
اجتماعی 3

 تعداد آمبوالنس های اورژانس کشور 2 برابر شد

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه شمار آمبوالنس های این 
مرکز ظرف دو سال اخیر، 2 برابر شده، گفت: این امر در راستای توجه دولت 

تدبیر و امید و حمایت های وزیر بهداشت صورت گرفته است.
به گزارش روز شنبه اداره کل روابط عمومی استانداری یزد  ، پیرحسین کولیوند 
در نشست کارگروه بهداشت، سالمت و بیولوژیک شورای پدافند غیرعامل استان یزد 
افزود: تعداد آمبوالنسها در سال 95،  2 هزار و ٤٠٠ دستگاه بود و اکنون به پنج هزار 

و ٥٠٠ دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه سابقه ایجاد اورژانس پیش بیمارستانی در کشور به 43 سال 
قبل برمی گردد اظهار داشت:  مجموعه اورژانس در هشت سال دفاع مقدس برای 
نجات جان رزمندگان اسالم با به کارگیری تمام ظرفیت خود سنگ تمام گذاشت و 
شهیدان، جانبازان و آزادگان قابل توجهی را تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران کرد .

سرپرست استانداری یزد هم در این نشست گفت: استان در بسیاری از    آسیب ها 
جزء استان های آخر در سطح کشور است اما در زمینه تصادفات در رتبه های باالی 
کشور قرار دارد که یکی از دالیل آن، واقع شدن در چهار راه مواصالتی کشور و نیز 
استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت و ناهماهنگی آن با فرهنگ و زیرساخت های 

ترافیک شهری است.
محمد علی طالبی با اشاره به مرکز ملی مهارت آموزی  CBRNE در یزد تصریح 
کرد: این مرکز ظرفیت بسیار خوبی برای کشور و استان است و امیدواریم با حمایت 
های کشوری و استانی این مرکز مهارت آموزی در حوزه پدافند غیرعامل اعتبار و 

جایگاه بین المللی پیدا کند.

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک:

مردم می توانند از تمام مراکز معاینه فنی سراسر کشور 
استفاده کنند

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک با اشاره به مراجعه تعداد زیاد 
شهروندان برای اخذ گواهی معاینه فنی و تشکیل صف مقابل در مراکز 
معاینه فنی گفت: شهروندان تهرانی می توانند از تمامی مراکز معاینه فنی 
سراسر کشور استفاده کنند. به طور قطع مراکز اطراف شهر تهران می 

توانند خدماتی با همان کیفیت مراکز معاینه فنی پایتخت ارائه کنند.
سعید قیصر در گفت وگو با ایسنا افزود: تمامی مراکز معاینه فنی سراسر کشور به 
سامانه »سیمفا« متصل هستند و کیفیت ارائه خدمات در تمامی این مراکز تفاوتی 
ندارد لذا شهروندان می توانند از تمامی مراکز استفاده کنند. اخذ معاینه فنی خودرو 
توسط تهرانی ها در دیگر شهرها از اتالف وقت شهروندان جلوگیری می کند و این 

معاینه فنی دارای اعتبار است.
وی افزود: افرادی که خودروی آن ها معاینه فنی ندارد، روزانه 5۰ هزار تومان 
جریمه خواهند شد و چنانچه تا روز بعد معاینه فنی دریافت نکنند برای روز جدید 
هم جریمه می شوند. فاز دوم طرح ترافیکی »کاهش آلودگی هوای شهر« با هدف 
اعمال ممنوعیت یا  اقدامات بازدارنده برای تردد خودروهای فرسوده و به تبع آن 

کاهش ترافیک و آلودگی هوا، اجرا شده است.
قیصر در پایان گفت: این طرح قرار بود که در 9 کالنشهر اجرا شود و در حال حاضر 
در تهران اجرایی شده است. زیرساخت های الزم برای اجرای آن در هشت کالن شهر 
دیگر مهیا شده است. سامانه »سیمفا« به سامانه پلیس متصل است و به طور کامل 
داشتن معاینه فنی خودروها توسط دوربین ها کنترل می شود و چنانچه خودرویی 

معاینه فنی نداشته باشد، اعمال قانون خواهد شد. 

مربیان مهدهای کودک  رتبه بندی می شوند
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای 
طرح »کفایت مربیان مهد کودک ها« برای تمام مربیان از سال آینده گفت: 
»بر اساس این طرح مربیان رتبه بندی و ضمن افزایش امنیت شغلی شان از 

حقوق و مزایای باالتری برخوردار می شوند.«
»محمد نفریه« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح پژوهشی »کفایت 
مربیان« از سه سال قبل و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی آغاز شده است، افزود: 
» بعد از آماده شدن طرح پژوهشی مذکور، ابزارهای الزم را برای سنجش کفایت 

مربیان ساختیم یا استانداردسازی کردیم.«
وی با بیان اینکه مربیان از چهار منظر » سالمت جسمی، روانی، میزان دانش 
و سطح دینداری« بررسی می شوند، اظهار کرد: » برخی از این شاخص ها باید به 
استاندارد کشوری تبدیل می شدند. برای مثال برای تبیین شاخص سطح دینداری از 
ظرفیت دانشگاه امام صادق استفاده شد تا این شاخص ها برای مربیان مهدکودک ها 

استخراج شوند.«
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به 
طراحی تست های روان سنجی برای مربیان و مشخص کردن محتواهایی که باید 
آموزش ببینند، افزود: » تمام این شاخص ها در طول یک سال و از سوی دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی مشخص و سال گذشته روی ۱۶۰۰ مربی اجرا شد. از 
اواخر سال گذشته هم با جهاد دانشگاهی  برای استانداردسازی و ساخت ابزارهای 
سنجش همکاری کردیم تا طرح وارد فاز عملیاتی شود. به این ترتیب سیستم 
آموزشی یکپارچه و طرح سنجش در چهار حیطه ذکرشده تا سال دیگر برای تمام 

مربیان انجام می شود.
نفریه با اشاره به این که بعد از اجرای این طرح  مربیان هم مثل مهدهای کودک، 
رتبه بندی می شوند، گفت: » با انجام این رتبه بندی نتایج آن روی حقوق و مزایای 
مربیان تاثیر دارد؛ به این ترتیب که مربیان باسابقه تر امنیت شغلی شان بیشتر 
می شود، همینطور مهدهایی که ستاره های باالتر دارند باید از مربیان با درجه باالی 

آموزشی استفاده کنند، همچنین حقوق و مزایای بیشتری به آنها تعلق می گیرد.«

اخبار
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یک سال حبس برای راننده تاکسی متخلف در پاریس
دادگاهی در فرانسه یک راننده تاکسی پاریسی را که از دو گردشگر 2۴7 یورو کرایه خواسته بود به هشت ماه زندان محکوم کرد. به گزارش ایسنا، دادگاه پاریس این مرد جوان را به علت تهدید به خشونت و تاکسی رانی بدون مجوز به یک سال زندان محکوم 

کرد که چهار ماه آن تعلیقی خواهد بود. دو گردشگر اهل تایلند از فرودگاه "شارل دوگل" پاریس برای مرکز شهر تاکسی گرفته بودند اما پس از رسیدن به مقصد، راننده تاکسی به جای کرایه ثابت 5۰ یورویی به مسافران خارجی اش یک فاکتور 2۴7 یورویی 
نشان داد. زوج تایلندی که از میزان کرایه تعجب کرده بودند از پرداخت آن سرباز زدند اما راننده تاکسی درهای ماشین را قفل کرد و دوباره راه افتاد. بعد از بحث و جدل طوالنی در نهایت گردشگران راضی به پرداخت 2۰۰ یورو شدند.

 فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان :

22 درصد کودکان و نوجوانان ایرانی اختالالت رفتاری دارند
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان گفت: طبق 
برآورد سال 1396 انجمن علمی روانپزشکان ایران، حدود 
اختالالت  دارای  ایرانی  نوجوانان  و  کودکان  درصد   22

رفتاری هستند.
دکتر محمدرضا محمدی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه سالمت گروه اجتماعی ایرنا اظهار داشت: بر همین اساس، 
میزان اختالالت کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱8 سال در مجموع 
بین پسرها 24 درصد و دخترها 2۰ درصد است، همچنین این 
اختالالت در گروه سنی ۶ تا 9 سال 22 درصد و در گروه سنی 

۱۰ تا ۱4 سال 23 درصد برآورد شده است.
وی ادامه داد: اختالل افسردگی در میان گروه سنی ۱5 تا ۱7 
سال میان دختر و پسر به دلیل بروز دوران بلوغ و نابسامانی های 

بدنی، طبق آمار ارائه شده 2۱ درصد کاهش نشان می دهد.
محمدی در مورد میزان اختالالت روانی در جامعه شهری و 
روستایی نیز گفت: طبق آمار میزان اختالالت در جامعه شهری 

23 درصد و در روستاها حدود ۱8 درصد است.
وی درخصوص میزان اختالالت رفتاری میان دختران و پسران 
اظهار داشت: اختالالت خلقی و افسردگی حدود 2 درصد پسرها 
و دخترها را درگیر کرده که در این زمینه اختالالت خلقی در بین 
دخترها بیشتر از پسران است و اختالالت اضطرابی در دختران ۱4 

درصد است که باالترین میزان اختالل اضطرابی به شمار می رود.
محمدی گفت: بر اساس آمار سال 9۶ اختالل نارسایی توجه 
و بیش فعالی حدود چهار درصد و مجموع اختالل رفتاری مانند 
لجبازی، مخالفت ورزی و تیک عصبی حدود هشت درصد است 

که باالترین میزان اختالل رفتاری را به خود اختصاص می دهد.
وی با اشاره به اینکه مجموع کل اختالالت رفتاری در میان 
کودکان و نوجوانان 22 درصد در سطح کشور است، افزود: میزان 
اختالالت در 3۱ استان کشور احصاشده که این رقم در هر استان 

متغیر است.
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان اظهار داشت: در 
دنیا کمتر کودکی را خواهیم یافت که دارای مشکل نباشد؛ مسائل 
درس و مدرسه، دوستان و آشنایان و مسائل رفتاری از جمله این 
مشکالت است و زمانی که والدین با اینگونه مشکالت در فرزندان 
روان پزشک  و  مشاور  به  مراجعه  با  باید  می شوند،  مواجه  خود 
نسبت به رفع آن مشکل اقدام کنند چراکه عدم پیگیری مشکل، 
اختالالت دیگری را برای فرزند و به دنبال آن برای خانواده به 

همراه خواهد داشت.

وی برای نمونه یادآور شد: می توان به دوران مقطع پیش دبستانی 
و دبستان اشاره کرد که ممکن است جدایی کودکان از والدین در 
این مقطع حساس موجب بروز اختالل افسردگی در بین فرزندان 
شود، چراکه وابستگی کودک به مادر و از طرفی جدایی فرزند از 
خانه می تواند اختالالت اضطرابی و بیماری هایی از قبیل اضطراب 
اجتماعی، فوبیای اجتماعی و حتی فوبیا به حیوانات را برای آنها به 
وجود آورد و در صورت عدم رسیدگی و مراجعه والدین به مشاور 

مشکالتی را به همراه داشته باشد.
محمدی تاکید کرد: اضطراب جدایی، ترس و نگرانی دائمی، 
اضطراب شدید و وسواس از جمله بیماری هایی است که ممکن 
است در این مقطع در کودکان بروز کند و در صورت عدم درمان 
موجب افسردگی و در صورت تکرار، سبب اختالل خلقی دوقطبی 

شود.
داد:  ادامه  نوجوانان  و  کودکان  روان پزشکی  تخصص  فوق 
و  به موقع، ممکن است مخالفت ورزی  در صورت عدم درمان 
لجبازی های اولیه برطرف نشود و تبدیل به مشکالت و مسائل 

دیگر از جمله تیک عصبی و حرکات غیرارادی در بدن و دست و 
صورت شود و خود به خود بروز کند.

وی گفت: گروهی از والدین بدون توجه به اینگونه رفتار کودکان، 
این حرکات را طبیعی تلقی می کنند؛ در صورتی که روز به روز 
این اختالل در کودکان با سن کودک رشد می کند و در صورت 
پیگیری و رسیدگی اولیه به راحتی می توان با بازی درمانی و 
رفتاردرمانی مشکالت و اختالالتی را که کودک در مدرسه و خانه 

دارد، کاهش داد و حتی برطرف کرد.
محمدی افزود: در برخی مواقع پدران به دلیل گرفتاری شغلی 
حضور کمتری در منزل دارند و این موضوع موجب می شود که 
در جریان مشکالت روانی کودک قرار نگیرند و حتی با کوچک 
شمردن مشکل به وجود آمده در رفتار فرزند، مانع مراجعه به 

مشاور و پزشک از سوی مادران شوند.
وی گفت: عدم رسیدگی به موقع برای رفع یک اختالل عصبی 
موجب خواهد شد اضطراب و افسردگی و حرکات عصبی کودک 
و حتی بیش فعالی شدت یابد و بیماری که با رفتاردرمانی می توان 

آن را رفع کرد، در صورت عدم درمان به موقع، باید با تجویز 
دارو توسط مشاور یا روانپزشک به مدت طوالنی دوره درمان را 

ادامه داد.
به  دیگران  دخالت  مواقع  برخی  در  اینکه  بیان  با  محمدی 
خصوص نزدیکان کودکان و حتی آشنایان و همسایگان مانع عدم 
رسیدگی یا ادامه درمان بیماری کودکان می شود، اظهار داشت: 
کودکی که تیک عصبی یا حرکات غیر ارادی دارد، بیش فعال یا 
با اختالل نارسایی توجه مواجه است، وقتی با توصیه روانپزشک 
تحت درمان دارویی قرار می گیرد، در حالت عادی به سر می برد و 

اختالالت عصبی بروز نمی دهد.
وی گفت: در این حالت با دخالت بی مورد دیگران، والدین از 
ادامه روان درمانی و دارو درمانی فرزند خود صرفنظر می کنند و 
در نتیجه بعد از دو سه سال این عدم رسیدگی به ویژه در مدرسه 
مشکل آفرین خواهد شد و مراجعه مجدد به روانپزشک را البته 
با توجه به شدت تغییرات اختاللی به وجود آمده در کودک را 

طلب می کند.

وزیر بهداشت:

تمام پس گردنی ها را این روزها به دولتی ها می زنند

مشارکت فعال سه نسل در طرح پویش حفاظت از محیط زیست

وزیر بهداشت گفت: این روزها تمام پس گردنی ها را به دولتی ها می زنند و 
دولت شبیه بچه زن بابا شده است و به دیگران هیچ دردی وارد نمی شود.

به گزارش ایسنا سیدحسن قاضی زاده هاشمی در شورای اداری شهرستان تربت جام 
که عصر روز گذشته در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: در دوره های 
گذشته نظیر سال های 9۰ و 9۱ نیز در تحریم بوده ایم و هنرهایمان برای دور زدن 
تحریم ها را در آن دوره استفاده کرده ایم و طی این مدت دشمنان با جاسوس هایشان 
این راهکارها را شناسایی کرده اند و باید راه های جدیدی بیابیم و این مسئله بدون 

هزینه هم نخواهد بود.
وی تصریح کرد: مدیریت کردن کشور طی ماه ها و سال آینده بسیار سخت است و 

چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا از آمریکا می ترسد و اروپا در مقابل آمریکا اصال عددی 
نیست. چین به این بزرگی می گوید ابتدا رییس جمهورمان از ترامپ خل و چل باید 
اجازه بگیرد تا بتوانیم با ایران همکاری کنیم. ظرفیت اقتصادی هیچ کشوری در دنیا 
نمی تواند با آمریکا برابری کند و همچنین در منطقه هم با رذل ترین انسان ها امروز 

درگیر هستیم.
قاضی زاده هاشمی افزود: دولت و تمام نظام درگیر یک جنگ اقتصادی است و اگر 
کسی بگوید هیچ آسیبی نمی بینیم دروغ می گوید. مگر می شود در جنگ و دعوا انسان 
آسیب نبیند؟ اما باید تدبیر کنیم که این آسیب ها به حداقل برسد و بهانه نیز دست 
آن ها ندهیم بنابراین ما درگیر یک جنگ هستیم و اگر به روی خودمان نمی آوریم، 

علت دیگری دارد و نمی خواهیم دشمن شاد شود.
وی با اشاره به مشکالت حوزه سالمت کشور گفت: یکی از مشکالتی که در جلسه 
مطرح شد، کمبود رادیولوژیست در شهرستان تایباد بود که این مشکل به دلیل این 
است که ما ساالنه حدود ۱۰۰ الی ۱5۰نفر رادیولوژیست تربیت می کنیم. نزدیک به 
4۰۰ الی5۰۰ شهر داریم که نیازمند متخصص خانم هستند و حتی کمتر از نصف 
تربیت شدگان خانم هستند. شهرستان ها می توانند تا زمان رفع مشکل یک پرستار، 

ماما و یا متخصص زنان را آموزش دهند تا مشکالتشان برطرف شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: یکی از مشکالت درمانی این منطقه پراکندگی شبکه 
درمان شهرها است. دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت جام مستقل اما باخرز زیر 
نظر مشهد است و باید با تدبیر مسئوالن این مشکالت رفع شود. بیمارستان صالح آباد 
نیز تا سال آینده تکمیل خواهد شد. درباره بیمارستان تایباد اگر مشکل زمین وجود 
دارد، توسط ما حل نمی شود و به فرماندار و نماینده مربوط می شود اما در رابطه با بقیه 
مسائل بهداشت و درمان همکاری کامل خواهیم داشت. مسئوالن مربوطه در انتخاب 
زمین دقت کنند که زمین را کیلومترها خارج از شهر همانند فریمان انتخاب نکنند تا 

مردم برای رفتن به بیمارستان با مشکل مواجه نشوند.
مسئوالن  توسط  اشتباه  انتخاب  این  دوره  آن  در  متاسفانه  ادامهگفت:  در  وی 
شهرستانی یا نماینده یا امام جمعه یا فرماندار صورت گرفته است. البته احتماال تقصیر 
فرماندار بوده چرا که این روزها تمام پس گردنی ها را به دولتی ها می زنند و دولت عین 

بچه زن بابا شده است و به دیگران هیچ دردی، وارد نمی شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: البته باید توجه داشت درباره برخی مشکالت پیشرفت های 
بسیاری نسبت به گذشته داشته ایم. به عنوان مثال یکی از مشکالت امروز ما کمبود 
پزشک متخصص زن رادیولوژیست است اما در گذشته در شهرستان محل سکونت 
ما تا انتهای دوره دبستانم تنها یک پزشک در فریمان داشتیم. امروز در بازدید از 
بیمارستان سجادیه تربت جام شاهد این هستیم که پزشک فوق تخصص اطفال وجود 
دارد که عمل های سنگین هم صورت می گیرد. چهل سال از انقالب می گذرد و اتفاقات 
خوبی افتاده است و باید خدا را شکر کرد البته خرابکاری هایی هم داشته ایم، درکنار 
دستاوردهای انقالب باید خرابکاری ها را هم بگوییم تا عبرت و پیشگیری شود و دیگر 

تکرار نشود.
وی در پایان گفت: پیامبر اکرم مظهر رحمت و خلق نیکو بوده اند و هیچ وقت به 
دلیل زور شمشیر و بازو شهره نشدند بلکه به دلیل راستگویی و امانت داری دل ها را به 
خودشان جذب کردند. جمهوری اسالمی نیز راه موفقیتش غیر از راه پیامبر نیست و 
با زبان و اخالق نیک می تواند به مسیر افتخار آمیز خودش ادامه دهد. اگر اخالق را از 
جمهوری اسالمی بگیرم در قرن 2۱دیگر چیزی برای عرضه نداریم. اگر خدای ناکرده 
در جامعه ما دروغ، فریب کاری، مردم آزاری، تهمت، غیبت، دست اندازی به بیت المال 
و... رفتارِ غالب شود، دیگر صرفا یک پوسته از اسالم و جمهوری اسالمی را داریم . پس 
از قرن ها فرصت شده تا طالیه دار یک جامعه اسالمی باشیم و باید رفتارمان شبیه به 

آن چیزی باشد که بزرگان مکتبمان از ما انتظار داشتند.

طرح پویش حفاظت از محیط زیست در حریم منطقه 22 در محور سولقان، 
جاده روستایی کشار باال و پایین، با هدف پاکسازی روستاهای حریم منطقه 

از زباله و نخاله، ترویج حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش ایسنا،مجید رباطی قائم مقام شهرداری منطقه22، در حاشیه این مراسم 
که با مشارکت تعدادی از سمن ها، دهیاری روستاه های کشار باال، کشار پایین، سولقان 
و مدیران شهری منطقه انجام شد، گفت: مدیریت شهری منطقه22 برنامه های اوقات 
فراغت متعددی را در دستور کار خود دارد که برنامه رونق بخشیدن به مسیر های 
گردشگری در حریم منطقه22 از جمله این برنامه ها است.  رباطی با بیان اینکه در یک 
هفته گذشته معاونت خدمات شهری منطقه و معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه22 
نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی در مسیر گردشگری اقداماتی را انجام داده 
اند، افزود: حدود 3۰۰ دستگاه کامیون نخاله و زباله در این مسیر جمع آوری شده و 
در حال حاظر یک مسیر پاک و ایمن برای شهروندان موجود است.  رباطی با اشاره به 
حضور اقشار مختلف مردم در طرح پویش حفاظت از محیط زیست، گفت: مشارکت 

کودکان، نوجوانان و بزرگساالن در کنار هم در این طرح، نشان از اهمیت حفاظت 
محیط زیست برای مردم را دارد و شهرداری منطقه22 برنامه های متعددی را برای 
رونق بخشیدن به گردشگری در حریم منطقه22 در نظر دارد.  وی در ارتباط با وجود 
ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم منطقه22، گفت: اداره حریم منطقه به صورت 
مستمر از بوجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری می کنند و تعدادی از 
ساخت ساز های بوجود آمده در ادوار گذشته برای تعیین تکلیف به مبادی زیربط 
ارجاع داده شده اند.  در ادامه این برنامه سفیری معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه22، 
با بیان اینکه شهروندان خود این طرح را آغاز کردن و ما فقط آنها را همراهی کرده 
ایم، گفت: جمعی از شهروندان و ورزشکاران در این طرح حضور دارند و تمامی برنامه 
های اجتماعی و فرهنگی منطقه بدون حضور شهروندان بی تاثیر است.  به گزارش 
روابط عمومی شهرداری منطقه22، سفیری گفت: رفتارهای ما باید نسبت به حفاظت 
از محیط زیست آگاهانه باشد که در چنین شرایطی هیچ گونه آسیب و تخریبی به 

طبیعت وارد نخواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور تا کنون در 
تمامی اعالم نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از 
حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و 
موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی 

نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت کشور، سید سلمان سامانی در 
این زمبنه اظهار کرد: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای 
اسالمی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده 
است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. 
انتخاب فردی که بتواند سیاست های  بررسی گزینه ها و  قطعاً 

شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر 
است لکن؛ قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوب های 
قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت 
اطالعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته 
و وظایفی را برای آن ها تعیین کرده است. وی افزود: آیین نامه 
اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت 
وزیران -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای 
بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی 
سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر 
یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می 

شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با 
گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده ای است که 
مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص 
صالحیت های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطالعات 
می بایست اعالم نظر نماید که تاکنون وزارت اطالعات در پاسخ 
به استعالم به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، 
یزد، کرمانشاه و رشت اعالم نظر رسمی نداشته است که از الزامات 
صدور حکم است. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی 
استان ها خاطر نشان کرد؛ وزارت کشور در خصوص صدور احکام 
شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس 

از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بالمانع بودن 
انتصاب فرد از سوی وزارت اطالعات ، نظر نهایی خود را اعالم و 
احکام مربوطه را صادر می نماید که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح 
وزارت اطالعات در این خصوص هستیم. سخنگوی وزارت کشور 
تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در 
قانون چشم پوشی نخواهد کرد؛ حتی یک لحظه در صدور حکم 

برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.
وی با تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از 
همه افراد و گروه ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را 

فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری نمایند.

سخنگوی وزارت کشور تشریح کرد

صدور حکم شهرداران در انتظار نظر صریح وزارت اطالعات


