دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

همسان سازی حقوق بازنشستگان به درستی اجرا شود

رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی
گفت :همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در حال اجرایی
شدن است و ادامه دار خواهد بود.حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با
خانه ملت ،در مورد آخرین وضعیت همسانس��ازی حقوق بازنشستگان
گفت :همسانسازی حقوق بازنشستگان حق طبیعی بازنشستگان است
و باید به درستی به مرحله عملیاتی شدن برسد.نماینده مردم همدان در
مجلس شورای اس�لامی افزود :دولت موظف است طبق ماده ( )30قانون
برنامه ششم توس��عه نسبت به متناسبس��ازی حقوق بازنشستگان،

مستمریبگیرانووظیفهبگیراناهتمامورزد.متاسفانهدر
دولتقبلاینهمسانسازیبا ۴سالتاخیرانجامپذیرفت.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در
مورد تاثیر همسانس��ازی در ورشکستگی صندوقهای
بازنشستگیکشورگفت:درحالحاضربیشترصندوقهای
بازنشستگیکشورورشکستههستندواینموضوعارتباطیبهبازنشستگان
ندارد .بازنشستگان طی  ۳۰سال گذشته تمام حق بیمه خود را پرداخته
و نباید از ورشکستگی این صندوقها متضرر شوند ،اگر قانون به درستی

توزیع نامناسب کتابهای درسی
با گذشت سه هفته از آغاز سال تحصیلی!

در حالیکه بیش از  ۳هفته از بازگش��ایی م��دارس میگذرد ،اما
کتابهای درس��ی به صورت پراکنده در بین دانشآموزان توزیع
ش��ده و هن��وز عد ه زیادی به کتابهای درس��ی خود دسترس��ی
ندارند.به گزارش آنا ،این امر در ش��رایطی اتفاق افتاده اس��ت که
در دو س��ال گذش��ته ،تمامی آموزشها به صورت مجازی برگزار
شد و با گس��ترش و توزیع س��ریع واکسیناس��یون دانشآموزان
و معلم��ان بنا ش��د از نیمه آبان ماه مدارس ب��ه صورت حضوری
برگزار شود و هنوز مسئوالن برای تهیه و توزیع کتابهای درسی
هیچ اقدامی انجام ندادهاند .در همین خصوص محمد حس��ننژاد
کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به نرسیدن کتب درسی
به دس��ت برخی دانشآموزان میگوید« :معتقدم اصلیترین علت
توزیع نامناس��ب کتابهای درسی ،عدم پذیرش مسئولیت توسط
بخشهای مختلف و افراد ذیمدخل است ».وی با بیان اینکه این
امر به تعدد سامانههای وزارتی باز میگردد عنوان میکند« :تعدد
سامانهها در وزارت آموزش و پرورش و اتصال سامانه ثبت سفارش
کتابهای درسی به این سامانهها و بهروز رسانیهای با وقفه چند
روزه آنها ،باعث ش��ده تا مش��کالت این س��امانهها که ارتباطی به
خانوادهها و والدین پیدا نمیکند ،مس��تقیما به آنها مربوط ش��ود
و در دریافت کتاب درس��ی با مش��کل مواجه شوند و این الزام به
ثبت و تأیید در س��امانهها باعث ش��ده خانوادهها ندانند که مقصر
نرس��یدن کتاب به دست فرزندشان در ابتدای سال تحصیلی ،چه
کسی است و از کدام دستگاه باید موضوع را پیگیری کنند».
>ناهماهنگی در بخشهای مختلف وزارت آموزش و پرورش

حس��ننژاد ،به ناهماهنگی بخشهای مختلف در وزارت آموزش و
پرورش اش��اره و عنوان میکند« :در فرآیند ثبت سفارش و توزیع
کتابهای درس��ی بخشهای مختلفی مانن��د ادارات کل آموزش
و پ��رورش ،مناط��ق و مدیریتهای آموزش و پ��رورش و مدارس
دخیل هستند ،اما باز هم شاهدیم وقتی کتابی به دست دانشآموز
نرسیده ،هر بخش مشکل را به گردن بخش دیگری میاندازد که
پیامد آن ،سردرگمی والدین است و و عدم بهرهگیری از توانمندی
افراد مجرب در فرآیند توزیع کتابها عامل دیگر بروز اش��کاالت
است».وی ادامه داد:اگرچه بهرهمندی از نیروی انسانی تخصصی،
آگاه ،آش��نا به امور و توانمند ،متضمن موفقیت در امور است و در
س��ازمان آموزش و پرورش افراد توانمند بسیاری وجود دارند ،اما
برای توزیع کتاب درسی که در طول سال یک مرتبه و به صورت
گسترده انجام میشود ،نیازمند افرادی هستیم که این چرخه را به
خوبی بشناسند ،به راحتی جلوی توزیع خارج از چرخه را بگیرند،
مقتدر و دلس��وز باشند اما در این سالها شاهدیم همین افراد که
باید وزنهای برای رفع مش��کالت باش��ند ،خود با ناآگاهیشان بر

امور ،به مش��کالت افزودهاند .این کارشناس با اشاره به بستهبندی
ناقص و توزیع سلیقهای کتب درسی میافزاید« :اولین وظیفه یک
مسئول انبار و یا مسئول توزیع ،تحویل گرفتن دقیق و توزیع روی
ضوابط است ،اما ش��اهدیم که در فرآیند توزیع کتابهای درسی
بس��تهبندیهای صورت گرفته از سوی مراجع باالدستی یا ناقص
بوده یا عامل توزیع به تعداد درس��ت تحویل نمیگیرد و یا اینکه
همین عامل توزیع ،کتابها را سلیقهای و بدون دقت کافی و عدم
رعایت ضواب��ط توزیع میکند که باعث میش��ود در یک منطقه
علیرغم ثبت کتاب درس��ی با نام دانشآموز ،شاهد باشیم فردی
بدون ثبتنام کتاب را تحویل بگیرد و فرد دیگری با داش��تن فرم
ثبتن��ام ،کتابهایش را تحویل نگیرد .در ای��ن بحث نیز نظارت
دقیق و مستمر اهمیت به سزایی دارد».
>سهلانگاری مدیران مدارس در پیگیری کتابهای درسی

البت��ه از ک��م دقت��ی و س��ادهانگاری برخی مدیران م��دارس نیز
نمیت��وان غافل ش��د ثبت در س��امانه س��یدا و تأییدی��ه ثبتنام
دانشآموزان به منظور ثبت س��فارش کتابهای درسی نخستین
اصلی اس��ت که ب��رای در اختیار قرار دادن کتابهای درس��ی به
دانشآموزان در زمان معین و تعریف ش��ده م��ورد تأکید بود ،اما
به گفته ش��اهدان برخی مدیران به دلیل سادهانگاری ،کمدقتی و
گاه به دلیل ناآگاهی به فرآیند ثبتنام و ثبت س��فارش کتابهای
درس��ی باعث میشوند که کتابها به موقع به دست دانشآموزان
نرسد و برای اینکه این قصور خود را مخفی کنند ،آن را به گردن
بخشه��ای دیگر میاندازند .وی ادامه میده��د« :وقتی در مورد
چنین اقدام مهمی هیچ نظارتی وجود نداش��ته باشد در این میان
اف��رادی که در چرخه حضور دارند هر طور که مایل باش��ند عمل
میکنن��د و روابط بر ضوابط ارجحیت پیدا میکند .در این زمینه
باید س��ازمان پژوهش ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و

اجتماعی
اجرا نشده و یا شاهد ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
هس��تیم این مبحث بازمی گردد به عملکرد مس��ئوالن و
هیچ گونه ارتباطی به بازنشس��تگان ن��دارد .حق طبیعی
بازنشس��تگان اس��ت که حقوق آنها با توجه به تورم رشد
داشته باشد .نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد :باید
صندوقهایبازنشستگیاصالحشوندوهمچنینشفافیتاینصندوقها
مشخصگردددرحالحاضربسیاریازاینصندوقهاشفافیتالزمراندارنددراین
بینحقوقبازنشستگانبایدمتناسببانرختورمواقعیجامعهباشد.

تعدد سامانهها در وزارت آموزش و پرورش و
اتصال سامانه ثبت سفارش کتابهای درسی
به این سامانهها و بهروز رسان یهای با وقفه چند
روزه آنها ،باعث شده تا مشکالت این سامانهها
که ارتباطی به خانوادهها و والدین پیدا نم یکند،
مستقیما به آنها مربوط شود و در دریافت کتاب
درسی با مشکل مواجه شوند و این الزام به ثبت و
تأیید در سامانهها باعث شده خانوادهها ندانند
که مقصر نرسیدن کتاب به دست فرزندشان
در ابتدای سال تحصیلی ،چه کسی است و از
کدام دستگاه باید موضوع را پیگیری کنند
مرکز حراست به دقت گلوگاهها را زیر نظر بگیرند تا هیچ روزنهای
در این میان به وجود نیاید و مردم آس��یب نبینند ».در واقع باید
گف��ت همه این بیبرنامگیها ،ع��دم دقتها ،عدم نظارتها و ...بر
مش��کالت خانوادهها میافزاید و باعث میش��ود دچار سردرگمی
ش��وند .ش��اید دانشآموزان متوسطه ش��ور چندانی برای دریافت
کتابهای جدید نداش��ته باش��ند ،اما قطعا دانشآموزان س��نین
پایینتر به ویژه دانشآموزان ابتدایی ،ش��ور و ش��وق زیادی دارند
ت��ا کتابهای جدی��د خود را هر چ��ه زودتر تحوی��ل گرفته و از
داش��تن آن لذت ببرند .این کارش��ناس ح��وزه آموزش و پرورش
خاطرنشان میکند« :آسیبشناسی یک اقدام پس از اجرا ،بخش
مهم��ی از موفقیت در اج��رای را تضمین میکند ،به ویژه اگر این
فرآیند وس��یع باشد .همه ساله در خصوص ثبت سفارش و توزیع
کتابه��ای درس��ی آسیبشناس��ی صورت میگی��رد و خألهای
موجود هم شناسایی میشود ،بنابراین انتظار میرود که یک سال
بعد این آسیبشناس��ی به کمک آمده و مش��کالت کمتر شوند».
به هر حال ،س��ال تحصیلی  ۱۴۰۱ -۱۴۰۰با همه اما و اگرهایش
در همهگیری ویروس کرونا ،آغاز ش��د ،اما در این میان همچنان
یکی از مشکالت آغاز سال تحصیلی یعنی عدم برخورداری برخی
دانشآموزان از کتاب درس��ی به طور کامل حل نشده است .اینکه
چه میش��ود پس از این همه س��ال ،این همه تجربه و در اختیار
داش��تن فناوریهای نوین باز هم ش��اهد آن هس��تیم که در آغاز
س��ال تحصیلی بعضی دانشآم��وزان در یک کالس کتاب دارند و
برخی دیگر ندارند و همچنان مش��غول پیگیری از مدیر مدرس��ه،
مس��ئوالن ادارات آموزش و پرورش و هر جای دیگر برای دریافت
کتاب درس��ی هستند و پاس��خهای مختلفی میشنوند ،که جای
تأمل دارد .در نهایت اینکه ،اگرچه اصلیترین علت توزیع نامناسب
کتابهای درس��ی ،عدم پذیرش مس��ئولیت توس��ط بخشهای
مختلف و مس��ئوالن این حوزه اس��ت ،اما اگر هر فرد و س��ازمانی
خود را مس��ئول پیگیری این امر میدانس��ت در نهایت ش��رایط
بهگونهای برنامهریزی میش��د که یک نفر پاس��خگوی اصلی این
مشکالت باش��د ،از این رو همه مجبور بودند از افراد زیرمجموعه
موضوع را پیگیری و گره این کالف س��ردرگم را باز کنند تا مردم
دچار چنین معضلی نشوند.

ِ
قدرت خرید مردم
کاهش

تخممرغ ،نان و برنج خارج از استطاعت کمدرآمدها

بیش از س��ه م��اه از روی کار آمدن دولت س��یزدهم میگذرد؛ باید
بپذیریم طبقات مختلف مردم به خصوص دهکهای فرودس��ت ،به
دلیل شعارهای انتخاباتی عدالت-محور و برابریخواهان ه این دولت،
به آن رای دادند و به آن امید بس��تند؛ انتظار کارگران ،بازنشستگان
و الیههای فرودست مزدبگیران این است که سیاستهای اقتصادی
دولت سیزدهم با دولتهای قبل ،حداقل با دولتهای لیبرالی پس
از جنگ متفاوت باش��د و بع ِد دههها افزای��ش نابرابری و باال رفتن
شدید ضریب جینی ،عدالت و برابری به متن زندگی مردم بازگردد.
اما آیا دولت سیزدهم در زمین ه بهبود وضع معاش طبقات فرودست
طبقاتی بیامان و افسارگس��یخته ،موفق خواهد بود
و کاهش تضاد
ِ
چراکه حتی یک «موفقیت نس��بی» نیز میتوان��د امید به آینده را
زنده نگه دارد.

ً
>حتما تورم را مهار میکنیم

ب��ه گزارش ایلن��ا ،یکی از رویکرده��ای اصلی دولت س��یزدهم در
جدالهای انتخاباتی« ،مهار تورم» ب��ود؛ مدیران اقتصادی و وزرای
دول��ت محور تالشهای خ��ود را تالش برای مهار ت��ورم و کنترل
قیمتها عنوان کردند؛ کافیس��ت به چند اظهارنظر این مس��ئوالن
ِ
مدیریت دولت توجه کنیم:
در اولین روزهای نشس��تن بر صندل��ی
«سیدرضا فاطمی امین» ،وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن وتجارت در
جلس��ه دفاع از خود در مجلس شورای اسالمی تورم را یک بیماری
مزمن در اقتصاد ایران دانس��ت و از کاهش آن به نصف تورم س��ال
 ۱۳۹۹در س��ال  ۱۴۰۲و پس حرکت به س��مت تک رقمی شدن،
سخن گفت.
«س��ید احس��ان خاندوزی» وزیر پیش��نهادی اقتصاد با بیسابقه و
مزمن خواندن تورم کنونی در جلس��ه مجلس گفت :در کوتاه مدت
مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد
کالن و مهار پایدار تورم است .وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت:
اگر چه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاهها و زمان و
مجالی برای به سرانجام رساندن است ،اما از روز اول تمام تالش خود
را برای تأمین کس��ری بودجه از روشهای غیر تورمزا ،کنترل رشد
بیضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
حج��ت عبدالملکی (وزی��ر کار دولت س��یزدهم) در اولین واکنش
مطبوعاتی به بحران معیش��ت کارگران ،از لزوم مهار تورم به عنوان

راهکار پایدار و زودبازده س��خن گفت و اعالم کرد تنها با مهار تورم
میتوان معیشت مزدبگیران را بهبود بخشیبد و نمیتوان مدام دست
ب��ه افزایش حقوق زد .کمی جلوتر میآییم؛ چهاردهم مهرماه ،علی
صالحآب��ادی (رئیس کل بانک مرکزی) در اولین گفتوگوی خود با
ش��بکه خبر که زنده پخش شد اعالم کرد :تالش میکنیم با کمک
وزارتخانهای مربوطه از جمل��ه وزارت صنعت ،آرامش را در ماههای
آین��ده در بازارهای مختلف ایجاد کنیم .همچنین ثبات بازار ارز در
اولوی��ت ما قرار دارد.وی با بیان اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی بر
ش��بکه بانکی گفت :تالش میکنیم با کنترل پایه پولی و همچنین
جلوگی��ری از اضافه برداش��ت بانکها از منابع بان��ک مرکزی ،بازار
را کنترل کنیم و با کمک ش��بکه بانکی از اضافه برداش��ت بانکها
جلوگیری شود .صالحآبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد،
گفت :در عین حال س��ازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه
باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری
بودجه اقدام میش��ود که در عین حال پای��ه پولی افزایش بیرویه
نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.
>تورم رسمی  ۵۰درصد!

در ارزیابی بازاری که سالهاس��ت گرفتار بحران و کش��مش است
ب��ه جز اعداد و ارق��ا ِم مایوسکنندهای که مرکز آمار ایران منتش��ر
کرده (تورم در ش��هریور  ۱۴۰۰به نزدیک  ۵۰درصد رسیده و تمام
ش��خصهای تورمی بالاس��تثنا به نس��بت ماه قبل رکورد زدهاند)،
دادههای تورمی بازار نشان از بحرانی که در تمام این سالها عمیق
ش��ده اس��ت ،دارند .اگر دادههای مربوط به زمین و ملک و خودرو
را کنار بگذاریم چراکه هیچ تناس��بی با دغدغههای روزمر ه زندگی
مزدبگیران کم درآمد ندارند؛ در س��بد خوراکیها که س��بد اصلی
دهک ش��ش (کارگران حداقلبگیر) اس��ت ،حتی اگر کاالها و اقالم
الکچری مثل گوش��ت قرمز و سفید و ماهی را کنار بگذاریم ،بازهم
ی بیداد میکند؛ حتی تخم مرغ؛ نان و برنج ،خارج از استطاعت
گران 
مزدبگیران کم درآمد ایستادهاند و بازار احتماال در انتظار یک شوک
کامل ارز دولتی است.
برآمده از حذف
ِ

>نظر کارشناسان و فعاالن

احس��ان سلطانی،کارش��ناس اقتصادی در ارتباط با بحران معیشت

مردم میگوید :انواع م��واد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار
یافت میشود ،اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی الزم
مانند گوش��ت و میوه را از دس��ت دادهاند که حداقل نیمی از مردم
دچار فقر مواد غذایی ش��دهاند ،آن هم در کشوری که منابع متنوع
نفت ،گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر س��ر چهارراه شرق و غرب
واقع ش��ده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار اس��ت .قدرت خرید
گوشت به پایینترین میزان در چند ده ه اخیر رسیده است .صعود
بیقاعده قیمت ارز از یکس��و و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از
سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف
تحریمهای قبلی و یک چهارم سالهای  ۱۳۸۸-۸۹سقوط پید کند.
قیمت دالر بر اس��اس قدرت خرید م��واد غذایی به بیش از دو برابر
قیمت کنونی یعنی ۵۷۰۰۰تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی
کار کشور نیز محاسباتی روی تورم و تاثیری که نرخ تورم انباشته بر
دس��تمزد کارگران دارد ،انجام داده؛ او میگوید :اگر کارگر با حقوق
ثابت هستید و تاریخ اول فروردین  ۱۴۰۰یک قرارداد کار با حقوق
 ۱۰میلیون تومان بس��ته بودید ،قدرت خری��د این پول در آخرین
یکم ش��هریور ۱۴۰۰به  ۶۷۶۰هزار تومان
دریافت ش��ما در س��ی و ِ
کاهش یافته! بنابراین دول��ت از محل تورم  ۱۹درصد از کل درآمد
ما را برداشت و به نفع خودش مصادره کرد؛ به این پدیده میگویند
«مالیات تورمی» .این رقم ،عالوه بر مالیات آشکاری است که دولت
در قالب مالیات بر درآمد از ما اخذ کرده اس��ت .او ادامه میدهد :با
توجه به متوس��ط  ۱۵درصدی مالیات بر حقوق ،در مجموع دولت
در شش ماه گذشته ،نزدیک به  ۳۵درصد از حقوق ما را به صورت
مالیات کسر کرده اس��ت که یکی از بزرگترین نرخهای مالیاتی در
دنیاست! اینکه دولت مدعی است ما از مزدبگیران مالیات نمیگیریم،
اص ً
ال درس��ت نیس��ت؛ دولت عالوه بر مالیات فیشهای حقوقی ،با
ایجاد تورم ،رسماً از جیب ما برداشت میکند! با این حساب ،قدرت
خرید دستمزد کارگران و بازنشستگان مدتهاست که به شدت افول
غول مهیب تورم ،نیازمند تاکتیکهای موثری است
کرده؛ جنگ با ِ
ذینفع
که بتواند در واقعیت نتیجهبخش باشد ،اما وقتی اصلیترین
ِ
تورم «دولتها» باش��ند و مالیاتهای تورمی که مردم میپردازند،
صرف جبران کسری بودجه دولتها شود ،آیا میتوان امیدوار بود که
این مسیر معیوب باالخره متوقف شود؟

آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران به زودی برگزار میشود
ناصر امانی عضو شورای اسالمی شهر تهران در مالقات  6ساعته ای که
با کارکنان منطقه 9داشت بر رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی
کارکنان ش��هرداری تهران تاکید و خب��ر از برگزاری آزمون تبدیل
وضعیت کارکنان شهرداری تهران داد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ،9ناصر امانی عضو شورای اسالمی
شهر تهران با حضور در شهرداری منطقه  9ضمن گفتگو با کارکنان
گف��ت :تامین رفاه و بهبود وضعیت معیش��ت کارکنان ش��هرداری
تهران از جمله مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است تا شاهد
انگیزه بخشی به کارکنان و در نهایت ارتقاء خدمترسانی به شهر و
شهروندان باشیم.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر با تاکید بر امنیت
ش��غلی کارکنان ش��هرداری تهران گفت :در راستای عدالت شغلی،

پیگیر قطعی ش��دن دستورالعمل جدید استخدام و تبدیل وضعیت
کارکنان ش��هرداری با توجه به سوابق شغلی هستیم ،در این راستا
هماهنگیهای الزم میان معاونت سرمایه انسانی شهرداری و سازمان
امور اداری و استخدامی کشور ایجاد شده است.
امان��ی ابراز امیدواری کرد آزم��ون تبدیل وضعیت کارکنان تا پایان
سال جاری برگزار خواهد شد.
وی در ادام��ه خب��ر از حذف تعرفه 10درصدی فرانش��یز از فرآیند
درمان کارکنان شهرداری با هدف بهبود وضعیت بهداشت و درمان
و خدمترسانی به کارکنان خدوم شهرداری داد.
امان��ی در ادام��ه رویکرد مدیریت ش��هری در دوره نوی��ن را بهبود
وضعیت خدمترس��انی و خارج ک��ردن پایتخت از وضعیت رکود و
رخوت عنوان کرد و گفت :مدیریت شهری با رویکرد خدمتی دوباره

در راستای تهرانی سربلند درصدد جاری کردن خونی تازه در کالبد
و فضای پایتخت و ایجاد است.
وی اولویتهای مدیریت شهری در دوره ی ششم را اتمام پروژههای
نیمه تمام و س��پس تعریف پروژههای جدید برشمرد و اضافه کرد:
تامین نیازهای خدمات ش��هری به عنوان یک��ی از مطالبات اصلی
ش��هروندان از جمله تاکیدات مدیران ش��هری است تا شاهد بهبود
وضعیت نگهداشت شهر ،فضای سبز و بهسازی معابر باشیم.
عضو شورای اسالمی شهر تهران در خاتمه بیان داشت :در گام دوم
نی��ز با عنایت به رویکرد اعتالی تهران به عنوان کالن ش��هر الگوی
جهان اسالم توس��ط ش��هردار پایتخت ،برنامههایی با هدف حفظ
هویت ایرانی و اسالمی و خدمترسانی جهادی به شهروندان شریف
در حال تدوین است.
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زنان

روایتی از نمایش فقر در کف خیابان

لزوم توجه مدیریت شهری تهران

تصادفات س��اختگی یکی از راههای کسب پول
در جامعه ش��ده و افرادی ک��ه درآمدی ندارند
و وضعیت مالیش��ان مناسب نیست دست به
دلیل این
چنی��ن اقدامی میزنند؛ اما آی��ا تنها ِ
افراد فقر اس��ت؟به گزارش برنا؛ دست و پایش
میش��کند و بهانه میکند که ش��کم گرس��نه
چیزی نمیفهمد .خ��ودش را جلوی خودروی
دیگران میاندازد تا فق��ط بتواند قدری راننده
را بچاپ��د و ب��رای چند روز ام��رار معاش کند.
زندگ��یاش با همین پولها تامین میش��ود و
خودش را اینط��ور اداره میکند .درآمد خوبی
هم دارند ش��اید بتوان اینط��ور گفت کمتر از
بقیه کار میکنند و بیشتر از بقیه پول میگیرند
چراکه کارشان شاید در ماه یک تا دوبار تصادف
س��اختگی باش��د و روزهای بعدی را استراحت
میکنن��د تا حالش��ان جا بیاید و مجدد س��ر
کارشان برگردند!رانندگان طعمه آنها میشوند
و این طعمهها را بیشتر در شب شکار میکنند
و سعی دارند به نوعی آنها را بچاپند .علی یکی
از همی��ن طعمهها بود که هن��گام رانندگی در
شب فردی خودش را مقابل خودرو او انداخت و
ادعا کرد در تصادف آسیب جدی به او وارد شده
و راننده مجبور ش��د دیه نسبتا زیادی پرداخت
کند.تصادفات س��اختگی یکی از راههای کسب
پول در جامعه ش��ده و ادعا میشود افرادی که
درآمدی ندارند دست به چنین اقدامی میزنند.
م��ا نیز به عنوان روز جهانی فقر به س��راغ این
موضوع رفتیم ،در واقع شاید یکی از نمایشهای
فقر در جامعه ،این باش��د که افراد برای تامین
خودشان دس��ت به چنین کاری میزنند و به
راهاندازی تصادف ساختگی سعی در سر کیسه
ک��ردن رانندگان خ��ودرو و ام��رار معاش خود
دارن��د اما باید دید آیا واقعا فقرا دس��ت به این
اقدامات میزنند؟هرچند ک��ه راههای دیگری
برای پول درآوردن هس��ت اما این افراد بدترین
راه را انتخاب میکنند و نه تنها خودشان ،بلکه
بسیاری از افراد را درگیر میکنند و هزینههای
زی��ادی را بر گردن دولت میگذارند .پزش��کی
قانون حرفهای جالب��ی زده و گفته این افراد
خیلی دلش��ان را خوش نکنن��د که میتوانند
ب��ه راحت��ی دیه بگیرن��د چراکه کارشناس��ان
پزش��کی قانونی میتوانند تصادفات حقیقی را
از ساختگی تشخیص دهند.علی اصغر قربانی،
کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی
قانونی ،در گفتوگو با برنا ،درباره آمار تصادفات
ساختگی ،گفت :یکی از موضوعاتی که بیشترین
مراجعه به پزش��کی قانونی را ش��امل میشود
مربوط ب��ه تصادفات و نزاع اس��ت و گاهی نیز
افراد خودزنی کرده و با ایجاد سانحه و تصادف
ساختگی مدعی آسیبهای جسمانی میشوند.
او با اشاره به اینکه افرادی که تصادفات ساختگی
راه میاندازند عمدتا با هدف اخذ دیه یا ارش و
جبران خس��ارت آس��یبهای ادعای��ی ویژه از
ش��رکتهای بیمه اس��ت ،ادام��ه داد :مدعیان
آس��یب ناشی از تصادفات س��اختگی هم برای
دریافت خسارت باید به پزشکی قانونی مراجعه
کنند تا بهزعم خود با اخذ نظریه کارشناس��ی
برای ارائه به مقامات قضائی یا شرکتهای بیمه،
قادر به اخذ خسارات شوند .اما پزشکی قانونی بر
اساس معاینه و شرح حال و مستندات ارائه شده
و همینطور مس��تندات درخواستی ،اظهارنظر
میکند و در آخر نظریه نهایی کارشناسی خود
را به مراجع قضائی برای مختومه شدن پرونده
و خس��ارت احتمالی ارائه میدهد.کارش��ناس
حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی با
بیان اینکه در مواردی که پس از بررس��یهای
انجام شده مش��خص میشود صدمات صاحب
پرونده س��اختگی بوده ،متعاقبا این موضوع به
مقام قضائی و مرجع اس��تعالمکننده منعکس
میشود ،بیان کرد :در حال حاضر این واقعیت
مش��خص ش��ده که برخی تصادفات ساختگی
هس��تند و افراد یا گروهی اق��دام به تصادفات
و حوادث س��اختگی میکنن��د.او در خصوص
مصدوم��ان تصادف��ات س��اختگی ادام��ه داد:
برخی از صدمات ایجاد ش��ده مثل شکستگی
استخوانها ش��دید است و آسیبهای جدی و
گاه جبران ناپذیر به س�لامت فرد وارد میکند.
این در حالی است که این صدمات غالبا توسط
کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص داده شده
و همچنین سیس��تم قضایی آنان را شناسایی
میکند.طبق آمار پزشکی قانونی در سال ،99
 533مورد تصاف ساختگی توسط افراد صورت
گرفت��ه که  461مورد آن م��رد و  72مورد آن
زن هستند .همچنین در استان تهران  35مورد
تصادف س��اختگی روی داده که  32مورد مرد
و  3م��ورد آن زن بوده اس��ت.اما در میان نقش
پلی��س پر رنگتر اس��ت چراکه پلی��س راهور
هنگام بروز تصادفات اولین مرجعی اس��ت که
ورود پیدا میکند پس در طرح موضوع میتواند
تاثیرگذار باشد .در واقع اگر کارشناسان پلیس
راه��ور هنگام کش��یدن کروکی توج��ه الزم را
داشته باشند شاید در کاهش موضوع تصادفات
ساختگی شاهد اتفاقات خوبی باشیم .سرهنگ
عیناهلل جهان��ی ،معاون اجتماع��ی و فرهنگ
ترافی��ک پلیس راه��ور ناجا ،درب��اره تصادفات
س��اختگی گفت :رئیس بیمه اع�لام کرده بود
 20درصد پرداختیها بیمه براس��اس تخلفات
و تقلب طرفین تصادف بوده اس��ت.او با اش��اره
به اینکه نقش کروکیهای پلیس این است این
 20درص��د را به صفر برس��اند ،افزود :پلیس با
هوشمندس��ازی در ارائه خدمات به دنبال این
است به این کالهبرداریها ،تخلفات و دریافت
پولهای ناحق از شرکتهای بیمه و افراد پایان
دهد.جهانی ادامه داد :پلیس راهور هر تصادفی
که س��ر صحنه بعد از کارشناسی احساس کند
صحنهس��ازی اس��ت به مامور انتظامی گزارش
داده و بعد از تش��کیل پرونده به مرجع قضائی
معرفی میکند.

عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران بر لزوم
توجه به زن��ان توانمند در مدیریت ش��هری
تهران تاکید کرد.نرگس معدنی پور در گفتگو
با میزان در مورد توج��ه به زنان در مدیریت
ش��هری شش��م تهران اظهار ک��رد :اعتقاد ما
در مدیریت ش��هری ششم تهران به شایسته
ساالری است؛ یعنی باید به ظرفیت بانوان در
مدیریت شهری توجه ویژهای شود .وی افزود:
زنان در شهرداری تهران توانایی باالیی دارند و
میتوانند پستهای مدیریتی را به خوبی اداره
کنند .عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت:
زنان توانمند در شهرداری تهران زیاد هستند
و زنان ش��ورای اسالمی شهر تهران نیز تالش
خواهند کرد به زنان ش��هرداری تهران توجه
ویژهای شود تا بر اس��اس شایسته ساالری و
توانمندی زنان س��هم خوبی در پس��تهای
مدیریت شهری داشته باشند.

جان بده ،پول بگیر!

به زنان توانمند

حمل و نقل

بازنگری در منع تردد شبانه
و طرح ترافیک

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای
شهر تهران گفت :پیشبینی شده است که با
هماهنگی ستاد ملی کرونا ،ترددهای شبانه و
طرح ترافیک مورد بازنگری قرار گیرد .س��ید
جعفر تشکری هاش��می ،در گفتوگو با ایلنا
درب��اره تجهیز ناوگان حم��ل و نقل تهران با
توج��ه به وعدهه��ای مدیریت ش��هری دوره
جدید اظهار کرد :کمبودهای جدی در ناوگان
حمل و نقل و هم در نگهداشت ناوگان داریم.
اکنون به جد نیازمند برنامهای برای بازسازی
و تعمیرات ناوگان از رده خارج هستیم و عالوه
بر این باید خرید ناوگان جدید را دنبال کنیم.
در ه��ر دو زمینه اقداماتی در دوره قبل انجام
شده است ،اما به ثمر نرسیده است.

محیط زیست

۶۳درصد مخازن
سدهای کشور خالی است

درحالی که سال گذشته در همین زمان بیش
از ۵۰درصد مخازن س��دهای کش��ور پر بود،
امروز تنها ۳۷درصد مخازن س��دهای کشور
پر و ۶۳درصد خالی است .به گزارش تسنیم،
طب��ق جدیدترین گزارش رس��می ش��رکت
مدیریت منابع آب ایران ،از ابتدای س��ال آبی
ج��اری (اول مهر  )۱۴۰۰تا بیس��ت و س��وم
مهرماه در مجم��وع  ۸۶۰میلیون مترمکعب
آب وارد مخازن س��دهای کش��ور شده است.
این درحالی اس��ت که در مدت مش��ابه سال
قب��ل ،میزان ورودی آب به مخازن س��دهای
کش��ور یکمیلیارد و  ۱۹۰میلیون مترمکعب
بود و مقایسه آن با میزان ورودی آب در سال
جاری ،نش��ان از افت  ۲۸درصدی ورودی آب
به مخازن س��دهای کشور در  ۲۳روز ابتدایی
سال آبی جاری دارد .همچنین میزان خروجی
آب از مخازن س��دهای کش��ور در این مدت
یکمیلی��ارد و  ۶۹۰میلی��ون مترمکعب بود
ک��ه در مقایس��ه با خروج��ی  ۲میلی��ارد و
 ۷۸۰میلی��ون مترمکعب��ی آب از مخ��ازن
سدهای کش��ور در مدت مش��ابه سال قبل،
کاهشی  ۳۹درصدی داشته است.

استان

معرفیدکتردوستار
بهعنوانگزینهجدیداستانداری

تع��دادی از نمایندگان گی�لان در نامهای به
وزیر کش��ور دولت سیزدهم ،خواستار انتخاب
دکتر محمد دوستار به عنوان استاندار گیالن
شده اند .در این نامه امضای برخی نمایندگان
گی�لان از جمله دکتر حس��ن محم��د یاری،
ی نژاد و محمد نژاد
مرحبا ،چگینی ،نجفی ،کوچک 
دیده میش��ود .گفتنی اس��ت پیش از این نیز
نماین��دگان گیالن ب��رای گزینههای دیگری
نامه امضا کرده ،این اش��خاص را برای انتخاب
به عنوان استاندار گیالن معرفی کرده بودند!

شورای شهر
عضو شورای شهر:

نابسامانیحضور
همراه بیماران در
اطراف بیمارستانها رفع شود

یک عضو شورای ش��هر با اشاره به نابسامانی
حض��ور همراه��ان بیم��اران در اط��راف
بیمارس��تانها گفت :عالوه بر شهرداری باید
نهاده��ای دیگری نیز ورود کنند تا با ش��روع
بارشها شاهد خسارت هموطنانمان نباشیم.
به گ��زارش مهر ،مهدی پیر ه��ادی گفت :با
توجه به انتخابات نظام مهندسی شهر تهران،
موضوع تأمین مس��کن با روی کار آمدن یک
جریان جدی��د در نظام مهندس��ی میتواند
تسهیل شود .وی افزود :روز گذشته بازدیدی
از اطراف بیمارس��تان امام خمینی داش��تم و
متأس��فانه همراهان بیماران در خیابان چادر
زده بودند و شرایط سختی را میگذرانند .عضو
شورای شهر بیان کرد :طی تماس با شهردار
منطقه  ،۶ایش��ان وعده در اختیار قرار دادن
س��اختمانی برای همراهان بیم��اران را دادند
اما این موضوع باید برای همه بیمارس��تانها
اجرا ش��ود .پیرهادی تصریح ک��رد :لذا عالوه
بر ش��هرداری بابت نهادهای دیگر نیز به این
موض��وع ورود کنند ت��ا در هفتههای آتی که
بارشها آغاز میش��ود ،شاهد خسارت دیدن
همراهان بیماران در شهر باشیم.

