استاندار تهران مطرح کرد :کسری برق تهران را جبران کردیم

مترو پرند تا پایان سال بهرهبرداری میشود

اســتاندار تهران گفت :ما در تهران کســری برق حدود  ۳هزار
مگاوات داشــتیم و توانستیم کسری برق را با تدبیر و تغییر ساعت
ادارات جبران کنیم.
محســن منصوری ادامه داد :ما در تهران کســری برق حدود ۳
هزار مگاوات داشتیم امروز که پیک مصرف را پشت سر گذاشتیم
توانستیم کســری برق را با تدبیر و تغییر ســاعت ادارات جبران

کنیم و تقریبا خاموشــی نداشــتیم البته برخی از صنایع مجبور به
شب کاری شدند.
اســتاندار تهران درباره توســعه حمل و نقل ریلی گفت :یکی از
اقدامات ما تســت ســرد مترو پرند بود که با موفقیت انجام شد و
تا پایان ســال به بهره برداری میرسد مترو اسالمشهر  ۶۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامــه داد :امتیازات ویژه به شهرســتانهای محروم دادیم از
جملــه دریافت مجوز معافیت مالیاتی برای شــهرکهای صنعتی
فیروزکوه ۳۸ .لکه صنعتی در استان تهران داریم که بدون ضابطه
ایجاد شدهاند و توسعه متوازن اتفاق نیفتاده است .با مصوبه دولت
این لکههای صنعتی به  ۳۸شــهرک صنعتــی خصوصی تبدیل
میشود.
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رییس فدراسیون ورزشهای زورخانهای خبر داد:

رییس فدراســیون ورزشهای زورخانهای بیان کرد :در همین
تهــران  ۱۰زورخانه بســته شــده و به قهوه خانه و رســتوران
ســنتی تبدیل شده اند .شــهرداریها باید تدبیری اتخاذ کنند تا
زورخانههای قدیمی به آثار ملی تبدیل شود .در رشت زورخانهای
داریم که بیش از صد ســال قدمت دارد و قصد دارند آن را تغییر
کاربری بدهند .باید اینها ثبت ملی شــوند تا نتوانند آن را تغییر
کاربری بدهند.
رییس فدراســیون ورزشهای زورخانهای در نشست خبری با
بیان اینکه فقط در تهران ۱۰زورخانه بســته شده و به قهوه خانه
و رســتوران سنتی تبدیل شــدهاند ،گفت :فرهنگ پهلوانی واقعا
کمرنگ شده و باید حمایت همه جانبه صورت گیرد.
وی در پاســخ به این ســوال کــه با وجود گذشــت  ۲۰ماه از
سرپرســتی وی در فدراســیون ورزشهای زورخانــه ای ،چرا
وضعیت وی تعیین تکلیف نمیشود ،اظهار کرد :ورزشی که ۹۰۰
ســال قدمت دارد آیا باید در کشور ما در چنین وضعیتی باشد که
 ۲۲۰شــهر ما در کشور زورخانه نداشته باشد؟ با توجه به جایگاه
ملی و آیینی که این ورزش در کشــور مــا دارد ،وضعیت جالبی
ندارد.
وی افزود :دی ماه  ۹۹که آمــدم  ۸۰۰میلیون بودجه دادند که
چهل و ششمین فدراسیون بودیم .در سال  ۱۴۰۰وزرات ورزش و
دولت کمک کردند و بودجه ما به  ۵یا  ۶میلیارد تومان رسید .یک
ورزشی مثل ووشو که سال  ۱۳۶۷به کشور ما آمده در سایتشان
 ۱۰برابــر ما مخاطب دارد چرا که به آن توجه شــده ،اما ورزش
ملــی و آیینی ما چنین وضعیتــی دارد و فقط  ۲۱هزار مخاطب
رســمی داریم .حال ورزش زورخانهای خوب نیست و الزم است

تبدیل تعدادی زورخانه به قهوهخانه!

که بیشتر به آن توجه شــود .ما میخواهیم به جای رتبه  ۴۶در
میان فدراسیونها به لحاظ بودجه جزو  ۵فدراسیون نخست قرار
بگیریم .خداوکیلی حق این ورزش بیشتر از این هاست و باید به
جایگاه شایسته اش برسد.
رییس فدراسیون ورزشهای زورخانهای خاطرنشان کرد :حدود
 ۴۴۳شهرستان و  ۱۱۳۲شــهر داریم .در مجموع  ۹۳۰زورخانه

داریم .در شهری مثل کاشــان  ۳۰زورخانه داریم ،اما در استان
مازندران اصال زورخانه نداریم .در این مدت به خیلی از استانها
رفتم و با امامان جمعه جلســه داشــتم ،شورای فرهنگ عمومی
کشــور یکی از وظایفش ترویج ورزشهای زورخانهای در کشور
اســت و احیای این ورزش نیاز به همت همگانی دارد .فرهنگ
پهلوانی که سالها سینه به سینه منتقل شده واقعا کمرنگ شده

و بایــد یک حمایت همه جانبه بشــود .بخشهای مختلف مثل
وزارت ارشاد ،شــهرداریها و ...باید کمک کنند تا وضعیت این
رشته متحول شود.
باران چشــمه افزود :در همین تهران  ۱۰زورخانه بسته شده و
به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده اند .شهرداریها باید
تدبیــری اتخاذ کنند تا زورخانههای قدیمــی به آثار ملی تبدیل
شــود .در رشــت زورخانهای داریم که بیش از صد سال قدمت
دارد و قصــد دارند آن را تغییر کاربــری بدهند .باید اینها ثبت
ملی شــوند تا نتوانند آن را تغییر کاربری بدهند .یا در بازار تبریز
یک زورخانه قدیمی که ملک شــخصی بود را  ۲ســال پیش با
مجوز شــهرداری به قهوه خانه تبدیل کردند .شهرداریها به داد
زورخانههای قدیمی برســند و این رشته ملی و آیینی ما را احیا
کنند.
وی با اشاره به همکاری خوب با وزارت آموزش و پرورش گفت:
قرار شــد مربیان ما در مدارس آموزشهای ورزش زورخانهای را
انجام دهند و این کار در قم شــروع شده است .کمیسیون تلفیق
 ۱۸میلیــارد برای مــا تخصیص داد که تقریبــا دو هفته قبل ۵
میلیارد به ما دادند که تشکر میکنم ،اما اگر میخواهیم این رشته
را در سراســر کشور ترویج دهیم و به مدارس و دانشگاهها ببریم
با  ۴یا  ۵میلیارد تومان کار انجام نمیشــود .نیاز است دولت به
صورت جدی حمایت کند تا نونهاالن و نوجوانان وارد این رشته
شوند .االن افراد باالی  ۴۰سال جزو  ۶۰درصد آمار ورزشکاران
ما هستند که باید زمینه حضور ورزشکاران نونهال و نوجوان برای
حضور در این رشته را فراهم کنیم.
باران چشــمه ،با بیان اینکه کشــتی پهلوانی مــا هنوز احیا

نشــده اســت ،گفت :هفته گذشــته دکتر رشــید لمیر رییس
انجمن کشــتی پهلوانی شــد و بــا توجه به ســابقه خوب او
امیدواریم در این رشــته تحول ایجاد شــود .ما در چند استان
هنوز مربی و داور کشــتی پهلوانی نداریــم و اگر میخواهیم
در حوزه قهرمانی هم پیشــرفت کنیم باید مربی ،داور ،مرشد
و ورزشــکار این رشــته را پرورش دهیم .مرشدان ،هنرمندان
این رشــته هستند و در صددیم مرشدان و ورزشکاران ما بیمه
تکمیلی شــوند و همچنین تســهیالتی را برای ورزشکاران و
قهرمانان این رشته ایجاد کنیم.
وی خاطرنشــان کرد :مرکز علمی کاربردی ورزش زورخانهای
در  ۶رشته کارشناسی و  ۴رشته کاردانی در حال فعالیت است و
حدود  ۳۰۰دانشجو دارد که حدود نیمی از آنها بانوان هستند و
هیچ مانعی هم برای تحصیل بانوان در ورزش زورخانهای نیست.
باران چشــمه در پاسخ به این ســوال که با توجه به ممنوعیت
فعالیت بانوان در این رشــته ،بانوان پــس از فارغ التحصیلی در
ورزش زورخانهای چه کار میکنند ،گفت :هنوز ترم اول را پشت
ســر میگذارند و فعال برنامهای برای این موضوع تدوین نشده
است.
وی درباره علت عدم تغییر محسن مهرعلیزاده به عنوان رییس
فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای ،گفت:این را باید از
خود او بپرسید.
ملکی دبیر فدراســیون ورزشهای زورخانهای نیز گفت :به راحتی فرصت
حضور این رشــته در بازیهای کشورهای اســامی از دست رفت و حتی
یک نامه هم از سوی مســئوالن ورزش به شورای المپیک آسیا در اینباره
ارسال نشد.

اخبار کوتاه
دو خبر خوش برای بازنشستگان تامین
اجتماعی

رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران،
دو خبــر خوش را به نقــل از سرپرســت وزارت رفاه برای
بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم کرد.
به گزارش امتیاز؛ علی دهقانکیا ، ،به روند افزایش حقوق
بازنشستگان ســازمان تأمین اجتماعی در سال  ،۱۴۰۱اشاره
کرد و گفت :اواخر ســال گذشته شورای عالی کار ،جلسهای
را تشــکیل داد و بر اســاس آن افزایش حقوق بازنشستگان
این ســازمان به تأمین اجتماعی مشــخص شد و بر اساس
آن حقوق بازنشستگان حداقلبگیر  ۵۷درصد و بازنشستگان
سایر ســطوح  ۳۸درصد بعالوه  ۵۱۵هزار تومان برای سال
 ۱۴۰۱مشخص شد و این مصوبه به تصویب رسید.
وی افزود :در ادامه اما دولت از اجرای این قانون سر باز زده و
اعالم کرد که افزایش  ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تأمین
اجتماعی با افزایش حقوق بازنشســتگان کشوری و لشگری
در تضاد است و نمیتوانند افزایش  ۳۸درصدی را اجرا کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه
داد :در نهایت امســال کانون عالی بازنشستگان جلسهای را
با مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس
و …برگزار کرد.
دهقان کیا گفت :پیرو جلســات متعــدد ،در نهایت کانون
عالی بازنشســتگان بر اجرای افزایــش  ۳۸درصدی حقوق
بازنشستگان ســایر ســطوح ُمصر بوده و در نهایت مصوبه
بــه هیئت دولت ارجاع داده شــد .در هیئــت دولت نیز تیم
اقتصــادی با افزایش  ۳۸درصدی ســازمان تأمین اجتماعی
مخالفت کــرده و عنوان کردند که این بازنشســتگان مانند
بازنشستگان کشوری و لشکری بایستی افزایش  ۱۰درصدی
را در حقوقشــان در سال  ۱۴۰۱داشــته باشند .رئیس کانون
بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد :کانون
عالی بازنشستگان به رغم موانع و مشکالتی که وجود داشت
جلســات خود را با رؤسای کمیســیون اجتماعی و اقتصادی
مجلس برگزار کرد .دهقــان کیا با بیان این جمله که رئیس
جمهور صدای بازنشســتگان را شنید ،گفت :در همین ارتباط
رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد که هرچه سریعتر
جلسهای را با کمیسیون مربوطه در مجلس برگزار و موضوع
افزایش حقوق بازنشستگان را به صورت ویژه پیگیری کند.
وی افزود :در همین خصوص کمیسیون تنقیح قوانین برای
نخستین بار به ریاست رئیس مجلس شورای اسالمی تشکیل
جلســه داد و در نهایت رئیس مجلس نامــهای را به دولت
ارســال و بر اجرای ماده  ۹۶تاکید داشته و قرار شد افزایش
 ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح عملیاتی شود.
دهقان کیا افزود :در نهایت در هفته گذشته سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جلســه خبر خوشی را مبنی بر
موافقت و افزایش  ۳۸درصدی بعالوه  ۵۱۵هزار تومان برای
بازنشستگان سایر سطوح اعالم کرد.
وی گفت :همچنین در این جلســه دو خبر دیگر از ســوی
سرپرســت وزارت رفاه اعالم شــد که یکی از آنها واگذاری
ســهام شرکتهای ســرمایهگذاری به بازنشســتگان بود و
دیگری برنامهریزی جهت خانهدار شدن بازنشستگان تأمین
اجتماعی بــود که امیدواریم این مــوارد نیز به صورت ویژه
مــورد پیگیری قرار بگیرد .وی در خصــوص زمان پرداخت
مابهالتفاوت افزایش  ۳۸درصدی حقوق بازنشســتگان سایر
ســطوح تأمین اجتماعی ،اظهار کرد :قرار است احکام جدید
بازنشســتگان در شــهریور ماه صادر و حقوق آنها بر اساس
آن پرداخت شــود .همچنین عقبافتادگی  ۵ماه گذشــته (از
فروردین تا مرداد) قرار است از مهرماه به مرور پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی استان تهران ،در
ادامه افزود :در بندهای سیاســت کلی تأمین اجتماعی ابالغ
شــده از سوی رهبر معظم انقالب در بند  ۳این سیاستهای
کلی اعالم شــده که پای بندی به حقوق بازنشستگان مهم
است ،در واقع یک کارگر انتطار دارد که در آینده حقوق او به
میزان تــورم افزایش یابد .وی گفت :یکی از بحثهای مهم
دیگر تأمین منابع پایدار است به طوری که ما باید بتوانیم هم
حقوق ،درمان و  ۱۸خدمت دیگر بازنشستگان را تأمین کنیم
و منابع آن باید موجود باشد و پرداخت بدهیهای دولت سهم
بسزایی در کمکهای ما ایفا میکند.

قالیباف در مراسم روز پزشک؛

برخورد پلیس با اوباشگران مجازی؛

حکمرانی در حوزه سالمت
باید اصالح و مدیریت شود

مسدودسازی  ۲۶۰صفحه خرید و فروش
سالح و مهمات در فضای مجازی

رئیس مجلس شــورای اســامی ،ضمن تبریک روز پزشک به
جامعه پزشــکی کشور ،گفت :حکمرانی در حوزه سالمت باید به
درستی مدیریت شود.
محمدباقر قالیباف ،در مراسم روز پزشک افزود :من هر وقت با
جامعه پزشکی روبرو میشــوم ،نمیتوانم زحمات روزهای دفاع
مقدس را بازگو نکنم.
مجلس شــورای اسالمی گفت :نوع حکمرانی در حوزه سالمت
باعث شــده خیلی مواقع از ظرفیتها استفاده نکنیم .وی افزود:
حکمرانی خوب این است که ظرفیتهای بالقوه را بالفعل کنیم.
قالیبــاف گفت :باید تدبیری بیاندیشــیم که حرکتهای درمان
محور به سمت پیشگیری سوق پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :تهران در حوزه بهداشت،
از روستاها نیز ضعیفتر هســتیم و این اشکال از نوع حکمرانی
ما اســت .وی ادامه داد :ما دولتی سازی را در حوزه سالمت هر
روز بیشــتر میکنیم ،در حالی که کام ً
ال غلط است و باید مردمی
سازی کنیم .قالیباف گفت :امروز که در شرایط سخت اقتصادی
هستیم ،باید از ظرفیت حوزه ســامت به بهترین شکل ممکن
اســتفاده کنیم .زیرا ،همه نقاط حوزه ســامت ،فایده است ،اما
غفلت میکنیم .وی با اشــاره به مهاجرت پزشکان و پرستاران،
افزود :باید این اشکاالت را رفع کنیم.
قالیباف گفت :در سازمان غذا و دارو نیز مشکالت جدی داریم،

اما جای بحث آن اینجا نیست.
وی افــزود :هر جامعهای حتم ًا اشــکاالتی وجود دارد ،اما وقتی
مدیریت تضاد منافع در جامعه پزشکی مطرح میشود ،باید واقع
بین بود و از جامعه پزشــکی دفاع کــرد .زیرا ،درصد تک رقمی
هستند که تضاد منافع دارند.
قالیباف گفت :بحث گرانیگاه ســامت و رابطــه آن با بیمهها
موضوع بسیار مهمی است که نیازمند حکمرانی درست در حوزه
سالمت هستیم.
وی افزود :حوزه بهداشــت بــر درمان باید به طــور جدی در
حکمرانی حوزه سالمت مورد توجه قرار گیرد.

رییس پلیس فتا فراجا از مسدودســازی  ۲۶۰صفحه که در زمینه
سالح و مهمات فعالیت میکردند خبر داد.
ســردار وحید مجید رییس پلیس فتا فراجا در جمع خبرنگاران در
حاشــیه همایش سراسری روسای پلیس فتای سراسر کشور گفت:
در این همایش راههای ارتباطی پلیس فتا با مردم مورد بررسی قرار
گرفت ،مردم میتوانند هم از طریق مرکز ارتباطات پلیس فتا (call
 )centerو هم از طریق چت آنالین با پلیس فتا در ارتباط باشند.
رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد :موضوعاتی که ما در پلیس
فتا پیگیری میکنیم بحث کالهبرداریهای اینترنتی ،هتک حیثیت،
مزاحمتهای اینترنتی ،همچنین جرائمی که مرتبط با حوزه عمومی
مانند فروش سالح و مهمات در فضای سایبری و… است.
وی دربــاره چالشهای پلیس فتا ادامــه داد :ما در ارتباط با تامین
امنیت حوزه سایبر درحوزه سالح و مهمات امسال بالغ بر  ۲۶۰صفحه
مورد اقدامات عملیاتی قراردادهایم و این صفحات مسدود و پاکسازی
شد .همچنین در حوزه برخورد با اراذل و اوباش بالغ بر  ۲۴۱صفحه
نیز مسدود شــدهاند .دغدغهای که در حال حاضر بیشتر در بخش
جرائم اینترنتی وجود دارد مربوط است به حوزه برداشتهای اینترنتی
و کالهبرداریهای غیرمجاز از جمله مهمترین جرائمی است که با
آنها در پلیس فتا درگیر هستیم .سردار مجید خاطرنشان کرد :بحث
دیگری که در این همایش مد نظرمان هســت بحث مسدودسازی
حسابهایی اســت که در مورد آنها شکایت وجود دارد؛ زمانی که

پرونده کالهبرداری نزد پلیس فتا تشکیل میشود پلیس آن حساب
را مسدود میکند و بعد از ارائه ادله الزم این حساب از مسدود بودن
خارج میشود که فرآیند رفع مسدودیت کمی طوالنی بود و برخی
از افراد دچار مشــکل میشــدند ،در این همایش بررسی کردیم از
چه طریق میتوانیم این زمان را کاهش دهیم.ســردار مجید درباره
تخلفاتی که در ســایتهای خرید و فروش لوازم و کاالی دســت
دوم صورت میگیرد گفت :جلســات بسیاری با این سایتها برگزار
کردهایم و به مدیرانشان اعالم کردیم در این حوزه با احدی تعارف
نداریم ،تراکنش در حوزه بانکداری که مربوط به این سایتها میشود
باال است و باید این سایتها نظارت بر احراز هویت افراد داشته باشند.

گزارش اختصاصی
روزنامه امتیاز علت رها کردن نوزادان در کشور را بررسی کرد؛

تاثیر مسائل اقتصادی در افزایش آسیبهای اجتماعی

️ مسعود اردانی

موضوع کودکان ســرراهی حکایتی تلخ اســت
که در همه دوره ها وجود داشــته ،گاه کم شــده و
گاهــی نیز افزایش پیدا کرده ،اما هیچ وقت از بین
نرفته است .اما این ســوال را ایجاد می کند که
اگر لوازم پیشــگیری از بارداری در اختیار والدین
این نــوزادان قرار میگرفت باز هم شــاهد چنین
صحنهای نبودیم.
حقیقت آن اســت که آمار قابل توجه آسیبدیدگان
اجتماعی و زنانه شــدن فقر از یک ســو و افزایش
فشــارهای اقتصــادی و ناتوانی افــراد در ازدواج و
فرزندآوری شرایطی را فراهم کرده است که بسیاری
از زوجین عالقهای به فرزندآوری ندارند و اگر هم به
هر دلیل با بارداری ناخواســته مواجه شوند سعی در
سقط جنین میکنند سقطی که با توجه به ممنوعیت
آن جز درموارد خاص درمانی در کشور ممنوع است.
بــا تصویب قانــون حمایت از خانــواده و جوانی
جمعیت شــرایط برای گروههای آسیبدیده و در
معرض آسیب سختتر شــده است چرا که سقط
جنین و استفاده از لوازم پیشــگیری از بارداری با
محدودیتهای بیشتری مواجه شده است.
مــادر با تحمل  ۹مــاه درد و هزینــه بارداری و
نگهداری پوست از تحمل پدر و مادر فقیر میکند
و آنها را به یک انتخــاب دردناک وادار میکند.
خود را دلخوش یک رویــا  ،رویایی که نوزاد تازه
متولد شدهاش ،ممکن اســت نصیب خانوادههای
ثروتمنــد و غنی شــود میکنند  ،او را به دســت
خدایش میسپرد.
تعداد نوزادان رها شده طی یکسال
در ســال  1400در مجمــوع  ۶۱نــوزاد در کل

کشور در خیابان رها شدهاند که عموما در نزدیکی
شــیرخوارگاهها بوده اســت و بایــد در خصوص
رهاشدن نوزادان صحتسنجی صورت گیرد.
طبق اخبار رســمی کــه طی  ۵ماه گذشــته به
نقل از اورژانس کشــور یا نیروی انتظامی منتشر
شــده ،از ابتدای فروردین تا  ۳۱مرداد امســال۸ ،
نوزاد رها شــده در معابر شهرهای تبریز ،سیرجان،
تهران ،خرمآباد ،زاهــدان ،بندرگز ،با حکم قضایی
به شیرخوارگاههای بهزیستی منتقل شدهاند و روز
دوشنبه با پیدا شــدن یک نوزاد رها شده دیگر در
تهران  -خیابان افســریه  -تعداد نوزادان رها شده
در  ۵ماه امســال به  ۸نفــر افزایش یافت .این در
حالی اســت که به گفته معاون اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور ،ســال گذشته  ۶۱نوزاد در سطح
شهرها و نزدیکی شیرخوارگاهها «رها» شدند.
چرا حساسیت نسبت به معضالت
اجتماعی کمرنگ است؟
بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،از نیمه دوم
سال گذشته ،قانون به سرانجام رسیده «حمایت از
جوانی جمعیت» توســط رییسجمهوری ابالغ شد
که کل قانون ،یک دستورالعمل واحد برای تشویق
به فرزندآوری است بدون آنکه ریشه امتناع زوجین
از فرزندآوری را محترم شمرده و در حاشیه تزریق
انفجاری مشــوقهایی که معلوم نیست اقساطش
از جیب کدام زوج و از محل کدام درآمد و شــغل
میخواهد تامین شود ،برای حل مشکالت مالی آن
زوجهایی هم که به دلیل مشکالت اقتصادی قادر
به تامین هزینه یک خانواده سه نفره یا پرجمعیتتر
نیستند ،چارهای اندیشیده شود.
البته این دستورها تابع مفاد قانون جوانی جمعیت
اســت که اصال علمی بودن همیــن قانون هم تا

امروز مورد انتقادات بسیار قرار گرفته و کارشناسان
مختلف عالوه بر انتقاد از ســلب حقوق شهروندی
زوجین با اعمال این تحمیلها از ســوی مجلس،
بابت تولد نــوزادان معلول و افزایش مشــکالت
اقتصــادی خانوادهها به دنبال افزایش ناخواســته
فرزند هشدارهای مکرر دادهاند.
انــگار این زوجها اصال در کشــور وجود خارجی
ندارند و مســتحق چارهجویــی نبودهاند که قانون
حمایــت از جوانی جمعیت ،ایــن زوجها را به کل
نادیده گرفته و فقط تشــویق میکند که زنها وام
ازدواج بگیرنــد ،زایمان کنند ،ماشــین نو تحویل
بگیرند ،مرخصی زایمان بگیرند و..
مسائل اقتصادی چقدر در افزایش
آسیبهای اجتماعی تأثیر دارد؟
به اســتناد گزارش مرکز آمار ایــران و با تمرکز
بر وضعیت اقتصادی خانوادهها در  ۵ماه امســال،
میتوان گفت کــه خانوادههای ایرانی بابت تامین
هزینههای زندگی ،حتی در مقایسه با سال گذشته
هم ناتوانتر شدهاند.
گزارشهای دیگری هم تایید میکند که در سال
جاری ،خانوارهای شــهری و روستایی ،در تامین

هزینههای جــاری و اولیه زندگــی ،درماندهتر از
پارســال و سال قبلتر شــدهاند .سال قبل سبد
معیشــت حدود  ۶میلیون و  ۹۰۰هزار تومان بود،
اما حداقل دســتمزد حدود  ۴میلیون تومان تعیین
شد؛ سبد معیشت  ۱۴۰۱هشت میلیون و  ۹۷۹هزار
تومان نرخگذاری شــد ،اما باز هم دستمزد با تمام
ملحقات و اضافات ،حداکثر روی عدد  ۶میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان ایستاد.
حداقل درآمد الزم برای یک خانوار در تهران ،در
حال حاضر کمتر از  ۱۳میلیون تومان نیســت و با
کمتر از این مبلغ ،نمیتوان زندگی کرد ،اجاره خانه
در تهران و کالنشهرها تبدیل به یک معضل شده
است؛ امروز در تهران ،متوســط اجاره خانه  ۱۰تا
 ۱۲میلیون تومان میباشــد؛ هزینههای آموزش و
درمان و حمل و نقل هم سرسامآور شده؛ بنابراین
 ۱۳میلیون تومــان درآمد ،کمترین رقم برای یک
زندگی بسیار ساده است.
اگر یک خانواده کارگری خانه داشته و یک یا دو
فرزند محصل ،هزینه خــورد و خوراک و آموزش
فرزنــدان و حمل و نقلش در مــاه ،باید حداقل ۹
میلیون تومان درآمد داشــته باشد؛ اگر اجاره نشین
باشد ،در هر نقطه کشور زندگی کند باید دو میلیون
تومان به این رقم بیفزایید ،یعنی سرراســت یازده
میلیون تومان میشود.
خرید میوه ،گوشــت قرمز ،مــرغ و ماهی ،برنج،
روغن ،مســافرت ،خرید پوشــاک ،گذران اوقات
فراغت و ...اینها سادهترین نیازهای یک خانواده
و حق انســانی و شهروندی مردمی است ،اما تورم
نبُر شــده که مردم،
و گرانــی قیمتها طوری اما 
صرفا بــه ضروریترینهابرای گذران روزمره فکر
میکنند .اوقات فراغت و تفریح و نونوار شــدن و

ارتقا به ســمت آیندهای روشن ،خرید گوشت قرمز
و ماهی و برنج و میوه ماههاســت که از فهرســت
هزینههای دوســوم خانوادههای ایران خط خورده
و حذف شده است.
نبود حساسیت نسبت به معضالت و
آسیبهای اجتماعی
اما امروزه شاهد تکثیر آسیبهای اجتماعی زیادی
هســتیم که شــامل افراد کارتنخواب ،پشتبام
خواب و موارد مشــابه همگی جزو  ۴۰میلیون نفر
حاشیهنشین و بدمسکن هســتند ،برای این افراد
پولی باقی نمانده که صرف خرید لوازم پیشگیری
از بارداری یا بیماریهای مقاربتی بکنند .در گذشته
مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار این گروه لوازم
پیشــگیری از بارداری قرار مــیداد که امروز این
امکان از بین رفته اســت ،در نتیجه این گروه که
زنان نیز بینشان زیاد هستند بچهدار شده و ،چون
نمیتواننــد از عهده پرورش فرزند بربیایند یا نوزاد
خود را میفروشند یا اینکه سقط میکنند یا اینکه
پس از تولد در خیابان رها میکنند.
در این شــرایط برای ســقط جنین و استفاده از
لوازم پیشگیری از بارداری ممنوعیت و محدودیت
میگذارند که نتیجه آن همین افزایش سقط جنین
یا نوزادان رها شــده است .متاسفانه تصمیمگیران
نمیدانند زیر پوست جامعه چه خبر است.
برای مردم هم این ســؤال پیش میآید که یک
مادر چطور نــوزاد خود را به زبالــه میاندازد؟ اما
نمیدانند این نوزادان قربانیان آسیبهای اجتماعی
هستند که همه رهایشــان کردهاند .هر چند وقت
یکبار این آسیب نمایان میشود ،همه در مورد آن
صحبت میکنند و با گذشت کوتاهی زمان دوباره
فراموش میشود.

