ملکشاهي:

 ۲۰زندان
بايد به خارج از شهرها
انتقال پيدا کند

10

رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت ۲۰ :زندان بايد به خارج از
شهرها انتقال پيدا کند.اللهيار ملکشاهي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني
خبرگزاري تسنيم درباره منتفي شدن انتقال زندانها به خارج از شهرها
گفت :در بودجه سال  97پيشبيني شده بود سازمان زندانها و قوهقضائيه
 20زندان مهم که در داخل شهرها وجود دارد را به خارج از شهرها انتقال
بدهد.وي ادامه داد :حتي مجلس اين اجازه را به قوه قضائيه و سازمان
زندانها داده بود اگر با مزايده اين زندانها به فروش نرسيدند آنها را از
طريق مذاکره واگذار کنند ،ادامه داد :اجازههاي وسيعي به مراکز ذيربط
در واگذاري زندانها داده شده است تا هر چه سريعتر اين زندانها از داخل
شهر به بيرون انتقال پيدا کنند.وي با بيان اينکه اکثر زندانهايي که در داخل

اجتماعي

شهر قرار دارند در محلهاي خوبي هستند و به راحتي ميتوان آنها را به
ن زندانها بايد از طريق مذاکره اين مکانها را به
فروش رساند ،افزود :سازما 
ارگانهاي دولتي همچون شهرداريها که خواهان آن هستند واگذار کند.
رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس تصريح کرد :حتي اين پيشبيني
نيز در قانون انجام شده که يک صندوق تنخواهگردان در اختيار سازمان
زندانها قرار گيرد اگر زنداني فروخته شد و تا زماني که زندان جديد ساخته
شود از آن براي اجاره مکان ديگري استفاده کنند.ملکشاهي با بيان اينکه
تاکنون اقدام مناسبي براي انتقال زندانها به خارج شهرها انجام نشده است،
اضافه کرد :بايد هرچه سريعتر اين اتفاق رخ دهد تا برخي از مشکالتي که
در اين زمينه وجود دارد برطرف شود.
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خبر
مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور:

تاکسيرانان بيمه تکميلي مي شوند

»

گزارش رسالت از ب یتوجهی به وضعیت کارتنخوابها؛

زمستان برای کارتنخوابها سردتر است

مرضيه صاحبي
ادامه از صفحه اول
بايد در اين روزگار تلخ ،سنگيني تحمل ناپذير
هستي را از کول و دوش بچه هايي که سرگردان،
ضعيف ...مريض و با کوله باري از مريضي و ژن
هاي ضعيف وارد اين جهان مي شوند برداشت .بايد
با توضيح ماجرا و محبت و آگاه سازي از سرنوشت
بچه هايشان ،عقيم سازي اين کارتن خواب ها
و آشفتگان بي جا و مکان از توليد کارتن خواب هاي
آينده جلو گيري کرد .بايد به اين انسان هايي که
اينسان  ،بدبخت ...بي چاره و سرگردان در حال
توليد مثل هستند ...فرمان ايست داد».
هنگامي که اين سخنان مطرح شد ،حرفي از سند
حقوق شهروندي به ميان نيامد و از قضا هيچ يک
از آقايان مسئول نگفتند مطابق اين بند يا تبصره
بايد به فکر راه چاره اي براي آنان بود .البته از همان
ابتدا کارکرد انتخاباتي اين سند براي ما مشخص بود
اما به هر روي شما را ارجاع مي دهيم به فصل دوم
مهم ترين حقوق شهروندي« ،حيات سالمت زندگي
شايسته بند :۲-۳بهره مندي از زندگي شايسته
از جمله خوراک،پوشاک،مسکن،آموزش ،بهداشت
و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب
مي شود .بند ۳-۳از موظف بودن دستگاه هاي اجرايي
براي افزايش سطح سالمت عمومي ،حفظ حقوق
بنيادين حيات ،شرايط مطلوب براي زندگي ،کاهش
ميزان مرگ و مير و چندين حقوق ديگرشهروندي
صحبت به ميان آورده اند».
به هر روي در همان برهه از زمان اين پرسش نزد
جامعه شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي مطرح
شد که دولت چه کارهايي براي آنان انجام داده که
پس از عدم حصول نتيجه ،تصميم گرفته پروژه
عقيم سازي را به منظور توقف رشد کارتن خواب ها در
دستور کار قرار دهد؟ پاسخ هيچ بود .دولت هيچ کاري
انجام نداده .آمارها درباره شمار آنان متناقض است،
گاهي از  14تا  15هزار و گاه  20هزار کارتن خواب
در تهران سخن گفته مي شود .نمي دانيم به کدام يک
از اين اعداد و ارقام مي شود ،استناد کرد اما اين را
مي دانيم که سامان سراهاي تهران فقط مي تواند
براي  ۵هزار کارتن خواب گنجايش داشته باشد و
اين مسئله تکليف باقي کارتن خواب ها را نامشخص
مي سازد .وقتي هوا خيلي سرد مي شود ،ديگر
معادله مرگ آنان چندان پيچيده نيست.
ظاهرا مدتي قبل دوکارتن خواب ،سرماي هوا را تاب
نياورده و در مقابل سامان سرايي در منطقه ،21
جان خود را از دست داده اند البته گفته مي شود،
اين اتفاق به علت مصرف زياد مواد مخدر رخ داده
اما اگر اين فرضيه هم درست باشد بايد به اين امر
تصريح داشت که بسياري از کارتن خواب ها براي
اينکه بتوانند زيرسقف آسمان ،سرماي ناجوانمردانه را
طاقت بياورند ،در مصرف مواد مخدر زياده روي مي
کنند پس همچنان صورت مسئله برسرجاي خود
باقي است زيرا ازنظرگاه جامعه شناسان و کساني
که دستي بر آتش رسيدگي به کارتن خواب ها
دارند ،موضوع به اين سادگي ها نيست .به چند
دليل مهم ،از جمله اينکه احداث گرمخانه همانند
يک مسکن موقت عمل مي کند و بايد ريشه يابي
کرد و پرسيد چرا هر سال برتعداد بي خانمان ها
و بي سرپناهان افزوده مي شود؟
حبيباهلل مسعودي فريد ،معاون امور اجتماعي سازمان
بهزيستي کشور در اين بار گفته است« :عمده علت
کارتن خوابي ،اعتياد ،فقر و بيکاري است .بسياري از
افرادي که از شهرستان به تهران براي يافتن شغل و
يمناسبترمهاجرتميکنند،زمانيکه
وضعيتاجتماع 

موفق نميشوند به سمت اعتياد کشيده شده و سرانجام
کارتن خوابي ،سرنوشت آنها ميشود .اختالالت
رواني شديد که منجر به طرد فرد از خانواده شده
باشد نيز يکي از علل اصلي بيخانماني در کشور
است».
اما بعد از دانستن علت کارتن خوابي بايد بر اين
امر تاکيد کرد که حتي اگر گرمخانه به تعداد کافي
هم وجود داشته باشد بازهم در اصل ماجرا تغييري
حاصل نمي شود و آن طور که مريم غالم زاده ،آسيب
شناس اجتماعي به خبرگزاري مهر گفته« ،برخي از
کارتن خواب ها از آسيب ديدگان پر خطري هستند
که به دليل اعتياد باال خود تمايلي به حضور در
گرمخانه ها ندارند و برخي از کارتن خوابها خود داوطلبانه
به گرمخانه ها مراجعه مي کنند برخي ديگر نيز توسط
گشت ها در محل هايي که قابل مشاهده است مانند زير
پل ها ،کنار خيابان ها ،پياده روها و ساير مکان هايي
که در دسترس است شناسايي و جمع آوري
مي شود اما برخي از کارتن خوابها در مکان هايي
مستقر مي شوند که دسترسي به آنها وجود ندارد
مانند خانه هاي مخروبه و نيمه کاره و خودشان
هيچ تمايلي به آمدن به گرمخانه ها ندارند».
سعيد خراطها ،جامعه شناس عنوان مي کند:
«ساماندهي کارتن خواب ها در گرمخانه ها
يک ُمسکن است .وقتي اصطالح ساماندهي را
به کار مي بريم و در کنارش اسم گرمخانه را
مي آوريم ،معلوم است حداکثر به دنبال يک ُمسکن
مي رويم در حالي که مسئله کارتن خواب ها
حل نمي شود .چون اين ُمسکن شرايطي که منجر
مي شود به اينکه افراد به خيابان کشيده شوند و شب
را در خيابان بگذرانند و کارتن خواب باشند را دوا
نمي کند چون به علت ها مراجعه نمي شود».
آمارها نشان مي دهد بالغ بر  100ميليون کارتن
خواب در تمامي کشورهاي جهان زيست مي کنند
که البته اين ميزان بسيار کمتر از آنچه که هست،
تخمين زده شده زيرا اين آمار فقط در ايران حدود
 40هزار نفر برآورد مي شود که همين رقم هم
جاي بحث داشته و بيش از اين هاست بنابراين
نمي توان با ناديده گرفتن کارتن خواب ها و يا بيان
اظهارنظرهاي صرفا سياسي نظير اينکه ساماندهي
و يا رسيدگي به آنان بارمالي براي نظام دارد ،از
زيربار اين مشکل شانه خالي کرد .اگر سياست
و تدبيري هم چون شانه خالي کردن از زيربار
مشکالت چاره کار بود ،هرسال بر تعداد آمار
بي خانمان ها افزوده نمي شد .پس بايد چشمها
را شست و جور ديگر ديد.

معاون امور اجتماعي بهزيستي خبر داد:

در اين ميانه برخي هم کاسه داغ تر از آش شده و مدعي
هستند که چون کارتن خواب ها به انواع بيماريهاي
مسري و عفوني مانند ايدز ،هپاتيت و سل مبتاليند
پس بايد سياست عقيم سازي را اجرا و دنبال کرد
زيرا اغلب کشورهاي توسعه يافته به اين کار دست
مي زنند .اين اظهارنظرها هم در نوع خود تامل برانگيز
است زيرا همان طور که پيش از اين مطرح شد،
علت العلل رواج کارتن خوابي در کشور ما بيکاري
و فقرست و تا هنگامي که اين چرخه معيوب در
سيستم سياستگذاري ما حاکميت داشته باشد ،نمي
توان با اقداماتي نظير عقيم سازي جلوي بحران
را گرفت .حتي به فرض هم که اين اقدام انجام
بشود ،بازهم بايد شاهد افزايش کارتن خواب ها و بي
خانمان هاي جديد باشيم چون باتوجه به عدم چاره
انديشي براي ايجاد اشتغال واقعي و درمان بيماري
مزمن اقتصاد ،فقر همچنان توليد خواهد شد و در
اندک زماني بسياري از افراد متعلق به دهک هاي
پايين و مياني جامعه ،سرپناه شان سقف آسمان
خواهد بود و در دل خيابان زيست مي کنند! پس
بهتر است از سياست بازي و سياست زدگي دست
برداشت .بعضي مسائل شوخي بردار نيستند .رشد و
توليد بي خانماني به معناي از دست دادن سرمايه
انساني و کاهش بهره وري هرچه بيشتر در اقتصاد
خواهد بود .هرچند به دنبال تحليل هاي اقتصادي
اين ماجرا نيستيم اما اين را بايد بدانيم که اگر امروز
کاري براي آنها نکنيم فردا خيلي دير است.
عباس ديلمي زاده ،مديرعامل جمعيت خيريه
«تولد دوباره» معتقد است« :در جوامعي کهسيستم هاي
رفاه اجتماعي ،کمرنگ تر است و دهک هاي پايين
مورد حمايت اجتماعي قرار نمي گيرند ،مسئله کارتن
خوابي هم جدي تر و بيشتر است .در جوامع توسعه يافته
هم کارتن خوابي وجود دارد ،اما دو مدل برنامه براي
بي خانمان ها اجرا مي شود و کارتن خواب ها در اين
کشورها طرد نشده و به حاشيه شهر نمي روند ،از
طرفي شهرداري و دولت با در اختيار قرار دادن سرپناه،
وعده هاي غذايي ساده و حتي کارهاي دست پايين در
محل هاي خاص از اين افراد حمايت مي کنند».
اميرمحمودحريرچيدرقامتجامعهشناسبهماميگويد:
« کارتن خواب ها در اغلب کشورهاي جهان
الکليست هستند و توانمندسازي آنها در قالب
يک پروسه طوالني و آينده نگرانه انجام مي شود.
به عنوان مثال در کانادا و شهر ونکوور دولت به
حقوق شهروندي آنها احترام مي گذارد .حق
بيکاري شان را پرداخت و يا دوره هاي کسب
مهارت برگزار مي کند .حتي آنها در محيط هايي

که کار مي کنند ،از معافيت هايي برخوردار
مي شوند .از سوي ديگر چون دولت در امر کمک رساني
وحمايتبهآنهاپيشگاماست،خيريههانيزدستبهکار
مي شوند .شهرداري کشورهاي توسعه يافته داراي
واحد قوي مددکاري اجتماعي بوده و تحت نظر ان
جي او و خيريه ها به کارتن خواب ها کمک مي کنند.
چون مي بينند که دولت هم خودش را کنار نکشيده
است .به لحاظ بهداشت و درمان و مسائل تغذيه
اي و سرپناه حمايت هاي ويژه صورت مي گيرد
و حتي مردم عادي هم به تبعيت از دولت مشتاق
رسيدگي و حمايت کردن از آنها هستند».
او مي افزايد« :در کشور ما فعاليت داوطلبانه وجود
ندارد .بررسي ها نشان مي دهد ايراني ها  2دقيقه
در روز فعاليت داوطلبانه انجام مي دهند .البته مردم
ما به تبعيت از دولت ،رغبتي براي حمايت ندارند
درحالي که مردم سايرکشورهاي جهان به شدت
راغب هستند که به فرياد همنوعانشان برسند .اگر
مسئوالن ما به حقوق شهروندي معتقد باشند آن
وقت مردم هم احساس تکليف مي کنند .مسئله
اين است که حتي همين سند حقوق شهروندي
هم رعايت نمي شود و انگار رونمايي از آن به نوعي
فريب افکارعمومي بود .اليحه حقوق و تکاليف
شهروندي بايد بتواند برابري را برقرار کند .االن
مسئوالن ما زندگي شيک و لوکس خودشان را
دارند بعد دم از رفع فقر و بيکاري و رعايت حقوق
شهروندي مي زنند .درحالي که خودشان هم مي دانند
اينگونه اسناد اعتبار قانوني ندارد .در حال حاضر نه
مسئوالن و نه نمايندگان مجلس بين مردم نيستند
و نمي دانند دردشان چيست».
او در ادامه تاکيد مي کند« :اگر گفته مي شود علت
کارتن خوابي؛ فقر و بيکاري و اعتياد است ،سوال
اينجاست که علت گرايش افراد به بيکاري و فقر
و اعتياد چيست؟ چرا اين مثلث بايد در جامعه ما
ابعاد گسترده اي داشته باشد؟ اگر فرد کار ندارد
يعني مورد حمايت قرار نگرفته که مهارتي کسب
کند .اينجا حقوق مردم مطرح است که اسمش
را گذاشته اند حقوق شهروندي .طبعا وقتي به
اين حقوق توجه نشود ،مسئولين ما خيلي راحت
صورت مسئله را پاک مي کنند و اين ها وقتي
مي بينند فرد معتاد شده و بيکار است و گوشه
خيابان افتاده و به اصطالح کارتن خواب شده ،پيش
خودشان مي گويند همين که هست درحالي که
تمام آدمهاي اين کشور مثل بسياري از کشورهاي
جهان ،حق و حقوقي دارند .يعني سردمداران و
مسئولين دولتي نسبت به مردم ديني دارند که

رئيس شوراي شهر تهران:

بايد ادا کنند و بايد کساني که به هر دليلي دچار
اين مشکل شده اند را زيرچتر حمايت هاي
خويش قرار داده و به سياست توانمندسازي و اصل
پيشگيري توجه کنند».
اين جامعه شناس براين مسئله تصريح مي کند
که حداکثر کار انجام گرفته براي کارتن خواب
ايجاد گرمخانه است ،درحالي که آنها از اين
گرمخانه ها فراري اند .مسئولين ما هيچ وقت
نپرسيده اند که چرا آنها حاضرند شب را در خيابان
باشند اما به گرمخانه پناه نياورند .اين مکان ها
براي بي خانمان ها و کارتن خواب ها مثل پادگان و
زندان است .فقط يک توالت عمومي وجود دارد که در
آن را  6بعدازظهر مي بندند چون مي گويند اين ها
توي توالت مواد مخدر مصرف مي کنند به همين
علت فرد کارتن خواب ترجيح مي دهد روي همان
کارتن بخوابد ولي به گرمخانه نرود .ما بي خانمان ها
را به عنوان معلولين اجتماعي مي شناسيم اما به حال
خود رهايشان کرده ايم و اساسا به فکر توانمندسازي
آنها نيستيم .درحالي که هر معلول اجتماعي فرياد
مي زند من ناتوانم ،توانمندم کنيد و به دادم برسيد
پس بايد به دادش برسيم .حتي در گرمخانه هايي هم
که ايجاد کرده اند ،کمکي به اين ها نمي شود و حتي
غذا هم نمي دهند .ببخشيد که اين اصطالح را مطرح
مي کنم اما متاسفانه آقايان مسئول ما اين ها را به
شکل انگل جامعه مي بينند .درحالي که اين ها ثمره
بي برنامگي و عدم پيشگيري مسئوالن هستند .تفکر
محروميت زدايي دربين دست اندرکاران ديده نمي شود
و فقط به دنبال سياست هايي نظير عقيم سازي
هستند تا اساسا صورت مسئله را پاک کنند.
حريرچي با اشاره به اينکه ان جي اوهايي مثل خانه
خورشيد تالش خود را مي کنند تا از کارتن خواب ها
حمايت نمايند اما اين اقدام مثل لگه گيري است،
مي افزايد« :بايد از ريشه اي به اين قضيه پرداخت.
مسئوليت اين اقدام برعهده دولت است که محروميت
زدايي را دنبال کند تا کار به اينجا نکشد .آسيب
ديدگان اجتماعي ،قربانيان جامعه هستند .قرباني
شرايط موجودند و آن وقت مسئوالن ما با افتخار
اسامي دهان پرکن و شيک نظير ساماندهي کارتن
خواب ها و يا ساماندهي معتادان متجاهر را انتخاب
مي کنند اما در عمل بايد از اين آقايان پرسيد چرا
وضعيت به اينجا کشيده که شما بخواهيد ساماندهي
انجام دهيد؟ پرسش ديگر اين است که آيا اين
ساماندهي اثربخش بوده و يا صرفا براي زيبايي
چهره شهر اقدام به سانسور يا حذف آنها کرده
ايد؟ اين مسائل ناشي از نگرش مسئولين مملکتي
است .ما بايد قبول کنيم که افراد اين جامعه که
حاال به هر دليلي کارتن خوابند ،مثل من و شما و
ديگري ،حق حيات دارند .مني که به عنوان وزير
و وکيل مسئوليت دارم چقدر در ايفاي نقش خود
کوتاهي کرده ام؟»
وي مي گويد« :مدتي قبل به ميدان هرندي رفتم و
اين ها زيرنايلون زندگي مي کردند و چون وجودشان
براي همسايه ها مزاحمت ايجاد مي کرد از طبقات
باالي ساختمان ها روي سر آنها آب جوش مي ريختند
و يا چادرهاي پالستيکي يا نايلوني شان را آتش
مي زدند .ظاهرا مدتها پيش يکي از مسئولين باالي
مملکتي در حد معاون رئيس جمهور هم به اينجا
براي بازديد آمده و گفته با ديدن وضعيت کارتن
خواب ها ،چندشب خوابم نبرده درحالي که نخوابيدن
مسئوالن ما اهميتي ندارد ،مهم اين است که براي
کارتن خواب ها کاري بکنند .قطعا توانمندسازي
اين معلولين اجتماعي پروسه اي زمان دار است
اما بايد در اين مسير حرکت کرد.

رئيس سازمان امور اجتماعي کشور:

ي غير استاندارد در مهدهاي کودک
حذف بخار 

غفلت از توسعه شمالي خط  ۴مترو ناشي از ناهماهنگي در شهرداري است

افزايش آسيبهاي اجتماعي دور از انتظار نيست

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور از
حذف بخاري غيراستاندار در مهدهاي کودک در
سراسر کشور خبر داد و گفت :اين موضوع طي
بخشنامهاي به تمام مهدهاي کودک مجوزدار ابالغ
شده است.حبيباهلل مسعودي فريد در گفتوگو با
خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم با اشاره به اينکه
هم اکنون  17هزار مهد کودک ،مجوز فعاليت خود
را از سازمان بهزيستي کشور دريافت کرده اند ،اظهار
کرد :از اين تعداد 7 ،هزار و  500مهد ،روستا مهد بوده ،يک هزار و  200مهد در حاشيه شهرها
فعاليت ميکنند و مابقي مهد کودک هاي شهري هستند.وي با اشاره به بازرسيهاي مستمر سازمان
بهزيستي از مهدهاي کودک در سراسر کشور گفت :در اين زمينه بازديدهاي دورهاي و فصلي انجام
ميشود و با مهدهايي که بر خالف مقررات و ضوابط سازمان بهزيستي عمل کنند برخورد ميشود.
مسعودي فريد همچنين به پلمب مهدهاي متخلف اشاره کرد و گفت :اين فرايند بر اساس چارچوب
و پس از اخطارهاي کتبي انجام ميشود که مواردي نيز در اين بخش در طول سال انجام ميشود.
وي همچنين به حمايتهاي سازمان بهزيستي از روستاه مهدها و مهدهاي حاشيهاي اشاره کرد و
گفت :در حال حاضر کار توزيع يک وعده غذاي گرم در روستا مهدهاي شهرهاي محروم در حال
انجام است و به دنبال اين هستيم که اين برنامه را در ساير استانهاي کشور توسعه دهيم.معاون
امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور همچنين به ابالغ بخشنامه اين سازمان به تمام مهدهاي
سراسر کشور بخصوص مهدها در استانهاي محروم و حاشيهاي با عنوان ممنوعيت استفاده از
بخاريهاي غيراستاندارد اشاره کرد و گفت :اين بخشنامه چند روز پيش ابالغ شد و مهدها موظف
به انجام آن هستند.مسعودي فريد افزود :در اين بخشنامه تاکيد شده که به هيچ عنوان از بخاريهاي
غيراستاندارد و حتياالمکان از بخاريهاي نفتي در مهدها استفاده نشود.

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران گفت :غفلت از
توسعه شمالي خط  ۴مترو ناشي از ناهماهنگي در
شهرداري است.به گزارش خبرگزاري مهر ،محسن
هاشمي در جريان سلسله بازديدهاي سرزده روزهاي
پنج شنبه از پروژه هاي شهري ،از وضعيت پروژه
توسعه خط  ۴مترو تهران بازديد کرد .وي با
بيان اينکه بازديد هاي سرزده به اين دليل انجام
مي گيرد که مقامات و مسئولين شهري را درگير
بازديد نکند ،گفت :در اين بازديد پروژه توسعه شمال غربي خط  ۴مترو مورد بررسي ميداني قرار
گرفت که طولي در حدود  ۴کيلومتر داشته و  ۳ايستگاه را در خود جاي داده است.وي با تاکيد بر
اينکه اين پروژه از مهمترين پروژه هاي مترو است که با توجه به وسعت عمل خطوط  ۶و  ۷مترو
تهران به نظر مي رسد که مورد غفلت قرار گرفته است تصريح کرد :با انجام اين پروژه ،خط  ۴مترو
مي تواند بخش مهمي از منطقه  ۵را خدمت رساني کند و همچنين از فشار ترافيکي شريان هاي
غربي شرقي همچون بزرگراه همت و بزرگراه حکيم بکاهد.وي با تاکيد بر اينکه اتمام اين پروژه به
لحاظ مالي مشکلي ندارد و تامين آن از شيوه ايجاد و سرمايه گذاري در مجتمع هاي ايستگاهي
برنامه ريزي شده است افزود :در سال  ۸۹که من مدير عامل مترو بودم با آقاي سعيدي کيا به
عنوان رئيس بنياد مسکن و مديرعامل شرکت سامان محيط ،قراردادي در همين خصوص منعقد
شد که بر اساس آن قرار شد تا مجتمع ايستگاهي در اکباتان با عنوان افق و در جهت توسعه و
سرمايه گذاري در اين خط ايجاد شود .رئيس شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد :بر اساس اين
قرار داد ،شهردار منطقه براي زمين بنياد مسکن مجوز الزم را صادر کرد و اعتبارات آن تامين شد؛
اما متاسفانه به دليل کج فهمي در خود شهرداري منطقه  ۵و در بخش اداري و اجرايي اين منطقه
اين کار خوب ،متوقف شد و هنوز هم مشکل حل نشده است.

رئيس سازمان امور اجتماعي کشور گفت :افزايش
آسيبهاي اجتماعي دور از انتظار نيست.به گزارش ايرنا
تقي رستموندي در نشست کارگروه تخصصي اجتماعي
استانداري بوشهر گفت :تحوالت ايجاد شده در بخش
اقتصادي به طور يقين حوزه اجتماعي را نيز تحت تاثير
قرار مي دهد و بايد متوليان اين بخش با حساسيت
بيشتري در بحث امور اجتماعي ورود کنند .وي افزود:
همواره اين نگراني و دغدغه نسبت به افزايش آسيب هاي
اجتماعي باتوجه به افزايش مشکالت اقتصادي وجود دارد که بايد متوليان امر با برنامه ريزي ويژه از
اين مسئله پيشگيري کنند.وي با اشاره به تحوالت جهاني در بخش هاي مختلف تاکيد کرد :ايران
بخشي از اين جهان است و به تبع آن مصون از اين تحوالت نيست به همين دليل اجراي طرح هاي
ويژه در برابر کنترل آسيب هاي اجتماعي ضروري است.وي با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقالب در کنترل
آسيبهاي اجتماعي اضافه کرد :برهمين اساس همه دستگاههاي ذيربط با طراحي اقدامهاي فوق العاده
با خالقيت و ابتکار بايد جلو پيشرفت آسيب هاي اجتماعي را بگيرند .وي با بيان اينکه افزايش آسيبهاي
اجتماعي دور از انتظار نيست گفت :خطر گستردگي آسيبهاي اجتماعي جدي است و اقدام ما بايد
در گلوگاه ها باشد.رستم وندي با اشاره به اجراي طرح نظام مراقبت دانشآموزان (نماد) گفت :اين
طرح از جمله طرحهاي راهبردي ،بلندمدت و بادوام است که با توجه به فراگيري و پوشش جمعيتي
ت بدني آموزش و پرورش دنبال ميشود
وسيع با قدرت اجرا شود.وي افزود :طرح نماد در معاونت تربي 
و داراي پنج ويژگي عمده است و ميتواند يکي از طرحهاي فوقالعاده و موفق باشد .به گفته وي ،طرح
نماد با توجه به عمق اثربخشي که دارد به خوبي از بروز آسيبهاي اجتماعي جلوگيري ميکند و ابعاد
پيشگيرانه امدادي و صيانتي در آن ديده شده است.وي با اشاره به آسيبپذيري محلههاي حاشيه نشين
يادآورشد :همه اقدامهاي اصالحي بايد به اين محله ها سوق داده شود.

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور ،از به اجرا درآمدن
بيمه تکميلي رانندگان تاکسي تا پايان سال خبر داد.به گزارش
خبرگزاري مهر ،مرتضي ضامني با بيان اينکه موضوع بيمه تکميلي
درمان تاکسيرانان يکي از مسائلي بود که مدت ها مغفول مانده بود
که با جديت در حال پيگيري آن هستيم ،گفت :جلسات متعددي با
مسئوالن مربوط در حوزه بهداشت و درمان داشته ايم که اميدواريم
تا پايان سال و با ارائه طرحي رانندگان تاکسي بتوانند از بيمه
تکميلي درمان استفاده کنند.وي ادامه داد :بيمه تأمين اجتماعي
اين قشر نيز از مسائلي بود که متأسفانه چون در گذشته در قانون
بودجه سنواتي کشور سرفصل مشخصي درباره بيمه تأمين اجتماعي
رانندگان ديده نشده بود همواره با سازمان تأمين اجتماعي مبني
بر اينکه دولت سهم خود را پرداخت نمي کند اختالف نظرهايي
داشته ايم.ضامني افزود :با پيگيري هاي صورت گرفته در وزارت
کشور و مجلس ،بيمه تأمين اجتماعي تاکسيرانان در اليحه بودجه
سال  ۹۸قرار گرفت و از سال بعد  ۵۰درصد سهم دولت در بيمه
رانندگان لحاظ خواهد شد.

معاون توانبخشي بهزيستي خبر داد:

افزايش حمايتهاي تحصيلي از دانشآموزان
و دانشجويان معلول در سال ۹۸
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي از برنامهريزي اين سازمان براي
افزايش حمايت تحصيلي از دانش آموزان و دانشجويان معلول در
سال  ۹۸خبر داد.حسين نحوينژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با
اشاره به اينکه سازمان بهزيستي از مهمترين سازمانهاي فعال در
زمينه فقرزدايي گفت :اين سازمان طي سال هاي اخير گام موثري
را در اين حوزه برداشته است.وي تصريح کرد :در سالهاي گذشته
سازمان بهزيستي حرکت رو به جلويي را داشته است و در اين زمينه
دولت و مجلس نيز شرايط خوبي را براي فعاليت اين سازمان فراهم
کرد ه است.معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور ادامه داد:
يکي از اقدامات صورت گرفته در سازمان بهزيستي افزايش اعتبارات
سازمان بهزيستي است که بر اساس آخرين جلسات صورت گرفته
اعتبارات سازمان بهزيستي در سال  ۹۸افزايش خواهد يافت که در
خصوص ميزان آن نيز بايد در انتظار جلسات نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي باشيم.وي با بيان اينکه در صورت تصويب افزايش
اعتبارات ،بودجه و حمايت در بخش هاي مختلف افزايش پيدا
مي کند همچنين به افزايش تعداد مراکز روزانه ارائه خدمات به
معلوالن در سال آينده اشاره کرد و گفت :در اين زمينه تعامل ما
مراکز خصوصي بيش از گذشته خواهد شد.نحوينژاد همچنين از
برنامه ريزي سازمان براي افزايش حمايت تحصيلي از دانش آموزان
و دانشجويان تحت پوشش در سال  ۹۸خبر داد وگفت :معلوالن در
اولويت برنامه هاي حمايتي سازمان قرار دارند.

ضارب مأمور پليس راهور دستگير شد
راننده متخلف يک دستگاه خودروي سواري که مأمور پليس راهور
را مورد ضرب و شتم قرار داده بود ،دستگير شد.به گزارش گروه
اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان ،ساعت  ۱۸روز جمعه  ۳۰آذر ۹۷
در فلکه اول گلستان شهرستان بهارستان راننده متخلف يک دستگاه
خودرو ،مأمور پليس راهور را مورد ضرب و شتم قرار داد.پس از
اعمال قانون راننده متخلف پرايد توسط يکي از ماموران پليس راهور
شهرستان بهارستان ،راننده خودروي مذکور به صورت جنونآميز
با اين مأمور درگير شد.فرد مجرم و خاطي بالفاصله دستگير و پس
از تشکيل پرونده تحويل مقام قضائي شهرستان مذکور شد؛ راننده
مجرم هماکنون در زندان است.

سردار کمالي خبر داد:

محاسبه  ۵۰درصد از خدمت
کارکنان دولت در مناطق عملياتي
براي استفاده از معافيت سربازي
رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح از
محاسبه  ۵۰درصد از خدمت کارکنان دولت در مناطق عملياتي
خبر داد.سردار موسي کمالي در گفتوگو با خبرنگار حوزه نظام
وظيفه گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان ،در خصوص محاسبه
خدمت کارکنان دولت در  ۸سال دفاع مقدس که در مناطق عملياتي
بودهاند اظهار کرد :محاسبه  ۵۰درصد از خدمت کارکنان دولت که در
 ۸سال دفاع مقدس در مناطق امنيتي خدمت کردهاند ،براي استفاده
از معافيت يا کسر خدمت حدود يک ماه پيش از سوي ستاد کل
به سازمان امور استخدامي و سازمان مديريت ابالغ شده است و
آنها بايد آن را به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ابالغ کنند.وي
گفت :ما پيگير هستيم تا اين قانون با سرعت اجرا شود.

رئيس جمعيت هالل احم ر:

تنها  10درصد مردم از آموزشهاي
امدادي برخوردارند
رئيس جمعيت هالل احمر کشور گفت :تنها  10درصد مردم از
آموزش هاي امدادي برخوردارند.به گزارش ايرنا ،علياصغر پيوندي
در مراسم اختتاميه پيمايش کشوري مربيان جمعيت هاللاحمر
در بم گفت :کشور ما بسيار پهناور و با اقليم زيبايش آبستن اتفافات
ت و بايد آمادگي الزم را براي امدادرساني و
و حوادث طبيعي اس 
مقابله با اينگونه حوادث داشته باشيم.وي با اشاره به اينکه زلزله
بم در پنجم دي ماه  82اتفاقي تاريخي بود و ساليان زيادي طول
ميکشد تا تالمات روحي و رواني آن از بين برود اظهار داشت :البته
اين خود تجربه اي جديد بود که زمينه ساز تقويت زيرساختي اين
نهاد کمک رسان شد .وي با بيان اينکه تنها  10درصد مردم از
آموزش هاي امدادي برخوردارند تصريح کرد :همپاي امکانات موجود
بايد آموزش را جدي بگيريم گرچه آموزش دير جواب ميدهد شايد
توسعه آموزش عمومي کليد قفل کمک در بحرانها و حوادث در
کنار تجهيزات هالل احمر باشد.

انتقاد دبيرکل جمعيت مبارزه با
دخانيات از تخصيص ارز مبادلهاي
به توتون و سيگار
دبيرکل جمعيت مبارزه با دخانيات گفت :تخصيص ارز مبادلهاي
به توتون و سيگار و موضوع خروج قهوهخانهها از اماکن عمومي
تاسفبار است.به گزارش ايسنا ،مسجدي در سومين کنگره ملي
دخانيات و سالمت در بندرعباس به وضعيت تاسف بار کشيدن
قليان در اماکن عمومي توسط نوجوانان و جوانان و بخصوص زنان
و همچنين تخصيص ارز مبادلهاي به توتون و سيگار اشاره کرد و
چنين مباحثي را غيرقابل توجيه دانست.
وي از نمايندگان مجلس خواست که به استفساريه اين موضوع راي
مثبت ندهند و به مباحث مطرح مبني بر تخصيص ارز مبادلهاي
به توتون و سيگار به صورت جدي توجه کنند.وي گفت :مبارزه
با استعمال دخانيات بايد از مهدهاي کودک آغاز شود و اين روند
را در دانشگاهها نيز ادامه دهيم .در واقع آگاهي بخشي در سطوح
مختلف آموزشي بايد پياده شود.

