دانشجو

نوشت

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد

حرمان امید
پولــی ســازی دانشــگاه ،فاصلــه
طبقاتــی ،بومیگزینــی ،تفکیــک
جنســیتی ،پردیــس هــای پولــی،
سید علی بیکاری ،نا کارآمــدی نظام آموزش
محمد
عالی ،پادگانی ســازی دانشگاه ها و
قزوینی
نا امیدی دانشگاه نسبت به آینده،
واژگان مشترک بیانیه های تشکل های دانشجویی
در سال های گذشته بوده است .در  ۱۲سال گذشته
این خواسته یا شنیده نشد یا در جواب بحثهایی
همچــون فشــارهای بیــرون از دانشــگاه و بودجــه
دانشــگاه ها مطــرح میشــود .صدایی که شــنیده
نشــد ،در دی ماه  ۹۶باعث شــد وزارت علوم شاهد
تعدادی دانشجوی بازداشتی باشد.
از تاســیس دانشــگاه در ایــران تــا ابتــدای دهــه ۸۰
دانشــگاهیان از منزلت اجتماعی باالیــی برخوردار
بودنــد .بــرای طبقــات فرودســت جامعه دانشــگاه
راهی برای تغییر آینده خود بود .حضور در دانشگاه
به پول یا جایگاه اجتماعی خانواده ها وابسته نبود،
بلکه بر اساس پشتکار و هوش افراد بود.
دانشگاه محلی برای برخورد مسالمت آمیز طبقات
چســب
و اقــوام مختلف بود .ارزش ســاده زیســتی،
ِ
ایــن هم زیســتی بــود .در ابتــدای دهه  ۸۰شمســی
شــرایط تغییر کــرد .کنکور تبدیــل به امــر اقتصادی
شد .دیگر می توانستیم با پول و به زور و ضرب معلم
خصوصی و کالس های کنکور در دانشگاههای برتر
کشور قبول شــد .این روند با تشــکیل پردیسهای
بینالمللی در کیش و قشــم و  ...در ابتــدا و در قدم
بعد در محیط اصلی دانشگاه ها سرعت گرفت.
دیگر می توانســتند با پول خــود دانشــگاه را بخرند
و زحمــت کالس کنکــور هــم بــه جــان نخرنــد .بــا
قوانین بومی ســازی این روند تشــدید شــد .ترکیب
جمعیتی دانشگاه های برتر تغییر کرد .ا کنون ا گر به
خیابان اطراف دانشــگاه تهران و شریف یا دانشگاه
علــوم پزشــکی ایــران برویــد از تعــداد ماشــین های
گرانقیمــت حیــرت مــی کنیــد .دیگر سادهزیســتی
ارزش نیست.
برخــی دانشــجویانی کــه در اعتراضــات دی ماه ۹۶
حضور داشــتند ،از همیــن فاصله طبقاتــی به تنگ
آمده بودند .دانشجویی که با سختی تالش میکند
خود را بــه دانشــگاه می رســاند ،با شــرایط ســختی
مواجــه میشــود .فشــار بودجــهای باعــث شــده
است که دانشگاه از همه امکانات خود درآمدزایی
کنــد .هزینهخوابــگاه و غــذای ســلف بــا نــازل ترین
کیفیــت ،باعث می شــود یا دانشــجویان همــان روز
نخســت دانشــگاه را رهــا کننــد یــا شــروع بــه کار در
بخش هــای خدمـــــاتی
کننــد .درس میخوانند
تــا زندگــی بهتــــــری در
آینــده داشــته باشــند،
امــا آینــده نیــز برایشــان
از تاسیس
تیره و تــار اســت ،چرا که
دانشگاه در
پــس از فــار غ التحصیلی

ایران
به خیل عظیم بیــکاران
تا ابتدای
میپیوندند .در مقابل،
هــر اعتـــــراضـــــــی ،چــه
دهه ۸۰
صـــــنفی چه فرهنــــــــگی
دانشگاهیان
و چـــــــــه ســــــیاســـــــی و
از منزلت
حتــی اعتـــــــراض بــرای
اجتماعی باالیی
کیفیــت غــذای ســلف با
برخوردار بودند
برخوردهــای سنگیـــــن
کمیتـــــــه انضـــباطـــــــــی
دانشگاه مواجه می شــوند .گویا دانشگاه همچون
پادگانی اســت که شــما موظف به بله قربــان گفتن
در آن هســتید .در مقابــل خــود همکالســیهایی
را میبینــد کــه غــرق در رانت هســتند؛ رانــت پول و
ارتباطــات کــه همــه آنهــا بــدون کمتریــن زحمتــی
بهدست آمده اســت .همکالســی بعد از کالس باید
بــرود در رســتورانی یــا کافــه ای ظــرف شــویی کند،
همکالســی دیگــر بــا ماشــین مــدل بــاالی خــود بــا
دوستانش برود به همان رستوران ها و کافهها.
البت ـ ــه در ا یــن ناامی ـ ـ ــدی همــه مقص ـ ـ ــرند .چ ـ ـ ــه
رئیسجمهــور تحــول خواهــی کــه در دوره انتخابــات
آرمان شــهری ترســیم می کند و بعدش با «نگذاشتند
و نشــد» گفتــن روزگار میگذارد ،چــه رقبــای آن که هر
اتفاق مثبتــی را کوچک می شــمارد و جز ســیاهنمایی
کاری انجــام نمید هــد .ا یــن ناامیــدی بــه رئی ـ ــس
دانشــگاه و دانشــکده ها هم بر میگردد کــه در برابر هر
اعتراضــی زبانــی جــز کمیتــه انضباطــی بلــد نیســتند.
اغلب جناحهای سیاســی به دانشــجو به چشــم سربار
نگاه میکنند .سرباری که باید هزینه های آن را کم کرد
و صدای اعتراض آن را خاموش کرد .تفاوت جناحهای
سیاسی فقط در نوع روش برخورد است.
ناامیــدی حاصل از ایــن فرآیند همچون بمب اســت.
دانشجویی که نا امید باشد ،احساس کند چیزی برای
از دســت دادن ندارد ،احســاس کند راهی بــرای بیان
اعتراضاتش نیست .وقتی اختالف طبقاتی را با گوشت
و پوست و اســتخوانش حس کرده اســت .وقتی تغییر
در شرایط خود را تنها با تغییر کالن در روابط اجتماعی
و سیاســی کشــورش میبینــد .وقتــی تحــول خواهان
کشور در جواب اینکه چه می خواهید برای آینده کشور
بکنید ،جوابی ندارند ،در این شرایط است که راهی جز
سکوت یا اعتراض تند نمی بیند.
ا گر از هر کدامشان بپرسی بعد از این سکوت یا اعتراض
تند چه می خواهی بکنی در جوابش نمیدانم است.
امــروز هــم ا گــر بپرســی چــه کار میخواهــی بکنــی هم
همین جواب را میشنوی .نمیدانم .جوانی که برای
آینــده خودش جوابــی جز نمیدانــم نــدارد ،کاری جز
گوشه نشینی یا اعتراض نمیکند.
آموزش عالی ایران درگیر بیماری های مزمنی است
که با انــکار آن و نگاه ســرباری به آن حل نمیشــود.
دی مــاه  ۹۶بخــش کوچکــی از دانشــجویان در
اعتراضــات حضور داشــتند .اما هــر روز کــه بگذرد و
دانشــجویان بیشــتری ناامید میشــوند .هیچ چیز
خطرنــا ک تــر از ناامیــدی جوانانــی  ۲۰و چند ســاله
نیست.

نگاه

جوان شدن جرایم
در کشور

بیش از  ۳هزار مورد نزاع در فروردین ماه
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت:
در فروردین ماه سال  1397تعداد سه هزار و 299
نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مرا كز پزشكی قانونی
اســتان اصفهان مراجعه كردند که این رقم در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش یافته است.
علی ســلیمان پور در گفتوگو با ایســنا ،به آمار متوفیات
حــوادث ترافیکی در اســتان اصفهان در یک ماهه ســال
 1397در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبل اشــاره کرد
و افــزود :در یــک ماهــه ســال جــاری 65 ،نفــر در حوادث
ترافیکــی جــان خــود را از دســت دادهانــد و بــه اداره کل
پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدهاند.
ایــن آمــار در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل بدون
تغییر بوده اســت .وی گفــت :از مجموع تلفــات حوادث

ترافیکی سال جاری در استان 19 ،نفر
زن و  46نفــر مــرد بودهاند .بیشــترین
تلفــات حــوادث ترافیکی بــا  46نفر در
جادههــای بــرون شــهری 18 ،نفــر در
مســیرهای درونشــهری و یــک نفــر
سایر گزارش شده است.
مد یــر کل پز شــکی قانونــی اســتان
اصفهان ادامه داد :همچنین در مدت
فــوق دوهــزار و  328مصــدوم حــوادث ترافیکــی در اداره
کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان و مرا کز تابعه معاینه
شــدند که از این تعــداد  805نفر زن و یک هــزار و  523نفر
مرد هســتند کــه در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل،
 10.1درصد افزایش داشته است.

سلیمان پور به کاهش آمار مراجعان به
دلیل نــزاع در فروردین ماه ســال 1397
اشاره کرد و گفت :در فروردین ماه سال
 1397تعداد سه هزار و  299نفر به دلیل
صدمات ناشــی از نزاع به مرا كز پزشكی
قانونی استان اصفهان مراجعه كردند.
ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه
سال قبل معادل  4درصد کاهش یافته
اســت .وی تصریح کرد :ایــن در حالی اســت مراجعان به
دلیل نزاع 35درصــد از حجم مراجعان معاینــات بالینی
مرا کز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل میدهند.
هم چنین از كل مراجعان نزاع تعداد یــک هزار و  137نفر
زن و دو هــزار و  162نفــر مــرد بوده انــد .مدیر کل پزشــکی

قانونی استان اصفهان،خاطر نشان کرد :در مدت مشابه
سال قبل سه هزار و 438نفر به دلیل نزاع به مرا كز پزشكی
قانونی استان مراجعه کرده اند که یک هزار و  47نفر زن و
دو هزار و  391نفر مرد بودهاند.
ســلیمان پور بــه کاهش آمــار متقاضیــان دریافــت مجوز
ســقط درمانــی در پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان در
یکماهه سال  97اشاره کرد و ادامه داد :در فروردین ماه
ســال جاری  59نفر برای دریافت مجوز ســقط درمانی به
مرا کز پزشکی قانونی استان مراجعه و  48نفر از آنها مجوز
سقط درمانی دریافت کردهاند.
وی گفــت :آمــار متقاضیــان دریافــت ســقط درمانــی در
فروردین ماه ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال
قبل 76نفرکاهش داشته است.
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به گفته سردار معصوم بیگی ،لباسهای ماموران عملیاتی در هر منطقه مجهز به دوربین میشود
«ســارق جــوان ســرقت مســلحانه داشــته از چنــد
منــزل و بــا مامــوران کالنتــری  11درگیــر شــده اســت .در
یشــود .بیشتر
جریان دســتگیری ،دوســتش کشــته م 
ســارقانی که به اینجا آمدهانــد ،بین  22تا  28ســالهاند.
اینها ســارقان در حرکت هســتند و وقتی از استان محل
سکونتشان فرار میکنند به استانهای غربی و همجوار
میآینــد و بــه اصفهان میرســند .آنها بیشــتر بــه دنبال
وجــه نقــد و طــا هســتند و گاهــی در زنــدان بــا یکدیگــر
یشــوند ».یکی از ماموران نیــروی انتظامی این
آشــنا م 
جملــه را میگویــد .در یــک ســو ،مهــدی معصومبیگــی
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان ایســتاده
اســت و مثــل همیشــه اصحــاب صــدا و ســیما زودتــر از
همه بــا او گفــت و گو میکننــد« .بچههای صدا و ســیما
گفتند جایی کار دارند باید زودتر بروند ».یکی از اعضای
نیروی انتظامی نیز این جمله را به خبرنگاران میگوید.
باالخره برنامه با قرائت قرآن آغاز میشود .مارش نیروی
انتظامــی که به صــدا در میآید ،همه ســرپا میایســتند
تــا ســرود جمهــوری اســامی را بــا هــم بخوانند .ســردار
معصومبیگی،فرماندهنیرویانتظامیاستاناصفهان،
میایستد پشت تریبون و در ابتدای حرفهایش از این
ســخن می گوید که نیروی انتظامی بــا توانمندیهای
موجود به دنبال ارتقــای نظم و امنیت عمومی اســت و
باتوجهبهنامگذاریسال 1397نیرویانتظامیمبارزهبا
کاالی قاچاق را در اولویت خود قرار داده است.
پساز آنمبارزهبامواردمخدر استوپیشگیریاز سرقت
و کشف جرم در اولویت برنامههای نیروی انتظامی قرار
دارد و طرحی با نام مرصاد 2برای تحقق این سه اولویت
طراحی شده اســت .به گفته معصوم بیگی ،سه راهبرد
و  12اولویت در فرماندهی نیروی انتظامی تعریف شــده
که یکی از آنها مبــارزه با قاچاق کاالســت ».او در ادامه ،از
توقیف 42خودرو خبر میدهد و دستگیری بیش از یک
هزار قاچاقچی و کشــف  2هزار و  500کیلوگــرم انواع مواد
مخدر و شناســایی و برخورد با  9باند تهیــه و توزیع مواد
مخدر را از مهم ترین رهاوردهای این طرح میداند.
افزایش 2.5برابری کشف مواد مخدر
معصوم بیگــی از افزایش 2.5برابری کشــف مــواد مخدر
از ابتــدای ســال تا کنون خبــر میدهــد و میگوید :بیش
از  6هزار و  500کیلوگــرم مواد مخدر در این مدت کشــف
شده است که این موضوع پیام مهمی برای هوشیاری
اغلب خانوادهها دارد.فرمانده نیروی انتظامی اســتان
اصفهاندر میانحرفهایشمیگوید 80:تیمعملیاتی
مجهز تمــام ورودیهای اســتان را در حــوزه قاچاق کاال
رصــد کردنــد و بالــغ بــر  8میلیــارد و  500میلیــون تومان

میزهـای عریـض و طویـل فلـزی پـر شـده اسـت از مواد کشـف شـده و سـرقتی .حیـاط بـزرگ پایگاه
فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان در یـک صبـح اردیبهشـتی چیدمانـی دارد از کانتینرهـای بـزرگ
محصـوالت قاچـاق؛ از لـوازم آرایشـی گرفتـه تـا لـوازم خانگی .سـمت راسـت مـواد مخدر اسـت و
سـمت چـپ لـوازم سـرقتی منـزل از شـیر مـرغ تـا جـان آدمیـزاد .چنـد صندلـی هـم وسـط حیـاط
زهره
قندهاری گذاشـته انـد بـرای اجـرای برنامـه .آبیپوشـان سـارق جـوان هـم ایسـتادهاند در کنـار میزهـا بـا
زنجیرهایـی کـه دستهایشـان را بـه هم قفل کرده اسـت .حـاال اما خبرنـگاران و عکاسـان آمدهاند تا
در مراسـم رونمایـی از اکتشـافات کاالی قاچـاق و مـواد مخـدر در قـرارگاه عملیاتـی «اقـدام و عمل» ایـن لحظات را
بنگارند و به تصویر بکشند .جوان آبیپوشی که سرقت مسلحانه داشته میشود ،سوژه خبرنگاران.
کشفیات داشتند که این موفقیت بزرگی است.او از افزایش
 50درصدیپروندههایبیشاز 500میلیونتوماندر دوماه
گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر میدهد.
معصوم بیگی با اشــاره به اینکه در ماموریتهای انتظامی
استان اصفهان دو نوع تجهیز جدید در سال 97فعال شده
اســت ،خاطر نشــان میکند :لباسهای ماموران عملیاتی
یشــود و تعــدادی از ماموران
در منطقه مجهز به دوربین م 
عملیاتیاز ایندوربینهایالبسهاستفادهمیکنند.
در مراحل بعدی درصدد هســتیم تا پایان سال لباسهای
همــه مامــوران عملیاتــی را بــه ایــن دوربینهــا مجهــز
کنیــم .نیــروی انتظامــی راهانــدازی ایــن دوربیــن را بــرای
استانداردسازی رفتار ماموران الزم دانسته ،چرا که در این
موضوع کمکزیادیمیکند.معصومبیگی،ماموریتدیگر
دوربینرابرایردیابیشکایاتشهرونداناز مامورانپلیس
اعالم میکنــد و میگوید :نصب ایــن دوربین بــر روی لباس
ماموران حقیقت را بهتر مشخص میکند ،در بخش کشف
جرمایندوربینباامکانآنالینوآفالینبسیار موثراست.

دیگران

کوادکوپترهایی کهبهسرعتعملیات کمکمیکنند
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان در ادامــه از
کوادکوپترهایی سخن میگوید که برای کشف و شناسایی
قاچاقچیان عملیات در کورهراهها کمک بســیاری میکند
وباعثمیشودعملیاتباسرعتبیشتریانجامشود.
او با بیان اینکه در ســال گذشــته بالغ بر  140میلیــارد تومان
اموال مســروقه مــردم کشــف و بــه صاحبــان آن بازگشــت،
تصریح میکند :مبارزه با سارقان و مقابله با مالخرها یکی
دیگر از اهداف طرح است و تالش میکنیم تا با این موضوع
اموال مسروقه کشف شود و اموال برگردد.
معصومبیگــی روزهخــواری را کاری غیراخالقــی ،خــاف
عرف جامعــه و جــرم مــی دانــد و میگویــد :ا گــر روزهخواری
در مأل عــام رخ دهد این ســه پیامــد را دارد .فرمانده نیروی
انتظامــی اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه در حــوزه امنیت
اخالقی بایــد احترام مردم نگه داشــته شــود ،بیان میکند:
برنامهریزی کردیم تا نزدیــک به لحظات افطــار ماه مبارک
رمضــان ترافیک شــهری را بــه حداقل برســانیم و مــردم نیز

بایددر اینموضوعبهما کمک کنند .مسیبشاهینی،
معاون فناوری اطالعــات و ارتباطات ،در ایــن برنامه در
گفت و گو با اصحاب رسانه میگوید :تعداد دوربینهای
البســه مشــخص نیســت و مامــوران نیــروی انتظامــی
هیچ دخل و تصرفــی در دوربینها ندارنــد .آنها تصویر را
بهصورتآنالیندریافتمیکنند.ایندوربینهاقابلیت
فیلمبرداری و عکسبرداری دارد.
در ادامه این برنامه ،سرهنگ حسین زاده در گفت وگو با
اصفهان زیبا در پاسخ به این سوال که مواد کشف شده
چه سرنوشتی خواهند داشــت ،بیان میکند :با دستور
معاونتقضاییموادمخدر امحامیشودوموادیمانند
مورفین برای داروسازی استفاده میشود و شرکتهای
داروســازی از آن اســتفاده میکنند .هروئین و حشیش
یشــود و مواد قاچاق هم به سازمانهای
هم معدوم م 
مربوطهدادهمیشودتابرایآنتعیینتکلیف کنند.
در ادامه برنامه ،سردار دافعیان یکی از سرداران جنگ از
سردار معصومبیگیپرسیدتکلیفافرادی کهنمیدانند
در ماشینشــان مــواد اســت و آنهــا را دســتگیر میکننــد
چیست،معصومبیگیپاسخمیدهد:افرادی کهبگویند
من نمیدانستم در ماشینم مواد است ،دروغ میگویند
و خیلی به نــدرت اتفــاق میافتد که فرد مطلع نباشــد.
ماشینهای عمومی هم هر فرد باید پاسخگو باشد و هر
فرد باید بداند که ماشینش را به چه کســی می سپارد و
در آن چیست.
دافعیــان میگوید :ا گــر جلوی قاچــاق کاال گرفته شــود
معضلبیکاریهمحلمیشود.
معصوم بیگی میگوید :این اولین نمایشگاهی است که
باحضور رزمندگانبرگزار شدهاست.
یکی از رزمنــدگان دیگر میگویــد :ای کاش میگفتید که
نیروی انتظامی با چه زحمتی این کار را انجام می دهند
و این موضعات با یک حرکت شــبانهروزی به ســرانجام
نرسیدهاست.
ســردار معصوم بیگــی در پاســخ بــه او میگویــد :اعضای
نیروی انتظامی تمام توان خود را برای جلوگیری از ورود
کاالی قاچاق به کار میگیرند .ممکن اســت که بارهای
صــد کامیــون را بــا دوش خودمان خالــی کنیــم و تنها از
این تعداد یکی از آنها بار مواد مخدر داشته باشد و واقعا
کار طاقت فرســایی اســت که نه اعتبــار مالــی دارد و نه با
تجهیزاتخاصیانجاممیشود.
نیروی انتظامــی  90درصد این بارهــا را برای جابهجایی
به دوش می گیرد و فقط عشــق بــه کار ،باعــث ادامه آن
میشود .حاال آبی پوشــان ســارق را میبرند به زندان با
دستهایی زنجیر شــده و آنها میهراسند از عاقبتی که
در انتظارشان است.

یک جامعه شــناس و مــددکار اجتماعی با
اشــاره به اینکــه جرایم در کشــور به ســمت
جوانانه شــدن میرود ،گفت :میتــوان یکی از علل
افزایــش جــرم در نوجوانــان را پدیــده «بولینــگ یــا
قلدری» عنوان کرد.
امیرمحمود حریرچی در گفتوگو با ایسنا ،در تعریف
جــرم گفــت :همــه بحثهــای ضــد اجتماعــی جرم
شناخته نمیشود؛ اما رفتارهایی که خالف مقررات
و قوانین باشد ،جرم محسوب میشود.
وی اضافه کرد :میزان وقوع جرم در میان جوانان به
ویژه کسانی که بیکار هســتند و در مناطق جرمخیز
زندگی میکنند ،افزایش یافته و نوع جرم در ســنین
باالتــر بــه گونــه ای پوشــیده تــر و متفــاوت تــر مثــل
کالهبرداری شده است.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه حاشیه شهرها
جزو محلههایی است که جرم خیزی بیشتری دارد،
تصریح کرد :مناطق حاشیه شــهرها مناطقی است
که برخی از ایــن افــراد و جرائــم را پــرورش میدهد و
برخی از کســانی کــه در آن مناطــق زندگــی میکنند
راهــی بــه جــز انجــام جــرم بــرای کســب درآمــد پیدا
نمیکنند.
حریرچــی درباره مجرمان حاشــیه نشــین نیز گفت:
از آنجایــی کــه بعضــی از ایــن افراد بــا پرخاشــگری و
مورد آزار قرار گرفتن ،رشــد کردند ،طبیعی است که
تعهدی نسبت به جامعه خود احساس نکنند و این
تفکر برایشــان ایجاد شــود که وقتی جامعه در قبال
آنها مســئولیتی را قبول نکرده  ،آنها هم مســئولیتی
را در قبال جامعه نپذیرند .بنابراین این افراد دلیلی
برای یک زندگی طبیعی برای خود نمیبینند ،چون
حق انتخاب بــرای یک زندگی طبیعــی ندارند و این
بی عدالتی روز به روز در جامعه ما بیشتر میشود.
ایــن اســتاد دانشــگاه تبعیــض را یکــی از دالیــل
بســیار مهــم جــرم خیــزی و آســیب زایــی برشــمرد و
گفــت :تبعیــض در تعبیر فارســی بــه معنــی نابرابری
دراستفاده از فرصت هاست.
وی با تا کید بــر اینکه در شــاخصهای جهانی برای
بررســی تغییــرات آمــاری مثــل نــرخ بیــکاری ،تاثیــر
تورم یا دسترســی هــای آموزشــی بر اســاس قومیت
وتفاوتهــای بیــن اقشــار مرفــه و محــروم و بهویــژه
جنســیت ،بررســی مــی شــود ،ادامــه داد :در واقــع
تبعیض یکــی از مال ک ها و شــاخصهایی اســت که
باید در آمار و ارقامی که درباره مسائل اجتماعی داده
می شود در نظر گرفته شود.
این جامعه شناس گفت :بدترین احساسی که فقرا
و محرومان میتوانند تجربه کنند احساس تبعیض
است و این مسئله باعث ایجاد احساس ناامیدی در
فرد شده و زمینه ورود به خیلی از آسیب ها را فراهم
میکند ،چون این فرد امیدی به آینده ندارد.
وی یکی از دالیــل مهم و قابــل توجه جــرم خیزی را
ناامیدی در جامعه دانست و گفت :جامعه ما نسبت
به قبل خشــن تر شــده و اخالقیــات در آن روز به روز
کمرنگ تر میشــود .حریرچی بــا بیان اینکــه جرایم
و حوادثــی هماننــد خودکشــی و اعتیاد در کشــور ما
بــه ســمت جوانانــه شــدن مــی رود ،اضافه کــرد :در
مسائل اجتماعی مثل جرم خیزی کاهش سن دیده
میشــود ،به طوریکه این مســئله در میان جوانان
هم رواج یافته اســت  .وی اضافه کــرد :مصرف مواد
روانگــردان در بین برخی از دانشآموزان ســالهای
آخر دبستان به باال بیشتر مشــاهده میشود و یکی
از دالیــل آن کمبــود تفریحاتــی اســت که بایــد برای
نوجوانــان وجــود داشــته باشــد و ایــن خــود یکــی از
زمینه های جرم را فراهم میکند.
این جامعه شــناس دربــاره تاثیر گروههای دوســتی
نوجوانان در بروز آسیبها گفت :در این سنین افراد
انگیزه زیــادی بــرای بــروز دادن و نشــان دادن خود
بین همساالن دارند و چون فرصتی برای آنها فراهم
نمیشــود که بتواننــد خالقیــت و هنر خود را نشــان
دهند و شرایطی فراهم نیست که مدرسه و خانواده
این خالقیــت را شناســایی کننــد ،به ســمت جرایم
کشیده میشوند.

آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)
سازمانمیادینمیوهوترهبار وساماندهیمشاغلشهری شهرداریاصفهاندر نظرداردعملیاتتهیهمصالح
و احداث فاز دو محور شــماره یــک انبارهای خوار و بار و خشــکبار میــدان مرکزی میوه و تره بار به مســاحت
تقریبی  3360مترمربــع واقع در کیلومتر پنج جــاده اصفهان  -نائین ،میــدان مرکزی میوه و تــره بار به مبلغ
تقریبی  56/614/226/135ریال براساس فهارس بهای سال  ،1397با شرایط  50درصد نقدی و  50ملکی
(مطابق با لیســت امال ک ســازمان که در شــرایط مناقصه درج گردیده اســت و از طریق مزایده به پیمانکار
وا گذار می گردد) را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت وا گذار نماید.
رئیسمرکزتوسعهپیشگیریودرماناعتیادسازمانبهزیستی کشور:

پرداخت«یارانهمشاوره»بهدهکهایپایینجامعه
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان
بهزیســتی ســاالنه بیش از ســه میلیــارد تومــان «یارانه
مشاوره» برای دهکهای اول تا سوم اقتصادی پایین
جامعه پرداخت میکند ،گفت :ایــن افراد میتوانند تا
سه مرحله به مرا کز مشاورهای خصوصی مراجعه کنند.
فاطمه عباسی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه قبال
ایــن بودجــه در اختیــار تعــداد مشــخص و محــدودی
مرکز مشاروه روانشــناختی قرار میگرفت ،افزود :افراد
متقاضــی دریافــت خدمــات مشــاوره روانشــناختی
باید به مرکــز خاصی مراجعــه میکردند امــا قصد داریم
نرمافــزاری را در آینــدهای نزدیک طراحــی و راهاندازی

کنیــم کــه افــراد واجــد شــرایط بــا کارتهــای اعتباری
مخصوص ،بتوانند به هر مرکز مشاورهای که از سازمان
بهزیستی مجوز دارد مراجعه کنند.
بــه گفته وی کــد ملی ایــن افــراد در ایــن نرم افــزار ثبت
میشــود و ا گــر فــرد جــزو دهکهــای اقصــادی پاییــن
جامعه باشند ،به آنها «یارانه مشاوره» تعلق میگیرد و
میتوانند از این خدمات بهره مند شوند.
به گفته عباســی ،این افراد میتوانند تا ســه مرحله به
مرا کز مشــاورهای خصوصی مراجعه کنند و از خدمات
بهره منــد شــوند .درصــورت نیاز بــه ادامــه مراجعه نیز
میتواننــد بــا پرداخــت هزینــه کمتــر از خدمــات مرا کز
دولتی استفاده کنند.

متقاضیان می تواننــد از تاریخ  1397/02/26تــا پایان وقت اداری (ســاعت  )14:30مورخــه  1397/03/19بــا ارایه معرفی نامه
معتبر و مــدارک مربوطــه و ســوابق کاری به دفتــر فنی ســازمان واقــع در کنــار گذرغربی بزرگراه شــهید صیــاد شــیرازی ،حدفاصل
خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله ،نبش کوچه احســان پالک  5مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه دفتر فنی اقدام به
واریز مبلغ 700/000ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948نزد بانک شهر
شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را از دبیرخانه سازمان دریافت نمایند .تلفن تماس32683601-4:
-1شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی چهار ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورر باشند.
-2ارایه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  177/000/000ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است.
-3مدت اجرا 12 :ماه شمسی می باشد.
-4مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری (ساعت  ) 14:30مورخه  1397/03/21می باشد.
-5پیشنهادات در تاریخ  1397/03/22بازگشایی می شوند.
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی
-6سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
مشاغل شهری شهرداری اصفهان
-7هزینه انتشار آ گهی به عهده برنده مناقصه است.

