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دانشگاهتهران
ظرفیت ۱۵
هزار دانشجو
دارد نه
 ۵۵هزار
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران از افزایش  ۲۵درصدی تعداد فعاالن فرهنگی
و اجتماعی ،کاهش  ۵۰درصدی تخلفات دانشجویی ،راهاندازی مجموعه بزرگ ورزشهای
آبی در این دانشگاه خبر داد و گفت :با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد
یک فضای شــاداب سیاسی ،سعی کردیم با حمایت بیشــتر ،کاری کنیم که تشکلهای
سیاســی بتوانند برنامههای خود را بهتر برگزار کنند که در همین راســتا در سال گذشته
حدود  ۱۸۰برنامه مربوط به تشکلهای اسالمی برگزار شد.
مجید سرسنگی ،معاون فرهنگی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایلنا ،درباره میزان تحقق
وعدههای داده شــده در حوزه فرهنگی دانشــگاه ،اظهار داشت :یکی از جهتگیریهای
مهمی که از ابتدا داشــتیم ،این بود که تعداد فعاالن فرهنگی و اجتماعی را در دانشــگاه
باال برده و برنامهها در این حوزه را هم افزایش دهیم که خوشــبختانه تاحد زیادی موفق
بودیم .بر این باور بوده و هســتیم که دانشجویان هر چه بیشتر جذب برنامههای فرهنگی
و اجتماعی شــوند ،هم اوقات فراغتشان بهتر سپری میشود ،هم شادابتر خواهند بود و
هم اینکه ناهنجاریهای محیط دانشگاه نیز به مراتب کمتر خواهد شد.
کاهش  ۵۰درصدی تخلفات دانشجویی
وی افزود :خوشــبختانه بــا افزایش فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در دانشــگاه ،روند و
میزان تخلفات دانشــجویی از جمله تخلفات آموزشی ،اداری ،رفتاری و مواردی که بعنوان
ناهنجاری رفتاری در دانشگاه از آن یاد می شود ،در سال  ۹۵در مقایسه با سال قبل۵۰ ،
درصد کاهش داشته است .این بدان معناست که هرچه بتوانیم کار فرهنگی بیشتری کنیم
در واقع از آن طرف از میزان ناهنجاریها کاستهایم.
پیگیری برای برگزاری مناظرههای دانشجویی به زبان انگلیسی
سرسنگی در ادامه بررسی عملکرد معاونت فرهنگی دانشگاه تهران ،به طراحی برنامههای
جامع و فراگیر در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه اشــاره کرد و گفت :به منظور ارتقا
کیفی فضای فرهنگی در دانشــگاه برنامههای مفصل ،خوب و باکیفیتی را در ســال ۹۵
ِ
اجرا کردیم که از آن جمله باید به برگزاری نخســتین کتاب ســال فرهنگی دانشجویان
سراسر کشور ،همایش مســئولیتهای اجتماعی ،جشنوارههای دانشجویی کانونها ،نشریات
و انجمنهای علمی ،مســابقات کتابخوانی اشاره کنیم .ضمن اینکه در حال حاضر هم در
حال پیگیری برگزاری برنامه مناظرههای دانشــجویی به زبان انگلیسی هستیم .این موارد
به نظر ما برنامههایی است که میتواند توسعه فرهنگی دانشگاه را در پی داشته باشد.
دانشــگاه تهران برای  ۱۰تا  ۱۵هزار دانشجو ساخته شده نه  ۵۵هزار
نفر!
وی توسعه زیرســاختهای فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه تهران را بعنوان یکی دیگر
مکان
از دســتاوردها عنوان کرد و افزود :متاســفانه در دانشــگاه تهران از لحــاظ فضا و
ِ
فعالیتهای فرهنگی دســتمان باز نیست و مشکل داریم .از این جهت که دانشگاه تهران
برای  ۱۰تا  ۱۵هزار دانشــجو طراحی و ساخته شده است ،در حالی که با افزایش پذیرش،
هم اکنون  ۵۵هزار دانشــجو در این دانشگاه تحصیل میکنند! با این وجود ما دست روی
دست نگذاشتیم و به جد پیگیر توسعه فضاها بودهایم.
از «ســاخت آکادمی فوتبال» تا ایجاد «خانه فرهنگ و هنر» و بازسازی
»تاالر مولوی»
وی در تشــریح بیشتر اقدامات معاونت فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه تهران ،گفت:
آکادمی فوتبال دانشــگاه را در یکی از زمینهای فوتبالمان که تقریب ًا یک زمین متروکه
بود راه اندازی و سالنهای ورزشی دانشگاه را که سالها مورد استفاده و مستهلک شده بود،
بطور اساســی بازسازی کردیم .همچنین فضایی را در اختیار گرفتیم که قرار است؛ تبدیل
به خانه فرهنگ و هن ِر دانشجو شــود .امور بازسازی تاالر مولوی نیز خوشبختانه در سال
 ۹۵به اتمام رسید .در مجموع ما به کارهای جاری و روزمره بسنده نکردیم ،پروژههایی را
کلید زدهایم که طی ســالهای آتی جواب خواهد داد و انشاءهلل بخش عمدهای از کمبود
فضاهای فرهنگی و ورزشی دانشگاه را جبران خواهد کرد.
اردوهای دانشجویی را به صرف «تخلفات» نباید تعطیل کرد
وی به اهمیت و حساســیت اردوهای دانشجویی و تاسیس خانه گردشگری در دانشگاه
تهران اشــاره کرد و اظهار داشــت :ما به این جمعبندی رسیدیم که دانشجویان نیاز دارند
که به اردو بروند و به صرف اینکه خطاهایی در اردوها صورت میگیرد ،نباید آن را تعطیل
کرد ،بلکه باید کاری کرد که خطاها را به صفر برســانیم .به همین علت با تاســیس خانه
گردشگری ،درحال حاضر ماهانه چندین اردوی دانشجویی و حتی اردوهایی برای اساتید و
کارکنان و خانوادههایشان ترتیب میدهیم که خوشبختانه هیچ مورد حاشیهای و مشکلی
نیز نداشــتهایم .این نشــان میدهد که اگر برای چنین مواردی دقت بخرج داده و وقت
بگذاریم ،میتوانیم دستآوردهای خوبی داشته باشیم.
راه اندازی مدرسه مجازی قران و عترت
سرسنگی همچنین درباره گسترش فعالیتهای قرآنی و دینی در دانشگاه گفت :در سال
 ۹۵چند جشــنواره قرانی برگزار کردیم .امسال نیز نخستین بار در صدد هستیم ،جشنواره
قرآن و عترت را ســطح کارکنان و اساتید برگزار کنیم .ضمن اینکه مدرسه مجازی قرآن
و عترت را هم راهاندازی کردیم که هم اکنون کارهای بارگذاری آن در حال انجام اســت
و انشاءهلل طی رزوهای آینده عالقمندان میتوانند از این مدرسه مجازی استفاده کنند.
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ادامه داد :اقدام دیگر ما انتشار  ۲مجله بود؛ یکی مجله
بــرگ فرهنگ که یک مجله علمی -ترویجی در حوزه فرهنگ دانشــگاهی اســت که
نخستین شماره آن تا  ۲هفته آینده توزیع خواهد شد و دیگری نیز یک فصلنامه دانشجویی
به اســم برگ تهران است که امور آن تمام ًا توســط خود دانشجویان انجام میشود و به
کیفیت بسیار
نوعی تریبون دانشــجویان در سطح جامعه اســت .هر دوی این نشریات با
ِ
خوب ،توزیع کشوری خواهد داشت.
سالم سیاسی دانشجویان
تالش ویژه برای فعالیتهای
ِ
ســالم سیاسی دانشــجویان اشاره کرد و افزود :با
وی به تالش ویژه برای فعالیتهای
ِ
توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد یک فضای شــاداب سیاسی ،ما سعی
سیاسی ما بتوانند برنامههای خود را بهتر
کردیم با حمایت بیشتر ،کاری کنیم که تشکلهای
ِ
برگزار کنند .در همین راســتا در سال  ۹۵حدود  ۱۸۰برنامه مربوط به تشکلهای اسالمی
برگزار شد .در کنار آن ،ما اردوی راهیان نور و اردوهای جهادی را داشتیم.
ایجاد باغ موزه نگارستان بعنوان یک مرکز بزرگ فرهنگی هنری
سرســنگی از ایجاد باغ موزه نگارستان بعنوان یکی دیگر از دستاوردهای حوزه فرهنگی
دانشــگاه تهران نام برد و ادامه داد :خوشــبختانه امور تعمیر و تجهیز این مکان به خوبی
انجام شــد و اکنون بعنوان یک مرکز بــزرگ فرهنگی و هنری فعالیت میکند .بزرگترین
نقاشی دیواری کشور تحت عنوان صحنه سالم در آنجا نصب و رونمایی شده و هماکنون
برنامههای متعدد فرهنگی و هنری در آن برپا میشــود .ضمن اینکه برای این مجموعه
مجوز موزه گرفتیم و اکنون این مجموعه بصورت رســمی با عنوان باغ موزه ثبت شده و
بعنوان یک ایستگاه در خط گردشگری تهران قرار گرفته است.
ساخت  ۵آلبوم موسیقی توسط گروههای دانشجویی و اساتید
وی افزود :در حوزه تولیدات فرهنگی نیز کارهای خوبی انجام دادیم ۵ .آلبوم موســیقی
توسط گروههای دانشجویی و اساتید در سال  ۹۵تولید شده است که مراسم رونمایی از آن
در همین باغ موزه نگارستان برگزار خواهد شد.
سینمای دانشگاه به زودی راه اندازی میشود
او از احداث ســینمای دانشگاه نیز یاد کرد و گفت :اقدامات الزم از سال  ۹۵آغاز شده و
تا چندی دیگر این ســینما راهاندازی و آماده نمایش برای دانشــجویان ،اساتید و کارکنان
خواهد شــد .به دلیل ســهم اندک بودجه آموزش عالی نتوانستیم ،خیلی از کارها را انجام
دهیم.
سرسنگی تاکید کرد :مجموع فعالیتهایی که در سال  ۹۵در دانشگاه داشتیم ،خوب بود.
هرچند اعتقاد داریم این فعالیتها باید گسترش بیشتری پیدا کند .متاسفانه به دلیل کمبود
بودجه آموزش عالی و سهم کمی که بخش فرهنگ از بودجه آموزش عالی دارد ،خیلی از
کارها را نتوانستیم انجام بدهیم .اما اعتقادمان بر این است که کارهای فرهنگی در دانشگاه
خوب پیش رفته اســت و به امید خدا در سال جاری با حمایت بیشتری که صورت خواهد
گرفت ،بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

فعالیت 400
کلینیک مددکاری در
کشور

معاون توانمند سازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی گفت که اکنون  400کلینیک مددکاری در سراسر کشور فعال هستند.
فریبا بریمانی در آیین افتتاح 19پروژه بهزیستی در استان البرز ،افزود :تالش ما بر این است که زنان سرپرست خانوار به سمت توانمند سازی
و اســتقالل اقتصادی ســوق داده شــوند.وی اضافه کرد :ما به دنبال این نیستیم که آمار را افزایش داده و آن را اعالم کنیم ،زیرا معتقدیم هر فردی
ابتدا باید از نظر درونی توانمند شود.بریمانی گفت :زنان سرپرست خانوار باید به این باور برسند که می توانند مانند دیگر شهروندان شغل داشته
باشد و حتی کارآفرین شوند.
وی ادامه داد :ما در بهزیستی اعتقاد داریم که آدم ناتوان نداریم و برای هر فرد یک الگوی خاص توانمندسازی وجود دارد.

اجتماعی

نه به تبلیغات کاغذی محقق نشد

تبدیل شهرها به آلبوم عکس کاندیداها

ظاهرا با تمام نفوذی که ابزارهای نوین ارتباطاتی در کشور
ما داشــته و افزایش ضریب نفوذ اینترنت؛ اما هنوز استفاده از
کاغذ برای تبلیغات انتخاباتی به ویژه در انتخابات پنجمین دوره
شوراها در میان کاندیداها بسیار جذاب بود ،در حالی که میشود
هزینههای هنگفت تبلیغاتی مرحمی برای شــهر و فقرزدایی
باشد.
طی هفتههای گذشته کمپینهایی برای عدم استفاده از کاغذ
برای تبلیغات انتخاباتی در شبکههای اجتماعی به راه افتاد؛ اما
تعداد بسیار کمی از کاندیداها از این کمپین ها استقبال کردند و
در تهران و سایر استانها شاهد تسخیر شهرها توسط پوسترها
و بیلبوردهای نامزدهای انتخاباتی بودیم.
پایتخت هــم در فرصت یک هفتــه ای تبلیغات انتخابات
ریاست جمهوری و شورای شهر تهران ،ری و تجریش چهره
ای متفاوت داشت .چهره ای که توسط  ٥٠تن از انواع تبلیغات
پارچه ای و کاغذی ناخوشــایند شده بود .شهروندان این شهر
هر روز صبح با بزرگراههایی مواجه می شدند که بی نظم زیر
هزاران عکس کاندیداهای مختلف پنهان می شد ،تبلیغاتی که
اگر هزینه آسفالت همین بزرگراهها می شد دیگر معبر اصلی
وجود نداشــت که با مشکالت آسفالت موجب آزار شهروندان
بشود.
در این روزها در میادین اصلی شــهر تهران خبری از المان
ها نبود چرا که تنها عکس های کاندیداها دیده میشد .گاهی
چســبیده شــدن این تبلیغات بر روی تابلوهای راهنمایی و
رانندگی صحنه های زشــتی را رقم می زد که به دور از شأن
شــهر و شهروندان بود اقدامی که برای بسیاری از شهروندان
مالک انتخاب کاندیدایی مناسب در حوزه محیط زیست قرار
گرفت.
اگــر از فناوری هــای نوین ارتباطی همانند شــبکه های
اجتماعی که روزانه بســیاری از آن استفاده می کنند در حوزه
تبلیغات انتخاباتی هم اســتفاده می شــد عالوه بر جلوگیری
از هزینه های زیاد و حفظ محیط زیســت شــهر قطعا چهره
شــهرهای اســتان تهران همانند تهران ،قدس ،نسیم شهر،
شهریار ،اسالمشهر ،باقرشهر و  ...به این شکل در نمی آمد تا
شهرداری های این شهرها روزها با صرف هزینه های کالن،
وقت و نیروی انسانی صرف جمع آوری این ضایعات شود.
هزینه بســیاری برای جمع آوری آثــار این تبلیغات از در و
دیوارهای شــهر توسط شهرداریها صرف میشود و شاید در

برخی شهرها با توجه به توان نیروی انسانی آنها و تجهیزاتشان
پاکســازی تا روزها ادامه پیدا کند .تا پیــش از انتخابات و در
فرصت یک هفته ای تبلیغات پنجمین دوره انتخابات شوراهای
شهر و روستا اگر به هریک از شهرستان های استان تهران که
سری میزدیم با خیابان هایی مواجه می شدیم که گویی با یک
مــداد آنها را خط خطی کرده اند هر کجا را که نگاه میکردی
پر از تبلیغات بود حتی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و آسفالت
نیز از شر این تبلیغات در امان نبودند.
به گزارش ایسنا ،وقتی از اتوبان ساوه وارد این شهر میشویم
بعد از گذشتن از یک بلوار ،در ورودی شهر پوسترهایی است که
به استقبالت آمدهاند .این پوسترها با تو از فقری حرف میزنند
که به جای اینکه پولشان در خانه نیازمندان باشد از درختان و
در و دیوارها آویزان بودند .در این شــهر فقر را میشد در چند
قدمی ستادهای انتخاباتی دید که میلیونی و میلیاردی هزینه
می کردند .
خدا میداند که در این یک هفته چقدر هزینه شده است .با
دیدن ســطح شهر از سویی ذوق و شوق انتخابات و مشارکت
مردم شادی آفرین است اما از سویی تصور این که می توان از
فرصت فضای مجازی برای تبلیغ استفاده کرد و هزینه تبلیغات
کاغذی صرف کارهای مهم تری برای شــهرهای کشور کرد
کمی غم انگیز است .چند روز پیش حسینیهای رفتم که به نام
حضرت رقیه (س) مزین شــده بود اما سقف نداشت و هیات
امنای آن میگفت به همه مسئولین شهر و شوراهای شهر آن
تا کنون این مشکل را مطرح کرده و حتی در این محل حضور
یافتهاند اما دریغ از کمک و ساختن سقفی.
وقتــی در کوچه و خیابان این شــهر میگردم بســیاری از
کوچهها و خیابانهایش هنوز خاکی هستند و گویا شهرداری
و شــوراهای این شهر این قدر بودجه نداشتند که این کوچه و
خیابانها را آســفالت کنند و یا گویا هزینههای واجبتری از
ساماندهی فضای شهری دارند؟!
اینجا نسیم شهر شهرستان بهارستان از توابع استان تهران
است و این شهر مهاجرت پذیر اکثر ساکنانش جزء اقشار کم
درآمد هســتند .وقتی با مردم این شهر به عنوان یک خبرنگار
صحبت میکنم برخی از آنها اشکشان در میآیند و میگویند
در این چند روز تبلیغات وقتی چشــممان به این همه اسراف
میافتاد و میدیدیم این همه افراد متمول داریم که برای ورود
به شورای شــهری که قرار است مشکالت شهری ما را حل

کنند این همه هزینه میکنند اما برخی از ما به نان شــبمان
محتاجیم ،متعجب میشــدیم .جالب است که همه آنها هم
میدانند اما چشمشان را به روی این همه فقر میبندند.
محمد یکی از شــهروندان نسیم شــهر به خبرنگار ایسنا
میگوید :جای تأســف دارد که هنوز فرهنگ وارد این شــهر
نشده است و پوسترهای خود را با این همه هزینه بدون در نظر
گرفتن محرومین این شهر به در و دیوار نصب کردند .برخی از
این پوسترها چنان از درختان آویزان شد ه بودند که گویا میوه
درختان ،پوستر اســت .آیا این درختان جان ندارند و ما مدافع
محیط زیست نیستیم؟
رضا شــهروند دیگری میگوید :از روز اول شروع تبلیغات
کاندیداهــا به هر داربســتی کــه زنگ میزدیم داربســت
پیدا نمیشــد و همه آنــان میگفتند که به مــدت چند روز
داربستهایشان اجاره شده اســت .در حالیکه هزینه هر یک
داربســت برای یک عکس بین  110تا  150هزار تومان بود و
برخی از این کاندیداها در سطح شهر بیش از  300بنر به ابعاد
مختلف نصب کردند .حال باید پرســید هزینه این همه بنر و
داربستهای اجاره شده چقدر است؟
در ایام تبلیغات عالوه بر انتشــار و نصب پوســتر و بنرهای
ت و غذاهای
تبلیغاتی نامزدها در سطح شهر ،تصاویری از گوش 
بستهبندی شده با برچسب تبلیغاتی برخی کاندیداها در فضای
مجازی و شــبکه های اجتماعی دست به دست شد و یا آنکه
برخی کاندیداها به صورت مشــارکتی همایشهای آموزشی
برای صاحبان برخی مشــاغل همچون آرایشــگران برگزار
میکردند ،به راســتی جاذبه ورود به شورای شهر چیست که
برخی نامزدها چنین بریز و بپاشهایی انجام می دادند؟ این در
حالیست که در همان شهر کم نیستند خانوادههایی که از عهده
مایحتاج تحصیل فرزندان خود هم بر نمی آمدند.
وضعیت در شهرستان های دیگر نیز به همین شکل است؛
در بلوارهای اصلی شهریار مانند  17شهریور و بلوارهای منتهی
به میدان نماز قدم می زنم صدها بیلبورد بزرگ طوری بلوار را
پوشانده که درختهای حاشیه خیابان دیده نمی شود از ابتدا تا
انتهای بلوار مجموع هزینه این تبلیغات را محاسبه می کردم
عددهایی به دســت می آمد که در انتهای خیابان با خود فکر
می کردم که این هزینه می توانست صرف ساخت یک خط و
یا حداقل بخشی از یک خط اتوبوس های تندرو و یا مترو در
همین خیابان و یا کمک به افراد نیازمند شود.

امروز شــهریار در کنار داشتن مشــکالتی همچون وجود
متکدیان ســر چهار راهها و کارتن خوابهــا بیش از هر زمان
دیگری نیازمند آرامش شــهری اســت همانند بســیاری از
شــهرهای کشور که کاندیداهای شورای شهر می توانستند با
عدم استفاده از تبلیغات کاغذی حداقل از تشدید آن جلوگیری
کنند.فرزین از اهالی شهریار با تاکید بر اینکه حجم زیاد تبلیغات
کاغذی باعث شــده بود که کاندیداها دیده نشوند می گوید:
هرجایی که در شهر توانستند بنر و پوستر نصب کردند .وقتی
در خیابان های شــهر حرکت می کردی سرگیجه میگرفتی،
گاهی احساس میکنم دارم خفه می شوم شلوغی های معمول
به کنار شلوغی تحمیلی تبلیغات انتخاباتی هم عرصه را تنگ
تر کرد.وی ادامه می دهد :شــهرداری پــس از انتخابات باید
روزها برای پاکســازی شهر وقت گذاشته و میلیون ها تومان
هزینه کند که همه از جیب مردم این شهر می رود .در همین
هفتــه بارها درب منزل تمیز کردم اما صبح بار دیگر دیدم که
همراهان چند کاندیدا روی هم تبلیغات کاندیدای خود را روی
درب منزل ما چســبانده ام فکر نمیکنم فردی که همراهانش
امروز حقوق مردم را پایمال می کنند فردا نیز بر روی کرســی
های پارلمان شــهری بتوانند نظارت مناسبی داشته باشند و
تصمیمات به صرف و صالح مردم بگیرند.
به گزارش ایســنا ،شــاید در دوره های بعدی انتخابات با
فرهنگ سازی مناسب بتوان زمینه استفاده مناسب ابزارهای
نویــن ارتباطی را برای عرصه تبلیغات انتخابات بیش از پیش
تقویت کرد و هزینه تبلیغات کاغذی صرف کارهای بزرگ در
شهرهای کشور و شناخت آســیبهای اجتماعی و فقرزدایی
شود و چهره شهرها نیز در طول یک هفته اینطور به تسخیر
کاغذها درنیایــد و نهایتا هزینه دیگری برای تمیز کردن آنها
صرف نشود.

به دنبال بورسیه نخبگانی هستیم که تمکن مالی ندارند

اولین کار ما جذب نخبگان است .باید از آنها حمایت مالی
شود .ما باید افرادی که تمکن مالی ندارند را در دانشگاههای
معتبر جهان بورسیه کنیم.
سرپرســت دانشــگاه آزاد با بیــان این مطلــب گفت:
خوشبختانه در طی این چند سال برگزاری همایش دانشگاه
آزاد همزمان شده با جشنواره فناوری و کارآفرینی .کارآفرینی
که در کشور عامل تولید ثروت و گسترش دامنه دانش بوده
است .بزرگوارانی که به دنبال پول و مسائل مادی نیستند و
این نخبگان به دنبال احساس تاثیرگذاری مشارکت در بهتر
شدن زندگی مردم و  ...هستند در حقیقت وظیفه ما این است
که از این قشر حمایت مالی کنیم.
علیمحمــد نوریان (رئیس دانشــگاه آزاد اســامی) در
پنجمین همایش دانشــگاه آزاد گفت :این جشنواره بهانهای
برای تکریم جایگاه نخبگان و تشویق افراد نخبه است زیرا
آنها تالش میکنند برای زندگی راحتتر مردم فعالیت کنند.

طبق اعالم سازمان یونســکو  2.5درصد مردم که نخبگان
هستند به عنوان جهان مرکزی از آنها یاد میشود .در کشور
مــا هم افرادی از این جهان مرکزی وجود دارند و ما باید به
این سوال برسیم که در سال چه تعداد از این افراد را تحویل
جامعه میدهیم و چه تعدادی از آنها مهاجرت میکنند؟
وی با اشــاره به جذب نخبگان گفت :اولین کار ما جذب

نخبگان اســت .باید از آنها حمایت مالی شــود و همچنین
افــرادی که تمکن مالــی ندارند را در دانشــگاههای معتبر
جهان بورســیه کنیم.سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمی به 9
استراتژی این دانشگاه برای باال بردن سطح کیفیت و کمیت
این سازمان گفت :ایجاد شــبکههای علمی پژوهشگران و
فرهیختگان ،همکاری با صنایع مهم و اســتراتژیک کشور،
توسعه فناوری برای تبدیل علم به ثروت ،توسعه تحصیالت
تکمیلی در راستای برنامه توسعه کشور ،تاکید بر شیوههای
نوین آموزشی ،تعامل و هماهنگی با دولت ،مجلس و شورای
عالی انقالب فرهنگی ،تاکید بر گسترش و تامین مطالعات
در حوزه علوم انسانی ،بینالمللی سازی دانشگاه آزاد از طریق
توجه به دیپلماســی ،علم و فناوری؛ ساماندهی و مهندسی
مجدد ســاختار دانشگاه در راستای چابکسازی از الویتهای
ماســت.نوریان در ادامه افزود :ما دست یاری به سمت همه
روســای دانشــگاه دراز می کنیم تا در آینده نه چندان دور

سازمان جداگانهای در حوزه پزشکی با تشکیل کمیتههایی
برای بازبینی برنامهریزیها تشــکیل دهیم تا در این حوزه
کمبودی از لحاظ نفری در کشور نداشته باشیم.وی با اشاره
به انتقادات برخی در خصوص تغییر مدیران خاطرنشان کرد:
از من ســوال کردند که باز هم تغییر مدیران را خواهیم دید
پاسخ ما این است که اگر مدیری کارنامه خوبی داشته باشد
و همچنین بتواندبه خوبی کار کند نیازی به تغییر او نیست.
یکی از وظایف ما در این خصوص شایستهساالری است .ما
باید با بســیج استعدادهای درخشان ارتباط داشته باشیم و با
توجه به دستور هیات امنا در رابطه با جذب دانشجویان نخبه
طرحهایی را بررســی کنیم.وی افزود :در حال حاضر در رده
 156جهان حضور داریم که باید با توجه به نســل چهارم در
جایگاه صد دانشــگاه برتر باشیم .در حال حاضر  32میلیون
خانوار کشور با توجه به فارغالتحصیالن ،اساتید و کارمندان
جزو خانواده بزرگ دانشگاه آزاد هستند.

فقدان طرح پیشگیری از سوانح یک خالء جدی در کشور است

فقــدان طرح ملی پیشــگیری و پاســخ به ســوانح ،کاهش
خطرپذیری و بازســازی بعد از سوانح یک خالء مهم و جدی در
کشــور حادثه خیر ایران است ،در حالی که بسیاری از کشورهای

پایینتر از سطح ایران این طرح را دارند.
رئیس جمعیت هــال احمر با بیان ایــن مطلب گفت :باید
بپذیریم که کشــور ما یک کشــور حادثه خیز است و عالوه بر
انواع حوادث طبیعی مانند ســیل ،زلزله و خشکسالی ،با حوادث
انسان ساز زیادی مانند تصادفات رانندگی که در هر سال هزاران
نفر را بــه کام مرگ میبرد و دهها هزار نفــر را معلول میکند،
مواجه هستیم.
امیر محســن ضیایی افزود :مســئله مهم در این عرصه ،این
اســت که نسبت به موضوع با اهمیت پاسخ به موقع به سوانح در
کشور ،به خصوص حوادث بزرگ ،کم اطالع هستیم و هنوز بین
ما اعم از مردم ،مسئوالن و تصمیم سازان و تصمیمگیران کشور،
این باور به وجود نیامده اســت که باید از سوانح پیشگیری کنیم
در حالی که راههای بســیاری برای پیشگیری از وقوع سوانح و
کاهش آسیبهای آن وجود دارد.

وی افزود :گویی نمیخواهیم در کشــور برای پیشــگیری و
کاهش خطرات ســوانح و حــوادث قابل پیشــگیری و کاهش
آســیبهای آن کاری کنیم و روزآمد شویم و نمیخواهیم توسعه
یابیم.
رئیس جمعیت هالل احمر گفــت :باید تالش کنیم که بین
مردم و مســئوالن تغییر نگرش ایجاد کنیم موضوع پیشــگیری
از حــوادث و کاهش خطرات و بازســازی پس از حادثه را جدی
بگیرند ،تــا زمانی که ایــن تغییر نگرش صــورت نگیرد ،فقط
حرفهای احساسی می زنیم و واقعا در این زمینه کارهای انجام
نشده زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد :مشــکل اصلی کشور ما در این زمینه این است
که طرح ملی پاســخ به ســوانح ،کاهش خطرپذیری و بازسازی
سوانح نداریم ،بسیاری از کشورهای حتی پایین تر از ما نیز چنین
طرحــی را دارنــد و مطابق آن وظیفه هر دســتگاه برای کنترل

پیوند دانشآموزان با مسجد،
طرحی نو برای رمضان

«طرح تکریــم و غبارروبی مســاجد» از برنامههای فرزندان
رمضان المبارک اســت که امســال برای نخســتین بار در سبد
برنامهای اتحادیه انجمنهای اســامی دانش آموزان برای پیوند
عمیق دانش آموزان با مســجد در اســتقبال ماه مبارک رمضان
قرارگرفته است.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان با بیان این
مطلب گفت :انس با مسجد ،یکی از اهداف مهم و قابل پیگیری
در ســیر فکری و تربیتــی اعضای انجمنهای اســامی دانش
آموزان اســت و تکریم و غبارروبی مســاجد ،یکی از راهکارهای
ایجاد انس و الفت بین دانش آموزان با مســجد؛ به عنوان اصلی
ترین پایگاه نیروهای مومن و انقالبی خواهد بود .در همین راستا
و با «طرح تکریم و غبارروبی مســاجد» بــه منظور ایجاد رابطه
دوستانه و انس دانش آموزان با مسجد ،ارائه می شود تا به تکمیل
فرآیند رشد و تربیت دانش آموزان بینجامد.
وی گفت :در این طرح از طریق مربیان قرارگاهها ،تعداد دانش
آموزانی که فرصت و عالقمندی حضور در طرح را دارند مشخص
میشــود وتعدادی از مساجد شــاخص (که به عنوان پایگاههای
اصلی نیروهای انقالبی شهرستان شناخته می شوند) برای طرح
تکریم و غبارروبی مســاجد در نظر گرفته می شود در هماهنگی
مســاجد و دانش آموزان ،عالوه بر دانش آموزان پسر ،هماهنگی

مســاجد مجزا برای حضور دانش آموزان دختر نیز صورت خواهد
پذیرفت.
عالمتی خاطرنشــان کرد :در این طــرح به منظور بهره وری
هرچه بیشــتر از فرصــت تکریم و غبارروبی مســاجد ،با مربیان
قرارگاه و یا روحانی مســجد(با رعایت شرایط) هماهنگ می شود
تــا در جمع دانش آموزان و افراد شــرکت کننده در طرح حاضر
شده و با تشکیل حلقه دوســتانه در مورد مسائل فضیلت حضور
در مسجد ،ثواب و برکات شرکت در نماز جماعت و فلسفه تاکید
بر جماعت در اســام با دانش آموزان بحث و گفتگوی دوستانه
داشته باشند.
دبیــرکل اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزان گفت:
برنامه به نحوی برنامه ریزی شــود کــه حضور دانش آموزان در
مســجد به نماز جماعت ظهــر و عصر و یا نماز جماعت مغرب و
عشــاء منتهی شود و در جمع نمازگزاران از دانش آموزان شرکت
کننده در طرح ،تقدیر و تشکر به عمل می آید.
بر اساس گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی
اتحادیه انجمن های اســامی دانش آموزان ،الزم به ذکر است
دانش آموزانی که یک مســجد خاص را برای غبارروبی انتخاب
کرده اند ،در طول ماه مبارک رمضان در آن مســجد رفت و آمد
دارند و در نمازهای جماعت حضور فعال خواهند داشت.

سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی (ناجا) با اشاره به
راه انــدازی قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال در نیروی انتظامی ،گفت:
با گســترش همکاری و تعامل بین دستگاه ها امروز توان و اراده
مقابله با قاچاق کاال در مرزهای کشور تشدید شده است.
سردار ســعید منتظرالمهدی در حاشیه مراسم افتتاح نخستین
ساختمان مشاوره انتظامی مازندران افزود :آنچه به نیروی انتظامی
در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز بر می گردد در حال انجام است.
وی در عین حال بر لزوم بهینه سازی و به کارگیری تجهیزات
و امکانات نظارتی در پایانه ها و گمرگ های کشــور تاکید کرد و
گفت :بررســی ها نشان می دهد تجهیزات حداقلی در این بخش
ها وجود دارد.
وی توضیح داد :به طور یقین به کارگیری سامانه الکترونیکی
کنترل و نظارت در واردات و صادرات کاال و ارز ،خطای انســانی
را به صفر می رساند.
وی گفت :اگر مســئوالن مرتبط ،نیازهای تجهیزاتی کنترل و
نظارت بر واردات کاالها را با تخصیص اعتبار تامین کنند ،نیروی
انتظامی با تمام توان آماده اجرای طرح های مقابله ای است.

بحران مشخص است.
وی گفت :باید گروهی از متخصصان و صاحبنظران از طرف
دولت مامور شــوند تا طرح ملی پاســخ به ســوانح را با توجه به
اسناد باالدستی و سیاستهای کالن کشور تدوین کنند،این طرح
حداقل باید در چهار فاز پیشــگیری ،کاهش خطر ،آمادگی برای
زمان بحران و پاسخ به سوانح بعد از حادثه و فاز بازسازی طراحی
شود.
ضیایــی افزود :با وجود برخی قوانین موجود در کشــور هنوز
تقسیم بندی مشخصی برای اقدام در این چهار فاز کنترل بحران
نداریم،البته همزمان روزآمد شــدن قانــون مدیریت بحران در
مجلس دنبال می شود اما طرح ملی پیشگیری از سوانح و کاهش
خطرپذیری و بازسازی حوادث،موضوع دیگری است که یک نیاز
مهم ملی است و نبود آن یک خالء جدی در کشور است.

تشدید مقابله
با قاچاق کاال
درمرزهای کشور

منتظر المهدی گفت :ایجاد تعامل و همکاری با دســتگاه ها و
نهادهای مرتبط و اثر گذار برای مبارزه با این معضل بزرگ بویژه
ترغیب گمرک برای اســتفاده از تجهیــزات مدرن و به روز برای
رصد دقیق ورودی های کشــور از برنامه ها و اولویت های کاری
ناجا در این زمینه است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی قاچاق مواد
مخدر را از مشــکالت جدی کشــور دانســت و گفت :با توجه به
جریان اقتصادی سود آور قاچاق مواد مخدر  ،پلیس همواره عالوه
بر مبارزه در حوزه پیشــگیری نیز برنامه های مختلفی را در دست
اجرا دارد.
به گزارش ایرنا  ،نخســتین ســاختمان مرکز مشاوره انتظامی
مازندران به نام آرامش با حضور معاون اجتماعی فرماندهی نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در ساری افتتاح شد.
در ساختمان مرکز مشاوره انتظامی ،اتاق هایی شامل مشاوره
گروهی  ،مشاوره کودک و روانسنجی  ،مددکاری اجتماعی و سالن
کارگاه آموزشی پیش بینی شده است .

