر باشند. 
روحاني تصريح كرد: بس��يار خوش��حال كننده 
است كه در جمع فرزندان تحت پوشش، عده اي 
از نخبگان و فرهيختگان جامعه هس��تند و اين 
نشان دهنده آن است كه استعداد الزم براي رشد 
و شكوفايي اين عزيزان وجود دارد و بايد بتوانيم از 

اين فرصت به خوبي بهره برداري كنيم. 
وي افزود: فرزندان تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستي كه توانس��ته اند در رشته هاي مختلف 
نخبه و سرآمد باشند بهترين افرادي هستند كه 
مي توانند براي آينده عزي��زان حاضر در اين دو 
نهاد مفيد باشند و رشد و تعالي آنها را به بهترين 
شكل رقم بزنند؛ چراكه مي دانند چگونه نيازهاي 

عاطفي و معنوي اين عزيزان را برطرف كنند. 
روحاني تصريح ك��رد: بايد اف��راد نيازمند را به 
نقطه توانمندي برسانيم و بهترين شيوه را براي 

پيمودن اين مسير انتخاب كنيم و يكي از اهداف 
بزرگ دول��ت يازدهم و دوازدهم اي��ن بود كه از 
بچه هايي كه نيازمند هستند، بهترين مددكاري 
به عمل آيد و فقرمطلق در جامعه ريشه كن شود 
و اينكه دولت در سال گذشته ميزان كمك  به اين 
عزيزان را س��ه برابر افزايش داد به اين معناست 
كه دولت اين اراده و توانمندي را دارد و بايد اين 
مسير را ادامه دهيم؛ دولت همه توان خود را در 

اين راستا خواهد گذاشت. 
رئيس جمهوري خدمات اجتماعي و هماهنگي 
بين نهادهايي كه اين مسئوليت را برعهده دارند، 
بس��يار حائز اهميت توصيف كرد و گفت: امروز 
خوشبختانه دو نهاد سازمان بهزيستي و كميته 
امداد همديگ��ر را براي تحقق اه��داف كمك و 

ياري مي كنند. 
دكتر روحاني اف��زود: اينكه هر س��ال عده اي از 
نيازمندان توانمند مي شوند، افتخار بزرگي براي 

كميته امداد، سازمان بهزيستي و دولت است. 
در ابتداي اين ديدار هم رئيس كميته امداد امام 
خميني)ره( در سخناني با تأكيد بر اينكه امروز 
همكاري بسيار خوب و صميمانه اي بين كميته 
ام��داد، بهزيس��تي و دولت حاكم اس��ت، اظهار 
داشت: امروز نمي توانيم هيچ گونه گايه اي داشته 
باشيم؛ چراكه همكاري ها در سطح بسيار عالي و 

صميمانه جريان دارد. 
پرويز فتاح خاطر نشان كرد: درآمدهاي مردمي 
كميته امداد 30 درصد افزاي��ش يافته و اين به 
معناي اعتماد و همراهي مردم با كميته امداد امام 
است و ما در كميته امداد اصل خودكفايي و حفظ 
عزت خانواده ها را مورد توجه جدي قرار مي دهيم 
و خود را امانتدار مردم مي دانيم و انفاقات مردم را 

در همين جهت هزينه مي كنيم. 
رئيس جمهور در پايان اين مراس��م پس از اقامه 
نماز مغرب و عش��اء، روزه خ��ود را در كنار ايتام 
و فرزن��دان تحت پوش��ش كميت��ه ام��داد امام 

خميني)ره( و سازمان بهزيستي افطار كرد.

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5394

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

پنج  ش��نبه 24 خ��رداد 1397 | 29 رمض��ان 1439 |

رئيس سازمان پزشكي قانوني: در سال گذشته 2700 قصور پزشكي محرز شد
قصورپزشكانهرروزبيشترازديروزقربانيميگيرد

استقرار30هزاردانشجويدانشگاهآزاددرمجتمعجديدسوهانك

رئيس جمهوري در ديدار از مددجويان كميته امداد و بهزيستي اعام كرد

روندافزايشكمكبهمددجوياناستمرارمييابد

پرونده پزشكي عباس كيارستمي، كارگردان 
نامدار س�ينماي اي�ران فصل ت�ازه اي را در 
پرونده هاي قصور پزشكي باز كرد و اپيزودي 
از اين ماجراي تلخ بود. واقعيت اما اينجاست 
كه همه قربانيان قصور پزش�كي ب�ه اندازه 
خان�واده و وكاي كيارس�تمي ب�ه ح�ق و 
حقوقشان در اين باره آگاه نيستند و خيلي 
وقت ها پرونده قصور پزشكي به همراه بيماري 
كه قربان�ي آن ش�ده در زير خ�اك مدفون 
مي شود. با تمام اينها اما طبق آماري كه رئيس 
سازمان پزشكي ارائه مي كند، سال گذشته 
قصور پزشكي در بيش از2هزار و 700 پرونده 
محرز شد تا نشان بدهد اوضاع قصور پزشكي 
در كشورمان نابسامان تر از اين حرف هاست. 
تجاري شدن پزشكي در كنار بي توجهي وزارت 
بهداشت به مباحث نظارت بر عملكرد پزشكان 
و دوره هاي باز آموزي مستمر براي آنان موجب 
ش��ده تا به رغم رشد و پيش��رفت هاي دانش و 
تكنولوژي و داغ تر شدن بازار وسايل و تجهيزات 
پزش��كي پيچي��ده ب��راي تش��خيص و درمان 
پرونده هاي قصور پزشكي كاهش نداشته باشد و 
تنها طي سال گذشته 2 هزار و 700 بيمار قرباني 

قصور پزشكي شوند.
 اين در حالي اس��ت كه طبيعتاً تعداد بيماراني 
كه در اين زمينه آس��يب ديده اند، بسيار از اين 
بيش��تر اس��ت، اما خيلي از آنها به حقوق خود 
آگاه نيس��تند و خيلي ها توان و حوصله عبور از 
هفت خان شكايت عليه قصور پزشكي را ندارند و 
بعضي هاي ديگر از پس هزينه هاي اين شكايت 
بر نمي آيند يا به عبارت ديگر با عنايت به فضاي 
پزش��ك س��االري اميدي به پيگيري و اثبات 
ناكارآمدي ي��ا تقصير و اهمال پزش��ك ندارند 
و به همين خاطر هم ترجي��ح مي دهند هزينه 
200 هزار توماني شكايت از پزشكان را هم براي 
درمان و برطرف كردن عوارض ناش��ي از قصور 

پزشك معالج خود هزينه كنند. 
 خان اول؛ هزين�ه 200 هزار توماني براي 

تقديم شكايت
سنگ نخست بر سر راه شكايت از قصور پزشكي 
هزينه شكايت در پزشكي قانوني است. پس از 
تشكيل پرونده در كانتر بايد به مركز پزشكي 

قانوني بروي��د و آنجا براي تس��ليم پرونده بايد 
فيش پرداخت هزينه 200 ه��زار توماني را هم 
ضميمه كنيد. البته اگر درخواست تجديد نظر 
داشته باشيد و به حكم صادر شده معترض بايد 
براي بار دوم 275 هزار تومان و در مرتبه س��وم 
440 هزار تومان براي كارشناس��ي پزش��كي 
قانوني در كميسيون تخصصي هزينه پرداخت 
كنيد. اين هزينه سنگ اول و خان نخست براي 
رس��يدن به حق و حقوق بيماراني است كه به 
واسطه قصور پزشكي آس��يب ديده اند. در اين 
ميان طرح هاي كارشناس��ي نشده اي همچون 
طرح تحول س��امت با ايجاد انگيزه هاي مالي 
بيشتر و شيوه پرداخت » پول در برابر خدمت« 
موجب شده اند تا پزشكان براي داشتن درآمد 
بيشتر تعداد بيشتري بيمار را جراحي و ويزيت 
كنند و اين مس��ئله با كاهش دق��ت الزم روي 
خروجي كار آنان يعني سامتي بيماري تأثيري 

جدي مي گذارد. 
 زنان و زايمان در صدر 

قصور پزشكي شامل دو بخش است، يكي اينكه 
پزش��ك كوتاهي ك��رده و ديگر آنك��ه در روند 

درمان، قصوري پيش آمده است. 
گاهي پيش مي آيد پزش��ك آنگونه كه بايد به 
وظايف خود عمل نمي كند و به صورت اتفاقي 
و غيرعادي نتيجه اي متفاوت از نتيجه معمول 

حاصل مي ش��ود؛ در اين موارد مس��ئله خطا، 
تخلف، قصور يا تقصير پزشك مطرح مي شود كه 
پيامد حقوقي آن براي پزشك و بيمار متفاوت 

است. 
آنطور كه احمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي 
قانوني در م��ورد قصور پزش��كي و پرونده هاي 
ارجاعي ب��ه اين س��ازمان در س��ال گذش��ته 
مي گويد: در مجموع 6 ه��زار و 651 پرونده به 
مراكز پزش��كي قانوني ارجاع ش��د كه 3 هزار و 

905 پرونده تبرئه شدند. 

بنا به تأكيد وي رش��ته زنان، زايم��ان و نازايي 
باالتري��ن مي��زان قصور پزش��كي را ب��ه خود 
اختصاص داده است كه بيش��تر اين قصورها با 
كوتاهي هايي در زايمان هاي اورژانسي منجر به 
اين شده است كه نوزاد فوت كند يا اينكه براي 
مادر اتفاقي رخ دهد.  وي تصريح مي كند: سال 
گذشته، جراحي زنان و زايمان و نازايي با 833 
پرونده شكايت ارجاعي به پزشكي قانوني رتبه 
اول باالترين ش��كايات قصور پزشكي را به خود 
اختصاص داد كه از اين تع��داد پرونده ارجاعي 
به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور، پزشكان 
در 242 پرونده مقصر شناخته شدند و در 591 

پرونده نيز حكم تبرئه گرفتند. 
رئيس س��ازمان پزش��كي قانوني دندانپزشكي، 
جراحي عموم��ي، جراحي ارتوپدي و پزش��كي 
عمومي را در رتبه هاي بعدي قصور پزشكي پس از 
رشته زنان، زايمان و نازايي طبقه بندي مي كند. 

وي مي افزايد: در رشته دندانپزشكي 656 پرونده 
به پزش��كي قانوني ارجاع شد كه دندانپزشكان 
در 402 پرون��ده مقصر ش��ناخته ش��دند و در 

254پرونده حكم تبرئه به آنان داده شد. 
به گفته رئيس سازمان پزش��كي قانوني رشته 
پرستاري با 268 پرونده در رتبه نهم مراجعان 
قصور پزشكي قرار دارد كه از اين شمار پرونده، 
135 پرونده مقصر و 133 پرونده هم تبرئه شد. 

 افزايش شكايت ها
بررس��ي تع��داد پرونده هاي ش��كايت از قصور 
پزشكي طي سال هاي اخير بر نموداري صعودي 

حركت مي كند. 
رئيس سازمان پزش��كي قانوني درباره چرايي 
اين پديده معتقد است: حرفه پزشكي حرفه اي 
پرتنش و همراه با استرس است؛ بنابراين همراه 
با درصدي از قصور و كوتاهي پزشكي و به داليل 
مختلف��ي ميزان ش��كايت در اين حرف��ه رو به 

افزايش است. 
از ن��گاه وي آمار خدمات پزش��كي و همچنين 
اعمال جراحي باال رفته است و موضوع آگاهي 
بيماران ب��راي گرفتن ح��ق و حق��وق خود و 
همچنين تحريكاتي كه از سوي ديگران انجام 
مي شود از ديگر عواملي است كه به شكايت هاي 

بيشتر منجر مي شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
سميه جليلي با انتشار اين عكس توييت زد: گوناگوني زيباي يك 

ملت؛ با هم  قهرمانيم. 

 اسماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توييت كرد: چند ساعت 
بعد از نمايش نتانياهو در مورد بحران آب در ايران، انتش��ار اينچنين 
گزارشي در يك روزنامه ظاهراً داخلي چه معنايي دارد؟! آيا اگر هاآرتص 
مي خواست براي ادعاهاي رئيس رژيم صهيونيستي مستندات ارائه كند 
و فضاي جامعه را براي پذيرش س��خنان او آماده كند، تيتري متفاوت 

از اين مي زد؟!

  آي پاراس�ي با انتش�ار اين عك�س توييت زد: چ��را مي گوييم 
»خائنين حرمين الشريفين«؟ در ادامه طرح سكوالرسازي سرزمين 
»حرمين شريفين«؛ كنسرت 9خواننده زن دنياي عرب در عربستان 
در ايام عيد فطر برگزار مي شود. بن  سلمان و آل سعود به بهانه اصاحات 
مي خواهند روش جديدي از اس��ام امريكايي/ وهابي را در سرزمين 

وحي پايه گذاري كنند

 فريبا خان احمدي توييت زد: طبق قانون جديد يه متخصص چشم 
پزشكي در ماه ميتونه ش��ش مورد جراحي الكتيو آب مرواريد با بيمه 
سامت انجام بده و بقيه آزاد حساب ميشه. اگه يه نفر بره بيمارستان 
بگه چشمم آب مرواريد داره ممكنه اين جواب و بشنوه كه اينجا سقف 
پزشكان پرش��ده برو بيمارس��تان بعدي! آب مرواريد شايع ترين علل 

كوري در دنياست. 

 توييت محمد رضا باقري: مي شود كس��ي از ساده زيستي دم بزند 
و ماشين گران قيمت شاس��ي بلند سوار بش��ود؟ بعد هم بگويد براي 
امنيتم هست و تهديد جاني شده ام؟ آن وقت حرف هايش در فضيلت 
ساده زيستي را باور مي كنيد؟ اس��م ببرم كه حمله مي كنيد، به سؤال 

پاسخ بدهيد !

 فاميل دور توييت زد: جهانگيري گفت��ه بعد از ماه رمضان در مورد 
شرايط كشور با مردم صحبت مي كنيم. نيست تو اين 30 روز شيطان تو 

غل و زنجيره براي همين نميتونن از محضرش استفاده كنن !

  ميثم با انتشار اين تصوير توييت زد: بحران حاكميت سرمايه داران 
امنيت كشور را تهديد ميكنه.

  سيد هادي حسيني با انتشار اين تصوير توييت زد: 
اقدام پس��نديده آقاي قاس��م ميرزايي نك��و، نماينده دماوند ايش��ان 
ميهماني افطاري خ��ود را در كوچه پس كوچه هاي محله مولوي براي 

كارتن خواب ها برگزار كرد. 

 مريم توانا در توييتر نوشت: 
روي صندلي دندونپزشكي نشستم، خانم دكتر تلفني صحبت مي كرد: - 
نميرسم براي بچه غذا درست كنم، همون بيسكويت رو بده، بگرد لباستو 
پيدا كن، پيتزا يخچال هست، مطبم مي فهمي؟ كنارم كه نشست، گفت: 
فقط درس خوندم، جز كارم هيچي بلد نيستم، حتي نمي دونم چطور 

باهاش حرف بزنم كه دعوامون نشه !

 فريد ابراهيمي توييت زد: 
كواكبيان: اكنون كه جمشيد بسم اهلل وجود ندارد، چرا اوضاع اقتصاد 
اينقدر اسفبار اس��ت؟- دكتر جون! خواب ديدي خير باشه. جمشيد 
بس��م اهلل وجود نداره ولي به جاش حس��ين فريدون بسم اهلل، مهدي 
جهانگيري بسم اهلل، صفدر بسم اهلل، دختر صفدر بسم اهلل، دختر مظلوم 

وزير بسم اهلل و... هستند الي ماشاءاهلل!

س�ال گذش�ته، جراح�ي 
زن�ان و زايم�ان و نازاي�ي 
ب�ا 833 پرون�ده ش�كايت 
ارجاعي به پزشكي قانوني 
رتبه اول باالترين شكايات 
قصور پزش�كي را ب�ه خود 
اختص�اص داد ك�ه از اي�ن 
تع�داد پرون�ده ارجاعي به 
مراك�ز پزش�كي قانون�ي 
سراسر كشور، پزشكان در 
242 پرونده مقصر شناخته 
ش�دند و در 591 پرون�ده 
ني�ز حك�م تبرئ�ه گرفتند

عليرضا سزاوار

  گزارش  یک

   وزي��ر آموزش و پرورش گف��ت: 10 درصد مدارس كش��ور هنوز به 
صورت دو نوبته اداره مي شوند و 30 درصد مدارس نيز نيازمند تخريب، 

بازسازي و مقاوم سازي هستند. 
   رئيس سازمان بهزيستي كشور در بخشنامه اي اعام كرد: شهريه 
مهدهاي كودك يك ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 
30 درصد و چهار س��تاره 40 درصد بيش از شهريه پايه در نظر گرفته 

شده است. 
   رئيس پژوهشگاه تحقيقات فني مهندس��ي كشاورزي در ميزگرد 
بررسي مصارف آب در كشور، محاسبه آب مصرفي كشاورزي را از سوي 
وزارت نيرو غير منطقي دانس��ت و گفت: وزارت نيرو در اعام آمارش 
تلفات بخش هاي ديگر را به پاي كشاورزي مي گذارد و اگر اين تلفات 
را از آب تجديدپذير كم كنيم، تلفات در بخش كشاورزي تا 70 درصد 

كاهش مي  يابد. 
   رئيس كميسيون سامت و محيط زيست شوراي شهر تهران اعام 
كرد: براس��اس گزارش آبفا، كيفيت آب تهران به صورت 24 س��اعته 
كنترل مي ش��ود و مي توان گفت كيفيت آب تهران مطلوب، س��الم و 

بدون آلودگي است. 
   نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسامي با اشاره به نقطه 
نظرات اعضاي كميسيون و معاون پارلماني وزارت بهداشت در خصوص 
طب سنتي افزود: مس��ئله عمده اين بخش عدم توجه جدي از سوي 
وزارت بهداشت است، يعني به طب سنتي، طب اسامي و طب مكمل 
توجه قابل قبولي نمي ش��ود؛ همچنين داروهاي طب مكمل در سطر 

پوشش بيمه قرار نگرفته است
   رئيس سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: طرح نظام مراقبت هاي 
اجتماعي دانش آموزان در رابطه با توانمندسازي، حمايت هاي اجتماعي 

و رواني و تحكيم خانواده در كشور اجرا مي شود. 

زهرا چيذري
  گزارش  2

  دانشگاه

گامهاييبرايبهبودمدارساستثنايي
وزارت آم��وزش  و پرورش بخش��نامه مربوط به پرداخ��ت »حق بيمه 
س��نوات ارفاقي« كاركنان س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي را به 

استان ها اباغ كرد. 
پاداش كاركنان مشمول اين بخشنامه كه در س��ال جاري بازنشسته 
شده اند يا تا پايان سال مي ش��وند، مش��روط به امكان تأمين اعتبار و 

پرداخت كسور بازنشستگي، بامانع خواهد بود. 
اين اتفاق خوش��ايندي اس��ت كه بايد زودتر از اينها مي افتاد. در واقع 
مطابق تبصره 5 ماده قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، 
پنج س��ال خدمت دولتي رضايتبخش در س��ازمان از هر نظر از جمله 
بازنشستگي شش سال محسوب مي شود و براساس رأي صادر شده در 
اين رابطه، اين امر به تمام مستخدمان رسمي و پيماني سازمان تسري 

داده شده است. 
البته مدارس اس��تثنايي همچنان از يكسري مشكات رنج مي برد كه 

الزم است مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد. 
كمبود فضاي آموزشي و نيروي انس��اني در سازمان آموزش و پرورش 
استثنايي كشور از مهم ترين مشكات است. اين موضوعات هم نبايد 
منجر به آسيب روحي، جسمي و بازماندگي از تحصيل دانش آموزان با 

نيازهاي خاص شود. 
ساالانه 800 نفر در سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور شرايط 
بازنشستگي پيدا مي كنند. س��ازمان آموزش و پرورش استثنايي 23 
هزار نيرو دارد كه از س��ال جاري با س��ونامي بازنشستگي نيروهايش 
هم مواجه اس��ت. اگر به تعداد 50 درصد خروجي اين سازمان مجوز 
استخدام دهند با پيش بيني اضافه تدريس معلمان مدارس استثنايي 
و همكاري معلمان مدارس عادي به عنوان اضافه كار، مي تواند مشكل 

كمبود نيروي انساني را حل كند. 
مدارس استثنايي كشور حدود 2 هزار دانش آموز اوتيسم دارند و در اين 
حوزه عاوه بر كمبود فضاي آموزش��ي، كمبود مربي آموزش ديده هم 

احساس مي شود. 
برخي از دانش آموزان اين مدارس پس از اينكه به دليل آنچه آموزش 
ناپذيري گفته مي شود، از مدارس طرد و به هيچ نهاد ديگري ارجاع داده 
نمي شوند، چه بسا در اثر ناآگاهي برخي خانواده ها، در خانه گوشه گير 
مي ش��وند. الزم اس��ت تا براي برقراري عدالت آموزشي، دانش آموزان 
خاص، معلمان متخصص داشته باشند. نبايد كمبود نيروی  متخصص  
و نبودن معلم موجب لطمه روحي، جس��مي  و در نهايت بازماندگي از 

تحصيل كودكان با نيازهاي ويژه شود. 
وجود برخي از مش��كات مثل عدم پرداخت حق مأموريت به مربيان 
استثنايي بيشتر به يك لطيفه شبيه است كه متأسفانه اكنون در آموزش 

و پرورش استثنايي وجود دارد. 
حضور افرادي با تجربه آموزش استثنايي در ميان تيم هاي تصميم گير، 
همچنين پيگيري مصوباتي كه تاكنون اجرا نشده يا به صورت ناقص به 
اجرا درآمده است، تسكين دهنده برخي از مشكات اين قشر است كه 

به نظر نمي رسد توقعي بي جا باشد. 

 شهردار تهران: 

توپبافتفرسودهدرزميندولتومجلساست
ش�هردار ته�ران در خص�وص نوس�ازي باف�ت فرس�وده گفت: 
هم اكن�ون ت�وپ در زمي�ن مجل�س اس�ت و مجلس بايد نش�ان 
دهد كه براي نوس�ازي بافت  توسط ش��هر تهران اس��ت و  در صورت 
بروز حادثه، تلفات جاني در بافت فرس��وده بس��يار زيادت��ر از ديگر نقاط 
خواهد ب��ود.   نجفي تصريح ك��رد: معتقدم اگر از طري��ق بودجه عمومي 
دولت و كم��ك مجلس ي��ك تصميم اساس��ي و جدي درباره نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده گرفته نشود، نمي توان در تهران كار مهمي انجام داد. 

رتبههفدهمايران
ازنظرشاخصهاينيكوكاريدرجهان

ويك�ي  مؤسس�ه  مدي�ران  از  يك�ي 

رئيس دانش�گاه آزاد در جري�ان بازديد از مجتمع س�وهانك 
كميت�ه ام�داد از انتقال 30 ه�زار دانش�جو به اي�ن منطقه از 
ابت�داي مهر س�ال 97 خب�ر داد و گفت: تجهيزات آموزش�ي 
و امكان�ات الزم ب�ه زودي در اي�ن محل مس�تقر مي ش�وند. 
فرهاد رهبر اظهار داشت: مجتمع سوهانك پيش از اين، متعلق به 
كميته امداد بود كه پنج سال قبل توسط مرحوم هاشمي رفسنجاني 
و مسئوالن كميته امداد براي جابه جايي دانشكده ها مورد رايزني 
قرار گرفته بود. پس از آن بنا به داليلي اين توافق مسكوت ماند و در 
دور جديد با دستور دكتر واليتي مذاكرات از سر گرفته شد تا محلي 

كه در شأن دانشجويان است، آماده شود. 
وي با تأكيد بر اينكه اين محيط آموزش��ي داراي فضاي فرهنگي 
و ورزشي و فضاي س��بز مناسبي اس��ت، گفت: هر نوع امكاني كه 
دانشجويان براي تحصيل نياز داشته باش��ند، در اين محل فراهم 

است. 
رئيس دانشگاه آزاد همچنين از تغيير نام مجتمع سوهانك به نام 

مجتمع امام خميني )ره( دانشگاه آزاد اسامي خبر داد. 
رهبر با بيان اينكه دو ماه پيش توافقنام��ه اي ميان كميته امداد و 
دانشگاه آزاد اسامي منعقد شد تا بر اساس آن اقدامات مربوط به 

نقل و انتقال و تحويل مجتمع و تجهيزات صورت پذيرد. 
وي درباره انتقال دانشگاه هنر و تجهيزاتي كه نياز دارند،  گفت: قرار 
شد تا دانشجويان سال هاي دوم و س��وم و چهارم مشمول انتقال 

نشوند و به تدريج تجهيزات آماده و در اينجا مستقر شود. 
وي در پايان خاطر نش��ان كرد: از ابتداي مه��ر ماه روند پذيرش 
دانشجويان آغاز خواهد شد و براي جابه جايي دانشجويان مترو 
در دسترس آنها خواهد بود و عاوه بر آن پاركينگ هاي مناسبي 
براي استقرار خودروهاي شخصي دانش��جويان و اساتيد فراهم 

مي شود. 

100دفتركاهشآسيبهاياجتماعي
درحاشيهشهرهاايجادميشود

معاون مشاركت هاي اجتماعي، س��ازمان امور اجتماعي كشور گفت: 
س��ازمان هاي مردم نهاد در كاهش آس��يب هاي اجتماعي مش��اركت 
مي كنند و با همكاري اين نهادها 100 دفتر تسهيل گري براي كاهش 

آسيب هاي اجتماعي در حاشيه شهرهاي 10 استان ايجاد مي شود. 
كمال اكبري با اشاره به اينكه جلب مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در 
كاهش آسيب هاي اجتماعي يكي از مهم ترين اقدامات اين سازمان در 
سال 97 است، افزود: بخش عمده اعتبار 450 ميليارد توماني سازمان 
امور اجتماعي در سال جاري قرار است از طريق سازمان هاي مردم نهاد 

براي كاهش آسيب هاي اجتماعي هزينه شود. 
وي با اشاره به اينكه يكي از آسيب هايي كه در اين زمينه به آن پرداخته 
مي شود، حاشيه نشيني اس��ت، اعام كرد: به همين منظور 100 دفتر 
تسهيل گري در 10 استان كش��ور ايجاد شده است و قرار است كه اين 

دفاتر در آينده توسعه يابد. 
معاون مشاركت هاي اجتماعي، سازمان امور اجتماعي كشور گفت: اين 
دفاتر در استان هاي كرمان، كردستان، كرمانشاه، هرمزگان، سيستان 
و بلوجستان، خوزستان، آذربايجان غربي، البرز، لرستان و فارس ايجاد 

شده است. 
وي در مورد ديگر اقدامات سازمان امور اجتماعي كشور در سال جاري 
نيز گفت: مبحث آموزش و توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد را در 
دس��تور كار داريم، چراكه برخي از س��ازمان هاي مردم نهاد توان كار 
عملياتي را ندارند و در اين مورد بايد آموزش هاي مورد نظر را كس��ب 

كنند. 
اكبري خاطرنشان كرد: در حال حاضر 12 هزار سازمان مردم نهاد در 
كشور داريم كه مجوزهاي الزم را از وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان 
و نيروي انتظامي دريافت كرده اند و بيش از هزار سازمان مردم نهاد در 

حوزه اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي فعال هستند. 
 گفتني است سازمان امور اجتماعي كشور سازماني دولتي است كه در 
آذر 1396 تشكيل شده  است.  ارتقاي سامت، رضايت، نشاط و عدالت 
اجتماعي، نظم و احساس امنيت، پيشگيري، مديريت، كنترل، كاهش و 

حذف معضات و آسيب هاي اجتماعي از وظايف اين سازمان است. 


