جامعه

«تشویق به فساد و کودکآزاری» اتهامهای اصلی ناظم مدرسه معین
سرپرست دادسرای ارشاد اتهامهای اصلی متهم پرونده آزار و اذیت چند دانشآموز در غرب تهران را «تشویق به فساد» و «کودکآزاری» اعالم کرد .به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم منصوری
درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانشآموزان در یکی از مدارس غرب تهران اظهار کرد :این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری  2ارشاد ارسال شده است .بهگفته این
مقام قضایی ،اتهام اصلی متهم پرونده مزبور ،تشویق به فساد و کودکآزاری است .منصوری تعداد شاکیان این پرونده را  8نفر اعالم کرد و گفت :البته تعدادی از خانوادهها بهرغم شکایت در مرجع
انتظامی ،شکایت خود را در مرجع قضایی پیگیری نکردند .سرپرست دادسرای ارشاد یادآور شد که شکایت آموزش و پرورش از متهم این پرونده بهصورت جداگانه رسیدگی و تصمیمگیری میشود.

«ابتکار» از حواشی پوستر مردانه جام جهانی در میدان ولیعصر(عج) پایتخت گزارش می دهد
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تهران ،میدان ولیعصر(عج) ،ضلع شمال غربی! این یک
آدرس پرحاشیه است .آدرسی که شهرداری تهران با اجاره
آن تابلو و یا نصب پوستری بزرگ به مناسبتهای مختلف
سعی میکند نقشی موثر در بتن جامعه شهری تهران بازی
کند .هرچند ،شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر این
تاثیر منفی و هریک از پوسترهای عظیم نصب شده بر گوشه
این میدان با واکنشهای بسیاری همراه بوده است .این بار
نیز گویا اجارهکنندگان این تابلو از شهرداری در تصویری گل
کاشتهاند؛ تصویری که در آن از «ملت» سخن به میان میآید
و زنان در آن دیده نمیشوند.
ملت ِ مردان!
در روزهای گذشته عکسی در فضای مجازی دست به دست شد
از پوستری عظیم در میدان ولیعصر(عج) شهر تهران .در این تصویر
که نقاشی  17مرد خندان با در دست داشتن جامی که نمایانگر
مسابقات جام جهانی فوتبال بود ،دیده میشد بدون حضورحتی
یک زن! تصویرگر محترم با نمایش  17مرد از قومیتهای مختلف
کشورمان سعی داشت نشاطی را که جام جهانی به کشور تزریق
میکند را نمایش دهد اما گویا اشتباه زده است و با واکنشهای
بسیاری در فضای مجازی و همچنین افرادی را که از نزدیک این
تصاویررا میدیدند ،همراه بود.
در قسمت پایینی این تصویر شعار نوشته شده است به این شرح:
«باهم قهرمانیم -یک ملت ،یک ضربان» .سوالی که در ابتدا برای
مردم قهرمان کشور که اعم از زنان و مردان است ایجاد شد ،این
بود که چرا در این تصویر هیچ زنی دیده نمیشود؟ به گونه ای که
این تصویر این موضوع را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد که مگر زنان
جزئی از ملت نیستند!
ذهنیت افراد را درست نکردهایم!
در فضای مجازی اما پس از قرار گرفتن این عکس در شبکههای
اجتماعی ،واکنشها آغاز شد .واکنشهایی که گاه تند و گاه با نگاهی
خستهکننده و عادی به ماجرا پرداخته شد.
کاربری به نام «هزاردستان» در صفحه توییتر خود نوشته است:

« تاجائیکه سراغ دارم و تاریخ گویای این مطلب است#،زنان_ایران
درهمه دوران تاریخی پابهپای #مردان ایستاده و صف به صف در
افتخارات ،رشادتها ،شهامتها ،ازخودگذشتگیها و ایثار سهیم
بودهاند# .پوستر_میدان_ولیعصر نادیده گرفتن حضور #نیمی_از_
جمعیت درتمام عرصههای اجتماعی و ملی است».
«آیدا مصباحی» ،روزنامه نگار نیز در توییتی آورده است« :
#شورای_شهر رو عوض کردیم #،شهردار رو هم تغییر دادیم #،زنان
را به شورا فرستادیم اما در حد پوستر هم شادی حضور در جام
جهانی نصیبمون نمی شه».
در حالی این انتقادات مباحث داغی را در شبکههای اجتماعی به

وجود آورده است که موضوع ورود زنان به ورزشگاه نیز به این ماجرا
گره خورده است .موضوعی که سالهاست علیرغم اظهارات مثبت
برخی مسئوالن نسبت به آن هیچگاه محقق نشد و در تصویر نمایش
داده شده اخیر هم که در راستای مسابقات فوتبال بوده و با توجه
به شعار ذکر شده ،ملت ایران را مخاطب قرار داده است ،هیچ اشاره
ای به زنان نشده است.
کاربری به نام «صاف و ساده» نیز در این باره مینویسد« :پوستر
بزرگ در میدان #ولیعصر نصب کردند که ملیتهای ایرانی رو
تشویق کننده تیم فوتبال در جام جهانی نشان میده .دریغ از عکس
یک زن .تا حاال فکر میکردیم فقط مخالف حضور زنان در استادیوم

و تشویق تیم هستند ،تازه فهمیدیم که توی عکس هم حذف شون
کردند».
همچنین کاربری به نام « »DELIدر این باره مینویسد « :ما
داریم خودمون رو برای رفتن به ورزشگاه به آب و آتیش میزنیم
بعد صبح عکس میدان ولیعصر رو میبینیم که تو دیوارنگاریشون
یک خانم هم نیست  ):بعد دارن از اصالح اصالحات حرف میزنن».
خانم « »Elaheنیز در یک مجموعه توییت به این موضوع
پرداخته است .او نوشته بود « :من ادعای فمنیسم نکردم .طرحهای
قبلی رو هم دیدم .ولی مگه زنان طرفدار فوتبال وجود ندارن که
کام ً
ال در یک تصویر دستهجمعی نادیده گرفته شدن؟ اون هم زمانی
که زنان این قدر به مساله ورود به ورزشگاه و  ...حساس هستن؟ این
بیتوجهی در بهترین حالت ،یعنی تهیهکنندگان ،درک درستی از
وضعیت اجتماعی ندارند .بدترین حالت هم به جای خود .بر خالف
تصور خیلیها ،این موارد تبعیضآمیز کوچک ،اتفاقاً بسیار هم
آزاردهندهاند ،نشانگر پیشینه ذهنی افراد اجتماع هستند و اگر این
جزئیات اصالح نشوند ،هیچوقت به اصالحات بیشتر نمیرسیم .چون
ذهنیت افراد را درست نکردهایم».
نیمی از جمعیت کشور را نادیده گرفتهاند
زهرا صدراعظم نوری ،عضو شورای شهر پنجم شهر تهران در
گفتوگو با روزنامه «ابتکار» با اشاره به این موضوع که طراحی چنین
پوستری نماد تحجر تفکر برخی افراد است که نیمی از جمعیت
کشور را نادیده میگیرند ،میگوید« :متاسفانه طراحان این پوستر
 50درصد جمعیت کشور را ندیده گرفتهاند .ظاهرا «موسسه اوج»
این طرح را کشیده و با اجاره تابلوی واقع در میدان ولیعصر(عج) این
بنر را نصب کرده است».
وی میافزاید« :زنان و دختران ما که در همه موضوعات و مناسبات
در جامعه همپایمردان و حتی فراتر از آنها حضور داشتهاند ،متاسفانه
از جانب تهیهکنندگان و سفارشدهندهگان چنین پوستری اینگونه
به آنها توهین شده است».
این عضو شورای شهر تهران میگوید« :موسسه اوج این تابلو را از
شهرداری اجاره کرده و شهرداری هیچ مسئولیتی در قبال انتشار این
تصویر ندارد و تنها این موسسه باید پاسخگوی مردم ناراضی باشد.
هرچند شهرداری وظیفه دارد در حد چگونگی مغایرت با ارزشها
از نصب پوسترها جلوگیری کند که با توجه به اینکه محتوای این
پوستر در چارچوب ارزشها بوده ،نمیتوانسته جلوی نصب آن
رابگیرد .بازهم تاکید میکنم که چنین طرحهایی نماد تحجر تفکر
برخی افراد است و برای وجود چنین تفکری باید متاسف بود».

هیچ مجوزی برای ساخت پالسکو یا حتی گودبرداری آن صادر نشده است

تدوین الیحه ایمنی سرویس مدارس

معاون نظارت شورای اسالمی شهر تهران نسبت به
خبر کلنگ زنی ساختمان جدید پالسکو واکنش نشان
داد.
به گزارش ایسنا ،افشین حبیب زاده با اشاره به انتشار
اخباری مبنی بر این که ساختمان جدید پالسکو در عید
فطر کلنگ زنی میشود ،اظهار کرد :از نظر مقررات هر گونه
عملیات عمرانی و ساختمان سازی باید با کسب مجوز از
شهرداری تهران باشد .وی با اشاره به این که بر اساس قانون
هر کسی که میخواهد عملیات ساختمانی انجام دهد ،می
بایست قبل از هر گونه عملیات مجوزهای الزم را از شهرداری
تهران بگیرد ،خاطر نشان کرد :به صورت شفاهی از سرپرست
سابق معاونت شهرسازی در مورد مجوز ساخت پالسکو سوال
پرسیدم و وی عنوان کرده است که هیچ مجوزی برای ساخت
پالسکو و یا حتی گودبرداری آن صادر نشده است .معاون نظارت شورای اسالمی شهر تهران با بیان این که هر نوع کلنگ زنی اگر
به مفهوم شروع عملیات اجرایی باشد ،قطعا باید مجوز شهرداری را داشته باشد ،گفت :اما اگر کلنگ زنی نمایشی باشد میتوانند این
اقدام را انجام دهند و میتوانند فیلمبرداری و عکاسی کنند ،اما عملیات اجرایی را نمیتوانند بدون مجوز شهرداری آغاز کنند .وی با
اشاره به این که به یاد دارم در نظر آباد پروژهای برای کارگران افتتاح کردیم که در آن زمان سعیدی کیا ،وزیر مسکن و شهرسازی
ن کرد :با این که آقای سعیدی کیا تا نظر آباد آمدند ،اما وقتی متوجه شد که این ساخت و ساز پروانه ندارد از کلنگ زنی
بود ،بیا 
آن امتناع کرد و حاال وی در بنیاد مستضعفان است و مطمئن هستم که اگر پروانهای نداشته باشد کلنگ زنی نمیکنند .حبیب
زاده در ادام ه با بیان این که چندی پیش شورای اسالمی شهر تهران مصوبه ای در خصوص ساختمان پالسکو داشت ،اظهار کرد:
ما در شورا تصویب کردیم که حقوق مکتسبه همه مالکان باید در ساخت ساختمان جدید پالسکو لحاظ شود و مالک میتواند با
همان متراژ ،همان زمین و با همان طبقات ساختمان جدیدی را بسازد ،اما حاال این که بنیاد قصد دارد زمین را گسترش دهد و یا
سطح اشغال را افزایش دهد و یا تعداد زیر زمینها را افزایش دهد این بحث دیگری است و مطمئنا پروانه متناسب با مقررات ملی
ساختمان صادر میشود.

رئیس کمیته ایمنی حمل و نقل شورای شهر تهران از
تدوین الیحه ایمنی سرویس مدارس خبر داد و گفت:
عدم توجه به ایمنی در حمل و نقل به ویژه سرویس
مدارس آینده تعداد زیادی از دانش آموزان را تباه می
کند.
به گزارش مهر ،شهربانو امانی ،رئیس کمیته ایمنی و حمل
و نقل شورای شهر تهران از تدوین الیحه ایمنی سرویس
مدارس خبر داد و گفت :هر سال حدود  ۷۰۰نفر بر اثر
تصادفات جاده ای شهری از بین می روند که  ۱۵نفر آنها
دانش آموز هستند .وی ادامه داد :به ازای هر یک نفر فوتی به
صورت متوسط سه نفر نیز دچار معلولیت و نقص عضو می
شوند و به واسطه آن آینده آنها به نوعی تباه می شود این در
حالی است که دانش آموزان آینده سازان جامعه بوده و حفظ
امنیت آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران به دغدغه بسیار زیاد والدین
و به ویژه مادران دانش آموزان پایین تر از سطح دبیرستان نسبت به سرویس مدارس اشاره کرد و گفت :اتفاقی که در مدرسه ای
در منطقه  ۲رخ داد نشان می دهد که حتی دانش آموزان مقطع دبیرستانی که به مرز تشخیص رسیده اند از ناراحتی های روحی
و جسمی در امان نیستند و این در حالی است که دانش آموزانی که به این مرز نرسیده اند آسیب های بیشتری آنها را تهدید می
کند .امانی با بیان اینکه شهرداری به لحاظ قانونی وظیفه حمل و نقل درون شهری را بر عهده دارد اظهار داشت :در حالی بیش از
 ۹۰درصد دانش آموزان از سرویس مدارس استفاده می کنند که تنها یک درصد از این سرویس ها استاندارد هستند .وی تصریح
کرد :امروز برای کاهش هزینه ها در سرویس مدارس از خودروهای استیجاری و خودروهای بدون امنیت همچون پراید استفاده می
شود و آن هم گاهی مشاهده می شود که  ۲یا  ۳دانش آموز در صندلی جلو سوار می شوند از طرفی دیگر مسئولین برای شانه خالی
کردن از وظایفشان مسئولیت ها را بر گردن استفاده کنندگان می گذارند .عضو شورای شهر تهران اظهار داشت :با توجه به اهمیت
حفظ سالمت جسمی و روحی شهروندان برای اعضای شورای شهر تهران طرح تهیه برنامه ایمنی سرویس مدارس در حالی با ۱۸
رای موافق با قید یک فوریت به تصویب رسید که در شورا با طرح های فوریت دار به سختی موافقت می شود.

سامانه حمل و نقل معلوالن و جانبازان در تهران  ۷سال هیچ پیشرفتی نداشتهاست
رئیس انجمن ندای معلوالن ایران گفت :در طول هفت سال
گذشته سامانه ویژه حمل و نقل معلوالن و جانبازان در
شهر تهران هیچ پیشرفتی نداشته و این مایه تاسف است
که در شهر تهران به نیاز افرادی که نیازمند جابه جایی
خاص هستند ،توجه نمیشود.
به گزارش ایلنا ،محمود کاری ،رئیس انجمن ندای معلوالن ایران
در واکنش به سیستم نامناسب حمل و نقل عمومی برای معلولین
در شهر بیان داشت :سیستم حمل و نقل عمومی در تهران و
شهرهای بزرگ مشکالت زیادی دارد ،این سیستم برای افراد
سالم هم راضیکننده نیست .در کالنشهرها که تراکم جمعیت
زیاد است ،سیستم اتوبوسرانی و مترو ساعتهای شلوغی دارد
و بحث مناسبسازی و استانداردسازی نیز با شرایط افراد دارای
معلولیت ،سالمندان ،خانمهای باردار و کودکان مطرح است .کاری
با تاکید براینکه سیستمهای حمل و نقل بیشتر کالنشهرها اصال
پذیرای رفتوآمد این افراد نیست ،گفت :دلیل اول این است که
ایستگاهها مناسبسازی نشد ه و در بسیاری از نقاط نیز آسانسور
درنظر گرفته نشدهاست و اگر آسانسور هم در نظر گرفته شده در
اکثر مواقع خاموش و قفل است که این موارد آزار دهنده است.
رئیس انجمن ندای معلوالن ایران در ادامه بیان داشت:
دلیل دوم این است؛ اعمال کارهای فرهنگی در رابطه با افراد
دارای معلولیت در حوزه وسایل حمل و نقل عمومی بسیار کم
است ،در همه دنیا تبلیغاتی را در نظر میگیرند تا سالمندان و
معلوالن وقتی وارد سیستم حملو نقل میشوند ،کسی در جایی
که آنها باید مستقر شوند ،نباشد ،اما در ایران شرکتهای واحد
اتوبوسرانی ،قطارهای ریلی و حمل و نقل شهری در ارتباط با
رعایت حقوق افراد دارای معلولیت کاری انجام نمیدهند و باید
تجدیدنظر صورت گیرد.

کاری در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری حقوق و عوارض را از
تمامی شهروندان دریافت میکند ،بیان داشت :معلوالن و جانبازان
نیز این عوارض را پرداخت میکنند ،اما مشخص نیست؛ سرانه
ارائه خدمت به معلوالن در کجا هزینه میشود؟ رئیس انجمن
ندای معلوالن ایران تاکید کرد :سامانه حمل و نقل ویژه معلوالن
در شهر تهران در اسفند  ۱۳۹۱افتتاح شد ۶۰ ،دستگاه ون و ۲۵
دستگاه اتوبوس نیز شروع به ارائه خدمت کردند ،این در حالی
است که هر سال سیستمهای حمل و نقل  ۱۵تا  ۲۰درصد ارتقاء
پیدا میکند و ناوگان آنها اضافه میشود ،اما در طول هفت سال

گذشته سامانه ویژه حمل و نقل معلوالن و جانبازان در شهر تهران
هیچ پیشرفتی نداشته است و این مایه تاسف است که در شهر
تهران به نیاز افرادی که نیازمند جابهجایی خاص هستند ،توجه
نمیشود .باید سیستم حمل و نقل عمومی به طوری در دسترس
باشد که همه توان استفاده داشته باشند.
کاری در ادامه گفت :این سامانه روزانه نزدیک به هزار نفر را
در شهر جابه جا میکند و اهل فنها متوجه میشوند که تعداد
ماشین ها بسیار کم است .رئیس انجمن ندای معلوالن با اشاره به
اینکه فقط دو درصد معلوالن در تهران به خدمات حمل و نقل

دسترسی دارند ،در حالی که نزدیک به دهها هزار معلول نیازمند
به دریافت خدمات هستند ،گفت :در این بین  ۱۰تا  ۱۵هزار
نفر به سختی و با وام و قرض وسیله نقلیه شخصی خریداری
کردهاند ،نزدیک به هزار نفر هم از سیستم سامانه حمل و نقل
ویژه معلوالن در شهر تهران استفاده میکنند؛ پس بقیه این افراد
باید به چه صورت رفت و آمد کنند؟ چگونه باید در محل کار
خود حاضر شوند؟ با توجه به اصالح قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن ،شهرداریها مکلف هستند ،ناوگانهایی را احداث کنند
تا معلوالن به صورت خاص جابه جا شوند ،این قانون است و
شهرداریها موظف به انجام آن هستند .وی همچنین در رابطه
با نحوه پرداخت شهریه دانشجویان معلول در دانشگاه آزاد بیان
داشت :سازمان بهزیستی کشور به نمایندگی از دولت  ۳۰تا ۷۰
درصد از شهریه معلوالن را در دانشگاه پرداخت میکند که ساز
و کارهای خاصی دارد و به زحمت اعمال میشود؛ به طور مثال
فرد در ابتدا باید ثبتنام کند بعد فیش آن به مرکزی که پرونده
آن فرد در آنجا وجود دارد به دست مددکار برسد و تا این مرحله
تمام شود دانشجو باید به ترم بعدی برود؛ یعنی پروسه آن زمانبر
است .کاری تاکید کرد که اگر معلوالن استطاعت مالی برای ثبت
نام داشته باشند ،دیگر نیازی به این حمایتهای مالی بهزیستی
نیست و همین زمانبر شدن مشکالتی را برای آنها به وجود آورده
است.
او در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی باید در رابطه
با نحوه حمایت مالی از آموزش معلوالن تجدیدنظر کند ،بیان
داشت :الزم است سازوکار جدیدی اندیشیده شود تا هر معلولی
که در دانشگاه قبول شد ،کارت بهزیستی و مدارک خود را به
دانشگاه تحویل و باقی کار را دانشگاه انجام دهد و موضوع پرداخت
شهریه را حل کند.
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اخبار
تدابیر آموزش و پرورش برای جلوگیری از
تکرار حادثه دبیرستان غرب تهران
وزیر آموزش و پرورش تدابیر اتخاذ شده برای
جلوگیری از تکرار حادثه دبیرستان غرب تهران
را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا ،سیدمحمد بطحایی  ،وزیر آموزش و
پرورش در پاسخ به این سوال که حادثه دبیرستان غرب
ی در والدین شده ،چه تدابیری
تهران منجر به بروز نگران 
برای رفع این نگرانیها اندیشیدهاید؟ گفت :اگرچه برای
همه اولیا از جمله برای خودم به عنوان ولی دانشآموز
این نگرانی وجود دارد ،اما تاکید میکنم ،در حال حاضر مدارس ما از سالمترین اماکن
و معلمان ما سالمترین و متعهدترین نیرویهای انسانی دولت هستند .وی ادامه داد:
اولیای محترم دانشآموزان از مدارس و معلمان کامال اطمینان داشته باشند و خیالشان
راحت باشد .در راستای این امر ما نظام کنترل و نظارتمان را تقویت کردیم و آن ایرادها
و فاصلههایی که ممکن است؛ موجب بروز چنین خطایی شود را برطرف خواهیم کرد.
بطحایی تاکید کرد :همچنین به مدیران مدارس روشهای نظارت در مدرسه را کامال
آموزش میدهیم و از طرف دیگر در پذیرش نیروی انسانی برای وزارت آموزش و
پرورش زمینههای مختلف را مورد توجه قرار میدهیم .وزیر آموزش و پرورش تصریح
کرد :حتی سالمت روانی و شخصیتی افراد مورد آزمایش و بررسی قرار خواهد گرفت
تا در آینده دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران:

ساالنه  ۵درصد از میزان طالق باید کاسته شود
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت :طبق برنامه ششم توسعه
ساالنه پنج درصد از میزان طالق باید کاسته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،حسن بیگی ،معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران
در جلسه مشترک ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت ساماندهی آسیب های اجتماعی
و کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران گفت :با توجه به مصوبه طرح
تقسیم کار ملی و اقدامات الزم برای کنترل و کاهش طالق و براساس برنامه ششم،
کاهش پنج درصدی طالق در هر سال به ویژه در  ٥سال ابتدای زندگی با محوریت
اقدامات سازمان بهزیستی مورد تأکید است .او با اشاره به اینکه در طرح های کاهش
طالق ،افزایش مراکز مشاوره ها حائز اهمیت است ،بیان داشت :در این طرح اجباری
شدن آموزشها ،بهبود خدمات آزمایشگاهی قبل ازدواج و تقویت مراکز آموزشی برای
زنان سرپرست خانوار و فرزندان طالق پس از بروز طالق مورد نظر قرار گرفته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران تاکید کرد که هیات های اندیشه ورز در
اجرای طرح تقسیم کار ملی با محوریت های مختلف اهمیت دارند؛ همچنین تأسیس
مراکز جامع خانواده در استانها با محوریت یکپارچه سازی موضوعات آموزشی و
تربیتی مربیان و مشاوران مداخله گر و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طریق
کارآفرینی در اجرای این طرح برنامه ریزی شده است .بیگی در پایان تاکید کرد که
توجه دستگاهها به ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی به برگزاری هفته فرهنگی در
استان تهران مهم است و تمرکز زدایی و هدایت توان ادارات برای رفع کاستی ها و
بسیج همه امکانات در برنامه های هفته فرهنگی باید مورد توجه باشد.

تعیین تکلیف طرح نوسازی تاکسیها
از طریق حضور شهردار در هیات دولت
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی
شهر تهران گفت :بخشی از مشکالت سازمان
تاکسیرانی که با صدور مجوز و نرخ گذاری قابل
حل است به محض ارائه پیشنهادات مربوط به این
مسائل به شورای شهر تهران در سریعترین زمان
به آنها رسیدگی شده و شورا همکاری الزم را
برای حل آنها داشته است.
به گزارش میزان ،رئیس کمیسیون حمل و نقل
شورای اسالمی شهر تهران در خصوص توقف طرح نوسازی تاکسیها گفت :مسئله
نوسازی وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو ،اتوبوس و تاکسی سال هاست که با مشکالت
عدیدهای همراه شده به طوری که در حال حاضر طرح نوسازی تاکسیها متوقف
شده است .محمد علیخانی افزود :همانطور که علیرضا قنادان ،مدیرعامل تاکسیرانی
شهر تهران به مشکالت تاکسیرانان و سازمان تاکسیرانی اشارههای زیادی داشته ،این
سازمان در زمینه نوسازی و سایر امور با مسائل بسیاری مواجه است و امیدواریم به
مرور زمان این مشکالت رفع شوند.
وی ادامه داد :بخشی از مشکالت سازمان تاکسیرانی که با صدور مجوز و نرخ گذاری
قابل حل است به محض ارائه پیشنهادات مربوط به این مسائل به شورای شهر تهران
در سریعترین زمان به آنها رسیدگی شده و شورا همکاری الزم را برای حل آنها
داشته است .علیخانی بیان داشت :با توجه به مشکالت و محدودیتهایی که سازمان
تاکسیرانی با آنها مواجه است بحث نوسازی متوقف شده و موانع زیادی بر سر راه آن
وجود دارد و بخشی از این موانع از سوی دولت و بانکها در زمینه پرداخت تسهیالت و
بخشی از آن بخاطر قوانین گمرکی ایجاد شده که توقف طرح را به دنبال داشته است؛
این موانع دست و پا گیر میطلبد که سازمان تاکسیرانی به طور واضحی پیشنهاداتش
را برای حل آنها ارائه دهد تا شهردار تهران با توجه به حضورش در هیات دولت بتواند
از دولت کمک بگیرد و از این طریق هر چه سریعتر تکلیف طرح نوسازی تعیین شود.

شرایط واگذاری «کودکان معتاد» به مراکز شبهخانواده
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از
فعالیت ۶مرکز اقامتی میان مدت برای کودکان معتاد درمانشده بدسرپرست
یا بیسرپرست در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،فاطمه عباسی با بیان اینکه  ۶مرکز اقامتی میان مدت برای اقامت
کودکان معتاد درمانشده در  ۵استان مشغول به کار هستند ،گفت :از میان این ۶
مرکز ،دو مرکز در تهران فعالاند .مسالهای که وجود دارد این است که درمان کودکان
معتاد زیر  ١٨سال باید حتما در بیمارستان انجام شود و آنها در بیمارستان سم زدایی
شوند.
وی با اشاره به روند درمان کودکان معتاد اظهار کرد :اگر این کودکان بعد از سمزدایی
خانوادهای داشته باشند به خانوادهشان برگردانده میشوند؛ اما در غیر این صورت اگر
خانوادهشان معتاد بوده و به لحاظ مالی نیز ضعیف باشد ،سازمان بهزیستی یارانهای را
به آنها پرداخت میکند تا پدر یا مادر معتاد آنها نیز درمان شوند .رئیس مرکز توسعه
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه بهزیستی برای
نگهداری از کودکان معتاد بیسرپرست و یا بدسرپرست ،تصریح کرد :اگر کودک
بیسرپرست یا بدسرپرست باشد وارد مراکز بهزیستی میشود .به عبارت دیگر بعد از
فرایند سم زدایی و گذشت مدت کوتاهی از اقامت کودکان در مراکز اقامتی میان مدت،
آنها به مراکز شبه خانواده منتقل میشوند.

