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اجتماعی

همهصندوقهایبازنشستگیورشکستههستند

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران
دربارهمشکالتمالیسازمانتامیناجتماعیبرایتامیننیازهایمعیشتی
بازنشستگانگفت:سازمانتامیناجتماعیبهصورتماهانهباکسریهایی
مواجه است .یعنی این سازمان حدود چهار تا پنج هزار میلیارد تومان به
صورت ماهانه کسری بودجه دارد .دلیل این مسئله هم همین مهمانهای
ناخواندهایاستکهسرسفرهتامیناجتماعینشستهاند.اگردولتدست
از جیب این سازمان بردارد امکان حل این مشکالت به وجود خواهد آمد.
اصل بیست و نهم قانون اساسی هم تاکید دارد که دولت مکلف است به

آحاد مردم خدمات درمانی ،بازنشستگی و از کارافتادگی
ارائهکند.بهگزارشمیزان،رئیسکانونبازنشستگانتأمین
اجتماعیاستانتهراندرواکنشبهطرحانتقادهاازساختار
اداریوحجمباالینیرویانسانیصندوقهایبازنشستگی
که باعث نابس��امانی ای��ن صندوقها ش��ده گفت :همه
صندوقهای بازنشستگی ما در حال حاضر دچار ورشکستگی شده اند.
ما شانزده صندوق در اختیار داریم به جز یک صندوق که متعلق به وکال
است و این مورد هم ،چون جدید است و هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده

که بخواهد حقوق پرداخت کند و فعال پول جمع میکند.
به جز این یک صندوق ،باقی صندوقهای بازنشستگی ما
همگیورشکستههستند.یکنمونهاشهمینصندوقبیمه
کشوری و لشکری است .همین امسال دولت حدود صدهزار
میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است .مگر یک
صندوق ورشکسته باید چگونه باشد؟ اما درباره صندوق تامین اجتماعی
که چند برابر دیگر صندوق هاست متاسفانه نه تنها هیچ کمکی دریافت
نمیکند بلکه اموالش هم در اختیار دولت قرار میگیرد.

بررسی علت اختالل در خطوط مترو

وقتی مردم پاسوز اهمالکاری مدیران شهری میشوند

چند روزی میش��ود که خطهای مترو دچار اختالل ش��ده است و
از این رو ش��اهد ازدحام و ش��لوغی جمعیت در ایستگاههای قطار
مترو هس��تیم .علی عبداهلل پورعلی ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
مترو تهران و حومه درباره علت تاخیر در اعزام قطار و اختاللهای
چن��د روز اخی��ر این ن��اوگان میگوی��د« :در ایس��تگاه کهریزک
خط  ،۱مش��کل و ایراد فنی وجود نداش��ته اس��ت .از ابتدای آبان
ماه به بعد ،ما با اس��تقبال مسافران در شبکه مترو مواجه شدیم و
موضوع اورهال قطارها و مش��کالت دیگ��ری نظیر آن ،باعث ایجاد
مش��کالت متفاوتی ش��ده اس��ت».وی با بیان اینکه در دستور کار
داریم تا مش��کالت به زودی رفع ش��ود ادامه میده��د« :در نیمه
ش��مالی خط  ۱به دلیل افزایش بار مس��افران ،قطارها را به شمال
خط اعزام کرده و بخش��ی از این ازدحام ب��ه دلیل بارندگی و آغاز
به فعالیت مدارس و دانش��گاهها به حضوری نیز هست».موارد ذکر
شده پاس��خ مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در
خصوص علت تاخیر و آش��فتگی در خطهای مترو بود که البته با
این توجیه نه تنها مش��کلی برطرف نش��د بلکه ب��ه تعداد روزهای
خراب��ی مترو و معطلی مس��افران نی��ز افزود ش��د در حالیکه وی
ش��خصا از مردم باب��ت مداومت این اختالله��ا عذرخواهی کرد.با
توجه به اختالالت روزهای اخیر در خطوط مترو جلس��ه ش��ورای
شهر نیز به بررس��ی این موضوع گذشت .به گزارش آنا،سید جعفر
تشکری هاش��می یکی از اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه
در س��الهای اخیر و با ادعای مدیران دوره گذشته مبنی بر اینکه
میخواهند ش��هر را ارزان اداره کنند ،موضوع نگهداش��ت در شهر
به شدت آس��یب دیده است ،میگوید« :امروز با شبکه اتوبوسرانی
ضعیف ،عدم نوسازی خودروها و حتی عدم تعمیر خودروها مواجه
هس��تیم و متروی تهران که آثارش را در چند روز گذشته دیدیم،
نتیجه تفکرات غلط گذشته است».
>انبارهای خالی از قطعات یدکی مترو

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران
با انتقاد از خالی ش��دن انبارهای قطعات یدکی در طول چند سال
اخیر ادامه میدهد« :امروز به شدت نیازمند تامین قطعات هستیم،
واگنهای مترو به عمر فرس��ودگی خود رس��یده و نیازمند اورهال
قطارهای مترو هستیم و اگر شهردار تهران به فوریت در این زمینه
اقدام نکند با مش��کالتی جدیتر در حمل و نقل ش��هروندان رو به
رو خواهیم شد .نتیجه کم کاری ،نخریدن واگن ،نگرفتن اتوبوس و
ندادن اتوبوس توس��ط دو دولت گذشته ،امروز در حال نشان دادن
خود اس��ت ،چراکه وضع ش��هر نه تنها بهتر نش��ده ،بلکه بدتر هم
ش��ده است».اما صحبتهای اعضا در صحن شورای شهر به اینجا
محدود نمیش��ود و مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر نیز
ب��ه این رویه اعت��راض دارد و میگوید« :وقت��ی واگنهای قطار از

رخ ده��د اما نباید ای��ن ماجرا را به کمبود قط��ار و بودجه مرتبط
دانست».به گفته کارشناس��ان این حوزه مشکالت و اختالالت در
مترو تهران نیاز به بسترس��ازی مناس��ب و بهرهمندی از تجهیزات
و امکان��ات به روز و نوس��ازی و همچنین انتص��اب مدیران کارآمد
و متخصص از مهمترین اقداماتی اس��ت ک��ه باید در این خصوص
انجام ش��ود .انتصاب مدیران متخص��ص در حوزه حملو نقل مترو
موردی است که تشکری هاشمی در صحن شورای شهر هم نسبت
به آن متذکر شد.
>با جابهجایی افراد مشکالت زیر ساختی مترو حل نخواهد شد

تشکری هاشمی:امروز با شبکه اتوبوسرانی ضعیف،
عدم نوسازی خودروها و حتی عدم تعمیر خودروها
مواجه هستیم.امروز به شدت نیازمند تامین
قطعات هستیم ،واگنهای مترو به عمر فرسودگی
خود رسیده و نیازمند اورهال قطارهای مترو هستیم
و اگر شهردار تهران به فوریت در این زمینه اقدام
نکند با مشکالتی جدیتر در حمل و نقل شهروندان
رو به رو خواهیم شد
هزار دس��تگاه به  ۴۰۰دستگاه میرسد ،مردم دچار فشار میشوند
و به اتومبیل ش��خصی و ترافی��ک روی میآورند و این وضعیت در
حالی اس��ت هنوز مدارس و دانش��گاهها باز نشدهاند و با بازگشایی
آنها ترافیک حداقل  ۲۰درصد افزایش پیدا میکند».در ادامه این
تذکرها ناصر امانی دیگر عضو ش��ورای شهر هم عنوان میکند« :ما
مسئول هستیم چرا که حاال تردد و تنفس مردم دچار اختالل شده
و به وضعیت هش��دار نزدیک میشویم ،گفت :ما مسئول هستیم و
باید در مورد کارهایی که انجام میدهیم مردم را توجیه کنیم».
>اختالالت در مترو نباید منجر به شکستن پنجره شود

وی در خص��وص اتفاقات و اخت�لاالت رخ داده در تردد قطارهای
خط  ۴مترو در روزهای گذش��ته و اظهار نظرهای برخی مسئولین
مبن��ی بر دخیل دانس��تن کمبود قط��ار در این اتف��اق میگوید:
«بای��د با برنامه ریزیهای دقیق و کنترله��ای منظم از این گونه
اتفاق��ات جلوگی��ری کرد و مطرح کردن مس��ائلی همچون کمبود
قط��ار ،توجیهی برای چنین اختالالت و مش��کالتی نیس��ت .نباید
اختالالت به حدی برس��د که منجر به شکس��تن پنجرههای مترو
شود و ش��هروندان احس��اس نگرانی کنند .البته نقص فنی یا این
اتفاقات مشابه در حمل و نقل عمومی ممکن است در هر کشوری

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

هدر رفت هزینههای کالن برای احیای دریاچه ارومیه

عضو فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس شورای
اس�لامی گفت :هزینههای کالنی ب��رای احیای
دریاچه ارومیه اختصاص داده ش��ده که بیش��تر
آنها در جای خود مصرف نش��دهاند از طرفی افراد
غی��ر متخصص برای احیای ای��ن دریاچه در نظر
گرفته میش��وند.جالل محم��ودزاده در گفتگو با
خانه مل��ت ،در مورد احیای دوباره دریاچه ارومیه
گفت :احی��ای دریاچه ارومی��ه از دولتهای قبل
شروع شده و متاسفانه تاکنون نتیجه مثبتی برای
احیای دوباره این دریاچه ش��اهد نبودیم.نماینده
مردم مهاب��اد در مجلس یازدهم افزود :امروز تنها
ارومیه نیست که قربانی سیاستهای اشتباه شده
اس��ت؛ از هورالعظی��م گرفته تا قل��ب زاینده رود
شاهد خشکی بسیاری از تاالبها و رودخانههای
کشور هس��تیم ،در این میان اعتبارات اختصاص
یافته س��لیقهای مصرف شده است .وی ادامه داد:
برداشتهای بیرویه از ارومیه به بهانه آب شرب و
هزینه کرد آن در بخشهای صنعت و کشاورزی
ش��رایط این دریاچ��ه را بحرانی ک��رد .پروژههای
نیم��ه تمام که غی��ر از هزینه زی��اد آب حاصلی
نداش��ته ،بیش��تر به این بیآبی دامن زده است .از
طرف��ی قرار بود ح��دود  ۳۰۰میلیون متر مکعب

آب از رودخان��ه ارس به دریاچه ارومیه انتقال پیدا
کند که ضعف دیپلماس��ی مانع از عملیاتی شدن
این مهم شد.محمودزاده تاکید کرد :برای جبران
کم آبی ارومیه مقرر ش��د که هر ساله  ۸درصد از
سهمیه کشاورزی اس��تانهای آذربایجان غربی و
شرقی را کاهش دهند به شرطی که آبیاری مدرن
را ایجاد کنند نه تنها شاهد ایجاد تجهیزات آبیاری
مدرن در پایین دست سدها نبودیم؛ بلکه سهمیه
آب کشاورزی هم کاهش پیدا کرد همین امر منجر
به نارضایتی کشاورزان شده است.عضو کمیسیون
کش��اورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیس��ت
مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد :قبل احیای
رودخانه ارومیه هر ساله  ۱۴۵میلیون متر مکعب
آب برای کشاورزی اختصاص داده شد که متاسفانه
با برنامه ریزی نادرست نه تنها اقدام موثری برای
احیای این رودخانه صورت نگرفت بلکه ش��اهد از
بین رفتن کشاورزی در بخشی از مهاباد هم هستیم.
وی یادآور شد :دولت سیزدهم برنامههایی را برای
احیای دریاچه ارومیه دارد امیدواریم به زودی در
دستور کار قرار بگیرد و همچنین باید توجه کنیم
که اعتبارات باید متناس��ب با زیر ساختهای هر
استان اختصاص داده شود.

وی با اش��اره ب��ه انتصاب مدیر عامل ش��رکت بهرهب��رداری مترو
میگوید« :قطعا با جا به جایی افراد مش��کالت زیر س��اختی مترو
حل نخواهد شد؛ بلکه باید برای متروی تهران فکری اساسی کرد،
امروز متروی تهران نیازمند طرح آنی و فوری است و اورهال کردن
قطاره��ا در اولویت اقدام��ات عاجل برای مترو ق��رار دارد .متروی
ته��ران نیازمند افراد متخصص اس��ت و انتظار داریم ش��هردار در
انتصاب��ات خ��ود ،موضوع تخص��ص و دانش را بیش��تر مورد توجه
قرار دهند و از ش��هردار میخواهیم در انتصابات خود حزب اللهی
و انقالب��ی بودن را لح��اظ کند اما به تخص��ص و دانش نیز توجه
کند».باید گفت انتقاد و تذکر هاش��می در خصوص انتصاب مهدی
شایس��ته اصل از سوی ش��هردار است که از س��وی معاون حملو
نقل ترافیک ش��هرداری معرفی ش��ده است و هیچ سابقه کاری در
این خصوص در کارنامه خود ندارد.ناصر امانی عضو ش��ورای شهر
نیز در خصوص انتصاب شایس��ته اصل میگوید« :رشته تحصیلی
او مرتبط با حوزه منصوب ش��ده است اما هیچ سابقه کاری در این
ح��وزه ندارد و با توجه ب��ه وضعیت مترو و خط��رات احتمالی که
روزانه ش��اهد آن هس��تیم خیلی بهتر بود فرد بالفعل مسئولیت را
عهده دار میشد»
>مدیران مترو همیشه دارای سابقه در این حوزه بودند

وی ب��ا بیان اینک��ه تا کنون مدیران مترو تجربه و س��ابقه کار در
این حوزه داش��تند و این اولین بار است فردی بدون سابقه در این
راستا مشغول فعالیت میشود ادامه میدهد« :در حال حاضر مدیر
جدید منصوب ش��ده اس��ت و ما جز آرزوی توفی��ق برای او کاری
نمیتوانی��م انجام دهیم».در حالی که چنین تذکرات و مباحثی از
س��وی اعضای شورای ش��هر تهران مطرح میشود مراسم تودیع و
معارفه مدیر عامل ش��رکت بهرهبرداری مترو انجام ش��د و شفیعی
در این مراس��م با تشکر از «شایسته » برای قبول کردن مسئولیت
مدیرعامل��ی ش��رکت بهرهبرداری مت��روی ته��ران و حومه عنوان
میکند« :با توجه به شناختی که از ایشان دارم توانایی زیادی دارد
و حضورش برای ما قوت قلب است».

رئیس کمیسیون ویژه توس شورای اسالمی شهر مشهد:

درصدد جهانی شدن آرامگاه فردوسی هستیم

رئیس کمیس��یون ویژه توس ش��ورای اسالمی
ش��هر مش��هد گفت :اعتقاد ما این است در کنار
ب��ارگاه نورانی علی بن موس��ی الرض��ا که نقطه
ثقل جهانی اس��ت ،توس و آرامگاه فردوسی هم
ظرفیت جهانی شدن برای انتقال پیام جمهوری
اس�لامی را دارد.مجید طهوریان عسکری به برنا
گفت :س��ال  75رهب��ر انقالب از ت��وس بازدید
میکنند و دس��ت نوش��تهای میدهند و نگاه ما
در ش��ورای ششم معطوف به همان دستنوشته
و راهب��رد رهبری اس��ت.وی اف��زود :رهبری در
ابتدای این دستنوش��ته میفرمایند من در کنار
زیارت ام��ام رضا (ع) ،آمدهام ت��ا از توس بازدید
کنم .اولین پیامی که ایش��ان ارائه میدهند این
اس��ت که توس و مقام فردوسی در کنار و بعد از
زیارت علی بن موس��ی الرضا (ع) قرار دارد و این
نگاهی که میگوید توس و فردوسی همتراز است
در صحبتهای رهبری ش��فاف بیان شده است.
طهوریان عس��کری عنوان کرد :مسائل فرهنگی،
تاریخ��ی ،زیباس��ازی ،آبادان��ی و میراث��ی پنج
کلید واژهای اس��ت که باید بدان توجه کرد .نگاه
ما در شورای شش��م بر همین مبناست .اولویت
کارهایی که ش��هرداری باید ب��رای توس در نظر

داشته باشد مسئله فرهنگی است چراکه رهبری
تقدم و تاخر در ادبیاتش��ان مورد اهمیت است.
وی با اش��اره به موض��وع تاریخی و اس��اطیری
توس گفت :نکته بعدی بحث زیباس��ازی است.
آی��ا مجموعه توس بر اس��اس ن��گاه فرهنگی و
تاریخی سیما و منظرش زیباسازی شده است یا
نه؟ اگر س��ه حوزه اول رخ ده��د ولی به آبادانی
نرسیم ،اتفاق خاصی نمیافتد.طهوریان عسکری
اظهار کرد :سال  90محدوده توس به شهرداری
واگذار میشود ولی شهرداری ،دولت نیست .اگر
قرار است ش��هرداری ورود پیدا کند ،پیشرفت و
آبادانیاش هزینه دارد که این هزینه باید از درون
بافت خودش تامین ش��ود و به قول متخصصین
شهرسازی تراز صفر باش��د و تراز منفی نداشته
باشد.رئیس کمیسیون ویژه توس شورای اسالمی
شهر مشهد ادامه داد :سال  1390حدودا 3600
هکت��ار تحویل ش��هرداری میش��ود ام��ا طرح
راهب��ردی در دوره ریاس��ت جمهوری گذش��ته
تدوین میشود که  3600هکتار تبدیل به 1800
هکتار ش��د یعنی فضاهایی ک��ه منابع درآمدی
اتصال توس به ش��هر مش��هد باش��د تا مدیریت
شهری هزینهها را تامین کند ،حذف شده است.

جای خالی آموزش مهارتهای زندگی در کتب آموزشی
مع��اون س��اماندهی منابع آموزش��ی ـ تربیتی س��ازمان پژوهش و
برنام��ه ریزی آموزش و پ��رورش ،گفت:آموزش مهارتهای زندگی
یکی از حوزهایی است که همواره مورد کم توجهی واقع شده است،
آم��وزش مهارتهای یک زندگی طبیعی و عادی ،ارتباط با طبیعت،
ارتباط با حیوانات از مواردی اس��ت ک��ه همواره در تولید کتابهای
آموزش��ی برای دانشآموزان مورد بیتوجهی قرار گرفته است از این
رو حضور مثبت ناش��ران آموزش��ی را در این ح��وزه طلب میکند.
کیوم��رث جهانگردی معاون س��اماندهی منابع آموزش��ی ـ تربیتی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش در گفتوگو با میزان
در م��ورد اختالل در فرآیندهای جامع��ه پذیری دانشآموزان گفت:
نس��ل قبل ازاین دانشآموزان افرادی بودند که در خانهها به رویشان
ب��از بود و بچهها در کوچه و محله بس��یار از موضوعات اجتماعی را
میآموختن��د .وی ادامه داد:فرآیند جامعه پذیری اجتماعی و انتقال
فرهنگ س��ابق بر این با حضور دانشآموزان در کنار یکدیگر و انجام
بازیه��ا در کوچه و خیابان انجام میش��ود .جهانگردی گفت :در دو
سال گذشته نیز محدودیتهای کرونایی جامعه و با تبع دانشآموزان
را تحت تاثیر قرار داد ،فرآیند اجتماعی مدرسه رفتن به آموزشهای
آنالین محدود شد و فرآیندهای جامعه پذیری با اختالل مواجه شده.
وی گفت:کتاب یکی از ابزارهایی اس��ت که در این برهه میتواند به
عنوان رس��انهای مطلوب با داس��تان پردازیهای و محتوای غنی به
تخی�لات دانشآم��وزان ورود پیدا کرده و به گس��ترده ذهنی آنها
نفوذ پیدا کند و این ش��کاف را مرتفع نماید .در دو س��ال گذش��ته
کرون��ا به ش��دت جامعه را تحت تاثیر قرار دارد و مدارس به ش��کل
آنالین برگزار شد ،کتاب از وسایل و رسانههایی است که میتواند با

آموزش مهارتهای زندگی؛ یکی از حوزههایی
است که همواره مورد کم توجهی واقع شده
است ،آموزش مهارتهای یک زندگی طبیعی
و عادی ،ارتباط با طبیعت ،ارتباط با حیوانات از
مواردی است که همواره در تولید کتابهای
آموزشی برای دانشآموزان مورد ب یتوجهی
قرار گرفته است از این رو حضور مثبت ناشران
آموزشی را در این حوزه طلب م یکند
داس��تان پ��ردازی با گ��روه ک��ودک و نوج��وان روی تخیلیات که
دانشآموزان را به فضای تخیلی وارد کنند مورد اس��تفاده قرار گیرد.
وی گفت:در جامعه شناسی اجتماعی ما با مفهوم جایگاه اجتماعی
مواجه هستیم کتابها میتوانند به عنوان یک معیاری در این زمینه

قدم بردارند و جایگاه اجتماعی هر یک از اعضا را مشخص نمایند .وی
با بیان اینکه اگر کتابهای ویژه گروههای سنی کودکان و نوجوانان
و به طور کلی سنین دانشآموزی محتواهایی خارج از فرهنگ ما را
داشته باشد و یا حتی ترجمه باشد نمیتوانند این مهم را پیش ببرند،
از این رو با توجه به بس��ترهای فرهنگی موجود الزم است ناشران پا
به عرصه گذارند و محتواهایی در خور فرهنگ ایرانی و اسالمی را در
حوزه تربیت اجتماعی تولید نمایند .وی در پاسخ به این سوال که در
حال حاضر عمده نقص آثار تولید شده برای گروه سنی دانشآموزی
گفت :موارد متع��ددی از حوزهها و موضوعات را میتوان نام برد که
ناش��ران و نویسندگان به آن ورود نکردهاند مهارت محوری از جمله
موضوعاتی است که در سنین مختلف یکی از موضوعات قابل توجه
ما است .وی گفت:در سنین پیش از دبستان دست ورزی و یادگیری
مهارتهای کوچک و این امر که فرد در این سن بتواند بر ماهیچههای
ضعیف خود مسلط شود یکی از موضوعاتی است که نیاز است بر روی
آن تمرکز ش��ود و به همین ترتیب با افزایش س��ن فرد باید آموزش
س��ایر مهارتها نیز افزایش یابد .جهانگردی گفت:از این رو آموزش
این مهارتها باید در حدی باش��د که در مرحلهای فرد با تخصص و
غرقگی در یک یا دو حوزه بتواند بر این مهارتها سوار شده و بر آن
مس��لط شود .وی در پایان گفت :آموزش مهارتهای زندگی یکی از
حوزهایی است که همواره مورد کم توجهی واقع شده است ،آموزش
مهارتهای یک زندگی طبیعی و عادی ،ارتباط با طبیعت ،ارتباط با
حیوانات از مواردی است که همواره درتولید کتابهای آموزشی برای
دانشآموزان مورد بیتوجهی قرار گرفته است از این رو حضور مثبت
ناشران آموزشی را در این حوزه طلب میکند.
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معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستیکشور:

کمتراز ۵درصددرآمدزبالهگردی
بهکودکانزبالهگرددادهمیشود

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور
نس��بت به ایج��اد ق��رارگاه اجتماعی توس��ط
ش��هرداری تهران و با همکاری بس��یج و سپاه
واکنش نش��ان داد.حبیباهلل مسعودی فرید در
گفتوگو با ایلنا ،درباره ایجاد قرارگاه اجتماعی
توسط شهرداری با همکاری بسیج و سپاه برای
رفع آسیبهای اجتماعی در تهران و جمعآوری
کودکان کار ،معتادان متجاهر و متکدیان گفت:
بحثی که ما همواره با س��ایر دستگاهها در قوه
قضائیه،دادس��تانی ،ش��هرداری و وزارت کشور
داشتهایم این بوده است که باید قانون حکمرانی
کند .ما در حال حاضر آیین نامه ساماندهی سال
 ،۸۴آییننامه حمایتی مصوبه شورای اجتماعی
کشور و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم
که در بحث شرایط مخاطره آمیز درباره کودکان
کار و خیابان صحبت میکند .تکالیف دستگاهها
در آیین نامه ماده  ۶این قانون مش��خص است.
ما هم میگوییم هر دستگاهی باید طبق وظیفه
خود براساس شرح وظایفی که دارد انجام وظیفه
کن��د.وی ادامه داد :در همه اس��تانها نیز ابالغ
کردهایم که در جلس��ات خود براساس وظایف
قانونی خود پیش بروند چراکه اگر هر دستگاهی
براساس شرح وظایف خود مسئولیتش را انجام
دهد ،خیلی کمککننده خواهد بود .البته به طور
کلی ما موافق بودیم که هر چقدر شهرداریها به
میدان بیایند و بحث مدیریت یکپارچه شهری
را که چندین س��ال اس��ت ،از زمان دولت آقای
احمدینژاد مطرح بوده ،انجام دهند ،کار بسیار
خوبی خواهد بود.معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیس��تی کشور تصریح کرد :کلی منابع ما در
شهرها و استانها داریم که به صورت یکپارچه
هزینه نمیشود ،مثالهای متعددی هم میتوان
در ای��ن زمینه مطرح کرد ،اما اگر ما نه فقط در
آسیبهای اجتماعی بلکه در مدیریت شهری به
دنبال سیاست مدیریتی یکپارچه شهری باشیم،
من فکر میکنم خیلی کمککننده باش��د ،اما
برای اینکه ش��هرداریها این کار را انجام دهند
باید شهرداریها را در عرصه اجتماعی توانمند
کنیم.مسعودیفرید خاطرنشان کرد :شهرداری
ته��ران در عرصه خدمات��ی و عمرانی توانمند
است ،اما باید شهرداریها را در عرصه فرهنگی و
اجتماعی نیز توانمند کنیم تا بتوانند مسئولیتی
را که برعهدهش��ان گذاش��ته میشود به خوبی
انجام دهند این امر ممکن است یک فرایند چند
ساله داشته باشد و اگر از همین االن شروع کنیم
میتوانیم بعد از  ۴الی ۵سال یک شهرداری قوی
در زمینه اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم و این
موضوع با سیاستهای اقتصاد مقاومتی که یکی
از مبانی ارتقای بهرهوری است ،همخوانی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرحهای
ضربتی باع��ث افزایش آس��یبهای اجتماعی
نمیشود و طرح فعلی نیز به سرانجام طرحهای
اینچنینی گذشته دچار نمیشود ،گفت :به نظرم
در حال حاضر پاسخ اجمالی در این خصوص این
است که هر دستگاهی براساس چارچوب قانونی
که برای آن در نظر گرفته شده است اقدام کند.
به طور مثال شهرداری باید مکان و تجهیزات را
در اختیار قرار دهد.معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور تصریح کرد :در حال حاضر طرح
حمایتی که از سوی سازمان بهزیستی در حال
انجام است در سه حیطه کودکان کار است که
شامل کودکان حاضر در خیابان ،کودکان شاغل
در کارگاهها و کودکان زبالهگرد میش��ود.فرید
خاطرنش��ان کرد :ما باید در هر سه بخش ورود
پیدا کنیم .اعتقاد ما این اس��ت که باید به همه
این کودکان رسیدگی شود به ویژه کودکان زباله
گرد که یکی از بدترین اشکال کار کودک است.
سیاست کلی ما این است که کودک را شناسایی
کنیم جذب کرده و گزارش مددکاری درباره او
انجام دهیم و در چرخه وارد ش��ود ،اگر خانواده
به سامان است و صرفا مشکالت فقر و معیشتی
دارند و ایرانی هستند پیگیری کرده و در چرخه
حمایت وارد میکنیم و اگر غیرایرانی است ،اما
اجازه اقامت در ایران را دارد و ش��هروند ما تلقی
میش��ود ،باید مورد حمایت ما قرار گیرند ،اما
اگر غیرمجاز است ،باید اداره اتباع وضعیت این
کودک مشخص ش��ود و اداره اتباع باید فعالتر
در این زمین��ه ورود کند.معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد :پاشنه
آش��یل دیگر کودکانی هستند که در کارگاهها
کار میکنند و اداره رواب��ط کار وزارت کار باید
خیلی جدیتر وارد همه کارگاهها شود نه فقط
کارگاههایی که کد شناس��ایی دارند .در ماده ۶
آیین نامه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
این موضوع ذکر شده است .سومین مورد اداره
اتباع اس��ت بیش از  ۸۲درص��د کودکان داخل
تهران کودکان خیابانی غیر ایرانی هستند در بین
کودکان زباله گ��رد تقریبا صددرصد غیرایرانی
هس��تند اداره اتباع باید به ص��ورت جدی ورود
کرده و این موضوع را س��اماندهی کند و اجازه
ندهد از بچهها بهره کش��ی شود.وی با اشاره به
کودکان زبالهگرد گفت :در کتاب یغمای کودکی
که به همت انجمن حمای��ت از کودکان چاپ
ش��ده ،آمده است که کمتر از  ۵درصد از درآمد
گ��ردش مالی در زباله گردی ب��ه کودکان داده
میشود.فرید در خصوص ساماندهی کودکان کار
و خیابان گفت :تامین منابع الزم دیگر مشکل
ماست یعنی ما االن کودک را شناسایی و جذب
میکنی��م و بعد از اقدامات م��ددکاری متوجه
میشویم کودک نیازمند است در دستورالعمل
ما آم��ده اس��ت اگر ک��ودک مادرسرپرس��ت
است بالفاصله تحت پوش��ش قرار بگیردیا اگر
سرپرس��ت خان��واده دارای معلولیت باش��د و
تحت پوش��ش بهزیستی نباشند اولویت اول ما
هستند.

پلیس

کمینمجرمانسایبری
در حراج «جمعه سیاه»

س��رهنگ عل��ی محمد رجب��ی رئی��س مرکز
تش��خیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس
فتا ناجا گفت :هر س��ال در روزهای حوالی بلک
فرایدی یا همان جمعه سیاه شاهد شکایت قابل
توجهی از مردم به خاطر کالهبردارها هستیم.به
گزارش باشگاه خبرنگاران،وی افزود :بیشتر این
پروندهها در خصوص پرداخت بهای کاالی مورد
نظ��ر و عدم دریافت کاال ی��ا تقلبی بودن کاالی
تحویلی به هموطنان است.سرهنگ رجبی تاکید
کرد :از س��ایتهای خوشنام و معتبر که دارای
نماد اعتماد الکترونیکی هستند برای خریدهای
اینترنتی خود استفاده کنید و قبل از خرید کاال
قیمت واقعی آن را بررس��ی کنید چرا که قیمت
برخی کاالهای حراج شده از قیمت واقعی آن در
بازار باالتر اس��ت به عنوان مثال در حراج آنالین
جمعه سیاه کاال تخفیف ۵۰درصدی خورده ،اما
شاید ۱۰درصد گرانتر از قیمت بازار باشد.

بهداشت

ریشه ترس از
تزریق واکسن کرونا کجاست؟

در حال حاضر ترس و نگرانی برخی از گروههای
جمعیتی ناش��ی از برخی ش��بهات درب��اره نوع
واکسن ،عوارض آن و نتایج واکسیناسیون وجود
دارد و باعث شده بسیاری از افراد نه به دلیل نوع
واکس��ن بلکه به دلیل ترس از آمپول ،درد و هر
دلیل دیگری عالقهای به تزریق واکسن نداشته
باش��ند .البته ناآگاهی و کمبود اطالعات و امثال
آن میتواند از اصلیتری��ن دالیل ترس مردم از
تزریق واکس��ن باشد.جالل یونس��ی ،دبیر بورد
روانشناسی کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ،در
گفتوگو با برنا گفت :ریشه ترس در روان شناسی
به نادانی و عدم اطالع از ترس مربوط میشود.وی
با بیان اینکه زمانی که آگاهی ما از موضوعی که
نسبت به آن میترسیم ،باال رود ،ترس به شدت
پائین میآید ،افزود :باید آگاهی و اطالعات الزم
درباره واکسن ،فواید و عوارض آن به صورت کامل
به مردم ارائه شود.

نگاه
رئیس سازمان اورژانس کشور:

آمبوالنسهای ما
همه تجهیزات الزم را دارند

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در
خصوص تجهیزات و امکانات س��ازمان اورژانس
کشور گفت :تجهیزات را میتوان با پول به دست
آورد ،ام��ا برای آموزش باید ت�لاش کرد و مهم
بحث آموزش اس��ت.به گزارش میزان،وی ضمن
اش��اره به اینکه من از پایگاههای اورژانس بیش
از  ۱۰کشور بازدید کردم ،ادامه داد :آنها نسبت
به ما امکانات بیشتری دارند و برای مثال در یک
پایگاه اورژانس ش��ان حدود  ۳ت��ا  ۴آمبوالنس
وج��ود دارد و در صورتی که یکی از آنها خراب
ش��ود ،از آمبوالنس دیگر استفاده میکنند ،اما
آمبوالنسهای ما تیپ  Bاست و همه تجهیزات
از جمله ونتیالتور را دارند.

مکث

وضعیتمناطقزلزلهزدههرمزگان

یک هفته بعد

وقوع زلزله  ۶.۴ریشتری در بخش فین شهرستان
بندرعباس در هفته گذشته و وجود پس لرزههای
متعدد تاکنون همه نگاهه��ا را به این منطقه از
هرمزگان معطوف کرد .مناطقی بکر به خصوص
در زمینه کشاورزی که اکنون در برخی با بخشها
با تخریبهای زیادی همراه شده و مسئوالن امر
با شروع آواربرداری و محاسبه خسارت در تالشند
تا پایان سال خانههای تخریبی را بار دیگر احیا و
بازسازی کنند /.ایسنا

