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معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
اخبار

روش «تلفنی» برای شناسایی
بازماندگان از تحصیل

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:
وزارت رفاه به صورت تلفنی تماسهایی با خانواده افراد
الزمالتعلیم که در مدرســه حضور نداشتند ،برقرار کرده است .براساس اطالعات
این وزارتخانه،برخی افرادی که در این فهرست قرار داشتند ،یا متوفی بودند یا به
خارج از کشور مهاجرت کردهاند ،اما ما در هر صورت سقف بازماندگان از تحصیل
را همان  130هزار نفر درنظر میگیریم.
علی زرافشــان درباره وضعیت بازگشــت جاماندگان از تحصیل به مدرســه به
ایســنا اظهار کرد :نرخ پوشــش واقعی تحصیلی در دوره اول متوســطه  94درصد و
در دوره دوم متوسطه  82درصد است.به لحاظ شاخص پوشش گروه سنی نیز باید
گفت که از افراد  12تا  14ســاله  97درصد در مدرســه هستند و از افراد  15تا  17ساله
نیز  87درصد در مدرسه حضور دارند .به عبارت دیگر میتوان گفت که سه درصد
افراد الزم التعلیم در دوره اول متوسطه که حدود 130هزار نفر میشوند و همچنین
 13درصد در دوره دوم متوسطه که حدود  250هزار نفر میشوند بیرون از مدارس
هستند .البته دوره دوم متوسطه جزو تحصیالت اجباری نیست.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه افزایش
پوشــش تحصیلی در دورههای مختلف را مدتهاســت آغاز کردهایم ،گفت :نرخ
پوشــش در دوره ابتدایی به  98درصد و اول متوســطه به  97درصد رســیده است و
امیدواریم در دوره دوم متوسطه هم به همین آمار دست پیدا کنیم.
زرافشان در پاسخ به اینکه آیا آمار چهار میلیونی بازماندگان از تحصیل صحت
دارد یا خیر؟ اظهار کرد :هفته گذشــته در یکی از رســانهها به نقل از یکی از اســاتید،
آماری از وجود چهار میلیون بازمانده از تحصیل منتشر شد در حالی که آمار ثبت
احوال و سازمان برنامه و بودجه که برای تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده
قرار گرفت و ســناریوی رشــد جمعیت را هم مدنظر قرار داده بود ،چنین رقمی را
تأییــد نمیکند .وی افزود :موفقیت ما در جذب افــراد بازمانده از تحصیل در دوره
اول متوســطه بیشــتر اســت ،اما در دوره دوم متوسطه به جهت مسائل اقتصادی،
فرهنگــی ،ازدواج و در دســترس نبــودن مدرســه مشــکالت بیشــتری داریــم .باید
سرمایهگذاری بیشتری برای جذب دانشآموزان داشته باشیم.
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دعوت به کار از دو دانشآموز قطع عضو حادثه داراب

قائم مقام سازمان دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش گفت :به منظور امید به
زندگی و القای توانمندی در مصدومین قطع عضو حادثه واژگونی اتوبوس داراب،
ایــن دو دانشآمــوز در خبرگــزاری پانا بهعنوان خبرنگار مشــغول بــه کار خواهند
شــد .محمود علیگو در خصوص پیگیری وضعیت دانشآموزان حادثه واژگونی
اتوبــوس داراب به میزان گفت :در حال حاضر تمامی اقدامات درمانی الزم برای
دانشآموزان مصدوم و حادثهدیده هرمزگانی انجام شــده اســت و هم اکنون در
وضعیت رو به بهبودی بهســر میبرند .وی با اشــاره به  ۴دانشآموز آســیبدیده
حادثــه گفــت :دو دانشآموز هرمزگانی که از ناحیه صورت دچار مشــکل شــدید
شده بودند برای اعمال جراحی پالستیک به شیراز منتقل شده و اعمال جراحی
به خوبی بر روی آنها انجام شد .همچنین دو دانشآموز قطع عضو از ناحیه دست
و پا تا حدی بهبود یافته و به دلیل جلوگیری از عفونت نواحی قطع شده ،در حال
حاضر تحت نظر پزشکان متخصص در بیمارستان قرار دارند.
علیگو خاطرنشان کرد :امید به زندگی و احساس مفید بودن در دانشآموزان قطع
عضو این حادثه از جمله اقدامات مهم روان شناســی اســت .براین اساس وزارت
آمــوزش و پرورش بــا تنظیم قراردادهایی مبنی بر بهکارگیری ایــن دو دانشآموز
قطــع عضو در خبرگزاری پانا ،این افراد را بهعنوان خبرنگار با اختصاص حقوق و
بیمه به کار خواهد گرفت تا این افراد بهعنوان فعال اجتماعی در جامعه حضور
یابند .وی عنوان کرد :بر اساس تمهیدات آموزش و پرورش هرمزگان ،به محض
بهبــودی دانشآموزان قطع عضو به منظور ادامه تحصیل این افراد ،معلمهای
خصوصی برای تدریس دروس مقطع تحصیلی آنها در نظر گرفته شده است.

تشریح ریشههای حوادث رانندگی جادهای در گفت و گوی «ایران » با کارشناسان

کاهش تصادفات هیچگاه اولویت دولتها نبوده است
فریبا خان احمدی

هنــوز یــک هفتــه از فاجعــه تصــادف
مرگبــار اتوبوس دانشآمــوزان هرمزگانی
در محور داراب استان فارس نگذشته بود
که دیروز خبر رسید ساعت 2بامداد سقوط
اتوبــوس مســافربری بــه دره در جاجــرود
11کشــته و  29مجروح بر جای گذاشت .در
همان دقایــق ابتدایی که تصادف خونین
جاجرود مخابــره و صحنههای دلخراش
آن در فضــای مجــازی دســت بــه دســت
شــد بازهم انگشت اتهام به سمت راننده
نشانه رفت .آمارها حکایت از این دارد که
تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل
مرگ و میر ایرانیان است با وجود این ،این
ســؤال پیش میآید براستی عامل اصلی
این تصادفات کیست؟ رانندهای که در اثر
بیدقتی و عدم آموزش فرهنگ رانندگی
جان مسافرانش را در جادهها پرپر میکند
یا مســئوالن که به محض وقــوع تصادف
تــوپ را بــه زمیــن یکدیگــر میاندازنــد و
هــر کــدام دیگــری را مســئول میدانــد؟
رانندههاییکهمیگویندوسایلنقلیهشان
از کیفیت الزم برخودار نیست و جادههای
کشــور ایمن نیســتند یــا مســئوالنی که به
رعایــت نکردن قوانین و مقررات از ســوی
رانندهها اشاره دارند؟
ëëخودروهــای بیکیفیــت بیشــترین
نقش را در مجروح شدن مردم دارند
دکتر مرتضی شمسی مدرس سالمت
شغلیرانندگانحرفهایدرپاسخبهاینکه
چهکسیمسئولتصادفاتجادهایاست،
گفت«:بهنظرمیرسدتصادفاترانندگی
متولــی خاصــی نــدارد بــه عبارتی کســی
نیست که یقهاش را بگیریم و بگوییم فالن
جا کوتاهی کردهاید .پلیس میگوید به من
ربطی ندارد و جاده خراب است .وزارت راه
میگوید راننده چرت زده و باعث تصادف
شــده .راننده هم میگویــد هیچ ربطی به
من نــدارد .من میگویم اینهــا هیچ کدام
مقصر نیســتند چــون آمــوزش ندیدهاند
و ســواد ترافیکــی ندارنــد .راننــده ایرانــی
نمیداند ســرعت  120کیلومتر بر ساعت
متناسب با شــرایط جادهای و خودروهای
ما نیســت .اگــر بخواهیم بدانیــم از حیث
آماری چرا کشور ما مرگ بارترین حوادث
جادهای را در دنیا دارد باید به چهار علت
مهــم در تصادفــات رانندگــی انســانی،
جادهای ،وســیله نقلیه و عوامل محیطی
اشارهکنیم.اینهاب هصورتزنجیرواربههم
متصلنــد چنانچه در یکــی از این عاملها
تزلزل ایجاد شود تصادف اتفاق میافتد».
آمــار کشــتهها در حــوادث جــادهای
زمانی بحرانیتر میشود که بدانیم راننده
وسیله نقلیه  70تا  90درصد در تصادفات
رانندگی نقش دارد .این پژوهشگر معتقد

اســت ،مــا مســیر را گــم کردهایم چــرا که
دلیل نخســت که عامل انسانی را در صدر
افزایــش تصادفــات رانندگــی قــرار داده و
ناشی از فرهنگ نادرست رانندگی و عدم
رعایــت مقــررات و قوانیــن راهنمایــی و
رانندگی است را فراموش کردهایم.
اوباتأکیدبراینکهبایدفرهنگرانندگی
به مردم آموزش داده شــود ،افزود :عامل
جــادهای  15تــا  20درصــد در تصادفــات
رانندگی نقش دارد اما آنقدر که روی عامل
جادهای صحبت میکنیم و از نقاط حادثه
خیــز و جادههــای غیــر اســتاندارد حــرف
میزنیمازعاملانسانیحرفنمیزنیم.
به گفته دکتر شمسی ،عامل محیطی
 5درصد و خودرو و وسیله نقلیه  10درصد
در تصادفــات نقــش دارد و در کشــورهای
پیشــرفته این رقــم زیر یک درصد اســت.
پاییــن بودن ایمنــی خودروها ،نقص فنی
وســیله نقلیــه و اســتفاده نادرســت از آن
شایعترین علل تصادفات ناشی از عامل
وسیله نقلیه اســت بهطوری که بررسیها
نشــان میدهد فرســوده بــودن خــودرو و
نقص سیســتم ترمز درصد قابل توجهی
از تصادفات را به خود اختصاص میدهد.
او درهمین زمینه توضیح داد:متوسط
ســن قانونی وســیله نقلیــه در دنیــا کمتر
از 10ســال اســت امــا در ایــران خودروهای
باالی 30سال در جادهها تردد میکنند ،ما
مواردی داریم که پیکان مدل ســال 1340
در جادههای کشور تردد میکند .بنابراین
هــر اندازه مدل خودرو پایینتر باشــد آمار
تصادفــات باال مــیرود ،با ایــن حال هیچ
ســازمان و نهــادی در ایــن بــاره جوابگــو
نیســت .در شــرایطی کــه قانــون در زمینه
ممنوعیت تردد خودروهای سن باال وجود
ندارد،پلیسنمیتواندکاریکند.
دکتر شمسی در ادامه به کیفیت پایین
خودروهای تولید داخل اشاره کرد :در دنیا
به ازای هر  100مجــروح تصادف رانندگی
یک نفر فوت میکند ،در کشــور ما به ازای
هــر  100مجــروح رانندگــی بیــش از  10نفر
فــوت میکننــد چــرا کــه ایمنــی خودروها
پاییــن اســت و اســتحکام بدنی مناســبی
ندارند .او در پاسخ به اینکه آیا اتوبوسهای
ولــوو تولیــد داخلنــد؟ گفــت« :بلــه همه
اتوبوسهــا تولیــد داخلنــد و خیلــی کم از
خارج وارد میشــود .همــه این اتوبوسها
کیفیت و اســتحکام بدنی مناسبی ندارند
همیــن عامل منجر بــه باال رفتــن تلفات
رانندگیمیشود».
به باور دکتر شمسی ،هر چند باید روی
ایمنــی خودروهــا متمرکــز شــویم و حتی
جادههارابهاستانداردهایجهانینزدیک
کنیم ولی عقل حکم میکنــد روی عامل
انســانی تأکید کنیم ،مگر نه اینکه بیش از

ثبت صورت وضعیت اطالعات سفر

برش

مدیــرکل ایمنی و ترافیک ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــادهای وزارت راه و شهرســازی میگوید :در
طول برنامه پنجم توسعه کشور ،نرخ تلفات تصادفات در حوزه حمل و نقل عمومی بهطور متوسط ساالنه
٨/٨درصد کاهش داشــته ،در حالی که نرخ کاهش تلفات برون شــهری کشــور  ٩/٤درصد پایین آمده است.
جواد هدایتی با اشاره به وجود 150مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کشور اعالم کرد پس از برخطسازی
مراکز معاینه فنی در قالب طرح یکپارچهسازی سامانه ملی معاینه فنی ،نتیجه آزمون معاینه فنی به شکل
لحظــهای در ســامانه مرکزی ســازمان راهداری ثبت میشــود و هــر خودرویی برای فعالیــت در حمل و نقل
برونشهری در حوزه مسافربری طبق قانون مستلزم أخذ صورت وضعیت است که اسناد حمل آن به صورت
برخط صادر میشــود ،به عبارتی هر شــرکتی پیش از صدور صورت وضعیت ،اطالعات سفر از جمله راننده
خودرو را در ســامانه ثبت کند .وی ادامه میدهد :یعنی قبل از صدور اســناد حمل ،اسم راننده ،مبدأ ،مقصد
و حتی پالک ماشین و همه این اطالعات به سرور سازمان وارد میشود و این سیستم تمام اطالعات سفر را
کنترل میکند .اینکه آیا راننده کارت هوشمند دارد یا نه ،کارت سالمت و حتی دورههای آموزش را گذرانده و
معاینه فنی دارد یا خیر؟ تنها در صورت تأیید همه موارد نیز کد رهگیری به شرکت ارسال میشود و به استناد
آن شرکت میتواند اسناد حمل صادر کند! بنابراین در سیستم حمل و نقل عمومی برون شهری امکان ندارد
که خودرویی ،برگه معاینه فنی معتبر نداشته باشد و به صورت قانونی برای آن اسناد حمل صادر شده باشد؛
مگر اینکه تخلف کرده باشــد یا بدون اســناد حمل تردد کند .درباره تصادف صبح دیروز نیز باید بگویم که از
نظر صدور فرآیندهای اسناد حمل و نقلی از بابت صالحیت خودرو و راننده تا این لحظه اشکالی محرز نشده
است ،درباره تصادف جاده داراب هم همینطور؟!

 70درصد علل تصادفات عامل انســانی
اســت اما مــا هیــچ کاری برای ایــن عامل
مهــم نکردهایــم .مردم ما رفتــار ترافیکی
و الگوی مناســب ترافیکــی ندارند .الگوی
ترافیکــی ما ســنتی اســت ،رانندهها فقط
رانندگــی میکننــد کــه از مبــدأ بــه مقصد
برســند اینکه چطور برسند مهم نیست و
حتــی ابتداییترین قوانیــن را هم رعایت
نمیکننــد .اگرچــه تمام مســئوالن اشــاره
دارندآمارجانباختگانتصادفاترانندگی
از رقم  27هزار در سال  84به رقم  16هزار
در ســال  95کاهــش یافته امــا آنچه هیچ
وقت گفته نشــده آمار  40هزار معلول و از
کار افتاده ناشی از تصادفات رانندگی است
کــه هزینــهای به مراتــب فراتر بــه اقتصاد
خانــوار وارد میکنــد .از همین رو ایــران از
نظر آمــار تصادفات جــادهای در بین 190
کشــور جهان از آخــر رتبه دوم را داشــت و
هم اینک به رتبه هفتم یا هشــتم صعود
کــرده اســت .دکتــر شمســی تصادفــات
رانندگــی در ایــران را بــه یــک جنگ تمام

عیــار تشــبیه میکنــد و معتقد اســت ،در
90سال گذشــته دولتها کار خاصی برای
کاهش تصادفات رانندگی نکردهاند و جزو
اولویتهایشان نبوده است ،تنها کاری که
کردهانــد افزایش جرایم تخلفات بوده که
هیچگونه اثر بازدارندگی نداشته و تنها به
منبع درآمد دولتها تبدیل شــده اســت.
او گفت :تنها راه حل این معضل آموزش
اســت و آموزشهــا بایــد از مهدکودکها
شروع شود و تا دانشگاه ادامه یابد .تا زمانی
که فرهنگ ترافیکی به مردم آموزش داده
نشــود وضع به همین منوال خواهد ماند.
وزارت آمــوزش و پــرورش ،صدا و ســیما،
بهداشت و درمان ،وزارت علوم ،بهزیستی
و فرهنگ و ارشاد باید فرهنگ ترافیکی را
در جامعه حاکم کنند .اینکه همه چیز را به
گردن هم بیندازیم فایدهای ندارد.
 ëëتست سالمت روان از رانندهها گرفته
نمیشود
ســرهنگ زینی رئیس اداره تصادفات
توگو با روزنامه ایران
تهران بــزرگ در گف 

در پاســخ به این سؤال که آیا از رانندههای
پایــه یــک بــرون شــهری تســت ســامت
روان و اعتیــاد میگیرند و این تســتها در
چه فواصل زمانی انجام میشــود ،گفت:
نخیر تست سالمت روان گرفته نمیشود
ولی تســت اعتیاد و معاینه چشــم گرفته
میشــود .فواصل زمانی تست اعتیاد هم
تا زمانی است که پلیس به راننده مشکوک
شود .اگر مشکوک شوند برای تست اعتیاد
میفرستند و چنانچه جواب تست مثبت
باشد پروانه رانندگی به مدت 6ماه تعلیق
میشود.
او دربــاره اینکه آیا پلیــس راهنمایی و
رانندگــی به مــواردی ماننــد رانندگانی که
دچار اختالل خواب هستند و باعث ایجاد
تصادف میشــوند ،نظارت میکند :گفت
ما دنبال سالمت جامعه و نه فرد هستیم،
چندین عامل باعث تصادف میشود که
مهمترین آن عامل انســانی اســت و باید
آســیب شناســی شــود که هر کــدام چقدر
سهمدارند.

ســرهنگ زینی گفت :ما بایــد در وهله
اول به ســمت آموزش فرهنــگ رانندگی
پیــش برویم .اگر قرار باشــد باالی ســر هر
فرد پلیس باشــد که نمیشــود ،باید روی
زیربنایفرهنگیکارکنیم.
رئیس اداره تصادفات رانندگی تهران
بزرگ در پاسخ به اینکه آیا پلیس ابزارهای
الزم را بــرای کنتــرل و نظــارت رفتارهــای
ترافیکــی رانندگان دارد یا خیــر؟ افزود :ما
ابزار فنی و علمی به روز را برای نظارت در
اختیار نداریم و از نظر ابزار فنی و علمی از
جامعه جهانی عقب هســتیم بنابراین با
ایــن ابزار چطور انتظار مــیرود همه کار را
پلیس در دست بگیرد؟
 ëëسالمت رانندگان بررسی میشود
دکتر خســرو صادق نیت رئیــس اداره
بهداشــت محیــط و کار وزارت بهداشــت
توگــو بــا «ایران» عنــوان کرد :همه
در گف 
رانندههــای حرفــهای کــه عمــاً زیــر نظر
وزارت راه فعالیــت میکننــد هر دو ســال
یکبــار بــر اســاس پروتــکل مشــخص کــه
مطابقت با کشورهای پیشرفته دارد مورد
ارزیابــی ســامت قــرار میگیرنــد و ابعاد
مختلــف سالمتشــان از قبیــل بینایــی،
شنوایی ،عملکرد قلب ،سیستم تنفسی،
مغــز و اعصاب ،ابتال به اختــاالت خواب
و مشــکالت اســکلتی و عضالنی بررســی
میشوند.
دکتر صــادق نیت افــزود :رانندههای
حرفــهای همچنیــن از لحــاظ ابتــا بــه
بیماریهایــی که فــرد را دچار مشــکالت
هوشیاری میکند مثل دیابت و عملکرد
غــددد درون ریــز بــر اســاس پروتــکل
مشــخص ابالغیــه وزارت بهداشــت و
پزشــکانی کــه مجــوز معاینه دارنــد مورد
ارزیابی قرار میگیرند .او در پاسخ به اینکه
ایــن تســتها هــر چند ســال یکبــار تکرار
میشــود ،افزود :بهطور معمول رانندهها
هــر دو ســال یکبار و رانندههای پرریســک
دیابــت و بیماریهــای قلبــی هــر  6مــاه
یکبــار ارزیابی میشــوند یعنی بر اســاس
تشــخیص پزشــک معاینه مجدد الزامی
است.
او همچنیــن دربــاره اینکــه آیا ممکن
اســت راننــده اختالالتــی مثل خــواب را از
پزشکش پنهان کند ،گفت :بله ما مواردی
هم داشتیم چرا که معاینه بر اساس شرح
حــال از بیمــار اســت و در ایــن بین برخی
رانندهها با پزشکشــان صادق نیســتند و
هدفمند پزشــک را گمراه میکنند ،با این
حال اگر پرونده الکترونیک ســامت برای
همه افراد تشکیل شود و پزشک به پرونده
بیمار دسترســی داشــته باشــد میتوانیم
بهصــورت کامــل وضعیــت ســامت
رانندهها را رصد کنیم.

شورای شهر مصوب کرد

مأموریت نجفی؛ ارائه کارنامه قالیباف به شورا

حمیده امینی فرد

در جلســه دیروز شورای شهر تهران با
تصویب اعضا ،شهردار تهران موظف شد
که گزارش  100روزهای از وضعیت شهررا
به شورای شــهر ارائه دهد .براین اساس،
متن دو فوریت این گزارش و تدوین سند
تحویل و تغییر به تصویب اعضا رسید.
رســولی با بیان اینکه قالیباف  12سال
در شــهر تهران حضور داشت و مدیریت
تهــران در اختیــار یــک نفــر بــود ،گفــت:
مــا به مــردم قــول دادیم تا ظــرف  3ماه
گزارشــی از وضعیــت شــهرداری تهــران
در بخشهــای مختلــف تهیــه کنیــم اما
متأســفانه به علت اطالعات متناقض و
غیرقابل پذیرشــی کــه در اختیارمان قرار
گرفت ،نتوانستیم این گزارش را به مردم
ارائهکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه در این چند ســال،
 113هزار میلیــارد تومان صرف پایتخت
شــده است ،تصریح کرد :خدمات زیادی
برای تهران ارائه شــده کــه نواقص جدی
نیز داشــته اســت که باید این اقدامات در
گزارشــی بررســی و در اختیــار مــردم قرار
داده شود.
ëëواگــذاری امــاک در شــهرداری ســابق
بدونتصویبشورا
واگذاری امالک در شــهرداری ســابق
بــدون تصویب شــورا از دیگر موضوعات
مورد بحث در جلســه دیروز بود .افشــین
حبیــبزاده ،در تذکــری نســبت بــه ایــن
واگذاریهــا واکنــش نشــان داد و گفــت:
اگرچه براساس بند 6ماده ،55شهرداری
با تصویب شورا میتواند؛ امالکی را که به
این نهاد متعلق است به شکل رایگان در
اختیار برخی مؤسســات قــرار دهد ،اما با
تصویب آییننامه مالی و مالیاتی شــاهد
واگذاری برخی امالک بدون اطالع شــورا

بودهایم و مبالغی نیز برای کمک در نظر
گرفته شــده بود .او البته گفت که اســناد و
مدارکی در اختیار دارد که به رئیس شــورا
ارائه میدهد و در آن اسامی امالک واگذار
شــده آمده اســت ،اگرچه به خاطر تعدد
وشأن اشــخاص از اســم بردن خودداری
کرد.
محســن هاشــمی هــم در واکنــش به
تذکر حبیبزاده گفت :من هم ســخنانی
دارم ،این موضوع بســیار مهم است ،اما
درحال حاضر الزم نیســت آن را باز کنم.
بــا این حال اگر فکر میکنیــد باید طرح و
الیحهای ارائه شــود ،این طرح یا الیحه را
در جلسه هیأت رئیسه ارائه کنید و گزارش
را نیــز در اختیار همه کمیســیونها بویژه
کمیسیون نظارت و حقوقی قرار دهید.
ëëآرایکمیسیونماده100اثرگذارنیست
مهدی حجــت ،معــاون شهرســازی
شــهرداری تهــران هــم کــه در چنــد روز
اخیر برای این ســمت معرفی شده بود،
دیــروز برای بررســی دســتور انتخاب یک
نفر نماینده شــورا در اجرای ماده هشــتم
قانون نوسازی و عمران شهری به صحن
علنی آمد و با اشاره به اثرگذار نبودن آرای
کمیسیون ماده  100گفت :متأسفانه آرای
کمیســیون مــاده  100اثرگــذاری کامــل را
نداشته و باید براساس ارزش معامالتی،
تنبیهات و مجازات تعیین شود.
ëëتشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای
اجتماعیشهرداریووزارترفاه
علــی ربیعی ،وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی دیــروز صبح به دیــدار محمد
علــی نجفــی شــهردار تهــران رفــت تــا
نخســتین دیدار رسمی ربیعی با شهردار
تهــران ،پــس از همــه ایــن ســالها برای
نخستین بار در دفتر نجفی اتفاق بیفتد!
شهردار تهران در این جلسه با بیان اینکه

نگهداری کودکان کار بیسرپرست از سوی سازمان بهزیستی
برش

وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی پس
از نخســتین دیــدار رســمیاش با شــهردار
تهران ،به شــورای شــهررفت تا از تشــکیل
کمیتــهای بــا همــکاری شــهرداری تهــران
برای بررســی ویــژه آســیبهای اجتماعی
پایتخت خبر دهد .او ابتدا در صحن علنی
در حضــور شــوراییها گفــت :بهدنبــال آن
هســتیم تا بــا کمــک شــهرداری ،خدمات
پشــت چراغ قرمز و چهارراهها را که عمدتاً
از سوی کودکان و متکدیان عرضه میشود
در قالب «مشاغل خدماتی» تعریف کرده
و حتــی تعاونــی برای آنها ایجاد کرده و آنها را تحت پوشــش قرار دهیم .ربیعی افزود :ظاهر شــهر تهران از نظر
وجود معتادان متجاهر و متکدیان به هم ریخته اســت و ســعی داریم با کمک ســازمان بهزیســتی ،شهرداری و
ناجا در قالب تفاهمنامهای ،برنامههای خود را جلو ببریم تا چهره شهر را از تکدیگری پاک کنیم؛ بدین منظور
هماهنگیهایی نیز با دادگستری انجام شده ،بهطوری که اگر کودک کاری برای بار دوم جمعآوری شود ،ضمن
نگهداری آن ،به خانوادهاش اخطار میدهیم و اگر برای بار ســوم ســاماندهی شود ،کودک بهمدت طوالنیتری
نگهداری میشود .وی با اشاره به دیگر محورهای جلسه دیروزش با نجفی گفت :ساماندهی صنوف نوین در شهر
تهران ،ایجاد پارکهای فنی حرفهای برای آشنایی کودکان ،ایجاد شنبه تا جمعه بازارهای متعدد در سطح شهر
تهران و ساماندهی حاشیههای تهران از دیگر موارد مورد بحث بود.
وی تصریــح کــرد :در ایــن جلســه ســاخت پناهــگا ه بــرای شــبخوابها پیگیــری شــد و درباره ایمنســازی
ســاختمانهایی نظیر پالســکو کــه تعداد آن در شــهر تهران زیاد اســت ،نیــز بحث و تبادل نظر شــد .همچنین
جمعآوری تکدیگران توسط بهزیستی مورد بحث بود تا با این کار چهره تهران زیباتر شود.
عکس :وزارت تعاون

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری هفتــه دوم مهــر را آغــاز
ثبتنام از بازنشستگان دولت برای اعطای وام 4میلیون تومانی اعالم
کرد .محمود اسالمیان گفت 1200:میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت
وام به بازنشستگان پیشبینی شده است .متقاضیان درخواست برای
ثبتنام میتوانند از طریق سامانه صندوق بازنشستگی کشوری اقدام
کنند .وی با بیان اینکه هماکنون هریک از بازنشســتگان میتوانند هر
5سالیکبارازتسهیالتبانکیبهرهمندشوندبهافزایشچندبرابری
اعتبارات پیشبینی شــده در این حوزه اشاره کرد و گفت :در سالهای
گذشــته با توجه به محدودیت اعتبارات هریک از بازنشســتگان فقط
یک بار میتوانستند وام دریافت کنند.
اســامیان تعــداد افــرادی را کــه ســال گذشــته وام  3میلیونــی
دریافــت کردهانــد  250هــزار نفر برشــمرد و افــزود :در ایــن مرحله
صندوق بازنشســتگی کشوری به  300هزار نفر از بازنشستگان تحت
پوشــش وام  4میلیــون تومانــی پرداخــت میکنــد .وی همچنین به
اجرای طرح فروش انواع محصوالت ایرانخودرو به بازنشستگان در
قالب لیزینگ اشاره کرد و گفت :در این طرح که نخستین بار اجرایی
میشود قرار است به  1000نفر از بازنشستگان متقاضی ،برای خرید
خودرو تا سقف 17و نیم میلیون تومان با  10درصد بهره  36ماهه و
با  12درصد بهره  48ماهه تسهیالت پرداخت شود.
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عکس :میزان

  از بيــن رفتــن جنگلها :آقاي حســيني در تماس
بــا ما عنــوان كردنــد كــه از جــاده كالته مينودشــت
سالم
عبور ميكردم كه مشــاهده كردم تمام درختهاي
ايران
جنگلهــاي منطقه را قطع و ويالســازي ميكنند .از
شخص رئيسجمهوري درخواست داريم در اسرع
وقت ،وزارت كشــور و اطالعات را مأمور بررسي اين
موضــوع كنند تا جلــوي ايــن كار هرچهزودتر گرفته
تلفن تماس:
شــود .با اينكار رفتهرفته جنگلاز بين خواهد رفت
88769075
و پــساز آن زمينهــاي اســتان گلســتان نيــز از بين
ميرود.
 احتــرام به هنرمندان :آقاي قــدرتاهلل دهقاني از اصفهان نيز چنين بيان
كردند كه اســتاد محمدرضا شــجريان يكي از افتخارات بزرگ فرهنگ و هنر
و ادبيــات ايــران و جهــان اســت .وقتي به اين چهــره محبوب قــرن توهين و
بياحترامي ميشــود نه تنها چيزي از شخصيت اين انسان بزرگ نميكاهد
بلكه ايشــان نــزد ملت بزرگتر و محبوبتر ميشــود .در نهايت ملت ايران
در تاريــخ دربــاره دشــمنان فرهنگ و هنر اين ســرزمين كهــن خود قضاوت
خواهند كرد.
 مشــكالت ســپردهگذاران مؤسســه ثامن :آقاي غالمرضا ســاقي از كاشــان
چنيــن بيــان كردنــد كه چون دســتم بــه جايي نميرســد خواســتم از طريق
رســانه شــما كمكي به مــن كنيد .وامــي از مؤسســه ثامن گرفتــهام؛ حدود 2
ســال پيش و در پرداخت اقســاط آن كمي تأخير افتاده اســت .براي تســويه
حســاب كه رفتــم گفتند اگر نقــداً وام را تســويه كنيد 6درصــد جريمه تأخير
بخشــوده و شامل حال شــما ميشــود .وقتي اوراق خود بانك را كه ما بابت
آن پــول داديــم به خود بانك داديــم بانك قبول نكرده اســت و فقط گفتند
اين بخشودگي شامل پرداخت نقدي ميشود .به آنها گفتيم مگر اين اوراق
خودتــان نقد نيســت ســودش را هم بــهكارت مــا ريختهايد پس چــرا اوراق
خودتــان را بهعنوان نقد حســاب نميكنيد .لطفاً بگوييد مســئوالن مؤسســه
ثامن در اين خصوص جوابگو باشند.

اجتمــــــاعــی
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مــا در همــه کارهــا و زمینههــا صددرصد
روحیه و آمادگی تعامــل را داریم ،گفت:
در ایــن دو هفتــه هم بخش عمــدهای از
وقتــم را صــرف تعامــل با ســازمانهای
مختلف به منظور خدمت به شهروندان
کردم .درباره جلســه دیروز هم معتقدم
همــکاری ما با وزارت تعاون قطعاً منجر
به همافزایی میشــود و انشاءاهلل پس از
ایجاد تعامالت یک ســری از برنامههای
مشترک را به اجرا میگذاریم.
نجفــی بــا ارائــه پیشــنهادی مبنی بر
تشــکیل شــورایی متشــکل از اعضای دو

ارگان شــهرداری و وزارت تعــاون گفــت:
تشــکیل شــورای مشــترک مشــتمل بــر
چندیــن کارگروه در کنار مشــخص کردن
مــوارد دارای اولویــت و فوریــت و ارجــاع
موضوعات و مشــکالت شهر به این شورا
میتوانــد بــه همافزایــی هــر چه بیشــتر
بیفزایــد و منجر بــه تصمیــم گیریهای
بهتریشود.
نجفــی ادامــه داد :پیشــنهاد مــن این
اســت که نام شورای هماهنگی برنامهها
و فعالیتهــای اجتماعــی شــهرداری و
وزارت تعاون را برای این کمیته همکاری

برگزینیم و نخستین گزارش شورا یک ماه
بعد ارائه شود.
وی بــا بیــان اینکه ســاماندهی چهره
ظاهــری شــهر از طیــف آســیبها هــم
اولویــت دارد و هــم فوریــت گفــت :در
گذشــته همکاریهــای میــان شــهرداری
و وزارت تعــاون در زمینههــای مختلــف
شکل گرفته ،اما امیدواریم در آینده عمق
و سطح این ارتباطات بیشتر شود.
علــی ربیعــی هــم در ایــن جلســه با
بیــان اینکــه دوره طالیــی در مجلــس
شورای اســامی و شهرداری شکل گرفته

اســت ،اظهارکــرد :یکــی از موضوعاتــی
کــه وزارت تعــاون و شــهرداری بایــد بــه
آن رســیدگی کننــد و درایــن زمینــه بایــد
همافزایی ایجاد شــود ساماندهی چهره
تهــران اســت .البته ســاماندهی کــودکان
بیسرپرســت ،فعالیــت بــرای حقــوق
معلوالن ،حقوق ســالمندان و رســیدگی
به مناطق فقیرنشــین و حاشــیه نشین از
دیگــر مصادیق همکاری ما و شــهرداری
تهران اســت .وی تأکید کرد :ســاماندهی
صنوف تهران و اشتغال معطوف به این
امر موضــوع دیگری اســت کــه میتواند
به ایجاد اشــتغال درمقیاسی قابل توجه
وبهبودمعیشتمردمبینجامد.
وی با ابراز نگرانی نســبت به فعالیت
چندیــن ســاختمان از جمله ســاختمان
آلومینیــوم در پایتخت گفت :متأســفانه
سراســر خیابان جمهوری ناامن اســت و
باید چارهای برای این مشکل بیندیشیم.
ما نمیتوانیم کل کسبه محدوده را بیکار
کنیم و مشکل تنها به دست وزارت تعاون
و شهرداری حل نمیشود.
در ادامــه ایــن جلســه ،فاطمــه
دانشــورعضو ســابق شورای شــهر تهران
بــا بیان اینکه موضوع بهبود چهره شــهر
از موضوعات اورژانســی اســت که باید در
اولویت مســئوالن قرار بگیرد ،عنوان کرد:
با وجود تمام اقداماتی که در طول سالیان
متمادی انجام شده تاکنون نتوانستیم در
بحث آســیب دیــدگان اجتماعــی موفق
عمــل کنیم .چرا کــه اقداماتی کــه انجام
میدهیم به شکل یکپارچه و با هماهنگی
و همکاری ســازمانها صورت نمیگیرد.
بهطــور مثــال اقداماتی که در شــهرداری
انجام میشــود مسکن وار است و بخشی
از مسئولیتها که برعهده وزارت رفاه قرار
دارد نیز بدرستی انجام نمیشود.

