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گزارش

تروریستها سرباز مجروح
حادثه میرجاوه را به پاکستان
منتقلکردهاند

اجتماعی

در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسالمی مطرح شد

توجه به نقش زنان در فرآیند اجتماعی

استخدام و امنیت شغلی

مهمترین دغدغه بیش از  31هزار دهیار کشور
با ایجاد  35هزار دهیاری در کشور ،قانون وظایفی بر عهده دهیاران قرار داده اما
این دهیاران علی رغم گذشت بیش از  15سال هنوز نتوانستهاند بزرگترین مطالبه
خود یعنی «امنیت شــغلی» برای خود ایجاد کنند که استخدام نشدن بسیاری از
آنها گواه این مدعاست.
در حالی که برابر قانون یکی از وظایف دهیاران در کشــور شناسایی زمینههای
اشــتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد بیکار با همکاری دستگاههای
ذیربط اســت ،نه تنها امنیت شــغلی دغدغه روزانه خود آنهاست بلکه در همین
شرایط باید روســتاییان را به رعایت سیاستهای اشــتغالزایی دولت تشویق و
ترغیب کنند.
معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشــور در تشریح مطالبات دهیاران
گفت :دهیاران کشــور ســنگ صبوران روستاییان هســتند .دهیاران سنگربانان
خدمت دولت به مردم هســتند .دهیاران بیشترین شناخت را نسبت به امکانات و
پتانسیلهای روستاییان سراسر کشور دارند ،اما در حوزههای مختلف دغدغههایی
دارند که باید تدبیر الزم برای آنها اندیشیده شود.
ابوالفضل رضوی افزود :اگر دهیاران امروز از امنیت شــغلی خود اطمینان داشته
باشند قطعا بیش از پیش میتوانند موثر باشند.
معاون اولرئیس جمهور در پاســخ به دغدغههای مطرح شــده گفت :دولت از
محل درآمدهای مالیات بــر ارزش افزوده تا کنون  7000میلیارد تومان اعتبار به
دهیاریهای کشــور برای انجام امور توســعه ای اختصاص داده است .در بودجه
سال جاری سهم  20درصدی دهیاریها از محل این درآمد به  35درصد افزایش
یافته چرا که مدیریت دهیاریها در سالهای گذشته مطلوب بوده است.
جهانگیری با اشاره به حضور  31هزار دهیار در روستاها و فعالیت بانوان در این
عرصه ،گفت :برخی از دهیاریها اقدامات خالقانهای برای تولید و ایجاد اشــتغال
انجام دادهاند که باید این اقدامات در جامعه معرفی تا آنها تشویق شوند .علیرغم
همه کارهای انجام شده ،یکی از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم شکاف در
زندگی شــهری و روستایی است زیرا امکانات و خدمات بصورت عادالنه در نقاط
مختلف کشور توزیع نمی شود.
در شــرایطی که مطالبات دهیاران در حوزههای مختلف به ویژه استخدامشان
بی پاسخ مانده است در سه ســال اخیر  5345دهیاری جدید تاسیس شده است.
رویکرد الیحه دهیاریها که توســط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و در
کمیسیونهای مربوطه به تصویب رســید ،افزایش اختیارات دهیاریها ،افزایش
میزان درآمدها برای هماهنگی و قدرت اجرایی بیشتر دهیاریها را دنبال میکند.
وزیر کشور نیز در تشریح آخرین وضعیت دهیاریها گفت :در الیحه دهیاریها
به امنیت شــغلی دهیاران توجه شده اســت .در مقایسه با  10هزار و  300میلیارد
تومان اعتباری که از ســال  80تاکنون به دهیاریها ارائه شده بود 7300 ،میلیارد
تومان در سه سال گذشته به دهیاران پرداخت شده است.
عبدالرضــا رحمانی فضلی ،از اجرا و بهره برداری بیش از  33هزار و  760پروژه
عمرانی با رقم  2400میلیارد تومان بوســیله دهیاران در سه سال گذشته خبر داد
و افزود 888 :زن دهیار در طول مدت چهارســال گذشته به  2168نفر در عرصه
مدیریت روســتایی افزایش یافت که نشانگر  144درصد افزایش مدیریت زنان در
روستاها است .وی ادامه داد 1109 :طرح اشتغال زایی نیز توسط دهیاران در طول
سه سال گذشته ایجاد شده که نشان میدهد باید به حوزههای روستایی به عنوان
مکانهای حیاتی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه شــود؛ در غیر این صورت
با مهاجرت و عدم اســتفاده از ظرفیت این مناطق مواجه خواهیم بود .وزیر کشور
همچنین از تهیه ســند توسعه روستایی  31شهرستان خبر داد و افزود :این اسناد
را با متولی گری دهیاران و شوراها به عنوان الگوی مناسب توسعه به مرحله اجرا
گذاشتیم .از بدو تاسیس دهیاریها تا کنون  16هزار و  111دستگاه ماشین آالت
عمرانی به روســتاها داده شــده که  3619دستگاه در طول سه سال گذشته بوده
اســت .رحمانی فضلی با اشاره به اینکه  31روســتای نمونه در  31استان کشور
انتخاب شــده که در سال  96به عنوان الگوی توسعه برای همه روستاهای کشور
معرفی خواهند شــد گفت :با توجه به اولویت روســتاها ،تالش داریم بیشــترین
خدمت را به روســتاهای مناطق محروم انجام دهیم و با توجه به مقدورات دولت
و نوســانات قیمت نفــت ،تاکنون به گونه ای عمل کردیــم کهمیتوانیم به این
اقدامات مباهات کنیم.الزم به ذکر اســت در ســال گذشته بهمنظور ساماندهی و
نظامبخشی به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای دهیاران ،اعم از تماموقت
و پارهوقت ،و ایجاد وحدت رویه در اینخصوص ،دســتورالعمل نحوه تعیین حقوق
و مزایای دهیاران در  18ماده و دو تبصره به اســتانداریها ابالغ شــده است .بر
اساس بند یک این دستورالعمل ،حقوق مبنای دهیاران برای دهیاریهای درجه 1
تا  6در بدو بهکارگیری به میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال
تعیین میشــود که این رقم در سال جاری معادل  270772راال در هر روز تعیین
شــده است .در همین راستا کوشــش تبار معاون وقت امور دهیاریهای سازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشور در تشریح حقوق دهیاران گفت :بر اساس این
مصوبه مقرر شــده ،در خصوص کمک هزینه مســکن تصمیمات سال گذشته،
برای تصویب در هیات دولت توســط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری
شــود که در صورت افزایش ،متعاقب ًا اعالم خواهد شــد .به تمامی دهیاران کشور
بر اساس درجه دهیاری ،فوقالعادهای تحت عنوان «مزایای سرپرستی» پرداخت
میشود که این رقم در دهیاریهای با درجه یک و دو به میزان  10درصد حقوق
مبنا ،در دهیاریهای درجه ســه و چهار 20درصد و در دهیاریهای درجه پنج و
شــش به میزان  30درصد حقوق مبنا تعیین شــده است .وی در ادامه از پرداخت
فوقالعادهای تحت عنوان «فوقالعاده شغل» بر اساس مدارک تحصیلی دهیاران
خبر داد که این رقم در مورد دهیاران با تحصیالت فوق دیپلم به میزان  5درصد
حقوق مبنا ،دهیاران با مدرک لیســانس  10درصــد و در مورد دهیاران با مدرک
تحصیلی فوق لیســانس و باالتر ،به میزان  15درصد حقوق مبنا تعیین شدهاست.
بر حســب شاخصهای کارایی به دهیاران واجد شرایط فوقالعادهای تحت عنوان
«فوقالعاده کارآیی» پرداخت خواهد شد که بر حسب شاخصهای کارآیی ارزیابی
عملکرد دهیاریها و پیشــرفت عملیات عمرانی قابل پرداخت است .به گفته وی
چنانچه دهیاری بر اســاس شــاخصهای مندرج در نظامنامــه ارزیابی عملکرد
دهیاریها ،ابالغی از ســوی دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرســی و پاســخگویی به
شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،جزء 10درصد از دهیاریهای
اســتان که حایز باالترین امتیاز شدهاند ،باشد با اخذ تأییدیة دفتر امور روستایی و
شوراهای استانداری ذیربط ،دهیار مربوطه از فوقالعاده کارآیی ،به میزان حداکثر
10درصد حقوق مبنای ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی
قابل پرداخت میباشد ،برخوردار خواهد شد .همچنین چنانچه عملیات عمرانی در
طول یک ســال و در دوره خدمت دهیار در این سمت ،طبق برنامههای مصوب
و در قالــب بودجه مصوب انجام شدهباشــد به میزان  5در هــزار بودجه عمرانی
دهیاری ،مشــروط بر اینکه ســقف آن از  3برابر حقوق مبنا و فوقالعاده شــغل
ماهیانه بیشتر نباشــد ،قابل پرداخت است.کوششتبار درخصوص نحوه پرداخت
اضافهکاری به دهیاران گفت :با توجه به درجه دهیاریها ،به دهیارانی که عالوه
بر ســاعات مقرر اداری انجام وظیفه نمایند ،اضافــه کاری حداکثر به میزان 40
ســاعت برای دهیاریهای درجه  1و  60 ،2ساعت برای دهیاریهای درجه  3و
 4و  80ســاعت به دهیاریهای درجه  5و  6با تصویب شورای اسالمی روستا و
تایید بخشــدار مربوطه در صورت تامین اعتبار ،با رعایت مقررات قانون کار قابل
پرداخت خواهد بود.ضرورت دارد معاونین عمرانی استانداریهای کشور در اجرای
صحیح این دستورالعمل ،نظارت کامل را اعمال نمایند.
به گزارش ایسنا ،در تصویب نامه سال  1380که آخرین بار در اردیبهشت ماه سال
 1382مــورد بازنگری قرار گرفت  48وظیفه و اختیار برای دهیاران در نظر گرفته
شده است که از مهم ترین آنها میتوان به بهبود وضع زیست محیطی روستا ،کمک
به شورا درخصوص بررســی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارساییهای اجتماعی،
اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی اشاره کرد .مسئولیتهای مهمی
که رســیدگی کامل به آنها نیازمند فراغت از دغدغه اســتخدام و امنیت شــغلی
است.

جانشین فرمانده ناجا گفت :سرباز مفقودی حادثه میرجاوه پس از مجروحیت به خاک پاکستان منتقل شده است.
سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا درخصوص سرنوشت یکی از سربازان هنگ مرزی میرجاوه گفت :براساس اطالعات به دست آمده
سرباز مفقود شده حادثه تروریستی میرجاوه پس از مجروح شدن توسط تروریستها به خاک پاکستان منتقل شده است.
وی افزود :سرنخهایی از این موضوع به دست آمده اما تالش پلیس برای مشخص شدن سرنوشت این سرباز و بازگرداندنش به کشور ادامه دارد.

خانوادههاست.
در همیــن زمینه نشســت تخصصی وزرای امــور زنان
کشورهای اسالمی در راستای برنامه های رویداد بین المللی
مشــهد  ،2017پایتخت فرهنگی جهان اسالم و با مشارکت
وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و با
حضور  11وزیر زن از کشورهای ترکیه ،اندونزی ،جمهوری
آذربایجان ،موریتانی ،افغانســتان ،عراق ،بنگالدش ،سوریه،
پاکســتان و نیجریه ومعاون رئیس جمهــوری ایران و وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز پنجشــنبه در مشهد برگزار
شد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست
گفت :برنامه توسعه پایدار از یک سو خواهان مشارکت تک
تک افراد جامعه اســت و از سوی دیگر نباید امنیت خانواده
را دچار مشکل کند ،بنابراین یک فرصت و یک چالش برای
خانوادهها محسوب میشود.
شهیندخت موالوردی در نشســت تخصصی وزرای امور
زنان کشورهای اسالمی در مشهد تصریح کرد :نهاد خانواده
هســته بنیادین و طبیعی جوامع بشــری است که الزامات و
بایستههای سیاســتگذاری اجتماعی در خصوص آن باید
در کل جامعه بشری و بهطور خاص در کشورهای اسالمی
ی تر مورد توجه قرار گیرد.
بسیار جد 
وی با بیان اینکه در آیــات متعدد قرآن کریم خداوند بعد
از توصیه به توحید و نهی از شــرک ،انسان را به احسان به
والدین خود سفارش میکند ،گفت :در کنار این الزام عقیدتی
برای حرمت نهادن به نهاد خانواده ،کشــورهای اسالمی در
بســیاری موارد دستخوش فرآیندهای توســعه اقتصادی و
نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیالت و شهرنشینی
شدهاند و نسل جوان در این کشورها آزادیهای بیشتری را
جست و جومیکنند و بر همین اساس در توسعه انسانی حق
انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت میشناسد.
مــوالوردی افــزود :گســترش فردگرایی به فرســایش
ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده
میانجامد .توســعه پایدار برای تحقــق نیازهای نوآورانه در
عرصههای علم و فناوری به ذهنیتهای خالق و ابتکارهای
دانشمحور نیاز دارد و از ســوی دیگر گسترش خالقیت به
رهایی از ســلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شــکلگیری
فردگرایی اجتماعی نیازمند است.
معاون رئیــس جمهور در امور زنان و خانــواده ادامه داد:
مســاله اصلــی در کشــورهای در حال توســعه و از جمله

شهال منصوریه

یکی از موضوعات بســیار مهم که در رابطه با «خانواده»
در اهداف توســعه پایدار ،دنبالمیشود ،موضوع برنامههای
تنظیم جمعیت و تنظیم خانواده اســت .این موضوع است که
میتواند زمینهســاز تحقق توسعه پایدار باشد .توانافزایی و
ارتقای سطح آگاهی زنان و بهرسمیت شناختن حقوق زنان
در خصــوص در تعیین تعداد فرزنــدان و فاصله فرزندان از
موضوعات مهمی است که در کانون خانواده باید مورد توجه
قرار گیرد.
همچنین ایــن موضــوع در بیانیه برخــی از دولتها و
خصوص ًا کشورهای اسالمی بر لزوم ارتقا بخشیدن به جایگاه
خانواده در چارچوب اهداف توسعه پایدار تأکید شده است .با
توجه به اینکه اهداف اصلی توسعه پایدار بر ریشهکنکردن
فقر ،ارتقای مشــارکت اقتصادی ،توسعه اجتماعی و ارتقای
رفاه عمومی متمرکز اســت ،بنابراین در این میان نباید نقش
و جایگاه خانواده نادیده انگاشته شود .نهاد خانواده با آموزش
و اجتماعیسازی کودکان و جوانان میتواند نقش مهمی در
این زمینه ایفا کند.
نکته بسیار مهم این است که از منظر نهادهای بینالمللی
و در چارچوب حقوق بینالملل ،تنها نکته بسیار مهم ،تحقق
برابری جنســیتی کامل در خانــواده از جمله برقراری توازن
میان اشتغال والدین و مواردی از این قبیل است؛ حال آنکه
در خانــواده ،آنچه بیش از هر چیز بایــد مدنظر قرار گیرد،
کارکرد اصلی خانواده در تأمین نیازهای اعضا و نیز مصلحت
کودکان است که البته همواره در چارچوب حقوق بشر زنان،
نادیده گرفته شده یا حتی مورد نقض واقع میشود.
در عین حالی که نباید فراموش کرد کودکان و نوجوانان و
جوانان باید از حقوق بشر و رفاه عمومی در چارچوب خانواده
برخوردار باشند ،باید به نقش خانواده در حمایت و نگهداری
از ســالمندان نیز توجه و تأکید قرار گیرد .این در حالی است
که در حال حاضر ،در بســیاری از کشــورهای توسعهیافته،
نگهــداری و مراقبــت از کودکان و ســالمندان به نهادها و
مؤسســات عمومی دولتی و غیردولتی واگذارمیشود و نقش
خانواده در این زمینه ،رو به افول و کمرنگترشدن است.
برنامــه توســعه پایــدار یک فرصــت و چالــش برای

کشورهای اسالمی این اســت که چگونه میتوان نیازهای
توســعه پایــدار را با پایداری نســبی نهاد خانواده ســازگار
کرد .سرنوشــت نهاد خانواده با بســیاری از دیگر پدیدهها و
فرآیندهای زندگی اجتماعی نظیر توسعه اقتصادی ،افزایش
دسترســی شــهروندان به آمــوزش عالی ،افزایش ســطح
شهرنشــینی ،افزایش مشــارکت اقتصادی زنان ،مطالبات
فعاالن مدنی و ســازمانهای غیر دولتی برای ارتقای حقوق
زنان ،حضور بیشــتر زنان در عرصههای مدیریتی و حتی در
مواردی اشغال پایگاههای عالی سیاسی توسط برخی از زنان
دارای پیوند است.
وی یادآور شــد :نهاد خانواده چنان با ســایر فرآیندهای
اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی پیوسته است که به
ســادگی نمیتوان در انزوا از سایر سیاستها سخن گفت و
تامین و تضمین پایداری نهاد خانواده در این شرایط پیچیده
مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.
موالوردی افزود :در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو
دو اولویت اصلی شــامل ارتقای جایگاه ارزشهای انســانی
و نهادهای محلی در دســتیابی به اهداف توســعه پایدار در
کشورهای اسالمی و توسعه سیاست ها ،برنامهها و مطالعات
در زمینههای اجتماعی و انســانی به منظور ارتقای توسعه
انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشــاره به
اینکه توجه به موضوع خانــواده و چالشهای عصر معاصر
بســیارالزم اســت ،گفت :خانواده به عنوان هســته اصلی
شکلگیری شــخصیت و هویت اجتماعی کودکان همچنین
عامل محوری در حفظ انســجام اجتماعــی نیازمند حمایت
جدیتر است .توسعه سیاســتهای اجتماعی از مهم ترین
اســتراتژیهای فعلی در کشــورهای مختلــف جهان برای
حمایــت از نهاد خانواده و مهم تریــن محور تحقق عدالت
اجتماعی محسوب میشود.
موالوردی با بیان اینکه یکی از چالش های عمده در مسیر
توسعه ،توجه بیش از اندازه به نهادهای اقتصادی و در نتیجه
فراموش شــدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف
اســت ،اظهار کرد :شــکاف رو به افزایــش بین دهکهای
درآمدی در کشــورهای مختلف جهان ایــن ایده را تقویت
کرده اســت که دولت باید همزمان با توســعه برنامههای
اقتصادی بر گروههای مختلف اجتماعی و محروم که توان
مشــارکت فعال در روند توسعه را ندارند ،تمرکز جدی کند و
از همین رو در یک دهه گذشته در بیشتر کشورهای جهان،

توسعه سیاستهای مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال
از نهادها ،گروه ها و اقشــار در معرض آسیب در دستور کار
دولتها قرار گرفته است.
وی ادامه داد :در ســپهر عمومی توسعه ،قوانین مرتبط با
ازدواج ،وراثت ،خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سالمت
از دیربــاز مورد توجه بوده ،امــا در دهه های اخیر خانواده از
نظر ساختار و کارکرد تحوالت زیادی را تجربه کرده است.
توســعه سیاســتهای اجتماعی متضمن تحقق اهداف
بلندمدت دولتها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق
عدالت اجتماعی اســت و در این مســیر طراحی و توســعه
برنامهها ،پایش و ســنجش و بررســی تاثیرات از ضروریات
اصلی محسوب میشود.
عالوه بر این شــناخت مسائل و اولویتبندی چالشها به
منظور تدویــن برنامههای مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ
رویکردهای مبتنی بر عدالت جنســیتی نیز از الزامات تحقق
اهداف این حوزه است.
معــاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه
سالمندی ،زنانهشــدن چهره فقر ،نابرابریهای جنسیتی در
دسترسی به آموزش و بهداشت ،تعارض میان کار و زندگی،
کاهش بعد خانواده و فرزنــدآوری از مهمترین چالشهای
پیش روی دنیای معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است،
گفت :رسیدن به توسعه پایدار ،یک فرصت و چالش و نیل به
توســعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این
مشارکت باید به نحوی ســاماندهی شود که نهاد خانواده با
مشکل روبهرو نشود .موالوردی در پایان تاکید کرد :جوامع
اســامی باید به دنبال استراتژیهایی باشند که ویژگیهای
فرهنگی آنها را در حوزه خانواده پاس بدارد.

امسال افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باالتر از نرخ تورم خواهد بود
یافته و از اردیبهشت ماه به آنان پرداختمیشود.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب گفت:
حقوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی در ســال  ٩٦همچون
ســالهای استقرار دولت تدبیر و امید باالتر از نرخ تورم افزایش
یافته و از اردیبهشــت ماه به آنان پرداختمیشود .دکتر سید تقی
نوربخش که در ســفر به استان گلستان در مراسم پیاده روی و
ورزش صبحگاهی بیمه شــدگان و بازنشستگان این استان که
همزمان با هفته کارگر برگزار شــد ،حضور یافته بود افزود :طی
ســه سال گذشته و از زمان شروع به کار دولت یازدهم هر سال
شاهد افزایش مستمری بازنشستگان بیش از نرخ تورم بودهایم و
با اقدامات صورت گرفته بخشی از عقب ماندگیهای سالهای
قبل جبران شده اســت ،اما هنوز تا رفع مشکالت بازنشستگان
و پرداخت حقوق مناســب به آنان فاصله داریم.وی با اشــاره به
تصویب شرایط مناســب برای پرداخت بدهی دولت به سازمان
تأمین اجتماعی در برنامه ششــم توسعه گفت :با پرداخت بدهی
دولت به تأمیــن اجتماعی ،امکان تأمین منابع برای همســان

حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی در ســال  ٩٦همچون
ســالهای استقرار دولت تدبیر و امید باالتر از نرخ تورم افزایش

مواد مخدر و
نشانههای مصرف در
نوجوانان
تغییرات ناگهانی رفتاری میتواند بخش طبیعی فرآیند
رشد باشــد ،اما گاهی اوقات نشانه مصرف مواد مخدر در
نوجوانان است.
به گفته کارشناسان ،تغییرات ناگهانی و نوسانات رفتاری
از جمله نشــانههایی هستند که والدین باید به آنها دقت
الزم را داشــته و در صورت مشــاهده ،نسبت به احتمال
مصرف مواد مخدر فرزندشان احساس نگرانی کنند.
همچنین از دیگر نشــانههای مصرف مــواد مخدر در
نوجوانان تغییرات ناگهانی آنان در روابطشــان با دوستان
و اعضای خانواده اســت .عالوه بر ایــن ،والدین باید به
تغییراتی که در عادات شخصی فرزندشان بوجود میآید،
توجه داشــته باشند .همچنین ممکن اســت نوجوان در
وضعیت تحصیلیاش با مشکل روبرو شود.

مصرف مواد مخدر همچنین با نشــانههایی در وضعیت
جسمی نوجوان همراه است که میتوان به تغییر در وزن
و افسردگی اشاره کرد.
به گزارش هلث دی نیوز ،کارشناسان به والدین توصیه
میکنند درصورتی که احســاس میکنند فرزندشان مواد
مخدر مصرف میکند ،موارد زیر را رعایت کنند:
رفتار و فعالیت فرزندشــان را بــه دقت تحت کنترلداشته باشند.
محدودیتهای جدیتری را برای فرزندشــان اعمالکــرده و به آنان گوشــزد کنند در صــورت نقض آنها
پیامدهایی متوجهشان خواهد بود.
با فرزندشان به آرامی صحبت کرده و به حرفهایشانگوش کنند.

تصادف و مرگ راننده متخلف  4دقیقه پس از جریمه

در آزادراه تهران -همدان راننده متخلف خودروی ســمند 4
دقیقه پس از اعمال قانون پلیس به علت ســرعت غیرمجاز
دچار واژگونی شــده و متأسفانه جان خود را از دست میدهد.
رئیس پلیسراه اســتان همدان از وقوع یک فقره تصادف در
محورهای برونشهری همدان خبر داد و گفت :متأسفانه بر اثر
این تصادف یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.به گزارش
ایسنا ،سرهنگ رضا عزیزی تصریح کرد :بعدازظهر دیروز ،بر
اثر واژگونی یک دســتگاه پژو در آزادراه همدان-ساوه 3 ،نفر
مجروح شدند و راننده این خودرو کشته شد.وی به بیان علت
بروز حادثه پرداخت و گفت :ســرعت غیرمجاز در جاده لغزنده
موجب واژگونی این خودرو شده است.عزیزی خاطرنشان کرد:

در آزادراه تهران -همدان نیز راننده متخلف خودروی ســمند
 4دقیقه پس از اعمال قانون پلیس به علت سرعت غیرمجاز
دچار واژگونی شــده و متأسفانه جان خود را از دست میدهد.
وی با بیان اینکه فرد متخلف با سرعت  170کیلومتر در ساعت
متوقف و جریمه شــد ،عنوان کرد 7 :کیلومتر مانده به انتهای
آزادراه همدان این خودرو با ســرعت  200کیلومتر در ساعت
واژگون شــده و  300متر به بیرون از جاده پرتاب میشود که
راننــده در دم فوت میکند .وی به وضعیت تردد خودروها در
محورهای مواصالتی استان اشاره کرد و گفت :در حال حاضر
تــردد خودروها به صورت عادی انجام میگیرد اما به صورت
مقطعی به علت بارش باران ،جادهها لغزنده میشوند.

سازی حقوق بازنشستگان فراهم میشــود.مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی در ادامه به اقدامات گســترده صورت گرفته در
این سازمان برای ارتقای خدمات درمانی پرداخت و گفت :هزینه
درمان بیمه شــدگان و بازنشســتگان تأمین اجتماعی از ٧٠٠٠
میلیارد تومان در ســال  ٩٢به  ١٩٠٠٠میلیارد تومان در سال ٩٥
رســید .نوربخش افزود :در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای
کاهــش پرداخت از جیب و ارتقای همــه جانبه خدمات درمانی
صورت گرفته است.مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه
به برنامههای اجرا شده برای بهبود خدمت رسانی به بیمه شدگان
و بازنشستگان استان گلستان پرداخت و اظهار داشت :در استان
گلستان طی سه سال گذشته پنج پروژه تأمین اجتماعی به بهره
برداری رسیده است و در سال جاری نیز سه پروژه آغازمیشود.
نوربخش ،افزایش ظرفیت اعزام بازنشستگان به مشهد مقدس
در اجــرای طرح کرامت رضوی را از دیگر برنامههای ســازمان
تأمین اجتماعی عنــوان کرد و گفت :طرح کرامت رضوی برای
سفر رایگان به مشهد را امسال یک و نیم برابر میکنیم و امسال

 ٤٠هزار نفر اعزام میشــوند و اعزام بازنشســتگان از روزهای
آینده و در هفته کارگر آغاز میشود .وی ،توسعه خدمات درمانی
سازمان تأمین اجتماعی با اولویت مناطق محروم را مورد تأکید
قــرار داد و گفت :در ســال جاری  ٤بیمارســتان نیز در مناطق
محروم افتتاح میشــود و دو بیمارستان در روزهای آینده افتتاح
میشود .نوربخش ،صیانت از اموال بیمه شدگان و بازنشستگان
را مهمترین وظیفه ســازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت :ما
صیانت از اموال شــما وظیفه خود میدانیــم و با پیگیریهای
صورت گرفته و حکم دســتگاه قضایــی  ٦٠٠میلیارد تومان از
اموال شما به سازمان بازگشته است و  ٤٠٠میلیارد تومان نیز در
محاکم پیگیری میکنیم تا به ســازمان بازگردانیم.وی با دعوت
از آحاد مردم شــریف ایران اســامی برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا ،گفت :حضور
گســترده مردم در انتخابات باعث افزایش عزت کشور و انقالب
میشــود و امیدواریم همه در انتخابات شرکت کنیم و در تعیین
سرنوشت کشور مشارکت داشته باشیم.

محرومیت خودروهای پاک از
بستههایتشویقیشهری

خودروهای هیبریدی امسال بر خالف سال گذشته از معافیت پرداخت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک برخوردار نیستند.
تردد خودروهای هیبریدی در طرح ترافیک که در سال  ۱۳۹۵رایگان بود ،در سال  ۹۶پولی شده است .بر اساس تصمیم مدیریت
شــهری ،تشویق استفاده از خودروهای هیبریدی در تهران کاهش یافته اســت .بر اساس تصمیم قبلی مسئوالن شهری تهران در
ســال  ،۹۵خودروهای هیبریدی بدون خرید طرح ترافیک میتوانســتند در محدوده طرح ترافیک عبور و مرور کنند که این تصمیم
برای سال  ۹۶تغییر کرد.
خودروهای هیبریدی در ســال  ۱۳۹۶برای ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران ،میتوانند به خرید مجوز طرح ترافیک با
 ۵۰درصد تخفیف اقدام کنند .این  ۵۰درصد ،مبلغی حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است .این در حالی است که هدف اصلی
ایجاد محدودیت برای تردد در مناطق مرکزی شــهر تهران کاهش آالیندگی ناشــی از خودروهای فرســوده است؛ بنابراین به طور
طبیعی خودروهای پاک که هیچ گونه آالیندگی تولید نمیکنند نباید شامل حال این محدودیتها شوند.
زمانی که مســئوالن شــهری درباره تغییرات طرح ترافیک سال  ۹۶ســخن میگفتند نیز در خصوص بسته تشویقی شهری از
خودروهای پاک سخنی نگفته ومصطفی قنبرنژاد رئیس واحد صدور آرم سازمان ترافیک در گفتگو با سایت روابط عمومی شهرداری
تهران با بیان اینکه در سال  ۹۶نیز عبور و مرور خودروهای هیبریدی و برقی همچون سال  ۹۵در صورت ثبت اطالعات در سامانه،
در محدوده طرح ترافیک آزاد و رایگان خواهد بود ،گفت :این اقدام در جهت تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل
پاک و در راستای سیاستهای محیط زیستی مدیریت شهری تهران صورت گرفته است.
به گزارش مهر ،محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در واکنش به دریافت عوارض ورود به محدوده طرح
ترافیکی از خودروهای هیبریدی گفت :اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم بدقولی و عدم وفای به عهد نسبت به شهروندان است.
وی تصریح کرد :قرار بر این بود که تنها شــرط مجوز طرح ترافیک برای خودروهای هیبریدی و برقی انجام فرایند ثبت نام و
ورود اطالعات به ســامانه باشد و بارها از سوی مسئوالن ترافیک اعالم شــد که هیچ هزینهای نباید از سوی صاحبان خودروهای
پاک پرداخت شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصاحبه برخی از مسئوالن ترافیکی گفت :در یکی از این مصاحبهها شفاف اعالم شد که
هیچ گونه عوارضی از خودروهای هیبریدی برای عبور و مرور در محدوده طرح ترافیک در سال  ۹۶همانند سال  ۹۵گرفته نمیشود
اما متأسفانه تصمیمات لحظهای سبب شد اتفاق دیگری بیفتد.
حقانــی در بخش دیگری از ســخنان خود درخصوص اینکه تخفیف  ۵۰درصدی بــرای ورود خودروهای هیبریدی مصوبه خود
شوراســت و اعضا به دریافت عوارض از خودروهای پاک رأی دادند گفت :مصوبات شورا خود به خود تصویب نمیشود بلکه الیحه
آن از ســوی مدیران شهری پیشنهاد میشود و پس از بررسی در کمیسیونها در صحن مطرح و تصویب میشود .این مصوبه شورا
نیز ،مصوبه دوستدار محیط زیست نبود.
وی با اشــاره به برخی اظهار نظرها در خصوص اینکه اینجا تهران است و قوانین خاص خودش را دارد تصریح کرد :مگر تهران
تافته جدابافته و قطعه متفاوت از پازلی سراسری است که مردم آن مجبورند تاوان تصمیمات لحظهای را پس بدهند.
این عضو شــورای شهر تهران اضافه کرد :در خوشبینانهترین حالت سه هزار خودروی هیبریدی در پایتخت تردد میکند که اگر
تمامی آنها قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را داشــته باشــند سرمایه مالی که برای سازمان ترافیک ایجاد میکند چهار میلیارد
تومان است .آیا این پول با اعتماد از دست رفته مردم و نارضایتی عمومی برابری میکند.

