اخبار
دالالني به دنبال فروش فيلتر دوده
به شهرداري پايتخت هستند

رئي��س کميس��يون
عم��ران و حم��ل و
نقل ش��وراي ش��هر
تهران گفت :مديريت
ش��هري برنام��هاي
براي خري��د فيلتر دوده ن��دارد اما دالالني
به دنبال فروش فيلتر به شهرداري هستند.
محم��د عليخاني در گفت و گ��و با مهر در
پاس��خ به پرسش��ي در خصوص س��خنان
شهردار تهران مبني بر خريد و نصب ۷۰۰
فيلتر دوده براي اتوبوسهاي پايتخت گفت:
متاسفانه اطالعات اشتباهي در اختيار شهردار
تهران ق��رار ميدهند و اعتبارات پيشبيني
شده براي خريد فيلتر دوده از بودجه حذف
شده و مديريت شهري برنامهاي براي خريد
و نصب فيلتر دوده ب��راي اتوبوسها ندارد.
وي ادام��ه داد :کارايي فيلت��ر دوده بر روي
اتوبوسهاي موجود مورد تاييد قرار نگرفته
اما متاسفانه دالالني هستند که همچنان به
دنبال فروش اين فيلترها به شهرداري هستند
و حتما در اين مورد با شهردار تهران گفتگو
خواهند ک��رد تا در جريان اين موضوع قرار
گيرند.عليخاني با بيان اينکه کارخانه آلماني
توليدکننده اتوب��وس در نامهاي اعالم کرد
نصب اين فيلترها مورد تاييد نيست ،گفت:
اين فيلترها با موتور و سوخت اتوبوسهاي
موجود همخواني ندارد و تنها روي دس��ت
ش��هرداري هزينه ميکن��د.وي تاکيد کرد:
اگر يک دانشگاه يا يک نهاد مطالعاتي تاثير
اين فيلترهاي دوده را بر روي اتوبوسهاي
موجود تاييد و اعالم کند نصب اين فيلترها
کارايي دارد ما نيز با خريد فيلتر موافقيم اما
هنوز کارايي اين فيلترها تاييد نشده و اعالم
شده  ۵۰فيلتري که نصب شده به دليل عدم
هماهنگي ميان سوخت و موتور اتوبوسها،
رانندهها آنها را باز کرده اند.
امسال اتوبوس دست دوم خارجي
وارد نميشود

مع��اون حملونق��ل
ترافيک ش��هرداري
ته��ران در خصوص
ورود اتوبوسه��اي
دس��ت دوم خارجي
گفت :امسال اين امر رخ نميدهد و موضوع
در حال بررسي است .محسن پورسيدآقايي
معاون حملونقل ترافيک شهرداري تهران
در گفتوگ��و با ف��ارس ،در خصوص ورود
اتوبوسهاي دس��ته دوم خارجي به تهران،
گفت :امس��ال که بعي��د ميدانم اتفاقي رخ
ده��د ام��ا ب��راي اتوبوسهاي فرس��وده و
تاکس��يهايي که به سن فرسودگي رسيده
اس��ت پيش��نهاداتي را براي دولت ارس��ال
کرديم.وي ادامه داد :آييننامههاي مربوطه
براي اتوبوسها و تاکس��يهاي فرسوده در
دولت در دس��ت بررسي اس��ت و دو جلسه
در اين زمينه برگزار ش��ده است و توافقات
کل��ي صورت گرفته و متن نهايي آييننامه
هفته آينده در کارگروه کميسيون زيربنايي
مطرح ميشود.پورس��يدآقايي با اش��اره به
اتوبوسهاي دس��ته دوميکه قرار بود وارد
کش��ور ش��ود ،گفت :فع ً
ال در حد آييننامه
است کار خاصي صورت نگرفته است و به
امسال اتفاقي رخ نميدهد.معاون حملونقل
ترافيک ش��هرداري تهران در خصوص دو
چالش آلودگي هوا و ترافيک در تهران گفت:
امسال با اجراي طرح ترافيک آلودگي هوا در
تهران کمتر و وارد مرحله اضطرار نشدهايم
اما شرايط جوي هم امسال بهتر بوده است.
وي افزود :در س��ال آين��ده طرح زوج و فرد
برداشته شده و براي تردد شهروندان در اين
محدوده برنامهريزيهاي��ي صورت گرفته
است و سعي ميکنيم که آلودگي در تهران
کاهش و ديگر مردم آلودگيهاي سال 96
را تجربه نکنند.
افزايش سامانههاي
پايش تصويري ناجا

فرمان��ده ناج��ا ب��ا
اش��اره ب��ه افزايش
س��امانههاي پايش
تصويري ناجا گفت:
تعداد اين س��امانهها
از  ۴به  ۲۰س��امانه افزايش پيدا کرده است.
به گ��زارش مهر ،س��امانه پايش تصويري
ق��رارگاه ني��روي انتطاميفرمانده��ي ناجا
صبح ام��روز ب��ا افزايش تعداد س��امانهها
افتتاح شد.س��ردار حسين اش��تري فرمانده
ناجا در اين مراسم گفت :تعداد سامانهها از
 ۴س��امانه به  ۲۰سامانه افزايش پيدا کرده
است.وي تصريح کرد :تمام ماموريتهايي
که مربوط به پليسهاي تخصصي ماست
به اين س��امانهها وصل هس��تند.وي ادامه
داد :اين اقدام (افزايش تعداد س��امانهها) که
صورت گرفته است ،اشراف ما را بر اتفاقاتي
ک��ه رخ ميافتد افزايش ميدهد.وي گفت:
اين س��امانه اقدامات ما را در حوزه ترافيکي
تس��ريع ميکند و نتيجه اين س��امانهها و
مرکزي که امروز افتتاح ش��ده است ،بهبود
در ارائه خدمت به مردم اس��ت.فرمانده ناجا
بي��ان کرد :يکي ديگر از ويژگيهاي افتتاح
اين سامانه اين است که باعث امنيت بيشتر،
آرامش بيشتر و آسايش بيشتر براي مردم در
ايام نوروز ميشود.سردار اشتري گفت :قرار
گاه ترافيک ما از  ۲۴اس��فند تا  ۱۷فروردين
ماه فعال اس��ت و ما تا پايان تعطيالت و تا
پايان سفرهاي مردم در کنارشان هستيم.

در ديدار بطحايي از نمايشگاه دستاوردهاي مدارس غيردولتي مطرح شد

دولت بنا ندارد هزينه آموزش و پرورش را بر عهده مردم بگذارد

وزي��ر آم��وزش و پرورش در مراس��م
اختتامي��ه نمايش��گاه دس��تاوردهاي
م��دارس و مراک��ز غيردولت��ي حاضر
ش��د و از اين نمايش��گاه ديدن کرد و
گفت :دولت بنا ندارد هزينه آموزش و
پرورش را به عهده م��ردم بگذارد .به
گزارش مهر ،سيد محمد بطحايي وزير
آموزش و پرورش در مراس��م اختتاميه
نمايش��گاه دس��تاوردهاي م��دارس و
مراک��ز غي��ر دولتي ک��ه در مصالي

ام��ام خميني (ره) برگزار ش��د ،حضور
پيدا کرد.در اين مراس��م مجتبي زيني
وند رئيس س��ازمان م��دارس و مراکز
غيردولت��ي بيان کرد :دولت به تنهايي
ق��ادر به آم��وزش و پ��رورش متعالي
نيس��ت .ب��ا افزايش جمعي��ت مطالبه
ب��راي آم��وزش و پرورش ب��ا کيفيت
افزاي��ش يافت��ه اس��ت و به م��وازات
افزاي��ش جمعيت و مطالبات اجتماعي
با توجه به محدوديتهاي مالي دولت

راهي ج��ز کاهش تصدي گري ندارد.
اکن��ون اعتبارات به بي��ش از  ۴۵هزار
ميلي��ارد در آموزش و پرورش رس��يده
اس��ت اما اين اعتبار هم پاس��خگوي
نيز آموزش و پرورش نيست.وي ادامه
داد :دنيا براساس واقعيات موجود بستر
س��ازي در آموزش و پرورش را فراهم
کردند و نميتواني��م از امکانات مالي
و دلس��وزان تعليم و تربيت آموزش و
پرورش را بي بهره کنيم.س��يد محمد
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بطحايي وزير آموزش و پرورش نيز در
مراسم اختتاميه نمايشگاه دستاوردهاي
مدارس و مراکز غير دولتي اظهار کرد:
دولت بنا ندارد هزينه آموزش و پرورش
را بر عهده نگيرد و آن را به عهده مردم
بگ��ذارد.وي ادامه داد :گاهي از کنترل
کيفيت مدارس غيردولتي سواس��تفاده
ميش��ود و گاهي ي��ک اتفاق در يک
مدرس��ه غيردولتي زحم��ات مدارس
غيردولت��ي ديگر را زير س��وال ميبرد

و باي��د از اين موض��وع مراقبت کرد.
وزي��ر آموزش و پ��رورش گفت :امروز
اولين نمايشگاه و اولين تجربه زيبا در
اين حوزه اس��ت و ميتواند براي نظام
آموزش و پرورش مفيد باشد و کارگاه
علوم و فنون مدرسه داري براي همه
مدارس ميتواند باشد.

تحميل داروهاي بيکيفيت داخلي به تاالسميها

انتقاد فاطمههاشمياز پوليشدن داروي بيماران خاص

گروه اجتماعي :رئيس بنياد بيماريهاي
خاص ب��ا انتقاد از پولي ش��دن داروي
بيم��اران خ��اص نس��بت ب��ه تحميل
داروهاي بيکيفي��ت داخلي به بيماران
هشدار داد.
فاطمههاشميرئيس انجمن بيماريهاي
خ��اص در گفتوگو با ايلنا در خصوص
وضعيت داروي��ي بيماران خاص گفت:
داروهاي بيماران خ��اص در اصل بايد
رايگان اس��ت و بيمار نباي��د بابت دارو
پولي پرداخت کند ،در حالي که بيماران
تاالس��ميدر قبال دريافت داروهايشان
بايد پول پرداخت کنند.
وي يادآور ش��د :در گذش��ته داروهاي
خارج��ي ک��ه وارد ايران ميش��د ،بنابر
مصوبه راي��گان بود ،ام��ا از زماني که
داروي ايراني جايگرين داروي خارجي
در کش��ور ش��د ،بيماران ب��راي داروي
خارجي بايد درص��دي را پرداخت کنند
که اين موضوع خالف اس��ت و داروي
خارج��ي و داخل��ي بايد ب��راي بيماران
تاالسميرايگان باشد ،اما اکنون اينطور
نيست و مش��کالتي را براي آنها ايجاد
کردهاند.
او با اش��اره به ناراضي ب��ودن بيماران
تاالس��مياز کيفي��ت داروه��اي توليد
داخل بيان ک��رد :با اينک��ه بيماران از
اين داروها ناراض��ي بودند ،اما به اجبار

اين داروها را بر بيماران تحميل کردند.
بارها با وزارت بهداشت مکاتبه شده ،اما
به اين موضوع توجه نکردهاند ،چند روز
گذشته آخرين مکاتبه من در اين راستا
انجام ش��ده و منتظر نتايج آن هستيم.
وي همچني��ن اف��زود :البت��ه برخي از
بيماران که از داروهاي خارجي استفاده
ميکردند ،در ح��ال حاضر از داروهاي
داخلي اس��تفاده ميکنند که البته فکر

ميکنم اثر خوبي بر روي آنان داش��ته
اس��ت.رئيس بني��اد بيماريهاي خاص
تصريح کرد ۹۸ :درصد داروها در داخل
کشور توليد ميشود و درصد باقيمانده،
داروهايي هستند که ايرانيها فرمول و
توان ساخت آن را ندارند.
به گفتههاشميبيشترين داروي بيماري
سرطان از خارج وارد ميشود و داروي
کمت��ري در داخل توليد ميش��ود ،اما

رئيس پليس پايتخت خبر داد

قطع آب ،برق و گاز خانههاي پالک قرمز

رئيس پليس پايتخت گفت  :در حال حاضر با
اقدامات انجام شده به زودي برق و گاز منازل
پالک قرم��ز نيز قطع خواهد ش��د و خدمات
شهري به آنان ارائه نميشود.
س��ردار حس��ين رحيم��يدر حاش��يه اجراي
هفتمين مرحله از طرح برخورد با س��ارقان و
مجرمان پايتخت در پاس��خ به پرسش ايسنا،
درب��ارهي برخ��ورد با خرده فروش��ان و جمع
آوري معتادان متجاهر در محدوده س��روش و
مولوي و هرندي اظهار کرد :بايد بگويم که از
برخي دستگاهها در زمينهي اجراي اين طرح
گله داريم و الزم است آنها با جديت بيشتري
به مس��اله ورود کنند.خوش��بختانه دادستاني
هماهنگي خوبي با پليس دارد اما الزم اس��ت
برخي ديگر از دس��تگاههاي مسئول نيز وارد
ش��ده و به وظايف خود عمل کنند .به عنوان
مثال پليس يک معتاد متجاهر را پس از جمع
آوري به حمام برده يا افراد داراي بيماريهاي
خاص را غربال ميکند در حالي که اينها جزء
وظاي��ف ذات��ي و قانوني پليس نيس��ت اما ما
اي��ن کار را انج��ام ميدهيم.رحيميدربارهي
تعداد معت��ادان متجاهر جمع آوري ش��ده در
محلههاي شوش و مولوي و هرندي نيز گفت:
بيش از  ۵۰۰۰معت��اد متجاهر در اين مناطق
جمع آوري ش��ده است .همچنين بالغ بر ۶۰۰
خرده فروش مواد مخدر نيز دس��تگير شدهاند
و  ۷۸من��زل پالک قرمز که به پاتوق و محل
فعاليت اين معتادان تبديل شده بود هم پلمب
شد.رحيميادامه داد :در حال حاضر با اقدامات
انجام ش��ده به زودي برق و گاز منازل پالک

قرمز نيز قطع خواهد ش��د و خدمات ش��هري
به آنان ارائه نميش��ود .ضمن اين که در حال
طي تشريفات هس��تيم تا با شناسايي مالکان
اين خانهه��ا ،برخي از خانهه��اي بالصاحب
ط��ي مراح��ل قانوني تخريب ش��وند.به گفته
فرمان��ده انتظاميته��ران ب��زرگ در مجموع
بي��ش از  ۸۰۰غرفه در اي��ن  ۷۸خانه پالک
قرمز وجود داش��ت که اي��ن اتاقها و غرفهها
نيز شناسايي و پلمب شدند.رحيمياضافه کرد:
متأسفانه حضور چنين خانههايي عالوه بر اين
ک��ه امنيت و آرامش محل را مختل کرده بود
س��بب بروز پسماندها و مش��کالت مختلفي
نيز شده بود .س��ردار حسين رحيميهمچنين
درب��اره طرح برخ��ورد با س��ارقان و مجرمان
پايتخت توضي��ح داد :در اجراي اين مرحله از
طرح بالغ بر  ۲۱۰نفر از مجرمان و س��ارقان و
مالخران حرفهاي دس��تگير شدند .وي با بيان
اينک��ه اي��ن افراد تا کنون ب��ه بيش از ۲۰۰۰
فقره س��رقت اعت��راف کردهاند ،خاطرنش��ان
کرد :برخ��ي از دستگيرش��دگان در قالب ۴۸
باند فعاليت داش��تند و همچني��ن  ۱۲۸نفر از
مجرمان سابقهدار هستند.

در مورد بيماري ام اس بيش��تر داروها
ايرانيس��ت و کمت��ر داروي کمت��ري
خارجي مصرف ميشود.
او در ادام��ه بيان کرد :برخي از بيماران
کيفيت داروهاي داخلي را در مقايس��ه
با داروه��اي خارجي قب��ول ندارند ،در
حالي که داروهاي خارجي نيز برندهاي
مختلف��ي دارن��د و از هن��د ،آرژانتين و
س��وئيس ني��ز وارد ميش��وند.وي در

خص��وص بني��اد بيماريه��اي خاص
اظهار کرد :بنياد پل ارتباطي بين دولت،
مجلس و بيماران اس��ت و مشکالت را
نهادينه رفع ميکند.
چ��ون هي��چ س��ازمان خيري��ه دولتي
نميتواند هزينههاي هنگفت را پوشش
دهد ،پيش��نهاد ما در سال  ۷۵به دولت
س��ازندگي اين ب��ود که س��ه بيماري
تاالس��مي ،هموفيلي و دياليزي رايگان
ش��ود ک��ه خوش��بختانه اي��ن موضوع
س��ريعا در هيئت دولت مطرح و انجام
شد ،زيرا س��االنه هزار نفر در کشور با
بيماري تاالس��ميمتولد ميش��دند ،در
گذش��ته پيش��گيري از تاالسميبسيار
آس��ان بود و طرح آن را بنياد بيمارهاي
خاص به دولت پيشنهاد داد که مصوب
و اجباري شد.هاش��ميدر ادامه به ايلنا
گفت :ساالنه  ۲۵۰نفر مبتال به بيماري
تاالس��ميبه دني��ا ميآيند ،ام��ا وزارت
بهداش��ت آمار دقيقي از اين بيماري به
ما نميدهد؛ متاس��فانه باالي  ۱۵۰نفر
در مناطق اهل تسنن هستند که زياد به
پيش��گيري اهميت نميدهند ،بنابر اين
موضوع با آق��اي مولوي عبدالحميد در
اين باره صحبتي داشتم .در نماز جمعه
ايش��ان به اين موضوع اش��اره کردند و
تاکيد داش��تند ک��ه اين بيم��اري بايد
پيشگيري شود.

ابراهيم شيخ :از هر خانواده شهداي آتشنشان يک نفر در شهرداري استخدام شدند

تخلف در جذب  ۲۸۰نيرو در سازمان ورزش شهرداري تهران

معاون منابع انساني ش��هرداري تهران از تخلف
در جذب  ۲۸۰نيرو در س��ازمان ورزش شهرداري
تهران خبر داد .ابراهيم شيخ (معاون منابع انساني
ش��هرداري تهران) در گفتوگو با ايلنا ،در پاسخ
به پرسشي درخصوص حاشيههاي اخير سازمان
ورزش شهرداري تهران گفت :متاسفانه در سازمان
ورزش تخلف��ي رخ داده ب��ود .عليرغم اينکه ما
بخشنامه کرده بوديم که جذب نيروي انساني با
ه��ر عنواني (مگر با اخذ مج��وز از معاونت منابع
انساني و شهردار تهران) ممنوع است ،در سازمان
ورزش به مجموعههاي ورزشي اختيار داده بودند
که خود مدير مجموع��ه با نيرو عقد قرارداد کند
و به ش��کل تنخواهي حق��وق پرداخت کند.آنها
اف��رادي بودند ک��ه در اي��ن دوره که ممنوعيت
وجود داشته ،توسط مديران مجموعههاي ورزشي
جذب شده بودند و با آنها قرارداد غيرقانوني بسته
ش��ده بود .تعداد اين افراد حدود  ۲۸۰نفر اس��ت.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره مطالبات
خانوادههاي شهداي آتشنشان پالسکو ،عنوان
کرد :در حال حاضر اين افراد هيچ مش��کل مالي
ندارند و تمام مشکالت ماليشان حل شده است.
پرداخت ديه ،حقوق قانوني ،بيمه ،پاداش خدمت
و  ...همگي پرداخت ش��ده است .البته در برخي
موارد با محدوديته��اي قانوني مواجهيم .مثال
درخصوص آتشنشاناني که مجرد بودند و شهيد
ش��دند ،حقوق آنها به پدر و مادرش��ان نميرسد؛
چراکه پدر و مادرش��ان تحت تکفل آنها نبودند.
اکنون يک دو مورد به اين شکل داريم.وي افزود:
يکي از انتظاراتي که خانواده اين ش��هداي عزيز
دارند اين است که شهيدشان جزء شهداي تحت

پوشش بنياد شهيد محسوب شود؛ ما نيز مذاکره
و مکاتباتي در اين خصوص با بنياد مذکور داشته
ايم ،ولي تصميمگيري با آنهاست که تاکنون مورد
موافقت قرار نگرفته اس��ت.معاون منابع انساني
ش��هردار ته��ران در ادامه عنوان ک��رد :ما براي
هر فصل به خانواده اين ش��هدا پاداشي پرداخت
ميکنيم .همچنين از هر خانواده که يک ش��هيد
داده ،يک نفر را در ش��هرداري استخدام کرديم.
م��ا هر خدمتي به اين ش��هدا و خانوادههاي آنها
کنيم کم کردهايم ،اما چنين اقداميدر کشور نمونه
ندارد .عالوه بر اين ،براس��اس مصوبه ش��وراي
عالي حفاظت فني ،مشاغل عملياتي وزارت کار
آتشنش��اني در گروه «ب» ق��رار گرفت و جزو
مشاغل س��خت و زيانآور شد .ش��يخ در پاسخ
به اين س��وال که شنيده شده که شهرداري آخر
سال براي پرداخت عيدي و پاداش کارکنانش با
مشکل مواجه است و آيا اين صحت دارد؟ گفت:
ما با محدوديتهاي مالي مواجه هس��تيم ،اما با
توجه به جلس��ه اخير با معاون��ت محترم مالي و
اقتصادي شهرداري تهران متعهد هستيم که تمام
حقوق قانوني همکارانمان در شهرداري را به طور
کامل پرداخت کنيم.

رئيس سازمان بهزيستي ۱۱۳ :هزار خانوار پشت نوبت مسکن

رئيس س��ازمان بهزيستي با اش��اره به اينکه ۱۱۳
هزار خانوار تحت پوش��ش ،پش��ت نوبت دريافت
مسکن هستند ،گفت :يارانه مراکز شبانهروزي ۲۷
درصد افزايش پيدا ميکند.
ب��ه گزارش مهر ،وحيد قباديدانا در مورد پرداخت
الکترونيکي مس��تمري مددجويان اظهار داش��ت:
مستمري يک ميليون و  ۵۰هزار مددجو به صورت
الکترونيک هر ماه به حسابشان واريز ميشود.وي
ادام��ه داد :در خصوص س��بد کاال نيز رايزنيهاي
الزم انجام ش��ده و تالش ما اين است که تا پايان
سال يک مرحله ديگر سبد حمايتي به مددجويان
بهزيستي پرداخت شود که البته تائيد اين موضوع
با وزارت رفاه اس��ت و ما مطالبهگر هستيم.رئيس
سازمان بهزيس��تي در مورد س��اماندهي کودکان
کار و خياب��ان گفت :در اين خصوص طرحي را به
وزارت کشور ارائه کردهايم و جلساتي نيز تشکيل
ش��ده است که در صورت تائيد نهايي ،با همکاري
دس��تگاههاي مختلف در مورد ساماندهي کودکان
کار و خيابان��ي که ايراني هس��تند ،اقدامات خوبي
انجام خواهد ش��د.قباديدانا با اشاره به اينکه ۷۰
درص��د ک��ودکان کار و خياب��ان از اتب��اع خارجي
هس��تند ،افزود ۵۶ :درصد از کودکان کار و خيابان
کل کش��ور ني��ز از اتباع خارجي هس��تند و همين
موضوع باعث ميش��ود وزارت کشور و اداره اتباع،

افزايش  ۲۷درصدي يارانه مراکزتوانبخشي

نقش مهميدر اين کنترل از س��اماندهي داش��ته
باشند.وي تصريح کرد :در حال حاضر مشکلي که
در جم��عآوري کودکان کار و خياب��ان اتباع وجود
دارد ،اين اس��ت که بعد از جمعآوري و ساماندهي،
بار ديگر به چرخه اوليه بازميگردند و بايد با ورود
اداره اتباع و وزارت کشور ،اين سيکل معيوب قطع
ش��ود و  ۷۰درصد ساماندهي با اين نهادها است و
بهزيس��تي  ۳۰درصد بقي��ه را بر عهده دارد.رئيس
س��ازمان بهزيس��تي در مورد مستمري مددجويان
اظهار داش��ت ۵۰۰ :هزار نفر تا تيرماه سال جاري
مس��تمري خود را از بهزيستي و محل هدفمندي
يارانهه��ا ميگرفتند و از آن تاريخ به بعد نيز ۵۰۰
هزار پش��ت نوبتي براي دريافت مستمري اضافه
ش��دند که اين افراد فقط مستمري خود را از محل
سازمان هدفمندي دريافت ميکنند.
قباديدانا با اشاره به اينکه دو سازمان مستمريها
را پرداخت ميکنند و مبلغ آن نيز متفاوت اس��ت،
گف��ت :قصد داريم اي��ن تبعيضه��ا را برطرف و
يکسانس��ازي کنيم و بر همين اس��اس پرداخت
عيدي ني��ز به ميزان يک ماه مس��تمري تا پايان
ماه به  ۵۰۰هزار نفر گروه اول واريز ميش��ود اما
براي گروه دوم که پش��ت نوبتيه��ا بودند ،اعتبار
نداري��م ولي تالش خ��ود را ميکنيم ت��ا آنها نيز
عي��دي بگيرند.وي در مورد يارانه مراکز نگهداري

ش��بانهروزي تصريح کرد :تا پايان سال يارانه اين
مراکز  ۲۷درصد رش��د خواهد داشت و مبلغ سرانه
 ۶۴۰هزار توماني آنها به  ۷۷۰هزار تومان افزايش
پيدا ميکند.به گفته رئيس س��ازمان بهزيستي ،بر
اين اساس يارانه مراکز شبانهروزي تا پايان بهمن
ماه به صورت الکترونيکي پرداخت خواهد ش��د و
اميدواريم يارانه اسفند نيز با تأمين اعتبار پرداخت
شود.
قباديدانا افزود :افزايش تعرفهها از تاريخ 97/۸/9
بر اس��اس مصوب��ه دولت انجام ميش��ود و براي
ماهه��اي قبل به م��رور پرداخت خواهد ش��د.وي
در خص��وص مس��کن مددجويان تحت پوش��ش
بهزيس��تي نيز اظهار داش��ت :در حال حاضر ۱۰۳
هزار واحد مسکوني به مددجويان بهزيستي واگذار
ش��ده که  ۶۷هزار واحد آن در زمان دولت تدبير و
اميد بوده است .همچنين  ۵۳هزار واحد مسکوني
نيز در دست احداث است.رئيس سازمان بهزيستي
خاطرنش��ان کرد۱۱۳ :ه��زار خانوار پش��ت نوبت
دريافت مس��کن هس��تند که در حال برنامهريزي
هستيم تا با مشارکت خيرين بتوانيم طي سه سال
آينده و با همکاري دس��تگاهها و نهادها ،اين افراد
صاحب مس��کن شوند.رئيس سازمان بهزيستي در
مورد خانوادههاي داراي دو معلول و بيش��تر گفت:
دو ه��زار و  ۲۰۰خانوار داراي دو معلول و بيش��تر

پش��ت نوبت دريافت مسکن هستند که اميدواريم
طي دو س��ال آين��ده بتوانيم ب��ه تمامياين افراد
مسکن واگذار کنيم.قبادي گفت :همچنين ۶۸۰۰
واحد مس��کوني براي اين افراد در دس��ت احداث
اس��ت.قبادي در مورد افتتاح اولين هتل معلوالن
گفت :اين هتل طي ده ماه آينده در مش��هد افتتاح
ميش��ود که حمايت خيرين ني��ز همراه ما خواهد
بود .همچنين اولين مجتمع فرهنگي و آموزشي و
رفاهي تراز معلوالن در بوش��هر کلنگزني شد و در
دست احداث قرار دارد.وي در مورد مناسب سازي
مسکن معلوالن اظهار داشت :کميته هماهنگي و
پيگيري مناسب س��ازي در ماههاي آينده تشکيل
ميش��ود که در اين کميته بهزيستي نقش مطالبه
گ��ر خواهد داش��ت ک��ه اميدواريم ب��ا هماهنگي
دس��تگاهها و ارگانهاي مختل��ف بتوانيم در اين
خصوص اقدام نماييم.
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اخبار حوادث
کالهبرداریميلياردي
از  1400نفر در قم

فرمانده انتظامياستان
قم از دستگيري يک
کالهب��ردار حرفهاي
خبر داد و گفت :متهم
از  1400نف��ر ح��دود
 100ميلي��ارد تومان کالهبرداري کرده بود.
س��ردار «عبدالرضا آقاخاني» در گفت و گو
ب��ا پايگاه خب��ري پليس ،اظهار داش��ت :در
پي کس��ب خبري مبني بر تبليغات گسترده
و فعاليت يک ش��رکت ساخت و ساز در قم،
موضوع در دستور کار مأموران پليس آگاهي
استان قرار گرفت.فرمانده انتظامياستان قم
افزود :در بررسيهاي صورت گرفته مشخص
شد ،مدير پروژه از سال  90با تاسيس دفتري
مجلل و استفاده از خودروهاي گرانقيمت و
ظاهري فريبنده اقدام به تبليغات گسترده و
ثبت نام و پيش ف��روش آپارتمان کرده که
با گذش��ت  7س��ال هنوز در حال ساخت و
اتمام آپارتمانهاي  130واحدي بوده است.
سردار آقاخاني تصريح کرد :نتيجه استعالم از
مبادي مربوطه نشان ميداد اين پروژه فاقد
هرگونه مجوز يا پروانه ساخت از شهرداري
بوده ضمن اين که مدير پروژه دائم ًا به يکي
از کشورهاي حاشيه خليج فارس تردد دارد.
فرمانده انتظامياس��تان خاطرنشان کرد :در
ادام��ه پس از هماهنگي قضائ��ي دفتر اين
ش��رکت پلمب و جهت جلوگي��ري از فرار
متهم با حکم قضائي نامبرده ممنوع الخروج
که نهايت ًا دس��تگير و تحقيق��ات از وي آغاز
شد.سردار آقاخاني گفت :متهم طي تحقيقات
ص��ورت گرفته اذعان ک��رد  130واحد اين
پ��روژه را به  1400نفر پيش فروش و از هر
خريدار مبالغي بين  50تا  70ميليون تومان و
در مجموع حدود  100ميليارد تومان دريافت
کرده که نهايت ًا نامبرده با تفهيم اتهام و قرار
قانوني  200ميليارد توماني روانه زندان شد.
کشف  ۳۰۳هزار ليتر سوخت قاچاق
در سيستان و بلوچستان

ي
فرمان��ده انتظام�� 
سيستان و بلوچستان
از کش��ف  ۳۰۳هزار
و  ۳۵۸ليتر س��وخت
قاچاق طي يک هفته
گذشته خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان از زاهدان ،سردار محمد قنبري فرمانده
انتظاميسيستان و بلوچس��تان اظهار کرد:
ماموران انتظامياس��تان در راس��تاي مبارزه
باقاچاق س��وخت و جلوگي��ري از هدررفت
س��رمايههاي ملي طرح کنترل محورهاي
مواصالتي را طي يک هفته گذشته تشديد
کردند.وي افزود :در اين راستا پليس آگاهي
و ديگ��ر ردهه��اي عملياتي در بازرس��ي از
 ۱۱دس��تگاه تريلي  ۱۹۹ه��زار و  ۶۲۵ليتر
سوخت قاچاق شامل نفت سفيد و گازوئيل
در شهرس��تانهاي «زاهدان»« ،سراوان»،
«دل��گان» و «نيکش��هر» کش��ف کردند.
س��ردار قنبري تصريح کرد :مأموران پليس
در رصدهاي اطالعات��ي  ۲دپوي غيرمجاز
سوخت را در شهرس��تان زاهدان و يک دپو
را نيز در شهرس��تان نيکشهر شناسايي که
از آنه��ا در مجموع  ۱۰۳ه��زار و  ۷۳۳ليتر
بنزين ،گازوئيل و نفت س��فيد قاچاق کشف
کردند.
تالش پليس فتا براي کاهش
روند رو به رشد جرايم سايبري

رئيس پليس فتا ناجا ،گفت :در تالش��يم با
تشخيص صحيح و تحليل درست از فضاي
مجازي و اطالعرس��اني کام��ل و جامع به
شهروندان و کاربران طي سال آتي روند رو
به رشد جرايم سايبري را به شکل مطلوبي
کاه��ش دهيم.به گ��زارش ميزان ،س��ردار
سيدکمالهاديانفر در اولين نشست تخصصي
مرکز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري
پليس فتا و ردههاي متناظر استاني ،تصريح
کرد :کارشناسان مرکز تشخيص و پيشگيري
از جرايم سايبري به عنوان ديده بانان فضاي
مج��ازي بايد با رصد دقي��ق و صحيح خود
فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سايبري
سلب کنند و امنيت اين فضا را افزايش دهند.
وي با اش��اره به تاس��يس پليس فتا در سوم
بهمن ماه سال  ،۱۳۸۹افزود :عملکرد خوب
اين پليس تخصصي با توجه به سن  ۸ساله
آن باعث شده که انتظارات از آن بيشتر باشد
و اين امر ميطلبد تا در مرکز تش��خيص و
پيش��گيري ازجرايم سايبري تالش ويژهاي
کنند تا بستر فضاي مجازي را براي مجرمان
سايبري ناامن شود.س��ردارهاديانفر ،با بيان
اينک��ه با توجه به رش��د کاربران و توس��عه
خدمات الکترونيک در تماميزمينهها شاهد
افزايش جرايم سايبري هس��تيم ،ادامه داد:
هر چند رشد جرايم سايبري با توجه به اين
موضوع امر طبيعي و منطقي است ،اما بايد با
اقدامات پيشگيرانه اين روند رشد را کاهش
دهيم و همانگونه که تاکنون نگذاشتهايم اين
روند رشد لجام گسيخته و مهار نشدني باشد
در پي کاهش آن باشيم.

