
در حال�ي كه انتظ�ار م�ي رود رئيس س�ازمان 
نظ�ام پزش�كي در جاي�گاه رئيس اي�ن صنف 
در كن�ار حمايت ه�اي هميش�گي، همكارانش 
را ب�ه رعاي�ت نظ�م و قان�ون و  فراهم ك�ردن 
آس�ايش و رفاه بيم�اران توصيه كند،  ام�ا او  از 
پزش�كاني كه كارتخوان ندارن�د، دفاع مي كند 
و مي گوي�د: »نص�ب كارتخ�وان در مطب ه�ا 
اجباري نيست و اساس�ًا كارتخوان در مطب ها 
نقشي در محاس�به مالياتي پزش�كان ندارد.«

 اظهارات س��رقافله پزش��كان در حالي است كه 
همين چندروز پيش رئيس امور مالياتي ش��هر 
و استان تهران گفت:»  نيمي از پزشكان تهراني 
مالي��ات نمي پردازند.« پيش تر نيز س��يدكامل 
تقوي نژاد، رئيس س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
درباره مي��زان فرار مالياتي پزش��كان گفته بود: 
اين قشر جامعه 600ميليارد تومان فرار مالياتي 
دارند، اما با وجود اين رئيس سازمان نظام پزشكي 
زيربار مس��تندات س��ازمان امور مالياتي كشور 
نمي رود و اظهارات مس��ئوالن حوزه مالياتي را 

غيرمسئوالنه مي خواند!
ماج��راي كارتخوان نداش��تن مطب بس��ياری از 
پزش��كان حكايتي قديمي اس��ت، اما مدتي است 
كه اين حكايت قديمي داغ شده!  دليلش هم روشن 
است؛ از يك س��و مراجعه بيمار به مطب پزشك با 
حاش��يه هايي كه در تخصص هاي مختلف طراحي 
شده همانند نوار قلب در پزشكان قلب و سونوگرافي 
در مطب پزشكان زنان و زايمان و موارد متعدد در 
تخصص هاي ديگر گاهي تا چند صد هزار تومان آب 
مي خورد و در شرايط كنوني كمتر كسي چند صد 
هزار تومان پول نقد در جيب مي گذارد و به مطب 
پزشك مراجعه مي كند؛ از سوي ديگر هم حتي عابر 
بانك ها در طول شبانه روز حداكثر 200هزار تومان 
امكان برداشت پول دارند و اين مسئله مشكل تأمين 
پول نقد براي پرداخت خدمات پزشكي را سخت تر 
مي كند. اما نكته اصلي كه موجب شده تا كارتخوان 
نداشتن پزشكان اين همه به چشم بيايد، خدمات 
كارتخوان فروش��ندگان دوره گرد كن��ار خيابان و 
همچنين دستفروشان مترو اس��ت! اما با تمام اين 
حكايت ها كم نيستند، پزشكاني كه به رغم داشتن 
مطب هاي بس��يار مدرن و با وجود حضور چندين 
منش��ي و حتي دستيار در مطبش��ان در حساب و 
كتاب ويزيت، حق و حقوق ه��اي ديگري كه دارند 
يا براي خودشان مي تراشند به روش منسوخ شده 

دهها سال قبل پول مي گيرند!
   فرار از ماليات

پيش از اين معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزير 
دادگستري حذف دستگاه كارتخوان در مطب برخي 
پزشكان را توهين به مردم و بيماران دانسته و تأكيد 
كرده بود: اين پزشكان افراد متخلفي هستند و اين 
تخلف به عنوان تخلف انتظامي قابل تعقيب كيفري 
است. از نگاه وي، افزون خواهي از تعرفه هاي درماني 
وزارت بهداشت و فرار از ماليات از بديهي ترين نتايج 

فرار پزشكان از كارتخوان است. 
س��يدكامل تقوي ن ژاد، رئي��س س��ازمان مالياتي 
كشور هم در برنامه گفت وگوي ويژه خبري، سهم 

پزش��كان از فرار مالياتي را نزديك به 600ميليارد 
تومان عنوان كرد. وي با بيان اينكه برآوردشده كل 
ماليات پزشكان چيزي حدود 800ميليارد تومان 
است، اعالم كرد: پزشكان تنها 200ميليارد تومان 
ماليات مي دهند. تقوي ن��ژاد همچنين از همكاري 

بيشتر پزشكان غيرتهراني خبر داد. 
   كوچك نمايي درآمد براي كاهش ماليات

آنطور كه رئيس امور مالياتي ش��هر و استان تهران 
مي گويد: اطالع��ات درآمدي پزش��كان از طريق 
س��امانه هاي اطالعات��ي و  نظام ماليات��ي از جمله 
حس��اب هاي بانكي آنان در اختيار س��ازمان امور 

مالياتي كشور قرار دارد. 

توضيحات وي نشان مي دهد، پزشكان يا اظهارنامه 
مالياتي خود را ارائ��ه نمي كنند ي��ا درآمد خود را 
بس��يار كمتر از ميزان واقعي آن اظه��ار مي كنند. 
محمدرضا نوري مي افزايد: از ميان حدود 20هزار 
پرونده پزش��كان در تهران، تنها ۱۱هزار نفر براي 
عملكرد س��ال ۱۳۹6 اظهارنامه ارائ��ه كردند كه 
ميانگين ماليات اعالمي از س��وي پزش��كان براي 
هر نفر ۵ميليون و ۷00هزار توم��ان بود. در حالي 
كه با توجه ب��ه رس��يدگي هاي انجام ش��ده براي 
عملكرد س��ال ۱۳۹۵ كه تقريباً ب��ه همين ميزان 
ماليات ابرازش��ده بود، براس��اس آم��ار و اطالعات 
سامانه هاي طرح جامع مالياتي، اين ميانگين براي 
هر نفر حدود ۱۴ميليون تومان توس��ط س��ازمان 
تعيين و تش��خيص داده شده اس��ت.  وي با بيان 
اينكه ۵00پرونده پزش��كان كه با درآمد باال مورد 
حسابرسي خاص و مبتني بر اطالعات سامانه هاي 
طرح جام��ع مالياتي س��ازمان ام��ور مالياتي واقع 
شدند، مي افزايد: ميانگين ماليات اعالم شده توسط 
پزشكان با درآمد باال حدود ۱۷ميليون تومان براي 
هر نفر بود، در حالي كه مالي��ات واقعي آنها بالغ بر 
۷6ميليون تومان تعيين و تشخيص داده شده است.  
نوري تأكيد مي كند: پرونده هاي پزش��كاني كه از 
دستگاه كارتخوان اس��تفاده نمي كنند، به صورت 
ويژه مورد رس��يدگي قرار مي گيرند و نس��بت به 
پذيرش هزينه ها و تعيين درآمد مش��مول ماليات 

آنها سختگيرانه برخورد مي شود. 
   حل و فصل مسئله با گاليه تلفني !

اما در برابر اين مس��تندات، ايرج فاضل س��رقافله 
سازمان نظام پزش��كي مي گويد: ما جهت سهولت 
مراجعان و بيماران به همكارانمان توصيه مي كنيم، 
از دس��تگاه كارتخوان در مطب هاي خود استفاده 
كنند و حدود 80درصد پزش��كان اين كار را انجام 
مي دهند. البته قانوني در زمينه وجود اين دستگاه ها 
در مطب پزش��كان وجود ن��دارد و اگر كس��ي اين 

دستگاه را نگذاشت، قانون شكني نكرده است. 
وي با بيان اينكه كارتخوان ها نقش��ي در محاسبه 
پرداخت مالياتي پزشكان ندارند، اظهارات مسئوالن 
سازمان مالياتي را غيرمسئوالنه و بي پايه مي داند و 
مي افزايد: در اين زمينه با رئيس س��ازمان مالياتي 
تماس گرفته و گل��ه كردم و آنها ني��ز عذرخواهي 
كردند. طرح چنين مباحث غيرمسئوالنه و بي پايه 
در رس��انه ها و تيتركردن آنها قابل تعقيب حقوقي 

است. 
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مطابق گزارش سازمان جهاني گمرك، گمرك ايران طي يك سال گذشته با كشف 153تن انواع موادمخدر باالتر از بنگالدش، قطر، 
امارات، امريكا و چين در رتبه اول مبارزه با موادمخدر جهان قرار گرفت

كشف مواد ايران را در جهان اول كرد

رصد اشتغال فارغ التحصيالن در دانشگاه هاي نسل سوم ايراني

حمايت سرقافله پزشکان از تخلف  آشکار رفقا!
رئيس سازمان نظام پزشكي: نصب كارتخوان در مطب ها اجباري نيست. راجع به اين موضوع با رئيس سازمان 

مالياتي تماس گرفتم و گله كردم و آنها نيز عذرخواهي كردند!

سازمان جهاني گمرك به تازگي گزارشي را منتشر 
كرده كه براساس آن گمرك ايران رتبه نخست 
كشف مخدرهاي جديد را دارد و ركورد جديدي 
را در ميان گمركات ساير كشورها به لحاظ كشف 
انواع حش�يش و بذر ش�اه دانه به ثبت رس�انده 
است. براس�اس اين گزارش در يكسال گذشته 
گمرك اي�ران با ۴۲۴ مورد كش�ف م�اده مخدر 
گل يا بذر شاه دانه توانس�ته باالتر از بنگالدش، 
قطر، ام�ارات، امريكا و چين ق�رار بگيرد. گفته 
مي شود در حال حاضر با به كارگيري سامانه هاي 
هوش�مند الكترونيكي و رصد كام�ل اطالعات 
محموله هاي ورودي، خروجي، عبوري و مسافري 
توانمندي هاي كش�ف و مبارزه با موادمخدر در 
گمرك ايران، افزايش قابل توجهي يافته اس�ت. 
ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي خود در منطقه 
در معرض قاچ��اق انواع موادمخدر ق��رار دارد كه با 
دقت و هوشياري مأموران گمرك واستقرار و تجهيز 
گمركات به س��امانه جامع گمركي و دستگاه هاي 
كنترلي ايكس ري و سگ هاي موادياب موفقيت هاي 
چشم گيري در مبارزه با قاچاق موادمخدر در عرصه 
بين المللي توسط گمرك ايران كسب شده و شاهد 
افزايش قابل توجه كش��ف انواع موادمخدر توسط 
مأم��وران گمرك در س��ال هاي اخي��ر بوده ايم؛ به 

طوري كه مأموران گمرك در سال گذشته موفق به 
كشف و ضبط بيش از ۱۵۳ تن انواع موادمخدر شدند.  
»گل« يك نوع م��اده مخدر فوق الع��اده خطرناك 
محسوب مي شود كه از روغن گياه شاه دانه حشيش 
و از برگ درخت شاه دانه ماريجوانا به دست مي آيد. 
طبق گفته »نعمت اهلل موم وندي« معاون مبارزه با 
موادمخدر گمرك ايران ضرر و زيان ماده مخدر گل 

صدها برابر بيشتر از ترياك و هروئين است. 
اين مخدر به راحتي در داخل يك گلدان قابل كشت 
بوده و پس از رشد گياه قابل استفاده است. نكته مهم 
اينجاست، طي چند سال اخير اين نوع ماده مخدر 
به شكل جاسازي در انواع بسته هاي پستي )تبلت، 
برس، دمپايي، لوازم تزييني، كمربند، كتاب و اسباب 
بازي( از سوي برخي كش��ورهاي اروپايي افزايش 

داشته، اما به دفعات در گمرك شناسايي و توقيف 
شده است. اكنون طبق آمار سازمان جهاني گمرك 
ايران رتبه نخس��ت كش��ف اين نوع از مخدرهاي 

جديد را دارد. 
براساس اين گزارش در يكسال گذشته گمرك ايران 
با ۴2۴مورد كش��ف ماده مخدر گل يا بذر شاه دانه 
توانس��ته باالتر از بنگالدش، قطر، امارات، امريكا و 
چين قرار بگيرد. پس از ايران بنگالدش ۱۳۱ مورد و 

قطر 6۱ مورد كشفيات داشته اند. 
پيش از اين بر اساس گزارش دفتر اطالعات سازمان 
جهاني گم��رك )RILO( در س��ال هاي 20۱6 و 
20۱۷، گمرك ايران در مبارزه ب��ا قاچاق براي دو 
سال متوالي رتبه اول را در بين گمركات كشورهاي 

جهان كسب كرده بود. 
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه تجارت موادمخدر 
يك حوزه بسيار وسوسه انگيز است. براساس آماري 
كه ارائه مي شود، ساالنه بيش از ۱۵00ميليارد دالر 
گردش مالي موادمخدر در دنياس��ت. اين رقم برابر 
با كل صادرات نفتي و غيرنفت��ي برابري مي كند و 
بايد توجه كرد، ثبت اين ركورد ايستادگي و قدرت 
هوش��مندانه اطالعات اس��ت در مقابل يك شبكه 
پيچيده جهاني كه پشتوانه اقتصادي بسيار هنگفتي 

هم دارد!

باالخره دانشگاه هاي نس�ل اول و دوم اتهامات خود را درخصوص 
خلق پديده فارغ التحصيل بيكار پذيرفتند و با بيم و اميد اصالحات 
نسل سوم دانش�گاهي يعني دانش�گاه كارآفرين را قبول كردند. 
بر همين مبنا با آغاز اجراي طرح رصد اش�تغال فارغ التحصيالن 
دانشگاهي از اسفند سال گذش�ته و مبتني بر گزارش اخير دفتر 
ارتباط صنعت و دانش�گاه وزارت علوم، تاكنون 5۰دانش�گاه در 
جهت نسل سومي ش�دن گام برداش�ته و بر اين اساس اطالعات 
خود را براي مشاركت در اين طرح به وزارت علوم ارسال كرده اند. 
در حال حاضر دانشگاه ها متهم رديف اول شيوع بيكاري هستند. اول 
اينكه موضوعات و يافته هاي پژوهش��ي آنها دردي از مسائل جامعه را 
دوا نمي كند و حرف هايشان با عمل غريبه است. از طرفي با زبان جامعه 
و اقتصاد بيگانه هس��تند. در نتيجه محتواي دانشي كه دانشگاه توليد 
مي كند در موارد اندكي به كار صنعت و اقتصاد مي آيد. بنابراين توسعه 
مبتني بر دانش صنعت كه به رونق اقتصادي و افزايش اشتغال منتهي 
مي ش��ود، در عمل اتفاق نمي افتد. از طرفي اتهام ديگر دانشگاه ها اين 
اس��ت كه با افزايش تقاضا براي تحصيل، كيفيت آموزش در آنها افت 
كرده و آموزش هاي دانشگاهي آنچنان با كيفيت برگزار نمي شوند. اين 
كيفيت متوسط آموزشي به آن معناست كه دانشگاه حرف هاي چندان 

خوبي ندارد و حرف هايش را چندان خوب نمي زند. در نتيجه شاهد آن 
هستيم، فارغ التحصيالن دانشگاه براي ايفاي نقش در صنعت و اقتصاد 
آنچنان كه بايد آماده نيس��تند و بيكار مي مانند يا در بهترين شرايط 

متقاضي تحصيل در مقاطع باالتر دانشگاهي مي شوند. 
   نسل سومي هاي ضربتي

با وجود اين امكان اصالح ش��رايط كنوني به س��رعت موجود نيست 
و بايد به مرور زمان و ب��ا برنامه اتفاق بيفتد. در عين ح��ال از آنجا كه 
نرخ رشد آمار بيكاري فارغ التحصيالن دانش��گاهي نمي تواند و نبايد 
شامل مرور زمان شود، نسل سومي شدن دانشگاه هاي كشور با شيوه 
ضربت��ي و عملياتي تري از س��وي وزارت علوم دنبال مي ش��ود. رصد 
اش��تغال فارغ التحصيالن از سوي دانش��گاه هاي صادركننده مدارك 
فارغ التحصيلي سرفصل شيوه ياد شده اس��ت كه محمدسعيد سيف 
مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانش��گاه وزارت عل��وم در گفت و گو با 
رسانه ها آن را اينطور توضيح داد: طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن 
دانشگاهي از اسفند سال گذشته آغاز شده است و تاكنون ۵0دانشگاه 
اطالعات خود را براي مش��اركت در اين طرح به وزارت علوم ارس��ال 
كرده اند.  وي افزود: با توجه به اينكه آمار دقيقي از وضعيت اش��تغال 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي وجود نداش��ت، وزارت علوم طرح رصد 

اشتغال فارغ التحصيالن را آغاز كرد. 
   اصالح ژنتيكي فارغ التحصيالن بيكار!

مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم خاطرنشان كرد: 
اطالعات ارسال شده از سوي دانشگاه ها در وزارت علوم مورد تجزيه و 

تحليل قرار مي گيرد و نتايج نيز به صورت رسمي اعالم خواهد شد. 
سيف اظهار داشت: برنامه داريم هر شش ماه يك بار اطالعات دانشگاه ها 

را در اين زمينه به روز كنيم. 
وي عنوان كرد: نتايج به دس��ت آمده از اين طرح موجب مي شود كه 
دانش��گاه ها بتوانند برنامه ريزي دقيق و عملياتي ت��ر براي آينده خود 

داشته باشند. 
مديركل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم گفت: همچنين با 
اجراي اين طرح نيازهاي دانشجويان براي ورود به بازار كار نيز مشخص 
خواهد ش��د.  س��يف تأكيد كرد: نتايج ارزيابي هاي اين طرح موجب 
مي شود، در س��طح وزارت علوم نيز تصميم گيري صحيح درخصوص 

رشته ها، نيازها و برنامه ها صورت گيرد. 
تأثير دقت نظر دانش��گاه ها در اين پيمايش در رتبه بندي دانشگاه ها و 
تخصيص بودجه و اعتبارات تضمين انجام درس��ت و به موقع اين امر 

است و اصالح ژنتيكي پديده فارغ التحصيل بيكار را در پی دارد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
محمد باق�رزاده با انتش�ار اين عك�س توئي�ت زد: دو نانوايي در 
سهروردي و شريعتي، به نيازمندان نان مجاني مي دهند. يك سلماني در 
خيابان طوس 20سال است كه يك  سوم نرخ اتحاديه دستمزد مي گيرد. 
طباخ��ي منطقه ۱2ه��ر روز غ��ذاي كارتنخواب ها را كن��ار مي گذارد. 

»منصفان روزگار گراني« مي گويند، مگر ما مردم به هم رحم كنيم.

ياسين نمك چين با انتشار اين عكس توئيت زد: اين ماشين يك 
رستوران س��يار اس��ت كه غذاهايش را زنان اقليت مذهبي و سرپرست 
خانوار مي پزند و دختران معلول هم كمكشان مي كنند. اين رستوران را 
آيدا زن ۳0ساله ارمني راه انداخته كه سرپرستي زندگي خود و پدرش را 

برعهده دارد و هر روز در ميدان هفت تير ميزبان مشتريان است. 

 رسول شكراني توئيت زد: تعدد حساب هاي بانكي يكي از راهكارهاي 
پولشويي اس��ت. براس��اس اطالعات دقيق بيش از ۴00ميليون شماره 
حس��اب بانكي داريم. البته يه اقليت ۳درصدي ميانگين حس��اب هاي 
بانكي شون بين۵0تا۹0 حس��اب اس��ت. وقتي يه خريدار بزرگ سكه 

۴۷۱حساب بانكي داره، معلومه داره پولشويي مي كنه... 

  مائده بنابي با انتشار اين عكس توئيت زد: اين پسر شيرين كرد 
بهنام. امروز دو تا دندون هاي بهن��ام  رو پالپوتومي و ترميم كردم و دو 
تا هم از دندون هاي برادر بزرگشون بهمن. دوست داشتني هايي بودن. 
افتخار كردم كه اجازه دادن براش��ون كار كنم اردوي جهادي ش��هيد 

هدايت.

 مرتضي هاشمي توئيت زد: كالنتري رئيس محيط زيست مدام ذكر 
مصيبت مي خونه با چاشني اغراق در توصيف فاجعه و تكرار سخنان با 
بار عاطفي زياد. مثل شخصيت هاي حاشيه اي فيلم هاي هاليوودي كه 
در حين تحقيق متوجه ميشن داره س��يل و زلزله مياد و رو به دوربين 
چشماش��ون گرد ميش��ه . بزرگوار! برو كنار بزار قهرمان فيلم با راه حل 

بياد جلو. 

 حس�يني توئيت كرد: با بنا قرار مي ذاره، مت��ري ۱۱تومن ولي متري 
۱8تومن فاكتور مي كنه. موزاييك مي خ��ره متري ۱2تومن، ولي فاكتور 
مي زنه متري ۱۷تومن و قراره ۵ ميليون س��ود كنه روي يه كاري كه كاًل 
۱0روز طول مي كشه، بعدم اعتراض مي كنه مسئوالن جمهوري اسالمي از 

باال تا پايين همه دزدن! شما دستت نمي رسه وگرنه خودت رئيسشوني !

  ميم.چ با انتشار اين عكس توئيت زد: به مناسبت روز عكاس يادي 
كنيم از خالق عكس هايي كه يك دنيا حرف پشت اون عكس ها خوابيده!

 جواد دليري توئيت زد: بطحايي وزير آموزش و پرورش چندي پيش 
در جريان بازديدي از مدرسه اي در جنوب تهران به تعدادي دانش آموز 
كه در حال بازي فوتبال هستند، مي گويد: مي آييد بازي كنيم؟ بچه ها 
پاسخ مثبت مي دهند. وزير مي گويد: اما مي بازيد، يك دانش آموز پاسخ 

مي دهد »ما كه همه چيز را باختيم، اين هم اضافه«.

 حسين دانش توئيت زد: خانه اش وياليي نيست، در بهترين نقطه شهر 
تهران زندگي نمي كند. كل دارايي اش يك پتو بود و زندگي در كپر. اينجا 
روستاهاي احمد آباد و دهنه باغ ريگان كرمان. فاصله روستا تا شبكه برق 
۷00متر، آيا مسئوالن اسم اين روستاها به گوششون خورده يا حاضرند، 

در چنين شرايطي يك روز را با خانواده اينجا سپري كنند؟

  س�يدامير محمديان با انتش�ار اين عكس توئيت زد: خيلي برام 
جالب بود اين صحن��ه: روي گچ كف پاش نوش��ته »اس��رائيل را زير پا 

مي گذاريم!«

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نيره ساري
  گزارش  3

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

رديابي گمشدگان در فضاي مجازي
حدود يكسالي اس��ت كه تحولي جالب درخصوص جست وجوي افراد 
گمش��ده رخ داده اس��ت. صفحه اي در فضاي مجازي فعال ش��ده كه 
افراد بسياري را كه بيش��تر هم كودك هستند، به آغوش خانواده شان 
بازگردانده است. با ظهور صفحه اينس��تاگرامي »حامي« حاال پليس 
ديگر تنها محل مراجعه مردم نگران و پي گير اعضاي گمشده خانواده ها 

نيست. 
حامي، نخستين صفحه در شبكه هاي اجتماعي در اين زمينه بود؛ چند 
صفحه ديگر هم در شبكه هاي اجتماعي در همين زمينه فعال  هستند، 

اما اثرگذاري كمتري دارند. 
حامي، در زمينه همكاري با خانواده هاي افراد گمش��ده سرعت عمل 
خوبي نش��ان داده و اكنون تبديل به مرجعي براي كمك به آنها شده 

است. 
پيش از شكل گيري كمپين حمايتي و رايگان »حامي«، هيچ صفحه و 
سايتي در فضاي مجازي براي پي گيري حرفه اي وضعيت گمشدگان 
وجود نداش��ت. برخي اعضاي خانواده كودكان گمشده گاهي اقدام به 
بازكردن يك اكانت در فضاي مجازي مي كردند و با گرفتن خبري در 

مورديافتن كودك يا خبر مرگ او،  صفحه رها يا بسته مي شد. 
حجم زياد اطالعات و افزايش روزافزون كاربران حامي، نشانگر فعاليت 
مفيد از  اين صفحه دارد. مردم عادي هم با كامنت گذاري و برخورد فعال 
تالش مي كنند، اطالعات خود را در همين رابط��ه در اختيار ديگران 

قرار دهند. 
در برخي ديگر نقاط جهان هم براي يافتن گمشدگان به جاي تكيه به 
روش هاي صرفاً پليسي از فناوري استفاده مي شود. در كشور چين به 
تازگي يك تجربه موفق در اين زمينه به مرحله اجرا گذاشته شده است 
و به كمك استفاده از يك اپليكيشن، آنها توانسته اند در طول يكسال 

گذشته بيش از هزار كودك ربوده يا گمشده را پيدا كنند. 
والدين مي توانند اين اپليكيش��ن را روي گوشي هاي تلفن همراه خود 
نصب كنند و در صورت مفقودشدن يك كودك، پليس تمامي اطالعات 
به دست آمده را به طور همزمان با ساير والدين به اشتراك مي گذارد. 
آنها در ش��عاع ۱00كيلومتري محلي كه كودك گمشده و آخرين بار 
در آنجا تردد كرده، تمامي اطالعات دقيق را دريافت مي كنند. س��اير 
مردم هم مي توانند هرگونه رفتار مشكوك را اطالع بدهند. تا پيش از 
فعال شدن اين اپليكيشن، ساالنه بيش از 20هزار كودك در چين ربوده 
مي شدند، اما حاال مسئوالن اين كشور اميدوارند با فعال كردن چنين 
سيستمي، بتوانند از آمار كودكان گمشده بكاهند. تعداد پيداشده ها در 

مقابل آمار از بين رفته ها به طور چشمگيري قابل توجه است. 
قبل از ظهور و گسترش شبكه هاي اجتماعي، برخي خبرنگاران حوزه 
حوادث هم در اين زمينه تالش مي كردند كه اكنون به علت كمتر فراگير 
بودن رسانه هاي كاغذي در مقايسه با رسانه هاي ديجيتال اين تالش ها 

ديگر چشمگير نيست. 
كمپين حمايتي حامي، افرادي كه پيدا شده اند را هم با ذكر چگونگي 
يافتن در صفحه ذكر ك��رده تا تجربه اي براي جس��ت وجوي ديگران 
باشد. در واقع عملكرد شفاف اين صفحه، اعتماد دهها هزار نفر را جلب 

كرده است. 

 »نذر آب« 
براي مردمي كه آب خوردن ندارند

روستاهاي بي آب و علفي كه در آنها قايق وجود دارد! اگر در روستاهاي 
منطقه سيستان و بلوچستان با چنين صحنه اي مواجه شديد، تعجب 
نكنيد! اين روستاها تا يك دهه قبل آنچنان سيراب بوده كه ماهيگيري 
يكي از مش��اغل رايج مردم منطقه بوده اس��ت، اما با سدس��ازي هاي 
افغانستان روي رود هيرمند، حاال ساكنان اين منطقه حتي آبي براي 
خ��وردن ندارند. دبيركل جمعي��ت هالل احمر با بي��ان اين مطلب از 
طرح نذر آب براي رهايي لب هاي تش��نه مردم سيستان و بلوچستان 

خبر داد. 
محمود محمدي نسب، با تش��ريح طرح نذر آب گفت: اين طرح ملي و 
كشوري است كه در سيستان و بلوچستان شروع شده و به مناطق ديگر از 
جمله استان هاي كرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبي ادامه پيدا 
خواهد كرد. در بخش هايي از اين استان ها با مشكالت آب شرب و ساير 

عوارض خشكسالي مواجه هستيم كه تأكيد ما بر آب شرب است. 
وي درب��اره فعاليت هاي��ي ك��ه در ط��رح ن��ذر آب در اس��تان 
سيستان و بلوچستان انجام شده، اينگونه توضيح داد: ما ۵2۱روستا را 
شناسايي كرديم كه يا شبكه آبرساني در اين روستاها وجود نداشت يا 
اگر بود، در اين شبكه آبرساني نمي شد و اين افراد براي تأمين آب بايد 
كيلومترها را طي مي كردند. ما روي راه اندازي شبكه آب تمركز كرديم 
و اين شبكه متناسب با جمعيت هر روستا در نظر گرفته و مخازني تهيه 
شد و اين مخازن به صورت متناوب آبرساني مي شوند و براساس ميزان 

نياز هر منطقه پر مي شوند. 
دبيركل جمعيت هالل احمر اضافه كرد: اين شبكه مستقر شده و براي 
تداوم اين كار نيازمن��د تأمين منابع مالي هس��تيم. ۷0تانكر در طول 
پنج ماه از سال بايد اين كار را انجام دهند و براي تأمين منابع مالي آن 
نيازمند كمك مردم هستيم و در صورتي كه مردم كمك بيشتري داشته 

باشند، مي توانيم اين كار را به ساير استان ها گسترش دهيم. 
وي در مورد نحوه مشاركت مردم در طرح نذر آب نيز گفت: چند روش 
براي جمع آوري كمك هاي مردمي وجود دارد كه يكي از آنها ش��ماره 
حساب جمعيت به شماره 66666 است. همچنين مردم كشورمان با 
ارسال عدد ۴ به س��امانه 20۹۹۹۹۹ مي توانند روزانه تا هر زماني كه 

خواستند، ۵00 تومان به كمپين كمك كنند. 

 مددجويان با بازگشت  به روستا 
25 درصد سرانه بيشتر مي گيرند

مديركل دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد 
گفت: خانوارهاي تحت حمايت اين نهاد در صورت بازگشت به روستا 
از ۲5درصد سرانه بيشتر در زمينه تأمين مسكن بهره مند مي شوند. 
ابراهيم بازيان، مديركل دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان 
كميته امداد با بيان اينكه توجه ويژه به اش��تغال و مسكن روستاييان 
موجب كاهش حاشيه نشيني روستاييان در ش��هرها مي شود، گفت: 
در اولويت قرارگرفتن مددجويان روس��تايي ب��راي دريافت خدمات 
مسكن عالوه بر فعال نگه داشتن و توسعه طرح هاي اشتغالزايي، موجب 

محروميت زدايي از چهره روستاها نيز مي شود. 
وي با اشاره به اينكه س��رانه هر خانوار روس��تايي تحت حمايت براي 
تأمين مسكن 20ميليون تومان است، اعالم كرد: هر خانوار مددجويي 
كه تصميم بگيرد به روستا بازگردد، به عنوان مشوق از 2۵درصد سرانه 

بيشتر بهره مند مي شود. 
بازيان با اش��اره به اينكه س��ال گذشته ۳00 واحد مس��كوني به دليل 
مهاجرت مددجويان از شهر به روستا تأمين شد، بيان داشت: عالوه بر 
مسكن، تسهيالت ويژه براي اشتغالزايي روستاييان نيز مي تواند محرك 

مناسبي براي مهاجرت معكوس باشد. 
مديركل دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد با 
اشاره به اينكه هم اكنون ۳ميليون و 8۷۵هزار نفر تحت حمايت كميته 
امداد قرار دارند كه ۵۵درصد از اين تعداد در روستاها ساكن هستند، 
گفت: كمت��ر از ۱0درصد از خانوارهاي روس��تايي تحت حمايت فاقد 

مسكن هستند. 


