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معصومه ابتکار:

مسائل اجتماعی تنها مختص زنان نیست
معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهور بــا بیان اینکه
بســیاری از موضوعات را نمیتوان فقــط مختص یک جنس و
زنان دانســت ،گفت :بسیاری از مســائل اجتماعی برای مردان
هم وجود دارد .خانواده گســترده و سنتها فواید زیادی دارند اما
اگر خانواده نتواند به نیازهای جوانان و مطالبات آنها پاسخ دهد
کارکرد خود را از دست می دهد.
به گزارش ایســنا ،معصومه ابتکار همزمان با تماشــای فیلم
سینمایی اسرافیل در کنار جمعی از دســت اندرکاران این فیلم،
جامعه

استخدام  ۱۸هزار نفر در
آموزش و پرورش

ایلنا:معاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیوزارت
آموزش و پــرورش از رایزنی برای توزیع شــیر در
استان محروم کشور از  ۱۵فروردین ماه
مدارس۷
ِ
در صورت تامین اعتبار خبر داد .علی الهیار ترکمن
(معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش
و پرورش) درباره آخرین وضعیت توزیع شــیر در
مدارس اظهار داشت :فعال نتوانستهایم؛ اعتبارات
توزیع شیر در مدارس سراسر کشور را تامین کنیم،
اما بنا داریم در راستای بهبود شاخصهای تغذیه
دانشآموزی با رایزنی در  ۷استان محروم کشور در
مقطعابتداییشیرراتوزیعکنیم.
ویدرپاسخبهاینسوالکهاین ۷استانکدامها
هســتند؟ گفت :اســتانهای محروم را از وزارت
بهداشــت اســتعالم خواهیم کرد ،در حال حاضر
آمــوزش و پرورش این پیشــنهاد را آماده کرده تا
از  ۱۵فرودین در صــورت تامین اعتبار و در جهت
ترویج و گســترش فرهنگ سالمت و تغذیه سالم
در مدارس این طرح را اجرایی کند .معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش همچنین
از اســتخدام  ۱۸هزار نفر در آموزش و پرورش در
مهر  ۹۷خبر داد و گفت :اخیرا از ســازمان اداری-
اســتخدامی  ۱۵هزار مجوز جذب معلم به استناد
ماده ۲۸اساسنامهدانشگاهفرهنگیانگرفتهایمو۳
هزار سهمیه استخدامی مصرف نشده از دوره قبل
باقیماندهاست.
الهیار ترکمن با اشاره به اینکه به زودی دفترچه
اســتخدام در آموزش و پرورش از طریق سازمان
ســنجش اعالم می شــود ،درباره زمان برگزاری
آزمون گفت :قبل از نیمه اول اردیبهشــت ،آزمون
استخدامی برگزار میشود و  ۱۸هزار نفر از مهر ۹۷
در مدارسبهکارگرفته خواهند شد.

«خشونت» ،اولین آسیب اجتماعی
در مدارس

ایســنا  :معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت
آموزش و پــرورش با بیان اینکــه طبق اطالعات
احصاء شده ،خشونت و بحث نزاعهای بین فردی،
فرد با گروه و گروه با گروه اولین آســیب اجتماعی
مدارس است گفت :مسائل و آسیبهای اجتماعی
چندمتغیره و بســیار پیچیده اســت و باید همه
دستگاههابرایرفعآنواردصحنهشوند.
مهــرزاد حمیــدی  ،بــه برنامهریــزی برای
شادســازی و ایجاد نشاط در مدارس اشاره و اظهار
کرد :در راســتای شادســازی مدرسه طرحهایی
چون المپیادهای درون مدرســهای ،حیاط پویا و
کانونهایورزشیرااجرامیکنیم.
ویافزود:تالشمیکنیممهارتهایاجتماعی
گسترشیافتهوخصوصیاتیچونتابآوری،وفاق
و ســازگاری در حوزه ورزش ،کار تیمی و گروهی و
...توسعهیابدوفرزندانمااینقدرشکنندهنباشند.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و
پرورش با اشــاره به نتایج یک پیمایش ملی گفت:
در پیمایشهای ملی از افراد پرســیده شده چرا به
سراغ اعتیاد میروند؟ آنها در پاسخ میگویند اول
لذت جویی ،سپس شــکنندگیها و وازدگیها،
عدم اعتماد به نفس و کنجکاوی عامل سوق یافتن
به سمت اعتیاد اســت .باید ریشه این کنجکاوی
را با اطالع رسانی بســوزانیم .ما این هدف را نشانه
رفتهایم و به دنبال شادســازی مدارس هستیم تا
دانش آموزان از حضور در مدرسه لذت ببرند.
حمیدی افزود :اگر بچهها شــاد باشند ،کمتر
فریــب شــبکههای اجتماعی و ماهــوارهای را
میخورند ،متاســفانه برخی نیز تصور میکنند
اگر داروها و قرصهایی مصرف کنند تا بیشــتر
بیــدار بمانند و شــب امتحــان درس بخوانند
موفق تر خواهند بود .مــا میخواهیم این افکار
و تمایــات را در دانش آمــوزان تضعیف کنیم،
اما در مجموع مســائل و آســیبهای اجتماعی
چندمتغیره و بســیار پیچیده است و باید همه
دستگاهها برای رفع آن وارد صحنه شوند.
وی با بیان اینکه امروز با اطالعات بهروز شــده
آســیبهای اجتماعــی مواجهایــم و از تحوالت
آسیبها آگاهیم عنوان کرد :امروز مطلع هستیم
که کدام آســیب در کدام مدرسه پررنگ تر است؛
ما مدارس پرخطر را میشناســیم زیرا اطالعات
 38هزار مدرســه وارد ســامانه مربوطه شده که
بسیار ارزشمند است.به گفته معاون تربیت بدنی
و سالمت وزارت آموزش و پرورش طبق اطالعات
احصاء شده ،خشونت و بحث نزاعهای بین فردی،
فرد با گروه و گروه با گروه اولین آســیب اجتماعی
مدارساست.پیمایشها،جهتگیریماراروشنتر
میکند .ابزارهای اســتاندارد غربالگری را نیز در
دستشناساییونهاییکردنداریم.

در جمع خبرنگاران گفت :یکی از موثرترین هنرها در عصر حاضر
سینما است و ســینما می تواند ابعاد مختلف مسائل اجتماعی و
فرهنگی را به خوبی به تصویر بکشــد و پیامهای تاثیرگذاری را در
موضوعات مرتبط با فرهنگ و سبک زندگی منتقل کند.
وی ادامه داد :به نظر می رســد فیلم سینمایی اسرافیل هم در
حوزه مســائل اجتماعــی و فرهنگی و همچنیــن وضعیت زنان
و چالشهای متوجه آنان در نظر گرفته اســت .زنان فیلم هر کدام
دغدغه های خودشــان را دارند و از مشکالت عاطفی و خانوادگی

گرفته تــا محدودیتهای تصمیم گیــری در موضوعات فردی و
شخصی را به خوبی در فیلم به تصویر کشیده بود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانــواده با بیان اینکه
بســیاری از موضوعات را نمی توان فقط مختص یک جنس و
زنان دانســت و برای مردان هم این مسائل وجود دارد ،تصریح
کرد :خانواده گســترده و ســنتها فواید زیادی دارنــد اما اگر
خانــواده نتواند به نیازهای جوانان و مطالبات آنها پاســخ دهد
کارکرد خود را از دســت می دهد .همچنین در این فیلم تضاد
نسلها به خوبی نمایش داده شده بود.
ابتکار با تاکید بر اینکه این فیلم بــه موضوع مهاجرت جوانان
در اثر نبود اشــتغال و نا امیدی نیز در کنار داستان اصلی پرداخته
است ،اظهار کرد :همانطور که در فیلم شاهد هستیم ،مهاجرت هم
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ســختیهای خودش را دارد و افراد پس از مهاجرت ممکن است با
چالشهای بسیاری چون تنهایی ،مسائل عاطفی و مالی مواجه می
شــوند که این جنبه از مهاجرت هم در فیلم سینمایی اسرافیل با
ظرافت به مخاطب منتقل شده بود.
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت:
الگوی اشتغال در دنیا تغییر کرده و ما نیز با الگوهای سنتی نمی
توانیم به جنگ بیــکاری برویم .جوانان در عرصه های مرتبط با
فناوری نوین باید ورود کنند و زمینــه های کارآفرینی و تولید
بنگاههای جدید در این عرصه ها بسیار زیاد است .همچنین در
حوزه تجارت الکترونیک ،بازیهای الکترونیک و استفاده از هنر،
دنیای جدید حاصل از انقالب تکنولوژیک امکانات زیادی را در
اختیار جوانان قرار داده است.

مهدی نایبی :حمایت قانونی عامل پیشرفت «الوپیک»شد

شهر هوشمند با استارتآپهای موفق محقق می شود

بازار استارتاپ ها  6-5سالی است که داغ شده و این
در نتیجه فراهم شدن زیرســاخت ها در کشور است؛
زیرساخت های اینترنتی و دستیابی به اینترنت «تری
جی» و «فور جی»که امکان اســتفاده از اپلیکیشن ها
را فراهم می کند .رشد اســتارتاپ ها در گروه حمایت
دولتبهویژهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،وزارت کار،
شــهرداری و دیگر ارگان های کشور به واسطه ظرفیت
هایی که دارد ،قرار گرفته است.
یکی از نمونه های موفق کسب و کار نوین بر اساس
نیازهای جامعه ،الو پیک است که تنها در 14ماه نزدیک
به 100هزار نفر اشتغالزایی کرده که معدل 3درصد کل
جامعه افراد بیکار در کشــور است و این آمار تنها از یک
استارتاپ می تواند نوید اثربخشی رشد استارتاپ ها در
کشور برای حل مشکل بیکاری توسط بخش خصوصی
و استارتاپ ها باشد .
الوپیکاستارتآپیبرایهمهایران
مهــدی نایبی مدیرعامــل و بنیان گذار شــرکت
دانشبنیان الوپیک با اشاره به تسهیالتی که در اختیار
شــرکتهای دانشبنیان قرار میگیرد ،گفت :زمانی
که یک ســال پیش کار خود را آغاز کردیم حتی مکان
مناسبی برای حضور موتور سوارها وجود نداشت اما به
واسطه قانون حمایتی از شرکت های دانش بنیان امکان
استفادهازملکیمسکونیراپیداکردیم.
وی در خصــوص انتقــاد به اینکه این شــرکت
اســتخدامهای خــود را از تبلیغات داخــل خیابان
انجام میدهد ،گفت :این در واقــع نوعی ویزیتوری
اســت و به معنی اســتخدام نخواهد بــود .در واقع
ویزیتورهای شــرکت ما ثبتنام اولیــه را در داخل
خیابانها انجام میدهنــد و پس از آنها افراد به دفاتر
استخدام مراجعه کرده که با همه این تفاسیر بخشی
از مراجعهکنندگان در مصاحبهها رد میشوند و نکته
حائز اهمیت این است که افراد برای استخدام در این
شــرکت باید در شهری سکونت داشته باشند که می
خواهند در آن فعالیت کنند.
نائبی با اشــاره به گسترش شرکت الوپیک در آینده
نزدیک گفت :البته الوپیک در حــال حاضر در تهران ،
البرز،مشهد،شیراز،اصفهانوتبریزفعالیتمیکندوبه
سرعت در تمام شهرهای کشور شعبه های الوپیک را راه
اندازیخواهیمکرد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان الوپیک درباره شیوه
رصد بارهایی که به مقصد میرسند و امنیت آنها گفت:
لحظه به لحظه درخواســتها ثبت و ضبط میشوند
و امکان بــروز هیچ گونه تخلفی وجود نــدارد و ما هم
اکنون در تهران روزانه بین  50تا  100هزار سفر را انجام
میدهیم .اما نکته مهم اینست که هیچ شرکت پستی
اجازه چک کردن مرســوله را ندارد و این ممکن است
درصدخطایبسیارپایینیرابههمراهداشتهباشد.
الوپیکتسهیلگرمسائلوچالشهای
شهریاست
مهدیحجتمعاونمعماریوشهرسازیشهرداری
تهران گفت :استارت آپ هایی نظیر الوپیک با ظرفیتی
کهدارندوخالقیتیکهنشاندادندمیتوانندتسهیلگر

مسائلوچالشهایشهریباشند.
به شهر هوشمند هســتیم ،این موضوع از اولویت های
حجت در گفتگو با همبســتگی با اشاره به حرکت ماست و باید تعامل مناسب در این زمینه داشته باشیم؛
به سمت شهر هوشــمند گفت :ما در این زمینه باید دو از بخش دولتی یعنی معاونت علمی و فناوری و وزارت
موضــوع را مدنظر قرار دهیم؛ یک موضوع این اســت ارتباطاتو...تعاملنزدیکدراینموضوعایجادکردیمو
که گســترش امکانات آی تی برای تسهیل برخی امور برآیندتعامالتحلمشکالتشهریخواهدشد.
ساده به معنای شهر هوشــمند نیست بلکه اقدام برای
فرجود ادامه داد :این موضوع به طور ویژه و شــفاف
تحقق آن اســت .وی افزود :موضوع این است که شهر در شهرداری در دور جدید جا افتاده است .خود شهردار
هوشمند یعنی فراهم آمدن همه اطالعات شهر در یک بسیاربهموضوعورودکردهاستودرزمینهکمکبهاین
مگا اســتراکچر که هر کس هر اطالعاتی را خواست به اســتارت آپ ها و حمایت و هم چنین سوق دهی بدون
آن دسترسی پیدا کند تا حرکت و جریان امور در شهر دخالت در جزئیات تاکید ویژه دارد ،استارت آپ هایی
اتفــاق بیفتد .معاون شــهردار
نظیر الوپیک قطعــا در برنامه
تهران افزود :ما با این امر فاصله
وزارت کار موظف به ایجاد حمایتیماقراردارند.
زیادی داریم؛ در کشور ما هنوز زمینههای الزم برای توسعه
وی تصریــح کرد :ما تاکنون
بنگاه ها نه توانایی و نه آمادگی استارتآپها است و تمرکز با بســیاری از اســتارت آپ ها
دارند که وارد شــهر هوشمند بر آنها میتواند بسیاری از نشست داشــتیم و با خیلی از
به معنای وسیع کلمه شوند اما آسیبهاوچالشهایموجود مدیران کارآفرین آن ها صحبت
برای اینکه از امکان هوشمندی در کشــور نظیر ترافیک ،کردیم و بویژه از ایده ها استفاده
اســتفاده کنیم و برخی از امور آلودگــی هوا و بیــکاری را میکنیم.
جاری شهر را هوشمند سازیم مرتفعسازد
مدیرعامل سازمان فناوری
اقداماتی انجام شده است .وی با
اطالعات و ارتباطات شهرداری
اشاره به استارت آپ هایی مانند الو پیک گفت :استارت تهران تاکید کرد ما مشکالت مشترکی داریم و یکی از
آپ ها تسهیــل گران این راه هســتند و با فکرهای اولویت های ما هم بحث اشــتغال شهری است که این
نویی که ارائه می کنند کمک می کنند که به ســمت استارت آپ ها خیلی می توانند در این حوزه به ما کمک
شهر هوشمند برویم؛ این استارت آپ ها یک ظرفیت کنند.فرجود افزود :به عنوان مثال ما به  ۴۵استارت آپ
در حوزه اشتغال و شــهر سالم هستند که شهرداری در حوزه حمل و نقل مجوز دادیم که برخی از آن ها مانند
باید از آن ها حمایت کند.
الوپیک در جذب نیرو و کاهش ترافیک بسیار موفق بوده
حضوراستارتآپهابرایشهرهوشمند
اند .این استارت آپ در مدت کوتاهی توانسته است راه
جدیوحیاتیاست
طوالنی را طی کند که از همه مهمتر اعتمادسازی برای
محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و شهروندانتهرانیاست.
ارتباطاتشهرداریتهرانگفت:ظهوروبروزاستارتآپ
حمایتشورایشهرتهرانازاستارتآپهای
ها برای شهر هوشمند جدی و حیاتی است و بدون ورود
خالقباهدفرفعچالشها
آن ها نمی توان به اهداف مدنظر در این سیاست کالن
رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت :شورای
رسید.فرجوددرپاسخبهاینسوالخبرنگارهمبستگی پنجم با تمام توان از استارت آپ هایی که با نگاه خالقانه
مبنی بر اینکه استارت آپی مانند الو پیک در دو روز و طی در جهت رفع چالش های این کالنشهر اقدام می کنند،
جشنواره ای در  24و  25اسفند قرار است  20هزار نیرو حمایتمیکند.
جذب کند ،گفت :حضور این استارت آپها برای شهر
محسنهاشمیضمنتاکیدبراهمیتاستارتآپها
هوشمند جدی و حیاتی است .ما ناچار به حرکت سمت در دنیای امروزی گفت :شورای شهر تهران کامال از این

کسب و کار نوین حمایت میکند و معتقدیم که دنیای
امروز به وجودشان بسیار نیاز دارد و کشورهای پیشرفته
به خوبی از پتانسیل آن ها بهره برده اند .رئیس شورای
اســامی شــهر تهران با بیان این مطلب که روزانه دو
میلیون نفر با متروی تهران جابجا میشوند و برای رفتن
به مقصدشان از هفتخط استفاده میکنند گفت :این
نشــان می دهد یکی از اصلی ترین نیازهای کالن شهر
تهران ورود در حوزه حمل و نقلی است .وی در پاسخ به
سوالخبرنگارمبنیبروروداستارتآپهایمختلفدر
اینحوزهمانندالوپیکگفت:ایناستارتآپهاتوانسته
اند به خوبی اعتماد مــردم را جلب کنند و در عین حال
ایجاداشتغالهمکردهاند.
هاشــمی ادامه داد :شورای اســامی شهر تهران از
فکرهای خالقانــه و ایده های بــه روز و نوین حمایت
می کند و شــهردار تهران نیز بر حرکت به سمت شهر
هوشمندتاکیددارد،امااینایدههابایدازطریقسمنها
به ما مراجعــه کنند و تا زمانی که ایــن اتفاق نیفتد ما
نمیتوانیمکاریبرایشانکنیم.
رئیس شــورای شــهر تهران در خاتمه با بیان این
مطلب که جمعیت شناور تهران و شهرک های اقماری
آن حدود  15میلیون است گفت :ماندن در این ترافیک
کالفگیهای زیادی ایجــاد میکند .ما نمیتوانیم این
ترافیک را حل کنیم بنابراین باید به یک آلترناتیو توجه
کنیم .در این میان استارت آپ ها می توانند بازوی قابل
اعتمادیباشند.
استارت آپ های مدرن و بومی
برایتسهیلامورجامعهضروریهستند
رضا علیزاده دیگر عضو کمیســیون صنایع مجلس
شورای اســامی گفت :الوپیک اســتارت آپ بومی با
تکنولوژی روز دنیا اســت .این نماینده مجلس شورای
اسالمی در گفتگو با همبستگی با بیان این مطلب اظهار
داشت :با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
مورد استارت آپها جلساتی داشته ایم ،استارت آپ ها
تکنولوژی روز هستند و ما باید از توسعه استارت آپ ها
حمایت کنیم .وی اضافه کــرد :این تکنولوژی در تمام
دنیا مورد استفاده قرار گرفته و نتایج خوبی داشته است
و امروز در ایران مورد اســتفاده قرار می گیرد .رشد این
تکنولوژی جدید در ایران بسیار شتاب داشته و توانسته
بازار مناســبی را هم ایجاد کند ،لذا ضروری است ما هم
موانع موجود بر سر آن را برداریم و شرایط مناسب برای
آنفراهمسازیم.
عضو کمیســیون صنایع و معادن گفت :انتظار ما
از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور این اســت
که در زمینه استارت آپ ها به دنبال ایده های جدید
بروند .توجه به اســتارت آپ ها امری مثبت اســت و
باید به صورت بومی اجرا شــود و آســیب کالنی به
برخــی طیفها وارد نشــود .علیزاده بــا بیان اینکه
اســتارت آپهایی مانند الوپیک بومی هستند گفت:
این تکنولــوژی و برنامه های به روز برای تســهیل
امور جامعه امری ضروری اســت .وی اظهار داشت:
وزارت کار موظــف به ایجاد زمینه هــای الزم برای
توسعه استارت آپ ها است و تمرکز بر آنها میتواند
بسیاری از آســیب ها و چالش های موجود در کشور
نظیر ترافیک ،آلودگی هوا و بیکاری را مرتفع سازد.

وزیر کشور اعالم کرد:

رشد ۵۰درصدی تجارت موادمخدر در فضای مجازی

وزیر کشــور از افزایش  ۸۷درصــدی تولید تریاک
در افغانستان در ســال  ۲۰۱۷میالدی خبر داد و گفت:
کشت ،تولید ،قاچاق و مصرف گروه کانابیس همچنان در
سطحجهانینیزروبهگسترشاست.
عبدالرضا رحمانیفضلی در شصت و یکمین نشست
کمیســیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل در وین
برگزارشد،گفت:انتخابآلیسیاماسیوبعنوانرئیساین
نشست و سایر اعضای هیات رئیسه را اعالم و از همکاری
و حمایت کامل هیات جمهوری اسالمی ایران در تحقق
اهداف نشســت به شــما اطمینان دهم .وی با اشاره به
گزارش  UNODCدر سال  ۲۰۱۷گفت :تولید تریاک
در افغانستان نسبت به ســال  ۲۰۱۶با حدود  ۸۷درصد
افزایش به میزان بیســابق ه  ۹۰۰۰تن در  ۲۰۱۷رسیده
است .ضمن اینکه کشــت ،تولید ،قاچاق و مصرف گروه
کانابیسهمچناندرسطحجهانیروبهگسترشاست.
وزیر کشــور بیان کرد :مصرف و تجارت آمفتامینها
و داروهای روانگردان جدید رشــد فزایندهای پیدا کرده
اســت .مصرف هروئین در مناطقی که قب ً
ال رو به ثبات
گزارش شــده بود ،مجددا در حال افزایش گزارش شده
و انحراف و قاچاق پیشسازها به یک تجارت غیر قانونی
دو سویه تبدیل شده است .همچنین تجارت مواد مخدر
در فضای مجازی و سایبری نسبت به سال  ۲۰۱۵تا ۵۰
درصد رشد را نشان میدهد.
رحمانیفضلی ادامه داد :پیوند مواد مخدر با ســایر

جرایمسازمانیافتهازجملهفسادوپولشوئیوقاچاقغیر
قانونی انسان ،افراطیگری و غیره پیچیدهتر شده است.
شتاب نرخ شیوع مصرف در بین زنان تا ۲۵درصد افزایش
را نشــان میدهد و هنوز اندکی کمتر از یک ششم افراد
نیازمنددرمان،بهخدماتدرمانیدسترسیدارند.
ویباطرحاینسوالکهچراعلیرغمتالشهایانجام
شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد
مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بینالمللی
در این خصوص ،شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه
با تولید مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟
گفت :پاسخ به این پرسش اساسی میتواند نقشه راه ما را
درمقابلهموثربااینپدیدهشومتعیینکند.
رحمانیفضلی افزود :متاسفانه باید اذعان کرد که این
موارد  -در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله عدم اجرای
مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصاً
برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی
شدن این موضوع  -سبب شــده تا همچنان مواد مخدر
بطور نگران کنندهای سالمت و رفاه جوامع را تهدید کرده
و کلیه بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشــور ها را در
معرض تهدید قرار دهد .وی گفت :شرایط در منطقه ما به
لحاظکشت،تولید،قاچاقموادافیونیوسوءمصرفمواد
افیونیباوخامتبیشتریمواجهاست.علیرغمتالشهای
دولتجمهوریاسالمیافغانستان،معضلکشتوتولید
مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد و همانطور که ذکر

شــد تولید تریاک در آن کشــور افزایشی جهشی و بی
سابقهداشتهاست.
وزیر کشــور گفت :در چنین وضعیتــی ،در مرتبه
نخست کشورهای همجوار و پس از آن سایر کشورها با
حجم گستردهتری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد
مخدردرگیرودرنتیجههزینههایسنگینتروخسارات
اقتصادی و اجتماعی بیشــتری را متحمل میشــوند.
افزایشتولیدوقاچاقموادمخدر،موجبتشدیدناامنی،
خشونت ،افراطیگری و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهای
مسیر برای دســتیابی به بازارهای جدید ،ادامه انحراف
پیش سازها ،جابجائی مسیرها و نهایتاً گسترش جرایم
ســازمان یافته ملی و فراملی میشود .رحمانیفضلی
تصریح کرد :به موازات این وضعیت ،تحتالشعاع واقع
شدنمسالهموادمخدردرسطحجهانی،تحتعناوینی
چون قانونیســازی مواد مخدر و یا در برخی موارد،
جرمزدایی کلــی از جرایم مرتبط با مواد مخدر،
در ســطح ملی و منطقهای ،کم توجهی به
«اصلمسئولیتمشترکبینالمللی»
و عدم اجرای قطعنامههای
مربوط به مساعدتهای
مالی ،فنی و تجهیزاتی
به کشــورهای متأثر
از اثــرات منفی قاچاق
موادمخــدر ،روند مبارزه

با معضل جهانــی موادمخدر را دچار چالش جدی کرده
و بخصوص تحمل کشورهای مبدآ ،همجوار و در مسیر
ترانزیترابهآستانهخودنزدیکترساختهاست.
وی ادامه داد :جمهوری اســامی ایــران بر این باور
است که مساله جهانی مواد مخدر بویژه مبارزه با جریان
غیرقانونیموادمخدرافغانستان،معضلیفرامرزیبودهو
مختصبهیکیادوکشورخاصنمیباشد،بلکهبراساس
اصــل مســئولیت مشــترک
بینالمللی ،وظیفهای است
که همه بایــد در قبال آن
ایفاینقشکنند.
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درآمد روزانه  ۳تا  ۴میلیون
تومانی متکدیان پایتخت

مهر :عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با
یادآوری درآمد روزانه  ۳تــا  ۴میلیون تومانی
متکدیان پایتخت از دســتگاه های اطالعاتی
وامنیتی درخواست کرد باندها و سرشاخه های
تکدی گری را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
ســلمان خدادادی با انتقــاد از اینکه برخی
متکدیان پایتخــت روزانه  ۳تا  ۴میلیون تومان
درآمد دارند فرهنگ سازی و عدم کمک مردم
را مهمترین راهکار حــل معضل تکدی گری
دانســت و گفــت :نهادهای فرهنگــی باید با
فرهنگ سازی مناسب جامعه را نسبت به عدم
کمک به متکدیان حرفه ای آگاه کنند.
نماینده مــردم ملکان در مجلس شــورای
اســامی تنها راهکار ریشه کردن تکدی گری
را عدم کمک مردم دانســت و افزود :شهرداری
به تنهایی از پــس جمع آوری و ســاماندهی
متکدیان بر نمی آید و باید این مهم با همکاری
ســایر دســتگاه ها به ویژه نیــروی انتظامی و
دستگاه قضا و مردم تحقق یابد.
وی بــا تاکید بــر اینکه بخــش عمده ای
از متکدیــان پایتخــت بــه صــورت باندی و
سازماندهی شــده فعالیت می کنند ،تصریح
کرد :درآمد باالی تکدی گری باعث شده افراد
به سمت و ســوی این معضل روی بیاورند؛ به
صورت جدی می طلبد دستگاه های اطالعاتی
و امنیتی این افراد را شناسایی و برخورد قاطع با
آنها را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مــردم ملکان در مجلــس دهم با
یادآوری اینکه تکدی گری جرم اســت ،ادامه
داد :متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی و کمک
ناآگاهانه مردم و بی توجهی دستگاه های متولی
تعداد متکدیان پایتخت در حال افزایش است؛
مردم باید کمک های خود را به ســازمان های
حمایتی تحویل دهند و تحت هیچ شــرایطی
به متکدیان کمک نکنند همچنین نیاز اســت
متکدیان پایتخت شناسایی و نیازمندان تحت
پوشش سازمان های حمایتی قرار گیرند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای
اســامی ،بــا انتقــاد از اینکــه اراده ای برای
شناســایی و برخورد با باندهــای فعال تکدی
گری وجود ندارد ،افزود :به ســهولت می توان
همانطــور که در تمامی حوزه ها شــبکه های
زیرزمینی شناســایی و با آنها برخورد می شود
متکدیانی که ســرچهارراه ها و آشکارا تکدی
گری می کنند را نیز شناسایی کرد اما متاسفانه
اراده ای برای این کار وجودندارد.

افزایش «حق بیمه» پرداختی
بیمهشدگان در سال آینده

ایسنا  :مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر ســطوح
دســتمزدی و مبلغ حــق بیمه کشــاورزان و
روستاییان در سال  97را اعالم کرد.
محمدرضا واعــظ مهدوی دربــاره میزان
افزایش ســقف و کف ســطوح درآمدی بیمه
شدگان تحت پوشش این صندوق در سال آتی
اظهار کرد :کف ســطح درآمدی در سال آینده
 480هزار تومــان خواهد بود ،بر این اســاس
میزان حق بیمه پرداختی از سوی بیمه شدگان
ماهانه  20هزار تومان و ساالنه  240هزار تومان
خواهدود.
وی افزود :سیاست ما این است که بیشتر در
این سطح در آمدی پیش برویم.
به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر ،باالترین
سطح در آمدی نیز به حدود  860تا  900هزار
تومانمیرسد.
پاییــن تریــن ســطح درآمــدی ماهیانه
مشــموالن در ســال  350 ،96هزار تومان و
بیشــترین درآمد ماهیانه  800تومان بود که
برای سال آینده مشمول افزایش خواهد شد.

معرفی معلوالن برای اشتغال در
ادارات و سازمان های دولتی

مهر :معاون امور توانبخشــی بهزیســتی
استان تهران از معرفی معلوالن برای اشتغال در
ادارات و سازمان های دولتی خبر داد.
محمدرضا اسدی با اشــاره به برنامه ریزی
سازمان بهزیستی اســتان تهران در سال آتی
برای معلوالن اظهار کرد :در این زمینه با توجه
به تصویب الیحه حمایــت از حقوق معلوالن،
برنامه ها بر این اساس انجام خواهد گرفت.
وی با اشــاره به اشــتغال معلوالن اســتان
تهران گفت :در ایــن زمینه تعداد قابل توجهی
از معلوالن فــارغ التحصیل پشــت نوبت قرار
دارند کــه امیدواریم بــا اجرای مــواد قانون
حمایت از حقوق معلوالن ،مشکل اشتغال آنها
برطرفشود.
معاون امور توانبخشــی بهزیســتی استان
تهران ادامه داد :رایزنی با ســازمان ها و ادارات
و همچنین بخش های خصوصی برای اشتغال
معلوالن یکی از اقداماتی است که در این زمینه
پیش بینی شده است.
وی اضافــه کرد :پوشــش بیمــه ای لوازم
توانبخشــی معلوالن یکی دیگر از برنامه هایی
است که در سال آینده اجرا خواهد شد.

