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اجتماعي

وطن امروز شماره 2716

دوشنبه  23اردیبهشت 1398

نبضجامعه

آوای شهر

ساماندهی کودکان کار از خرداد

تصویب اعطای تابعیت
به فرزندان با مادر ایرانی

الیحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از
مادر ایرانی و پدر خارجی در مجلس ش��ورای
اسالمی تصویب شد .به گزارش تسنیم ،فاطمه
حسینی با اعالم تصویب الیحه اعطای تابعیت
به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی
در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی اظهار
کرد :درصورت تأیید ش��ورای نگهبان ،فرزندان
مادر ایرانی میتوانند تقاض��ای تابعیت ایرانی
دهن��د .وی ادام��ه داد :این اقدام در راس��تای
حمایت از حقوق انسانها و بهرسمیت شناختن
یکی از حقوق حقه زنان ایرانی است.

نظامسالمتکشورپزشکساالراست

سازمان حمایت مصرفکنندگان :هرگونه افزایش نرخ حملونقل بدون کارشناسی سازمانحمایت غیرقانونی است

رئیس کل س��ازمان نظام پرس��تاری نظام
سالمت کش��ور را «پزشکساالر»« ،بیمارمدار»
و «بیمارس��تانمحور» دانست و از تدوین قانون
جدید س��ازمان نظام پرستاری کشور با امضای
 ۶۲نماینده مجلس خبر داد .به گزارش تسنیم،
اصغر دالوندی گفت :تنها در ایران شاخص نسبت
پرس��تار به تخت محاسبه میشود در حالیکه
در سراس��ر دنیا نس��بت پرس��تار به جمعیت
محاسبه میشود .وی افزود :با راهاندازی مراکز
«هومکر» بالغ بر  500هزار ش��غل با درآمد باال
ایجاد میش��ود .وی افزود :با توجه به برنامهای
که برای سال  ۱۴۰۴داشتیم تا تعداد تختهای
بیمارس��تانی افزایش یابد ،باید گفت با کمبود
حدود  ۱۲۵هزار پرستار در کشور مواجهیم ،وی
با بیان اینکه امسال برای نخستین بار توانستیم
 2000میلیارد تومان را در بودجه کشوری وارد
کنیم ،ادامه داد :با این اعتبار دستکم  10هزار
پرس��تار استخدام میشوند و مبلغ یک میلیون
تومان به دریافتی پرستاران اضافه میشود.

آغاز ارائه کمکهای بالعوض
در مناطق سیلزده

سخنگوی س��ازمان مدیریت بحران کشور
گف��ت :کمکهای بالعوض ب��ه ازای هر واحد
مسکونی در مناطق شهری  ۱۲میلیون تومان
و در مناطق روس��تایی  ۶میلیون تومان است.
بهنام سعیدی در گفتوگو با فارس ،ادامه داد:
 بازسازی واحدهای احداثی در مناطق شهری
 ۱۲میلیون تومان ،روستایی  ۱۰میلیون تومان،
تعمیر واحدهای شهری و روستایی  ۵میلیون
توم��ان و تأمین لوازم خانگی  ۵میلیون تومان
برآورد شده است .سعیدی درباره ارائه تسهیالت
بانکی به آسیبدیدگان حادثه سیل در مناطق
کش��ور گفت :برای بازسازی واحدهای احداثی
شهری  ۵۰میلیون تومان و واحدهای احداثی
روس��تایی  ۴۰میلیون تومان اختصاص یافته
است و برای تعمیر واحدهای شهری و روستایی
نیز  ۱۵میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اصرار شهرداری تهران به گرانکردن کرایه

گروه اجتماعی :حواش��ی دس��تور افزایش قیمت
لونقل عمومی بعد از نزدیک به 2
کرایههای حم 
هفته کماکان ادامه دارد و حاال نوبت به س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسیده
که به این مصوبه ش��ورای ش��هر انتقاد کند .این
سازمان معتقد است چنین اقدامی محمل قانونی
ندارد و نیاز به اجازه این س��ازمان دارد .به گزارش
«وطنام��روز» در روزهای کوتاهی ک��ه از اجرای
مصوبه افزایش  20درصدی هزینههای ش��هری
توسط شورای شهر میگذرد ،موج انتقادات بسیار
زیادی به سمت این مصوبه راهی شده است .شنبه
لونقل
هفته جاری دبیر کمیسیون عمران و حم 
شورای ش��هر تهران که از مس��ببان این افزایش
ب��ود به نقد آن پرداخت و گف��ت :افزایش در نظر
گرفته شده  20درصد بوده اما سازمان تاکسیرانی
بین  22تا  40درصد به بهانه رند ش��دن کرایهها
قیمتها را افزایش داده است .محمدعلی کرونی
ضعف سازمان تاکسیرانی در حوزه اجرا و نظارت
بر نرخه��ای جدید خطوط تاکس��یرانی را باعث
س��ردرگمی مسافران دانس��ت و گفت :ضعف در
اجرا و نبود نظارت بر نرخ خطوط باعث سردرگمی
شده و این در حالی است که همانطور که از اسم
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
بر میآید ،نظارت بخش��ی از وظایف این سازمان
است.

ادامه افزود :متاس��فانه ش��هرداری تهران بدون اخذ
■■افزایش قیمت کرایهها بدون هماهنگی بوده
مدی��رکل نظارت ب��ر خدمات س��ازمان حمایت نظر کارشناس��ی این سازمان و تاییدیه ستاد تنظیم
لونقل
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان جدیدترین منتقد بازار ،از تاریخ  98/2/9اقدام به افزایش نرخ حم 
این مصوبه اس��ت .س��یدجواد احمدی با بیان اینکه درونشهری تهران شامل نرخ بلیت اتوبوس ،مترو و
لونقل عمومی تاکس��ی به میزان  20درصد و عوارض صدور پروانه
هر گونه افزایش قیمت کرایههای حم 
ب��دون کارشناس��ی این س��ازمان و تایی��د کارگروه س��اختمانی تا  3برابر کرده است .احمدی با تاکید بر
تنظیم بازار غیر قانونی است ،گفت :هرگونه افزایش اینکه هرگونه افزایش قیمت باید با رعایت مالحظات
قیمت باید محمل قانونی داش��ته باش��د و سازمان قانونی انجام شود ،خاطرنشان کرد :این اقدام شهرداری
حمایت درباره قیمت تمامشده آن بررسیهای الزم در حالی است که طی مکاتبات متعدد و مکرر عالوه
را به عمل آورده باش��د .این مقام مسؤول با اشاره به بر اطالعرس��انی و تذکر ضرورت طی فرآیند قانونی،
اینکه شهرداری تهران بدون طی فرآیند قانونی ،نرخ هش��دار الزم مبن��ی بر ارس��ال پرونده ب��ه تعزیرات
حکومت��ی در ص��ورت تخطی از
لونقل درون شهری و عوارض
حم 
سیر افزایش نرخ سفرهای درونشهری
ضوابط قانونی داده ش��ده اس��ت.
صدور پروانه ساختمانی را افزایش
داده و مرتکب تخلف شده است ،سال درصد افزایش نسبت به سال قبل وی به ش��اتا گفت :پس از افزایش
 8تا 20
90
نرخ نیز ط��ی مکاتباتی با مدیران
اظهار داش��ت :بر اساس ابالغیه
عامل شرکت بهرهبرداری راهآهن
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
15
91
شهری تهران و حومه ،مدیرعامل
(جلسه س��ران قوا) و تایید مقام
مترو و اتوبوس  ،20تاکسی 5
92
شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
معظم رهبری ،اختیارات مراجع
 15تا 20
93
و مدیرعامل س��ازمان مدیریت و
تصمیمگیر درباره نرخ و ضوابط
20
94
نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران،
قیمتگذاری کاالها و خدمات از
مترو  ،15تاکس و اتوبوس 20
95
 72س��اعت ب��رای برگردان��دن
تاریخ  29مردادماه س��ال 1397
قیمته��ا ب��ه حال��ت اول و طی
منوط به کارشناس��ی س��ازمان
10
96
مراحل قانونی مهلت داده شد که
حمای��ت و تایید س��تاد تنظیم
12/5
97
متأسفانه اقدام موثری نشده است.
بازار شده است .مدیرکل نظارت
20
98
احمدی ب��ا بیان اینکه س��ازمان
بر خدمات س��ازمان حمایت در

شناسایی  ۳انبار احتکار شکر و خرما در تهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت:
در اس��تان تهران  ۳انبار احتکار ش��کر و خرما را
کش��ف کردیم که همان زم��ان با قیمت مصوب
اتحادیهها جهت مصرف مردم به بازار عرضه شد.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به این س��وال که آیا در حوزه اقالم مصرفی مردم
در ماه مبارک رمضان کش��ف انبار و احتکاری را
داش��تید ،گفت :بله! تا االن  ۳انبار را شناس��ایی

کردیم که  ۲انبار ش��کر و یک انب��ار خرما بوده
که پس از کش��ف ،آن را با قیمت مصوب اعالمی
توس��ط اتحادیه در ب��ازار توزیع کردیم .مدیرکل
تعزیرات حکومتی اس��تان تهران گفت :امس��ال
جهت برخ��ورد با محتکران و گرانفروش��ان در
کنار خود همکاری دادستانی تهران را هم داریم و
خوشبختانه با آنها هماهنگ هستیم و مواردی را
هم دادستانی اعالم میکند.

حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان
دس��تگاه نظارتی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده
افراد خاطی نظارت کافی خواهند داشت ،خاطرنشان
کرد :بررسیها برای تشکیل پرونده تخلف و ارسال به
تعزیرات حکومتی آغاز شده و در صورت عدم تمکین
به مصوبات قانونی ظرف هفته آینده ،اقدام الزم برای
ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.

■■یارانه دولتی نرسیده است

در ای��ن میان بررس��یها نش��ان میدهد افزایش
 20درص��دی کرایهه��ا ضمن نارضایتی مس��افران،
رانندگان را هم راضی نکرده اس��ت .به نظر میرس��د
لونقل
دولت یا ش��هرداری باید ب��رای حمایت از حم 
عمومی و خدمات ش��هری مبلغ��ی را به عنوان یارانه
به فعالترین و فراگیرترین بخش شهری تزریق کند.
محمد علیخانی ،عضو شورای شهر تهران با تایید این
موضوع گفت :دولت در بخش مترو و اتوبوس باید یارانه
پرداخت کند ،به نظر شخص بنده افزایش  ۲۳درصدی
نرخ کرایه تاکسی زیاد نیست و رانندههای تاکسی با
توجه به تورم نسبت به این مساله راضی نیستند .وی
خاطرنش��ان کرد :افزایش نرخ کرایه تاکسی به تأیید
دولت رس��یده و کمتر از  ۲۳درصد دریافت میشود.
اقدامات��ی مانند ایجاد صندوق بازنشس��تگی ،اعطای
کاالهای مصرفی خودرو مانند الستیک ،روغن موتور
و ،...تس��هیالت تعویض خودروی فرسوده میتواند تا
حدودی رضایت رانندگان را جلب کند.

کمک  ۳۵۰میلیونی سران  3قوه به گلریزان ستاد دیه
مدیرعام��ل س��تاد دیه کش��ور از کمک ۳۵۰
میلیون تومانی روسای قوای مجریه ،قضائیه و مقننه
به سیودومین جشن گلریزان ستاد دیه کشور خبر
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سیداسداهلل
جوالیی اظهار کرد :با هدف حبسزدایی و کاهش
جمعیت زندانیان نیازمند ،امسال بیش از  ۳۰۰آیین
گلریزان در سراسر کشور برگزار میشود که تا امروز
با برپایی برخی از این مراسم در استانهایی چون

قزوین ،اردبیل و سیستان و بلوچستان زمینه آزادی
دهها مددج��وی عائلهمند و بدهکار فراهم ش��ده
اس��ت که نه با س��وءنیت مجرمانه ،بلکه بر حسب
مشکالت معیشتی روانه حبس ش��ده بودند .وی
افزود :رئیسجمه��ور  ۲۷۰میلیون تومان ،رئیس
قوهقضائی��ه  ۵۰میلیون توم��ان و رئیس مجلس
 ۳۰میلیون تومان در این آیین معنوی مش��ارکت
داشتهاند.

وزیر اقتصاد:

روشهای اشتغالزایی بنیاد برکت سراسری میشود
وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارایی ب��ر بهکارگیری
روشهای اش��تغالزایی بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) در دس��تگاههای اجرایی
کشور تأکید کرد .به گزارش فارس ،فرهاد دژپسند
در دیدار با مدیرعامل ،رئیس هیأتمدیره و معاونان
بنیاد برک��ت ضمن تأیید و اس��تقبال از مدلها و
طرحهای اش��تغالزایی این بنیاد ،پیگیری توسعه
اجرای طرحهای اشتغالزایی بنیاد را در دستگاههای
اجرایی و همچنین بررس��ی راهکارها برای تقویت
مالی این بنیاد جهت گسترش
و پایدارس��ازی ای��ن طرحها
را م��ورد تأکی��د ق��رار داد .در
این جلس��ه ،سعید جعفری و
محمود عسکریآزاد به عنوان
مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
به تشریح و تبیین مدلها و الگوهای اشتغالزایی
این بنیاد بویژه در ح��وزه اجتماعمحور پرداختند
و گزارش��ی از فعالیته��ای بنیاد در ح��وزه ایجاد
فرصتهای ش��غلی ارائه دادند .وزی��ر امور اقتصاد
و دارای��ی ضمن تقدی��ر از این اقدامات و بررس��ی
فرآیند اش��تغالزایی در بنیاد برکت ،نحوه تأمین
مالی راهاندازی طرحها ،سران ه ایجاد اشتغال ،میزان
س��رمایهگذاریها ،چگونگی پرداخت تسهیالت و
تعداد شغلهای مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده
توس��ط بنیاد برکت ،از آمادگی این وزارتخانه برای
همکاری هر چه بیش��تر با بنیاد برک��ت خبر داد.
در این جلس��ه ،ضمن تبادل نظر درباره شیوههای
ایجاد اشتغال در کشور ،بر اشتغالزایی در مناطق
روس��تایی و مح��روم با محوریت مش��اغل خرد و
خانگی و تقویت س��رمایههای اجتماعی و انسانی
به منظور ایجاد معیش��ت پایدار و توانمندس��ازی

اقتص��ادی و اجتماعی مناطق محروم تأکید ش��د.
همچنین مقرر شد گزارشی از عملکرد بنیاد برکت
در حوزه اش��تغالزایی توس��ط وزیر امور اقتصاد و
دارایی برای رئیسجمهور تهیه و ارس��ال ش��ود تا
الگوها و مدلهای ایجاد اشتغال این بنیاد در سایر
دستگاههای اجرایی نیز مورد مالک قرار گیرد و در
مناطق محروم اجرایی ش��ود .همچنین مقرر شد
طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت در هیأت دولت
مطرح و فرصتها و امکاناتی برای اس��تفاده بنیاد
برکت از منابع بانکی و صندوق
توس��ع ه مل��ی و بهرهگیری از
ظرفیتهای قانون��ی موجود
برای ایجاد مشاغل در مناطق
مح��روم کش��ور پیشبینی و
لحاظ شود .پیگیری توافقات
و موارد مطرحش��ده در این جلسه بر عهده کمیته
مش��ترکی از مع��اون اقتصادی وزیر ام��ور اقتصاد
و دارای��ی و معاون��ان برنامهریزی و توس��ع ه منابع
و مش��اغل اجتماعمحور بنیاد برک��ت قرار گرفت.
گفتنی است ،بنیاد برکت راهاندازی  13هزار طرح
اش��تغالزایی اجتماعمحور با ظرفی��ت ایجاد 2/8
ش��غل به ازای هر طرح را در بودج ه س��ال 1398
خود تصویب کرده بود که با توجه به وقوع سیل در
چند استان کشور ،به دستور محمد مخبر ،رئیس
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به  30هزار
طرح افزایش یافته است .بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در راستای محرومیتزدایی
و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم
و کمتر توس��عهیافته ،نهضت ایجاد اش��تغال را در
دستور کار خود قرار داده و تا به امروز بیش از 220
هزار فرصت شغلی را در این مناطق ایجاد کرده و به
بهرهبرداری رسانده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
از اجرایی ش��دن طرح ساماندهی کودکان کار و
خیابان��ی از یک ماه آینده خب��ر داد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،حبیباهلل مسعودی
فرید در ارتباط با برنامهریزی سازمان بهزیستی
برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی در شهر
تهران اظهار کرد :در این زمینه جلسات متعددی
با دستگاههای مرتبط برگزار کردیم و در نهایت
تصمیمات خوبی اتخاذ شد .وی تصریح کرد :در
همین زمینه بنا شد از یک ماه آینده و با توجه به
در پیش بودن تابستان ،طرح ساماندهی کودکان
کار و خیابانی با مشارکت دستگاههای مرتبط از
جمله شهرداری تهران و وزارت کشور آغاز شود
که در این طرح کودکان جمعآوری و در اختیار
خانوادههایشانقرارخواهدگرفت.مسعودیفرید
ادامه داد :در این طرح تالش میشود از ظرفیت
خانوادهها برای بازگش��ت کودکان استفاده شود
و در واق��ع از خانوادهها میخواهیم اجازه ندهند
کودکانشان در معابر اقدام به گدایی و حتی کار
کنن��د و در صورتی که خانوادهای در این زمینه
همکاری نکند ،کودک در س��ازمان بهزیس��تی
نگهداری خواهد شد.

زنان خانهدار بازنشسته میشوند

مدیرکل امور فنی س��ازمان تامین اجتماعی
گف��ت :زنان خان��هدار ب��ا پرداخت ح��ق بیمه
میتوانند در ردیف بیمهشدگان سازمان تامین
اجتماعی قرار گیرند .منصور آتشی در گفتوگو
با میزان در تشریح این خبر افزود :بیمه اختیاری
زنان خانهدار به شرطی برقرار میشود که فرد در
زمره بیمهشدگان اجباری قرار نداشته باشد ،چرا
که اولویت سازمان تامین اجتماعی با بیمهشدگان
اجباری است .وی ادامه داد :اگر زن خانهداری در
جایی مشغول به کار باشد و تحت پوشش بیمه
اجباری قرار داشته باشد ،نمیتواند از بیمه زنان
خانهدار استفاده کند .وی گفت :زنان خانهداری
که از طریق همس��ر خود تحت پوش��ش بیمه
درمانی هس��تند دیگر نیازی به پرداخت سرانه
درمان ندارند .آتش��ی درباره شرایط سنی بیمه
زنان خانهدار بیان داش��ت :حداقل سن پرداخت
حق بیمه زنان خانهدار  ۱۸س��ال و حداکثر ۵۰
س��ال است .آتش��ی افزود :حداقل س��ابقه برای
بازنشس��تگی خانمها  ۲۰س��ال و حداقل سن
بازنشستگی  ۵۵سال اس��ت .وی ادامه داد :زنان
خانهدار بیمه شده از تمام مواردی که یک بیمه
شده عادی دارد ،بهرهمند خواهند شد.

دستگیریرمالهایمیلیاردردرآبعلی

فرمانده انتظامی ش��رق اس��تان ته��ران از
دس��تگیری  2رمال با کالهبرداری بالغ بر 20
میلیارد ریال در شهر آبعلی خبر داد .به گزارش
ایسنا ،سردار ناظری در تشریح این خبر گفت:
در پی دریافت اخباری مبنی بر دائر کردن دفتر
رمالی و کالهبرداری از ش��هروندان در پوشش
دعانویس��ی ،رمال��ی و جادوگری دس��تگیری
متهمان در دس��تور کار ماموران کالنتری 15
آبعلی دماون��د قرار گرفت .وی ب��ا اعالم اینکه
متهمان پس از دس��تگیری به مراجع قضایی
معرفی شدند ،افزود :با حکم مقام قضایی تاکنون
مبلغ  20میلیارد ریال در یکی از حس��ابهای
بانکی نامبردگان مسدود و دستورات الزم برای
انس��داد دیگر حس��ابهای مرتبط با متهمان
نیز صادر ش��ده اس��ت .فرمانده انتظامی ویژه
ش��رق اس��تان تهران گفت :رمالی ،فالگیری و
بختگشایی چیزی جز کالهبرداری نیست.

شناسایی  ۲۹۲بیماری نادر در ایران

مدیرعامل بنیاد بیماریه��ای نادر با بیان
اینکه از هر  ۱۰هزار نفر 2 ،نفر به بیماریهای
ن��ادر مبتال میش��وند ،گفت :بیم��اری خاص
در کش��ور ما به تعدادی از بیماریهای خونی
مانند تاالس��می ،هموفیلی و ...اطالق میشود
که م��ورد حمای��ت دولت و بیمهها هس��تند
اما در علم پزش��کی تعریفی تحت این عنوان
ب��رای بیماری خاص نداریم .حمیدرضا ادراکی
در گفتوگو با ایس��نا ،افزود :تاکنون  ۲۹۲نوع
بیم��اری نادر با مطالع��ات و تحقیقات صورت
گرفته در ایران شناسایی شده است که در صدر
ش��ایعترین این بیماریها در کشور ما بیماری
«دیستروفی»« ،نوروفیبروماتوز» و «آلوپسی»
اس��ت .با شناس��اییهای صورت گرفته حدود
 ۳۵۰۰نفر بیمار نادر در ایران زندگی میکنند
اما متأسفانه میدانیم این آمار بیش از این است
و همچنان نیاز به شناس��ایی است .ادراکی در
ادام��ه ،غربالگ��ری در حین ب��ارداری و انجام
آزمایشهای ژنتیکی پیش از ازدواج را امر بسیار
مهمی در جلوگیری از تولد فرزندانی با بیماری
نادر دانس��ت و افزود :در حال حاضر  ۸۵درصد
بیماریهای نادر در ایران ریشه ژنتیکی دارد.

