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اجتماعی

تصویب استفساریه میزان افزایش حقوق کارکنان در سال 97
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از تصویب طرح
استفساریه میزان افزایش  20درصدی حقوق کارکنان دولت
در سال  97خبر داد.
به گزارش ایرنا ،محمدمهدی مفتح گفت« :بر اساس مصوبه مجلس ،میزان افزایش حقوق
در سال جاری باید به صورت پلکانی نزولی تا سقف  20درصد باشد».

مکث

بازارچهچشمبادامیها
در قلب تهران

وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی گف��ت« :پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان راه اندازی ش��د و با استفاده
از این پایگاه ،جلوی س��وء اس��تفاده افراد در زمینه
همپوش��انی بیمه ای گرفته ش��د ».به گزارش ایرنا،
عل��ی ربیعی برای پاس��خ به پرسش��ی درباره دلیل
وجود تبعیض در هزینه بیمه شدههای تامین اجتماعی و علت
اجرا نش��دن مصوبه یکسانسازی دفترچههای بیمه درمانی در
بودجه س��ال  95در مجلس حضور یاف��ت .وی گفت« :با نظر

پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان راه اندازی شد

وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی در س��ال ،95
بودجه س��االنه برای حذف همپوش��انی بیمهای و
حذف دفترچههای مازاد پی��ش بینی و آییننامه
اجرایی آن س��ه م��اه بعد به ای��ن وزارتخانه ابالغ
ش��د؛ در پای��ان هم��ان س��ال بر اس��اس مصوبه
مجلس شورای اسالمی در برنامه ششم توسعه ،انتقال سازمان
بیمه س�لامت از وزارت بهداش��ت به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی منتفی ش��د ».وزیر تعاون ادامه داد« :یکپارچهسازی

س��ازمانهای بیمهگر پایه را اجرایی ک��ردم .این رویه از هفتم
دی  95به صورت آزمایش��ی در چند اس��تان عملیاتی ش��د و
مدتی بعد در قالب بخشنامه سراسری به اجرا درآمد » .ربیعی
ادامه داد« :اگر چه میزان همپوش��انیها عدد بزرگی اس��ت اما
اتالف منابع به طور عمده در موارد خاصی اتفاق افتاده اس��ت.
به طور نمون��ه در بیماریهای خاص ،تعدادی دفترچه بود که
از آنها سوء استفاده میش��د و با ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان این
دفترچهها حذف شد».

خبرتلگرامی
 Dنادر قاضی پور ،نماینده مردم ارومیه
در مجل�س گفت« :انتقاد بن�ده از وزیر
بهداش�ت درخصوص عدم توجه کافی
وزارت بهداشت به استفاده از تولیدات
داخلی اس�ت و در این راستا حاضرم با
آقای قاضی زاده با حضور کارشناسان در
مناظره تلویزیونی شرکت کنم تا مردم
درباره موضوع قضاوت کنند /».فارس
 Dژرژیک آبرامیان ،نماینده مسیحیان
جنوب کشور در مجلس با ابراز نگرانی
از بابت اینکه افزایش مجازات ها منجر
به کاهش وقوع جرائم نمیشود ،گفت:
«اس�ید و هرچی�زی میتواند سلاح
محس�وب ش�ود ،اگر مجرمی از آن به
قص�د صدمه زدن به کس�ی اس�تفاده
کند/».فارس
 Dسید منصور برقعی ،قائممقام کمیته
م اکنون این نهاد برای
ام�داد گفت« :ه 
ایجاد مشاغل خرد و خانگی با متوسط
درآمد ماهانه دو میلیون تومان ،ب ه طور
میانگین  ۲۰میلیون تومان تس�هیالت
قرضالحس�نه به مددجویان پرداخت
میکند /».فارس

استان

برگزاریجشنگلریزان
در استان یزد

مدی��رکل زندان های اس��تان ی��زد در جمع
خبرنگاران گفت« :متاس��فانه به زندان افتادن
افراد با جرائم غیر عمدی یا عمدی باعث آسیب
های متعددی به خانواده های آنها و بعضا باعث
از هم پاش��یدگی خانواده ها می ش��ود  ».رضا
ذولفعلی نژاد با اشاره به برگزاری جشن گلریزان
در پنجم ماه مبارک رمضان در اس��تان گفت:
«در حال حاضر 164نفر زندانی در زندان های
اس��تان به دلیل جرائم غیر عمد منتظر کمک
ه��ای خیرین برای آزادی خود هس��تند که از
این تعداد هش��ت نفر بدهکاران دیه ناش��ی از
تصادف��ات و ح��وادث کارگاهی و ش��به عمد،
83نفر بدهکاران مال��ی ،حقوقی و تضامین و
73نفر بدهکاران مهریه و نفقه هس��تند ».وی
مبلغ بدهی این زندانیان را قریب به 29میلیارد
توم��ان ذکر کرد و گف��ت« :از این مبلغ حدود
پنج میلیارد تومان گذش��ت شاکیان و حدود
24میلیارد تومان ب��رای آزادی این تعداد نیاز
است ».وی افزود« :از سال 83تاکنون که ستاد
دیه استان یزد راه اندازی شده تعداد یک هزار
و 241نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با حمایت
مردمی ستاد آزاد شده اند ».ذولفعلی نژاد مبلغ
کل بده��ی این افراد را  83میلیارد تومان بیان
کرد و گف��ت« :از این مبلغ  45میلیارد تومان
گذشت شاکیان بوده که جزو خیرین ستاد دیه
محسوب می شوند و  37میلیارد تومان از سوی
ستاد دیه پرداخت شده است ».مدیر کل زندان
های اس��تان یزد با بیان اینکه در سال گذشته
تع��داد  156نفر از زندانیان غیر عمد اس��تان
آزاد ش��دند ،گفت« :کل بده��ی این زندانیان
20میلیارد تومان ب��وده که حدود 9میلیارد و
800میلیون تومان آن گذشت شاکیان و حدود
10میلیارد و 200میلیون تومان از سوی ستاد
دیه پرداخت ش��ده اس��ت ».وی خاطر نشان
کرد« :در س��ال  96از محل برگزاری جش��ن
های گلریزان حدود دو میلیارد و 100میلیون
تومان برای کمک به زندانیان جرائم غیر عمد
جمع آوری شد ».ذولفعلی نژاد در پایان گفت:
«بیشترین میانگین سنی زندانیان استان  30تا
45سال اس��ت و چهار درصد زندانیان زنان و
مابقی مردان هستند».

رسانهها رکن اصلی
دموکراسیهستند

آفتاب یزد – مجید مسلمی :فرماندار تبریز
در دی��دار ب��ا اعضای هیئت مدیره و بازرس��ان
خان��ه مطبوعات اس��تان آذربایجان ش��رقی با
اش��اره به نقش مهم اصحاب رس��انه در آگاهی
مردم جامعه ،اظهار کرد« :مطبوعات رکن اصلی
دموکراسی محسوب می ش��وند و خبرنگاران
به عنوان رابط بین مردم و مسئولین می باشند
ک��ه با حفظ منافع ملی در جوامع بدنبال آگاه
سازی مردم از عملکرد مسئولین ودستگاههای
اجرایی هستند ».علییار راستگو قلم خبرنگاران
را عامل مه��م جذب مخاطبان عن��وان کرد و
اف��زود« :آموزش صحیح خبرنویس��ی اس��اس
کار خبرنگاری اس��ت و دراین راستا فرمانداری
تبریز آماده همکاری با خانه مطبوعات اس��تان
آذربایجان ش��رقی در خصوص برگ��زاری دوره
های آموزشی برای خبرنگاران با حضور اساتید
مجرب از سراسر کشور است ».فرماندار تبریز با
اشاره به اینکه ،آگاه س��ازی و اطالع رسانی در
جامعه هزینه دارد ،اف��زود« :ارتباط صمیمی و
مستمر اصحاب رس��انه با مدیران دستگاههای
اجرایی و نیروهای امنیتی باعث انعکاس شفاف و
دقیقعملکردهاونحوهخدماترسانیمسئولین
خواهد بود ».وی در خصوص جایگاه و مشکالت
خانه مطبوعات نیز گف��ت« :حرفه خبرنگاری
یک شغل فرهنگی است و فعاالن فرهیخته این
حرفه ،نقش خطیر اطالع رس��انی و آگاه سازی
جامعه را برعهده دارند که باید مشکالت آنان نیز
بطور جد پیگیری و برطرف شود».

دنی�ای ک�ودکان بس�یار س�اده و
دوس�ت داش�تنی اس�ت .آنه�ا ب�ا
چیزه�ای کوچک�ی چ�ون رن�گ
صورتی ،عروس�ک ،کش مو و اندازه
موهای خود شادند و اینگونه دوران
طفولیت را سپری میکنند اما گاهی
اقدامات ما بزرگترهای به اصطالح
مصلحتاندیشباعثصدماتروحی
زیادی به این کودکان میشود
بهار امسال برای برخی دانشآموزان
زی�اد خ�وب نب�وده و کوت�اه کردن
موه�ای  9دانشآم�وز در یک�ی از
شهرستانهای کشور این کودکان را
ناراحت کرده است

رفتار غیرقابل توجیه برخی معلمان ادامه دارد

تکرار ماجرای نرگس
برای  9دانشآموز دیگر
آفت�اب یزد-گروه اجتماعی :ش��اید به گمان ما
بزرگترها کارهایمان به صالح کودکان اس��ت و آنها
درک درس��تی از وقایع و تصمیمات��ی که برای آنها
میگیری��م ندارند ،پس مختاریم ع�لاوه بر انتخاب
نوع پوش��ش و تغذی ه آنها حتی راجع به موضوعات
حساس��ی چون موهایش��ان هم تصمی��م گرفته،
خودسرانه و بدون جلب رضایت آنها دست به اقدامات
دور از عقل بزنیم .دنیای کودکان بسیار ساده و دوست
داشتنی اس��ت .آنها با چیزهای کوچکی چون رنگ
صورتی ،عروسک ،کش مو و اندازه موهای خود شادند
و اینگونه دوران طفولیت را سپری میکنند اما گاهی
اقدامات ما بزرگترهای به اصطالح مصلحتاندیش
باعث صدمات روحی زیادی به این کودکان میشود.
طبق نظر روانشناسان بزرگ ،مغز کودکان مانند یک
کامپیوتر پیشرفته همه اتفاقات و وقایع را در ذهن ثبت
کرده و تا آخر عمرشان آنها را تحت تاثیر قرار میدهد
زیرا به گفته آنها تجربی��ات اولیه در کودکی ،نقش
موثری در رشد شخصیت هر فرد ایفا کرده و تاثیرات
آنها در رفتارهای بعدی انسان در زندگیشان تداوم
پیدا میکند .با وجود چنین نظراتی درباره آیندهسازان
کشور از هر طرف ما با خبرهای برخورد بد با کودکان
به ویژه در حوزه فرهنگی و تربیتی یعنی مدرسهها
مواجه بودهایم .بهار امسال برای برخی دانشآموزان
زیاد خوب نبوده و کوتاه کردن موهای  9دانشآموز در
یکی از شهرستانهای کشور این کودکان را ناراحت
کرده است .گفته شده که اوایل اردیبهشتماه امسال
معلم مدرسهای دخترانه در شهرستان فسا اقدام به
قیچی کردن موی س��ر  9دانش آموز خود به دلیل
بلند بودن کرده است تا دانشآموزانی که پشت سر
این چند نفر مینشینند نیز دید کافی داشته باشند؛
س��ازمان بازنشستگی ش��هرداری تهران در هفته
اخیر اقدام به استخدام پنج نیروی جدید در سطح
مدیرکل کرده اس��ت .این افراد که همگی نسبت
مدیران سطوح باالی کشور دارند،
فامیلی نزدیک با
ِ
قبل از حضور ش��هردار جدید جذب این س��ازمان
ش��دهاند .براساس سندی که به دست ایلنا رسیده
است ،س��ازمان بازنشستگی ش��هرداری تهران در
چند روز گذش��ته ،نامهای با موض��وع عقد قرارداد
پرسنل به دبیرخانه ش��هرداری ارسال کرده که در
آن اس��تخدام پنج مدیر جدید آنهم قبل از حضور
ش��هردار جدید را تصویب کرده است .آنگونه که
از محتوای نامه برمیآید ،تاریخ درخواس��ت و ثبت
نامه ۱۹ ،اردیبهشت و تاریخ دریافت آن نیز همان
روز بوده است .جالبتر آنکه تاریخ موافقت و شروع
به کار مدیران جدید تنها س��ه روز بعد بوده است.
یعن��ی فرآین��د اس��تخدام مدی��ران ش��هرداری
در ای��ن برهه ،با رتبههای  ۱۷و  ۱۸فقط س��ه روز
طول کشیده است.
این اتفاق درحالی افتاده اس��ت که ابراهیم ش��یخ
(مدیر منابع انسانی شهرداری تهران) در گفتگویی
کوتاه درباره استخدامهای ش��هرداری اعالم کرده
بود که ش��هرداری تهران استخدامی جدید ندارد
اما سازمان بازنشستگی که البته زیرمجموعه منابع
انسانی محس��وب میشود ،پیش از حضور شهردار
جدی��د با حض��ور نیروهای جدید بهعن��وان مدیر
موافقت کرده است.
بر پایه قوانین شهرداری ،نیروهای پرسنلی زمانی
بیش از  ۱۵س��ال را باید در شهرداری بگذرانند تا
بتوانند به رتبه  ۱۷یا  ۱۸برسند ،این درحالیست
که قرارداد استخدامی نیروهای جدید از همان آغاز

پیشت�ر و به فاصله کوتاه�ی از این
ماج�را ه�م اقدام�ات مش�ابهی در
دیگر م�دارس کش�ور در برخورد با
دانشآموزان رخ داده است
اما حاال و در ش�رایطی که بهداشت
در س�طح کشور پیش�رفت کرده و
گس�ترش قابل توجهی یافته است،
کوت�اه ک�ردن ی�ا تراش�یدن موی
دانشآموزانپسرودخترقابلتوجیه
نیستوبرگزاریسلسلهکالسهایی
ب�رای برخ�ورد مناس�ب معلمان و
مس�ئوالن مدارس با دانشآموزان و
انتخاب راههای عاقالنه به جای چنین
تنبیهه�ای دور از عقل�ی ض�روری
بهنظرمیرسد
اقدامی که از س��وی والدین ای��ن  9دانشآموز مورد
اعتراض قرار گرفته است و خبرها حکایت از شکایت
آنها از این معلم دارد .پس از این ماجرا رئیس آموزش
و پرورش شهرستان فسا در استان فارس ،اقدام یکی
از معلمان در این شهرستان پیرامون کوتاه کردن موی
س��ر دانشآموزان یک مدرسه را محکوم کرد .مسلم
امینینژاد با تایید نکردن رفتار این معلم در مواجهه
ب��ا دانشآموزانش گفته اس��ت« :بهدنب��ال اطالع از
اقدام خالف اصول تربیتی معلم کالس دوم ابتدایی
یکی از مدارس این ش��هر در کوتاه کردن موی س��ر

 9دانشآموز کالس��ش بالفاصله موض��وع را با اعزام
کارشناسانی پیگیری کردیم ».وی گفت« :این معلم
ضمن ابراز پش��یمانی از رفت��ارش ،انگیزهاش را رفع
مزاحم��ت برای دیگ��ر دانشآموزانی که در نیمکت
پشت سر این دانشآموزان مینشستند ،اعالم کرده
اس��ت ».امینینژاد گفت« :اگرچه نیت اصلی رفتار
این همکار فرهنگی حل یک مس��ئله بوده اس��ت
اما متاس��فانه یکی از بدترین راهها برای حل مسئله
استفاده شده که مورد تایید نیست ».رئیس آموزش
و پرورش فس��ا تاکید کرد« :آموزش و پرورش طی
بخش��نامههای متعددی بر لزوم حل مش��کالت از
راههای صحیح مسئله تاکید داشته است ».امینینژاد
با یادآوری اینکه برخی از والدین دانشآموزان ،شاکی
آن همکار فرهنگی هستند ،گفت« :آموزش و پرورش
موضوع را از طریق مراجع ذیصالح اداری پیگیری
خواهد ک��رد ».پیشتر و به فاصل��ه کوتاهی از این
ماجرا هم اقدامات مشابهی در دیگر مدارس کشور در
برخورد با دانشآموزان رخ داده است.
تنبی��هبیرحمان��هنرگ��س

 16اردیبهش��ت م��اه امس��ال نیز یک��ی از معلمان
مدرسهای در آبادان با قیچی ،موهای سر نرگس دختر
کالس ششم ابتدایی این مدرسه را کوتاه و دلیل این
کار را مرد بودن ناظم مدرسه عنوان میکند و به دختر
مدرس��های میگوید موهای تو باعث تحریک ناظم
مدرس��ه می شود .عملی که در پی انتشار در فضای
مجازی ،آموزش و پرورش آبادان را با انتشار جوابیهای
به واکنش واداشت .آنها اعالم کردند« :یکی از دانش
آموزان پایه ششم دبستان گلستان شهرستان آبادان
به دلیل بلند بودن مو چند مورد تذکر از طرف معاون

م یواشکی در شهرداری تهران!
استخدا ِ

عکس  :ایلنا

بازارچه عجیب و غریب با تمثال هایی از کشور
چین ،پارچه های قرمز ،آویزها و بالن های سرخ
که روی آنها تصویر اژدهاست ،مشتریانی چشم
بادام��ی که برای بازدیدکنندگان و مش��تریان،
بازارهای کش��ور چین را تداعی میکند اما این
بازار در قلب تهران اس��ت با ان��واع مواد غذایی
ناشناخته .به گزارش ایرنا ،تیم گشت مشترک
سازمان تعزیرات حکومتی از خودروهای گشت
پیاده شدند .اعضای گروه با هشدارها و تاکیدهای
کارش��ناس اجرای احکام تعزیرات ،پیاده از سر
خیابان به سرعت راه افتادند و وارد بازارچه شدند.
قرار بود کاس��بان از این بازدید مطلع نش��وند و
به محض ورود به بازارچه که تعداد مغازه های آن
شاید کمتر از  20غرفه بود ،اعضای تیم تقسیم
شوند .میوه فروشی ها از انواع نوبرانه های بهاری
تا میوه های پاییزی مثل انار و خرمالو و میوه های
خارجی عجیب و کمیاب داش��تند؛ مغازه های
دیگری هم بودند که تقریبا هیچ یک از اعضای
گروه ،نام کاالها و محصوالت آن را نمی شناختند.
تنها محصوالت چشم آشنا ،بسته های ماکارونی
و نودل (رشته) بود که البته شکل های متفاوتی
داشت و به زبان چینی و ژاپنی روی آنها چیزهایی
نوشته ش��ده بود یا پودرهای س��وخاری و انواع
سسهاییکههیچکداممشخصاتنداشت.دراین
مغازه ها برچسب های قیمت هم به زبان چینی
ب��ود و به در و دیوار ،برگ��ه هایی با زبان چینی
چسبانده شده بود که شاید مثل فروشگاه های
ایرانی نوشته بودند ،فالن محصول موجود است.
از صاحب مغازه نام برخی از بسته ها را پرسیدم.
با شنیدن اسامی آنها تعجب کردم .هیچ کدام را
نمی شناختم و اصال نمی دانستم که برای چه
غذای��ی و چطور طبخ می ش��ود اما نکته قابل
توج��ه در این بازارچه این بود ک��ه در این بازار
اصال کاالی داخلی عرضه نمی شد .مغازه دار به
یک بسته سیاه که شبیه چای خشک بود اشاره
کرد و گفت« :اینها جلبک دریایی است که برای
سوپ استفاده می شود و خیلی مقوی است؛ اینها
مواد اولیه تهیه غذاهای چینی و ژاپنی و تایلندی
هستند که مشتریان خارجی و البته ایرانی خود
را دارد ».این فروشنده گفت« :تمایل ایرانی ها به
مصرف غذاهای چینی و ژاپنی نوعی مدگرایی
است .افراد طبقات خاص اجتماعی دوست دارند
ای��ن نوع غذاها را امتحان کنند .تهیه مواد اولیه
این غذاها هزینه بر است .طعم آنها با ذائقه ایرانی
خیلی سازگار نیس��ت ولی خب چون مشتری
خود را دارد ،ما هم می آوریم ».از نظر بازرس��ان
اصناف ،همه اجناس این واحدهای صنفی ،قاچاق
محس��وب ش��د زیرا هیچ یک مجوزهای الزم
بهداشتی را نداشت.
بهمنحسنبیگیقاضیورئیسگشتمشترک
تعزیرات گفت« :فروش محصوالت خارجی فاقد
مجوز و مشخصات به هیچ عنوان مجاز نیست و
به دلیل استقبال مردم و کثرت در عرضه ،وجود
این کاالها و محصوالت در بازار عادی شده است
اما مردم بدانند عرضه کاالهای قاچاق ،ممنوع و
تخلف است و با عرضه کنندگان برخورد قانونی
و جدی می شود».
در ادامه جست و جوهای تیم گشت ،در مغازه ای
که ماکارونی ،نودل ،پودر س��وخاری و مواد اولیه
سوش��ی می فروخت ،تیم گشت یک یخچال
خانگی پیدا کرد و بعد از بازرسی ،خوراکی هایی
کش��ف ش��د .خرچنگ ،ماهی مرکب شکم پر،
گوشت گاو وحش��ی ،ماهی شور شکم پر ،تخم
خاج ،کنس��رو هشت پا ،صدف ،تخم مرغ آبپز
بسته بندی ش��ده ،جلبک ،خاویار ،کنسروهای
ترشی چینی و محصوالتی که به گفته صاحب
مغازه مخصوص کش��ور چین و تایلند اس��ت و
مش��تریان خارجی دارد .روی بس��ته های این
محصوالت هیچ عالمت و مجوزی از دستگاه های
نظارت��ی و متولی درج نش��ده بود ضمن اینکه
حتی در مورد ماهیت آن هم اطالعاتی به زبان
انگلیسی وجود نداشت و فقط به زبان مبداء کاال
توضیحاتی داش��ت که برای مشتری قابل فهم
نبود .کارشناس بهداشت و دامپزشکی هر دو بر
این عقیده بودند که این محصوالت اگر مصرف
انسانی هم داشته باشد چون ماهیت و محتوای
آنها مشخص نیست ،فروش و عرضه آن ممنوع
اس��ت .این فروشنده در پاسخ به پرسش رئیس
گشت تعزیرات مبنی بر اینکه این خوراکی ها را از
کجاتهیهمیکنید،گفت«:گوشتهاچونبسته
بندی های کوچک دارد ،از طریق مسافران این
کشورها به تعداد محدود برای ما آورده می شود».
در پایان ای��ن بازدید ،واحده��ای متخلفی که
کااله��ای قاچ��اق و غیرمج��از و خوراکی های
کشورهای آسیانه شرقی را بدون هیچ شناسنامه
و هویت مشخص عرضه می کردند ،پلمپ شده
و همه اجناس آنها بر اس��اس صورتجلسه ای به
س��ازمان اموال تملیکی واگذار ش��د .همچنین
پرونده آنها برای رس��یدگی به ش��عب تعزیرات
حکومتی ارجاع شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

با رتبه  ۱۷بسته شده است.
ش��هربانو امانی (عضو ش��ورای ش��هر تهران) هم

در واکنش به انتش��ار این اسامی با تاکید بر اینکه
باید صحت و سقم این اسامی تایید شود ،هرگونه

« »HIVو «هپاتیت» از دل اردوگاههای معتادان بیرون آمد

رئیس مرکز پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیس��تی گف��ت« :وزارت بهداش��ت در رابطه
با معت��ادان متجاهر به درس��تی عمل نمیکند.
دبیرخانه س��تاد مبارزه با مواد مخدر نیز مالحظه
کاری میکند و اعالم نمیکند که کدام دس��تگاه
وظیفه خود را به درس��تی انجام نمیدهد ».فرید
براتی سده (رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور) در گفتوگو با ایلنا
در رابطه با اقدامات بهزیستی در سامان بخشیدن
به وضعیت معتادان متجاهر بیان داش��ت« :متن
قانون برنامه شش��م کش��ور ک��ه مصوب مجلس

ش��ورای اس�لامی اس��ت از طرف رئیس جمهور
ابالغ ش��ده و در بن��د  ۳ماده  ۸۰ای��ن قانون در
بحث معتادان متجاهر و بیخانمان آمده است که
بهزیستی و شهرداریها باید مراکزی را برای تحت
پوش��ش قرار دادن این افراد داشته باشد .نیروی
انتظام��ی نیز موظف اس��ت پس از اخذ دس��تور
قضایی و با دستور قاضی نسبت به جمعآوری این
معتادین و تحویل آنها به این مراکز (بهزیستی یا
شهرداری) اقدام کنند».
ب دو تا سه سال حمایت نشد
مراکز کاهش آسی 
او اف��زود« :در س��الهای گذش��ته مراکز کاهش

آس��یب ،اندکی  HIVو ایدز را در کشور کنترل
کرد .برای اینکه بودجه و اعتبار به این مراکز تعلق
گرفت و س��تاد مبارزه با مواد مخدر به بهزیستی،
وزارت بهداشت ،سازمان زندانها اعتبار داد و طرح
جلو رفت؛ اما ناگه��ان بخش اعظمی از اعتبارات
کم ش��د و مراکز کاهش آسیبها دو تا سه سال
حمایت نشد .از خدمات کاهش آسیب کسر شد
و به بخش جمعآوری و دستگیری منتقل شد و
این کار توس��ط دبیرخانه س��تاد صورت گرفت و
بخش کاهش آس��یب عمال ضربه خورد ».رئیس
مرکز توسعه پیش��گیری و درمان اعتیاد سازمان

پرورش��ی دریافت میکند .ای��ن دانشآموز با وجود
دریافت تذکر ،نسبت به کوتاه کردن موهایش اقدامی
نمیکند .متاس��فانه معاون پرورشی این دبستان در
اقدامی غیراصولی ،نابخردانه و برخالف موازین تربیتی
اقدام به کوتاه کردن دو سانت از موی دانشآموز که
از مقنعه بیرون مانده بود ،میکند .اظهارات این معاون
اخذ شده و پس از دریافت شکایت اولیای دانش آموز،
پروندهتشکیلمیشود.فعالیتشغلیمعاونپرورشی
مذکور تا اطالع ثانوی در حالت تعلیق قرار دارد».
تنبیه عجیب و غریب یک مدیر

همچنین مدیر مدرسهای در محله شیخداد یزد ،اقدام
به تراشیدن بخشی از موهای سر دانش آموزان کرد تا
آنها ناچار شوند کل موهای خود را بتراشند .گفته شده
ک��ه این اقدام به دلیل امتناع دانش آموزان از رعایت
بهداش��ت و نظافت موی س��ر خود به رغم تذکرات
مکرر ،انجام شده است .این اقدام موجب تجمع والدین
در مقابل مدرس��ه ،برای رسیدگی آموزش و پرورش
به این موضوع و برکناری این مدیر ش��د .در پی این
اتفاق روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان یزد با
صدور بیانیهای اعالم کرد که تراشیدن موی سر دانش
آموزان یزدی ،خالف مقررات است.
غیرقابلتوجیه!

شاید دهه هفتادیها ،هشتاد و نودیها به یاد نیاورند
اما متولدین دهه شصت و قبل از آن به خوبی یادشان
مانده که آن زمان در مدارس موهایش��ان را به بهانه
شیوع شپش کوتاه کرده یا از ته میتراشیدند .اما حاال
و در شرایطی که بهداشت در سطح کشور پیشرفت
کرده و گس��ترش قابل توجهی یافته اس��ت ،کوتاه
کردن یا تراش��یدن موی دانشآموزان پسر و دختر
قابل توجیه نیس��ت و برگزاری سلسله کالسهایی
برای برخورد مناسب معلمان و مسئوالن مدارس با
دانشآموزان و انتخاب راههای عاقالنه به جای چنین
تنبیههای دور از عقلی ضروری به نظر میرسد.
اس��تخدام خارج از اصول را منتفی دانسته و گفت:
«شعار محوری شورای پنجم شفافسازی است و
این به معنای شفافیت در همه امور است .همه امور
مالی ،قراردادها و اس��تخدامها باید شفاف و روشن
باشد و مردم باید بدانند شهرداری در چه شرایطی
اس��ت .ش��هرداری بیش از نیاز خود نیرو دارد و با
انباشت نیرو مواجه است و میزان نیرو در این سازمان
در حد استاندارد نیست ».امانی ادامه داد« :از آغاز کار
میزان نیروی
شورای پنجم ،بحث بر سر این بود که
ِ
انسانی بسیار زیاد است و وابستگان برخی افراد وارد
شهرداری شدهاند .این موضوع یکی از چالشهای
جدی شورای شهر و ش��هرداری تهران است .قرار
نیس��ت تعدیل نیرو در ش��هرداری اتفاق بیفتد اما
یک عده "یواشکی" با رابطهبازی ،افرادی را استخدام
کنند ،آنهم افرادی که هیچ فرایند و سلسلهمراتبی
را ط��ی نکردهاند .ای��ن اقدام چ��ه در دولت و چه
در شهرداری بسیار ناپس��ند است .شورا و جامعه
به هیچ وجه این اتفاقات را نمیپس��ندند ،توسط
هر کسی هم باشد ،فرقی نمیکند ».عضو کمیسیون
حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه اگر قرار است در
شهرداری تعدیلی هم صورت گیرد باید در شرایط
مساوی ،عادالنه و طبق ضابطه باشد ،افزود« :شورا
باید از میزان نیروهای ورودی به شهرداری گزارشی
تهیه کند و این کمیسیون تخصصی باید این موارد
را لحاظ کند .مواردی این چنین نهایت سوءاستفاده
از مرحلهی گذار است و معاونت منابع انسانی باید
ورود پیدا کرده و به شهرداری گزارش دهد».
معاونت منابع انسانی شهرداری تهران نیز هرگونه
اظهارنظر در این رابطه را منوط به بررس��ی بیشتر
دانستهاست.
بهزیس��تی کش��ور در ادامه تاکید کرد« :برای بار
چندم نیز از طرف مس��ئوالن این مسئله مطرح
میشود که برای این معتادان اردوگاههایی در نظر
گرفته شود ،مسئله این است که تجربه اردوگاه در
دنیا و کشور ما شکست خورده است .چند بار باید
این طرح را اجرا کنیم و شکست بخورد .سازمان
زندانه��ا ک��ه اردوگاههای مختلف داش��تند به
مشکل برخورده است .اردوگاهها را احداث کردیم،
معتادان را به آنجا منتقل کردیم و از دل آن HIV
و ایدز و هزاران مشکل دیگر بیرون آمد.این فقط
هزینه برای مردم است با توجه به این وضعیت باید
از حداقل امکانات و بودجهها بیشترین استفاده و
بازدهی را داشته باشیم .متاسفانه اگر نخواهیم این
مسئله را بپذیریم با مشکل مواجه میشویم».

