دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آیا رتبههای برتر کنکور از سربازی معاف میشوند؟

رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح
اعالم کــرد که چیزی به نام معافیت ســربازی برای نخبگان و
رتبههــای برتر کنکور وجود ندارد .ســردار موســی کمالی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره اینکه آیا رتبههای برتر کنکور نخبگان
و ...امکان معافیت از ســربازی را دارند یا خیر؟ گفت :چیزی به
عنوان معافیت نخبگان ،اســتعدادهای برتر ،رتبههای تکرقمی
کنکــور و نظایر آن از خدمت ســربازی نداریم اما ســتاد کل
نیروهای مســلح تسهیالتی را برای این افراد در نظر گرفته و بر

این اســاس با توجه به رویکرد جدیدی که در مورد
انجام سربازی وجود دارد این افراد میتوانند در ازای
انجــام پروژه تحقیقاتی کارت پایان خدمت بگیرند.
کمالی با بیان اینکه مســئله پایان خدمت سربازی
با معافیت از سربازی فرق دارد ،گفـت :دانشجویان
نخبه ،رتبههای برتر کنکور ،المپیادیها ،استعدادهای درخشان و
نظایر آن در صورت کسب یکسری امتیازات از سوی بنیاد ملی
نخبگان به عنوان دانشآموخته برتر شناخته شده و به دانشگاه

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

دفاع ملی معرفی میشوند .وی ادامه داد :این افراد به
مرکز نخبگان رفته و در آنجا با توجه به توان ،دانش
و مهارتــی که دارند و همچنین با توجه به نیازهای
دســتگاههای دولتی و نیروهای مســلح پروژههای
تحقیقاتی در مورد مسائل مطرح شده دریافت کرده
و ملــزم به انجام این پروژهها میشــوند .پروژههای این افراد در
مورد مســائل فناوری ،صنعت ،دفاعی و دیگر موارد مهم و مورد
نیاز کشور است.

آفتاب یزد بررسی کرد

>ماجرا از کجا شروع شد؟

روز گذشته فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت:
«در پی مراجعه جوانی به پلیس فتای استان مبنی
ن که مبلغ  ۹میلیون ریال ب ه صورت غیرمجاز
بر ای 
از حساب بانکیاش برداشت شده است ،موضوع به
صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس
قرار گرفت».
سرهنگ مفخمی شهرستانی افزود« :در تحقیقات
تخصصی پلیس فتا مشخص شد چندی پیش فرد
شــاکی در یک کانال تلگرامی فروش اکانت یک
بازی کامپیوتری را با قیمتی اســتثنایی مشاهده
کرده و از درگاه بانکی تعبیه شــده در این کانال
برای خرید اقدام میکند که ضمن عدم موفقیت در
خرید ،اطالعات حساب بانکیاش را در درگاه بانکی
جعلی که از ســوی مدیر این کانال طراحی شده
بود ،وارد کرده و مدتــی بعد در حدود  ۹میلیون
ریــال از حســاب بانکیاش به صــورت غیرمجاز
برداشــت میشــود .با آغاز اقدامات تخصصی و
فنی کارشناسان پلیس فتای استان ،نوجوانی ۱۶
ســاله که ســاکن یکی دیگر از استانهای کشور
بود ،شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی با اعزام
تیمی از ماموران انتظامی دستگیر و برای تکمیل
تحقیقات به پلیس فتا استان داللت شد».
فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد« :در
خالل تحقیقات پلیس و با توجه به اسناد و مدارک
به دست آمده ،متهم اعتراف کرد که در ابتدا یک
درگاه بانکی جعلی (فیشــینگ) را طراحی کرده
و با تبلیغات گســترده در شبکههای اجتماعی به
خصوص تلگرام و تحت عناوینی چون فروش شارژ،
فروش اکانت بازی  ps۴لینک این درگاههای جعلی
را در فضای مجازی معرفی میکرده و تعداد زیادی
اطالعات حســاب از این طریق به دست آورده و
اقدام به برداشــت غیرمجاز از آنها کرده اســت.

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :تعطیالت عید
و اواخــر تابســتان معموالن با مــوج عظیمی
از حوادث جادهای مواجه اســت ،مســافرانی
که به قصد ســفر به جادههــا زدهاند به دلیل
ســهلانگاری ،جادههای نامناسب و همچنین
خودروهای غیراســتاندارد تولیــد داخل مثل
پراید ،سفرشــان ناتمــام میمانــد .به همین
دلیل هم هر ســاله در این فصلها با آمارهای
وحشــتناکی از تصادفــات جــادهای روبــهرو
هستیم .حاال با نزدیک شــدن به شهریورماه،
باز هم بیم این وجــود دارد که آمار تصادفات
جادهای افزایش یابــد .به همین دلیل هم روز
گذشــته سازمان پزشــکی قانونی کشور اعالم
کرد« :بر اساس آمارهای موجود ،بیشترین آمار
جانباختگان حوادث رانندگی هر ســال مربوط
به شهریورماه اســت به نحوی که در  ۱۰سال
گذشته  ۱۹هزار و  ۹۹۲نفر تنها در ماه شهریور

>کشورهای پیشرفته چه میکنند؟

در بررســیهای تخصصی پلیس روی تجهیزات
رایانــهای این فرد ،اطالعات حســاب بانکی ۱۲۷
شهروند در سراسر کشور به دست آمد و مشخص
شــد که این نوجوان در حدود یک میلیارد و ۴۴
میلیون و  ۲۵هزار ریال از این حســابهاب بانکی
به صورت غیرمجاز برداشت داشته است ».پرواضح
است که این نوجوان از هوش سرشاری برخوردار
است ،هوشی که اگر درست هدایت میشد ممکن
بود آن نوجوان بزهکار امــروز را در آینده به یک
نخبه تبدیل کند اما اینکه چرا برخی از نوجوانان
در این ســنین حساس به فکر بزهکاری میافتند
موضوعی اســت که باید از دید کارشناسان مورد
بررسی قرار بگیرد.
>هوش سیاه گروههای مرجع

دکتر حسن عماری جامعهشناس و آسیبشناس
گفتوگو بــا آفتاب یــزد در این
اجتماعــی در 
باره میگوید« :برای بررســی ایــن موضوع باید
مختصــات نوجوانی را در نظر گرفــت ،نوجوانی
فصلی اســت که گروههای مرجع برای این ســن
خیلی مهم میشوند .گروه مرجع کسانی هستند
که روی رفتار نوجوانان تاثیر میگذارند .این گروه
میتواند بزرگساالن باشد یا نوجوانان دیگر یا حتی
میتواند شخصیتهای معروف هم باشند ،حاال چه
شخصیتهای مثبت معروف و یا چه شخصیتهای
منفی معروف؛ کسانی که دارای هوش سیاه هستند
را گروه مرجع منفی معرفی میکنند .نوجوانان به
واسطه مختصات سنشــان سعی میکنند که از

آنها الگوبرداری کنند .ما نمیتوانیم تقسیمبندی
کنیم و بگوییم که مثــا  50درصد جامعه دارای
هوش سیاه هستند و  50درصد دیگر هوش مثبت
دارند! واقعیت این اســت که در یک کشور از هر
دو نوع هوش وجود دارند و این دو دســته هوش
از ابتــدای پیدایش جوامع تاکنون وجود داشــته
و دارد .هوشهــای منفی به واســطه رفتارهای
تبهکارانــه میتوانند کارهایــی را انجام دهند که
مخاطرات جامعه را بیشــتر کنند ،این مخاطرات
ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی
و فرهنگی را هم در برمی گیرد؛ میخواهم این را
بگویم که یک تفسیر از این رفتارها ،الگوبرداری از
گروههای مرجعی است که حتی در اخبار منتشر
شده در رسانهها نیز ترویج میشود .این گروههای
مرجع با شخصیت منفی و هوش سیاه معموال این
را ترویج میکنند که یکشبه هم میتوان پولدار
شد و همین سبب میشود که نوجوان به واسطه
یک الگوی پذیرفته شــده که رسانه هم بخشی از
تبلیغــات آن را بر عهــده دارد و فضای مجازی و
شــبکههای جدید هم در ترویج آن نقش دارند،
عالقهمند میشود که این کار را انجام دهد».
>معرفی تخریبی نوجوانان

او افــزود« :موضوع دیگر به بحــث رهبری برمی
گردد ،در واقع این مسائل به الگوهای نمایشگری
که در سنین نوجوانی وجود دارد گره خورده است.
نوجوانان به واسطه رفتارهای نمایشگرایانهای که
دارنــد عالقه دارند که ایــن رفتارهای تخریبی را

از«شهریور»بترسید!

جان خود را از دست دادهاند».
در گزارش ارائه شــده توســط پزشکی قانونی
آمده است که با توجه به افزایش حجم سفرها
در آخرین ماه فصل تابستان و باال رفتن میزان
تردد در جادههای کشور ،آمار حوادث رانندگی
و فوتیهای ناشی از آن نیز در این ماه افزایش
مییابــد ،آنچنان که در ماههای شــهریور ۱۰
سال گذشته ( ۱۳۸۸تا  ۱۹ )۱۳۹۷هزار و ۹۹۲
نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت
دادنــد که این رقــم  ۱۰.۷درصد از کل تلفات
رانندگی این ســالها را دربرمی گیرد .مطابق
آمارهای موجــود ،در میان ماههای شــهریور
 ۱۰سال اخیر ،بیشــترین آمار تلفات حوادث
رانندگی در سال  ۱۳۸۹با دوهزار و  ۴۴۹نفر و
کمترین آن در ســال  ۱۳۹۵با هزار و  ۷۱۱نفر
گزارش شده است.
بر اســاس این آمــار هر چند از ســال ۱۳۸۹

تا ســال  ۱۳۹۵به طور تقریبی شــاهد کاهش
تلفات حوادث رانندگی در شــهریور بودیم؛ اما
متاسفانه این آمار طی دو سال اخیر با افزایش
مواجه بوده و رقم تلفات در شــهریورماه سال
گذشته به یکهزار و  ۸۶۳کشته رسیده است.
>مرگ روزانه  ۶۰نفر
در تصادفات شهریور سال گذشته

بر اســاس این گــزارش ،بررســیهای صورت
گرفته نشــان میدهد که میانگین مرگ روزانه
افــراد در حوادث رانندگی شــهریورماه از ایام
نوروز نیز بیشتر است .به عنوان نمونه در سال
گذشــته ( ،)۱۳۹۷هزار و  ۱۰۹نفر در حوادث
رانندگی نوروز جان باختند که میانگین روزانه
آن برابر با  ۵۵.۴نفر گزارش شده؛ این در حالی
است که آمار تلفات شهریورماه همان سال هزار
و  ۸۶۳نفر یعنی روزانه  ۶۰نفر بوده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان این که اعمال افزایش قیمت شهریه مهدکودک از
خرداد ماه سال جاری امکانپذیر شده است ،گفت :براساس جلسه کارگروه تنظیم بازار استان افزایش
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
قیمتها ۲۹درصد نسبت به سال قبل تعیین شده است .مهشید موقر در 
این موضوع به دلیل افزایش نرخ تورم بهخصوص افزایش اجارهبها است .با این وجود در برخی نقاط
شهرستان شمیرانات والدین نسبت به پرداخت شهریه باال در قبال ارائه خدمات مطلوب رضایت دارند.

مانعی برای حضور زنان
در ورزشگاهها وجود ندارد

انجام دهند .در واقع به واســطه گروهی که با این
کار در آن عضو میشــوند یا معروف شدنشان به
واســطه چنین کارهایی یا حتی همسانسازی با
برخی از دوستانشان که چنین کارهایی را پیش از
آنها انجام داده اند ،سعی میکنند که با این کارها
خودشان را نشان بدهند و همین میشود که چنین
رفتارهایی ترویج پیدا میکند .نوجوانان به واسطه
چنین اقدامهایی میخواهند خودشــان را معرفی
کننــد و نمیدانند که این نوع معرفی کردنها در
واقع معرفی تخریبی محسوب میشود».

عماری :نوجوانان به واسطه رفتارهای نمایشگرایانهای که دارند عالقه دارند که این
رفتارهای تخریبی را انجام دهند .در واقع به واسطه گروهی که با این کار در آن عضو
میشوند یا معروف شدنشان به واسطه چنین کارهایی یا حتی همسانسازی با برخی
از دوستانشان که چنین کارهایی را پیش از آنها انجام داده اند ،سعی میکنند که
با این کارها خودشــان را نشان بدهند و همین میشود که چنین رفتارهایی ترویج
پیدا میکند

افزایش  29درصدی شهریه مهدهای کودک تهران

نقل قول

ارتباط ماجرای آقاخان و نوجوانانی که
حسابهای مردم را خالی میکردند

آفتاب یزد –گروه اجتماعی :چند وقتی است که
هک کردن حسابهای بانکی با استفاده از اطالعات
حساب شهروندان ،به عنوان یک روش جدید برای
کالهبرداری معرفی میشــود؛ اما چند روز پیش
خبری در اخبار شبکه خبر منتشر شد که جامعه
را در بهت و ناباوری فرو برد ،در خبر مذکور آمده
بود پلیس فتا اعالم کــرده یک باند کالهبرداری
دستگیر شــده که  2تن از هکرها نوجوانان  13و
 15ساله هستند! از طرف دیگر پلیس فتای استان
مرکزی نیز از بازداشت نوجوانی  ۱۶ساله خبر داده
که بیش از یک میلیارد ریال از حساب بانکی۱۲۷
شهروند سرقت کرده است .چرا برخی نوجوانان ما
به این سمت و سو کشیده شدهاند که از سن پایین
به فکر کالهبرداری برای کســب در آمد هستند؟
این ســوالی است که ماجرا کالهبرداری نوجوانان
را از یک اتفاق معمول خارج کرده و به عنوان یک
آسیب معرفی میکند ،نوجوانانی که هنوز به سن
قانونی هم نرسیدهاند.
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این کارشــناس تصریح کرد« :حاال به این موضوع
فکر کنید که نوجوان در چنین ســن حساســی
چشــمش را در جامعهای باز میکند که هر روز
یک خبر از دزدی و اختالص منتشر میشود ،این
موضوع خیلی روی نوجوانان ما تاثیرگذار اســت.
رسانه وقتی مروج چنین رفتارهای آسیبی میشود
قاعدتا شان و منزلت رفتار آسیبی در جامعه کمتر
میشــود و در واقع قبح آن شکســته میشــود،
این موضوع نوعی عالقهمنــدی به اینکه من هم
میتوانم یک شــبه پولدار شــوم و راه صدساله را
یکشــبه بروم در نوجوانان بهوجــود میآورد .در
واقع اســتقاللطلبی و هویت و شکلگیری«من»
در ســنین نوجوانی ســبب میشــود تا چنین
رفتارهایی در ســنین نوجوانی به چشــم بخورد
ضمــن اینکه در حال حاضــر فضاهایی که امروز
نوجوانان در اختیار دارند نسبت به قبل فضاهای
بازتری است .آشــنایی نوجوانان با فضای مجازی
و کامپیوتــر آنها را برای ایــن کار حرفهایتر و
عالقهمندتر کرده است ،این موضوع و آسیبهای
دوران نوجوان خیلی وقت است که به زنگ خطری
برای جوامع مختلف تبدیل شده و جوامع پیشرفته
که پیش از ما با چنین مشــکالتی روبهرو شدهاند
امروز فضای امنیتی برای اطالعاتشــان را افزایش
دادهاند .برای مثال چند روز پیش اعالم شــد که
مایکروسافت اعالم کرده که اگر هکرها بتوانند آن
را هک کنند جایزه خوبی به آنها داده میشــود،
به این طریق هم عالقه نوجوانان دیده میشــود و
هم شرکتها میتوانند امنیتشان را به این وسیله
افزایش دهند».
به نظر میرســد یکی از دالیلی که باعث افزایش
چنین رفتارهایی از نوجوانان شــده اســت هوش
ســیاه گروههای مرجعی اســت که هر روز اخبار
مختلفــی از اختالس و دزدی و فســادهای مالی
آنها به چشم میخورد ،آخرین مورد آن هم ساالر
آقا خان جوان دهه هفتادی است که امروز متهم
ردیف اول پرونده فساد در بانک مرکزی محسوب
میشود و با  160میلیون دالر متواری شده است،
نتیجه چنین اقداماتی هم میشود نوجوانانی که
از  16ســالگی به فکر کالهبرداری و خالی کردن
حساب  127شهروند هستند.

>هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور

بنا بر آنچه آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان
میدهد فصل تابســتان و به ویژه ماه شــهریور
پرتصادفتریــن و به دنبال آن پرتلفاتترین ماه
ســال اســت و این موضوع حداقل در  ۱۰سال
گذشــته ثابت بوده اســت .این ماه همواره رقم
قابــل توجهی از تلفات حــوادث رانندگی را به
خود اختصاص میدهد و تعداد تلفات آن بیش
از ماههای دیگر سال است.
بر همین اســاس با توجه بــه نزدیک بودن ماه
شــهریور و تعطیالت نیمه دوم این ماه ،سازمان
پزشکی قانونی به همه هموطنان توصیه میکند
در صورت سفر حتما نکات ایمنی و توصیههای
الزم را حین رانندگی و در طول سفر مورد توجه
قرار دهند تا ضمن مدیریت سفر خود با توجه به
پیشبینی ترافیک پرحجم در جادهها ،از هرگونه
حادثه احتمالی پیشگیری کنند.

معــاون رئیسجمهوری در
امور زنــان و خانواده گفت:
مانعی برای حضور زنان در
ورزشــگاهها برای تماشای
حضوری مســابقات وجود
نــدارد .معصومــه ابتــکار
گفتوگوبــا ایرنا افــزود :مانعی نداریم که
در 
خانمهــا در فضاهای مجــزا ،ورودی مجزا و
امکانات مجزا بتوانند در فضای خوب و سالم
ورزشگاهها حاضر شوند .وی با اظهار امیدواری
نسبت به حل مسئله حضور زنان در مسابقات
لیــگ فوتبال بیان کرد :وزیر ورزش و جوانان
به صورت خوب و جدی این مسئله را دنبال
میکند .ابتکار اضافه کرد :به زودی تالشهای
سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در این زمینه
نتیجه خواهد داد.

ستون سبز

آتشسوزی در  ۱۱هزار
هکتار از جنگلهای کشور

فرمانده یگان حفاظت ســازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری ضمن اشــاره به اینکه
از ابتــدای تابســتان تاکنــون  ۱۱هزار و
۲۵۴هکتار از جنگلها و مراتع کشــور در
پی آتشســوزی آســیب دیدهاند ،گفت:
بیــش از  ۹۰درصد از این آتشســوزیها
عوامل انســانی دارد که در صدر این عوامل
پرتاب تهسیگار به کنار جاده و جنگل است.
گفتوگو با
ســرهنگ علی عباسنــژاد در 
ایسنا با اشــاره به اینکه طی تیرماه امسال
 ۶۷۳فقره آتشسوزی در جنگلها و مراتع
کشور به وقوع پیوسته است ،اظهار کرد :در
پی این آتشســوزیها به  ۷۴۹۲هکتار از
مراتع و جنگلهای کشور آسیب وارد شده
است .وی در ادامه با بیان اینکه در مردادماه،
آتشسوزیها در جنگلها و مراتع نسبت به
تیر ماه کاهش یافته است ،تصریح کرد :در
این ماه تاکنون  ۳۷۷فقره آتشســوزی در
جنگلها و مراتع کشور رخ داده که خسارت
 ۳۷۶۲هکتاری در پی داشته است.

کارگری
عضو کارگری شورای عالی کار:

وجود سه میلیون کارگر
فاقداطالعات در کشور

بیمه کارگران و مسائل پیرامون آن به عنوان
یکی از موضوعاتی است که سالهای سال به
عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مباحث حوزه
کار و اشــتغال مابین کارگران و کارفرمایان
مطرح اســت و همواره جامعــه کارگری از
این موضوع به شــدت گلهمند هســتند ،اما
نکته قابل تامل در این خصوص مبحث بیمه
زنان کارگر است که وضعیتی نسبتا وخیمتر
بــه مردان کارگر دارد به شــکلی که به طور
میانگیــن از هر  10زن کارگــر حدود  4یا
5نفر بیمه شــدهاند و باقی زنان کارگر فاقد
بیمه هستند ،یعنی بیش از نیمی از کارگران
زن فاقد بیمه هستند .بر اساس برآوردهایی
که در این حوزه صورت گرفته بیش از ســه
میلیــون کارگر مشــغول به فعالیــت و کار
هستند اما تحت هیچ شرایطی اطالعات آنان
در جایی ثبت نشــده و همچنین فاقد بیمه
نیز هســتند که به آنان کارگران زیرزمینی
میگویند ،چون هیچ اطالعاتی در خصوص
آنان در دســترس نیست .علی خدایی ،عضو
کارگــری شــورای عالــی کار ،در خصوص
قوانینی کــه در رابطه با بیمه کارگران زن و
تبعیضهایی در ایــن خصوص وجود دارد با
تاکید بر اینکه در حوزه قوانین کار و مسائل
پیرامون آن هیچگونه تبعیضی مابین زنان و
مردان وجود ندارد و کارفرما نیز مکلف است
تمامی کارگران اعم از زن و مرد را بیمه کند،
به برنا گفت :همچنین در برخی از قوانینی که
در این خصوص وضع شده نیز حمایتهایی
برای بانوان کارگر در نظر گرفته شده است.

بهداشت
معاون کل وزارت بهداشت:

شرکتهایآمریکایی
از تحویل دارو به ایران
خودداریمیکنند

معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی گفت :بعضی از شرکتهای دارویی
آمریکایــی و اروپایی صراحتا از تحویل دارو و
تجهیزات پزشــکی به ما خودداری میکنند.
ایرج حریرچی در گفتوگو با ایلنا ،در تشریح
اظهارات اخیر خود مبنــی بر اینکه به دلیل
تحریمهایی که دشــمنانمان علیه کشــور
انجام دادهاند ،در منابع محدودیتهایی ایجاد
شــده است ،گفت :مهمترین فشاری که نظام
درمانی ایران ،به علت تحریمها و دشمنیهای
خارجی متحمل شده است ،محدودیت انتقال
ارز است .وی افزود :دولت در زمینه تخصیص
ارز و تامین اقتصادی برای نیاز دارو و تجهیزات
پزشکی کشور حمایت بسیار خوبی میکند ،اما
ما برای انتقال ارز و خرید کاالهای مورد نظر
نیازمند مراودات بانکی هستیم .ما نیاز داریم
برای خرید از شــرکتهای خارجی این ارز را
برای فروشندگان جابهجا کنیم و آمریکاییها
این راه را مسدود کردهاند .حریرچی در ارتباط
با خدعه دولت آمریکا گفت :آمریکاییها دروغ
میگویند که دارو و تجهیزات پزشکی تحریم
نشــده اســت .همه معامالت نیاز به تبادالت
بانکی دارد که شــدیدا برای ما مشــکل شده
اســت ،به طوری که هزینههای مــازادی را
در هزینههای انتقــال ارز برای ما ایجاد کرده
اســت .معاون کل وزارت بهداشــت گفت :ما
گاهی مجبور هســتیم ،چندیــن برابر ارزش
پول را هزینه کنیــم تا بتوانیم پول را منتقل
کنیم ،در حالی که این هزینههای مازاد برای
اموراتی است که سابقا رایگان بودند و هزینه
آنها صفر بود .حریرچی گفت :البته تنها این
نیســت ،بلکه بعضی از شرکتهای آمریکایی
و اروپایــی صراحتا از تحویل دارو و تجهیزات
پزشکی به ما خودداری میکنند .متعاقبا این
عملکرد غیرانسانی آنها در چرخه تامین داروی
ما مشــکالتی را ایجاد میکند .این خصومت
آشکار و جلوگیری از تبادالت ارزی و مراودات
بانکی دو مشکل عمده ما هستند.

آسیب
رئیس سازمان بهزیستی کشور

تعدادخانوادههای
خواهان فرزند از کودکان
بیسرپرستبیشتراست

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد که
مستمری مددجویان بهزیستی کشور امسال
بــا افزایــش  ۶۰درصدی به میــزان  ۲هزار و
۷۶۰میلیارد تومان رسیده است .وحید قبادی
دانا اظهار داشــت که خوشبختانه با اقدامهای
صورتگرفته ،ســهم بهزیستی کشور از سبد
هدفمندی یارانهها از  ۲۴درصد در سال گذشته
به  ۳/۳۳درصد در سال جاری افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه اکنون یک میلیون و  ۴۵۰هزار
نفر زیرپوشش بهزیستی هستند که یک میلیون
و  ۸۰هــزار خانوار ماهانه مســتمری دریافت
میکنند ،افزود :متاسفانه در گذشته تبعیض
ناخواسته برای سرپرستان خانوار معلول شکل
گرفته بود که با رایزنیها و پیگیریهای مجلس
و دولت و همراهــی معاونت برنامه و بودجه و
ستاد هدفمندی یارانهها سعی بر این شد که
مبلغ مورد نظر برای این افراد تامین شــود که
افزایش میزان اعتبار مستمری در سال  ۹۸نیز
به همین منظور است. .وی آموزش و پرورش
کــودکان در مهدهای کــودک را وظیفه مهم
بهزیســتی در گام دوم انقالب دانست و افزود:
شاد زیستن و آموزش زندگی اجتماعی ،در پی
زندگی مشارکت جویانه بودن ،افزایش تابآوری
و آمــوزش مهارتهای زندگی ســرفصلهای
اقدامات بهزیستی در مهدهای کودک است.وی
با بیان اینکه در حال حاضر تعداد خانوادههای
خواهان فرزند از کودکان بیسرپرست بیشتر
است گفت :ســامانه ملی فرزندخواندگی برای
تسهیل در پروسه فرزند خواندگی طی روزهای
آینده نهایی خواهد شد.
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