اخبار

لزوم ورود خدمات مشاوره به بستههای بیمهای؛

عدم تمکن مالی کمدرآمدها برای مراجعه به روانشناس

چرا معلمان بازنشسته نیمه
نخست  ۹۸از رتبهبندی جا ماندند؟

وزی��ر آم��وزش و پ��رورش درب��اره دالیل
مح��روم ماندن معلمان بازنشس��ته در نیمه
نخست س��ال  ۹۸از رتبهبندی توضیحاتی
داد.ب��ه گزارش تس��نیم ،محس��ن حاجی
میرزای��ی وزیر آم��وزش وپ��رورش درباره
در پاس��خ به این پرس��ش که چرا معلمانی
که ابتدای س��ال  98بازنشس��ته ش��دند از
رتبهبندی محروم هستند ،اظهار کرد :یکی
از سواالت این است که چرا رتبهبندی نیمه
دوم سال  98اجرا شد ،باید گفت ،رقمی که
در بودجه برای رتبهبندی تعیین شده بود 2
هزار میلیارد تومان است و این امکان وجود
داش��ت که رتبه بندی را برای  6ماه جواب
دهد.وی افزود :زمان تصویب رتبهبندی در
دول��ت آذر  98بود .البت��ه اجرای آن از اول
مهرماه لحاظ ش��د بنابرای��ن افرادی که در
نیمه اول سال  98بازنشسته شدند عم ً
ال از
چرخه رتبهبندی خارج شدند.وزیر آموزش و
پرورش درباره فاصله حقوق بازنشس��تگان
و ش��اغلین اظهار کرد :در قانون پیشبینی
ش��ده دریافت��ی بازنشس��تهها  80درص��د
ش��اغالن باش��د و دولت در طول سالهای
برنام��ه باید این همس��ان س��ازی را انجام
دهد که اعمال این قانون بر عهده سازمان
برنام��ه و بودجه و وزارت رفاه اس��ت و در
حال تالش برای اجرا هستند.
رعایت  ۵۰درصدی فاصله گذاری
اجتماعی در بی آر تی

مدی��ر عامل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی
ش��هرداری ته��ران گفت :فاصل��ه گذاری
اجتماعی در ناوگان اتوبوس��رانی شهرداری
تهران تا  ۵۰درصد رعایت میشود.محمود
ترف��ع در گفتوگ��و با باش��گاه خبرنگاران
جوان ،با اش��اره به اظهارات شهردار تهران
مبن��ی بر اینکه فاصله گ��ذاری در اتوبوس
رعای��ت نمیش��ود ،گف��ت :ب��ه عقیده من
میتوان گفت فاصله گ��ذاری اجتماعی در
ناوگان اتوبوس��رانی شهرداری تهران تا ۵۰
درصد رعایت میش��ود.مدیر عامل شرکت
واحد اتوبوسرانی ش��هرداری تهران افزود:
در هن��گام تردد از معاب��ر پایتخت به تردد
اتوبوس های بی آر تی توجه میکنم و آن
چه که به ش��کل میدانی مشاهده میشود
این است که بسیاری از مردم فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت میکنند.ترفع در پاس��خ
به این س��وال ک��ه وضعیت مس��افران در
استفاده از اقالم بهداش��تی مانند ماسک و
دس��تکش به هنگام جابجایی با اتوبوس به
چه شکل است؟ بیان کرد :باید به این نکته
تأکید کرد که استفاده شهروندان از ماسک
و دس��تکش متأث��ر از دو موض��وع تمکن
مالی و ج��دی گرفتن بیماری کروناس��ت
که متأسفانه بس��یاری از شهروندان نسبت
به خطرن��اک بودن ویروس کرونا بی توجه
ش��دهاند.او بیان کرد :اگ��ر بخواهیم به آمار
اس��تفاده ش��هروندان از ماسک و دستکش
نگاه کنی��م ،میبینیم که در مناطق جنوبی
پایتخت به دلیل پایین بودن س��طح درآمد
بخش��ی از س��اکنان آن ،میزان استفاده از
ماسک و دستکش کمتر است.
افتتاح مترو برج میالد تا شهریور ماه

مدیر عامل ش��رکت راه آهن شهری تهران
و حوم��ه (مترو) از افتتاح مترو برج میالد در
خط  ۷تا ش��هریور ماه خب��ر داد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،عل��ی امام در
نشس��ت خب��ری خود ک��ه صبح ام��روز ۹
تیرماه برگزار ش��د درباره اقدامات سال ۹۹
اظهار کرد :در س��ال  ۹۸از یک جهت سال
ارزندهای ب��رای مترو بود ،چراکه  ۹کیلومتر
جنوبی با  ۳ایس��تگاه خط  ۶افتتاح شد.مدیر
عام��ل ش��رکت راه آهن ش��هری تهران و
حوم��ه (مترو) اف��زود :در ادامه س��ال در ۲
مرحله  ۲ایستگاه دیگر به خط  ۶اضافه شد
و تاپایان س��ال  ۵ایستگاه از این خط افتتاح
ش��د.وی با بیان اینکه  ۱۰کیلومتر از خط ۶
با  ۵ایستگاه را در سال گذشته افتتاح کردیم
گفت :خط  ۵/۸ ،۷کیلومتر با  ۳ایستکاه وارد
مدار ش��د و توفیق افتتاح  ۳ایستگاه را در ۶
ماهه دوم سال  ۹۸داش��تیم.امام بیان کرد:
براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار
بود که در  ۶ماه دوم ماهی  ۱ایستگاه افتتاح
کنیم که به جهت مشکالت پیش آمده به ۳
ایستگاه محدود شدیممدیر عامل شرکت راه
آهن ش��هری تهران و حومه گفت :نزدیک
ب��ه  ۶۴کیلومتر خطوط نیمه تمام داریم که
این خطوط حدود  ۵۰میلیارد تومان سرمای ه
اس��ت.او بیان کرد :اولویت ما در سال جدید
افتتاح ایستگاههای خطوط  ۶و  ۷است و در
خط  ۶ ،۶ایستگاه را می خواهیم با  ۷کیلومتر
افتتاح کنیم.امام ادامه داد ۵ :ایستگاه در خط
 ۷و  ۱ایس��تگاه در خط  ۳را میخواهیم وارد
مدار کنیم و این  ۱۲ایس��تگاه حداقل برنامه
ما هست .امام گفت :امیدواریم ایستگاه برج
میالد را در شهریور افتتاح کنیم که ایستگاه
بسیار مهمی است.

رئیس س��ازمان نظام روانشناسی و مشاوره
با اش��اره به بند (ج) ماده  ۱۰۲قانون برنامه
ششم توسعه که در آن بحث بیمههای پایه
و تکمیلی وضع ش��ده تا همه اقشار جامعه
بتوانند با استفاده از آن از خدمات روانشناسی

و مش��اوره استفاده کنند ،گفت :هنوز دولت
اقدامی جهت همگانی شدن بیمههای پایه
انجام نداده است ،این درحالیست که اقشار
کمدرآم��د به دلی��ل نداش��تن تمکن مالی
نمیتوانند به روانش��ناس و مشاور مراجعه
کنند.محم��د حاتمی در گفتوگو با ایس��نا
بر ل��زوم فرهنگس��ازی برای اس��تفاده از
روانش��ناس و مشاور اشاره کرد و گفت :این
سازمان در راستای فرهنگسازی میان مردم

جهت بهرهگیری از خدمات روانشناس��ی و
مشاوره ،نامهای به عبدالعلی علی عسگری-
رئیس صداوسیما ارس��ال کرد ،چراکه مقام
معظم رهب��ری نیز بر ای��ن موضوع تاکید
کردند که مراجعه به روانش��ناس و مشاوره
باید نهادینه ش��ود و م��ردم بیاموزند هنگام
مواجهه با مش��کل به متخصصان مراجعه
کنن��د.وی ادام��ه داد :ام��ا از س��وی دیگر
مسئلهای که وجود دارد این است که مردم

امکان بهرهگیری از خدمات روانشناس��ی و
مشاوره را ندارند؛ اقش��ار کمدرآمد به دلیل
نداشتن تمکن مالی نمیتوانند به روانشناس
و مشاور مراجعه کنند و این خدمات تنها به
اقش��اری اختصاص دارد که از تمکن مالی
مناسبی بهرهمندند ،این درحالیست که اقشار
کمدرآمد در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
رئیس انجمن مطالعات روان درمانی ایران
در ادامه با اشاره به بند (ج) ماده  ۱۰۲قانون

برنامه ششم توس��عه بیان کرد :در بندی از
قانون برنامه ششم توسعه بحث بیمههای
پایه و تکمیلی را وضع کرده تا همه اقش��ار
جامعه بتوانند از بیمهه��ای پایه و تکمیلی
برای خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده
کنند ،این درحالیس��ت که متاسفانه پس از
گذشت دو سال از این موضوع ،هنوز دولت
اقدامی جهت همگانی شدن بیمههای پایه
انجام نداده است.

پرداخت ۲۳۰میلیارد به کمیته امداد و بهزیستی؛

ورود بنیاد مستضعفان برای کمک به تأمین ودیعه مسکن و اجارهبها

گ�روه اجتماع�ی  :رئیس بنیاد مس��تضعفان از اختصاص
۲۳۰میلی��ارد توم��ان بهمنظ��ور تأمین ودیعه مس��کن و
اجارهبهای مددجویان و نیازمندان خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نیم ،پرویز فتاح در جم��ع خبرنگاران در
خصوص کمک بنیاد مس��تضعفان به مددجویان و افراد
نیازمن��د در ح��وزه ودیعه و اجاره مس��کن ،اظه��ار کرد:
گزارشاتی که از سطح جامعه دریافت کردیم بیانگر فشار
روی اقش��ار ضعیف از نظر معیشت است و متأسفانه نرخ
سرسامآور اجارهبها نیز این فشار را مضاعف کرده است.
وی ب��ا تأکید به اینکه تأمین هزینه مبلغ رهن و اجارهبها
از سوی س��ازمانهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی و
کمیته امداد کار بس��یار سختی است ،افزود :هفته گذشته
از مسئوالن کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای بررسی
ای��ن موضوع دعوت کردم ،مس��ئوالن این دو س��ازمان
ضمن ارائه آمار ،بهصورت کتبی اعالم کردند افراد تحت
پوش��ش آنها از نظر تأمین اجاره و ودیعه مسکن شرایط
س��ختی دارند .ما نیز در بنیاد مستضعفان این موضوع را
بررس��ی کردیم و با اذن هیئت امن��ا ،تصمیم گرفتیم در
ای��ن بحث و در حوزه معیش��تی کمک کنیم.رئیس بنیاد
مستضعفین ادامه داد :هم در موضوع ودیعه مسکن و هم
برای اجاره افراد تحت پوش��ش و نیازمندان از طریق این
دو س��ازمان حمایتی ،از سوی بنیاد این کمکها اجرایی
میشود .بنیاد مستضعفان برای ودیعه مسکن افراد تحت
پوش��ش بهزیس��تی و کمیته امداد  150میلی��ارد تومان
پرداخ��ت کرد و از طریق س��ازمان بهزیس��تی و کمیته
ام��داد بهصورت ودیعه و بدون کارمزد و س��ریع در اختیار
ای��ن خانوادهها و نیازمندان قرار میگیرد .این کمکها در
شهر و روس��تا صورت میگیرد.فتاح با اعالم اینکه امروز
بهمنظور موضوع اجارات نیز بنیاد مس��تضعفان مجموع ًا
 80میلی��ارد تومان بالعوض و بهصورت نقد اختصاص و
کارس��ازی میکند ،تصریح کرد :این مبلغ به حس��اب دو
س��ازمان حمایتی واریز شده تا بتوانند برای اجارات اقشار
ضعیف هم کمک کنند .سازوکار نحوه انجام این کمک در

موضوع ودیعه و اجاره با دو سازمان حمایتی یعنی کمیته
امداد و سازمان بهزیستی است .بنیاد مستضعفان این پول
را در صندوق قرضالحسنه قرار داده است و کمیته امداد
و سازمان بهزیستی هم نظرشان همین بود .این مبلغ آنجا
واریز میشود و طبق دستورالعملی که آنها تهیه کردهاند،
از امروز یا فردا این کمکها به اقشار نیازمند قابل واگذاری
و انجام اس��ت.وی در ادامه اف��زود :در خصوص پرداخت
اجارهبها ابتدا بحث فقط مددجویان تحت پوشش مطرح
بود اما در توافقنامهای که با این دو سازمان حمایتی صورت
گرفت قرار ش��د که این مبلغ برای افراد خارج از پوشش
و دیگر نیازمندان نیز اختصاص یابد .توافق ما با صندوق
قرضهالحس��نه به این صورت است که بنیاد مستضعفان
هر مقدار ودیعه در این صندوق قرار بدهد 50 ،درصد نیز
آنها اضافه کنند یعنی اگ��ر ما  150میلیارد تومان در این
صندوق ببریم آنها نیز  75میلیارد بدون کارمزد اختصاص
دهند.فت��اح گفت :برای پرداخت این مبلغ به نیازمندان از
س��وی دو سازمان حمایتی اولویتبندیها مشخص شده
و لیستش��ان نیز آماده شده است ،طی نامهای که به بنیاد

داشتند سازوکار آماده است.رئیس بنیاد مستضعفان درباره
اینکه آیا این اولین بار اس��ت که بنیاد در این خصوص به
افراد نیازمند کمک میکند گفت :بنیاد از اول بحران کرونا
وارد مدار کمک ش��ده است و با این کمک 230میلیاردی
که امروز به کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی میشود
مجموع کمکهایمان در کرونا به این دو س��ازمان 570
میلی��ارد تومان بهصورت نقد اس��ت .تا اآلن حدود 1380
میلیارد تومان نقد پرداخت کردیم که بیش از یکس��وم
از طریق این دو س��ازمان حمایتی بوده اس��ت .البته روند
کمکهای ما بنا به تشخیصی که میدهیم و یا مراجعاتی
که به ما میش��ود ،ادامه خواهد داش��ت.وی با اش��اره به
مش��کالت اقتصادی بهخصوص در حوزه مسکن گفت:
این موضوع طی دو ماه اخیر ش�� ّدت و ح ّدت پیدا کرده و
مراجعات بیشتر شده است .کمک بنیاد در حوزه اجارهبها
و ودیعه مسکن برای اولین بار است اما همانطور که قب ً
ال
اع�لام کردیم از اول بروز کرونا کنار دولت و مس��ئوالن
نظ��ام و مردم عزیز بودیم و با همه ظرفیت این اطمینان
را میدهیم که ما ،بنیاد مستضعفان ،در پساکرونا و در این

شرایط سخت اقتصادی که بهتبع کرونا به بعضی از اقشار
تحمیل میشود کنار مردم عزیز و دولت خواهیم بود.فتاح
در خص��وص میزان مبلغ اختصاصیافته به دو س��ازمان
حمایتی گفت :از مبلغ  150میلیارد تومان بهنسبت جمعیت
 100میلیارد برای کمیته امداد و  50میلیارد برای سازمان
بهزیستی است .مجموعه ودیعه  150میلیارد تومان است
که با همافزایی در صندوق قرضالحس��نه  225میلیارد
تومان اس��ت.وی ادامه داد :ب��رای اختصاص این مبلغ به
نیازمندان حدی مشخص نکردیم اما دو سازمان حمایتی،
حدود  20تا  30میلیون برای هر خانواده در نظر گرفتهاند.
رئیس بنیاد مستضعفان درباره همکاری بنیاد با وزارت راه
و شهرسازی برای تأمین مسکن نیازمندان گفت :بنده در
این زمینه صحبتی با وزیر راه و شهرس��ازی داشتم .خود
ما پیش��نهاد کردیم که میتوانیم در آوردن زمین یا بقیه
اقدامات برای اقش��ار ضعیف کمک کنیم ،مثل کاری که
اآلن میکنیم .باالخره دولت هم برای مس��کن و اجارات
طرحهایی دارد و کمکهای ما تنه نمیزند و موازیکاری
نیس��ت بلکه مکمل آن است ،باالخره سازمان بهزیستی
بخشی از دولت است و با آنها هماهنگ کردیم .با وزیر راه
و شهرسازی هم صحبت شده اگر طرحشان دقیق باشد،
بنیاد با افتخار میتواند در زمینههای مختلف برای تأمین
و یا احداث مس��کن برای اقش��ار مستضعف کمک کند.
فتاح در پاسخ به سؤالی در این خصوص که کدامیکی از
زمینهای بنیاد مستضعفان برای احداث مسکن نیازمندان
استفاده میش��ود ،گفت :بعضی از زمینهای ما در جایی
واقع است که اص ً
ال صالح نیست در این خصوص استفاده
ش��ود اما برای کمک در این موضوع عالقهمند هستیم و
میخواهیم بخش��ی از موضوع باش��یم .ما در بنیاد علوی
بنیاد ،برای اقشار ضعیف و مستضعف موضوع مسکن آنها
را تأمین میکنیم .ماه قبل با وزیر رفاه و رئیس س��ازمان
بهزیستی توافق امضا کردیم و ما تمام مسکن خانوادههای
دومعلول به باال را احداث میکنیم و آنجا تعهد دادیم اآلن
هم در حال اقدام است.

جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا خبر داد؛

جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد متهمی به
کشور به جرم کالهبرداری ،خیانت در امانت و پولشویی
خبر داد.به گزارش ایس��نا ،سردار کاظم مجتبایی با اعالم
این خبر و تشریح جزئیات آن اظهار داشت :شب یکشنبه
متهمی به جرم کالهبرداری ،خیانت در امانت و پولشویی از
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور بازگردانده
شد.وی افزود :این متهم بیش از چهار سال تحت تعقیب
پلیس بین الملل ناجا بوده و با درخواس��ت اعالن قرمز از
اینترپل جهانی ،فرآیند تعقیب و تالش برای دس��تگیری
وی آغاز شد.جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا با بیان
اینکه متهم طی این چند س��ال به چهار الی پنج کش��ور

استرداد کالهبردار میلیاردی به کشور

اروپایی و آس��یایی س��فر کرده و در تالش بوده به شکل
های مختلف دستگیر نشود ،ادامه داد :با توان ،هوشمندی،
اقدامات اطالعاتی و هماهنگی های دیپلماسی پلیس بین
الملل ناجا با سازمان اینترپل جهانی و پلیس اینترپل سایر
کش��ورها ،باالخره تعقیب متهم به نتیجه رسید و نامبرده
شب گذشته به کش��ور بازگردانده شد.سردار مجتبایی در
اعالم جزئیات بیش��تر از این پرونده تصریح کرد :مطابق
آخرین ردیابیها ،متهم در یکی از کشورهای حاشیه خلیج
فارس مخفی ش��ده بود؛ میزان کالهبرداری و خیانت در
امانت این فرد از یک ش��رکت دولتی ۱۲۰میلیون درهم
معادل  ۶۰۰میلیارد توم��ان بوده که با این پول ها ،اقدام

وزارت بهداشت اعالم کرد؛

روند صعودی کرونا در  ۱۱استان کشور

بر اس��اس گزارش اپیدمیولوژی منتش��ر شده از سوی
وزارت بهداش��ت ،در هفته منتهی به ششم تیرماه ،روند
کش��وری کووید ۱۹-دارای تغییرات مختصر صعودی
اس��ت و از طرفی هم روند صعودی یا ش��روع پیک در
 ۱۱استان گزارش ش��ده است .به گزارش ایسنا ،تا روز
دوش��نبه نهم تیرماه ،تعداد مبتالی��ان قطعی کرونا در
جه��ان از مرز ۱۰میلیون و ۲۴۹ه��زار تن عبور کرده و
بیش از ۵۰۴هزار تن نیز به دلیل این بیماری در دنیا جان
باختهاند .در ایران نیز مجموع بیماران کووید ۱۹به ۲۲۲
هزار و  ۶۶۹نفر رس��یده و بر اساس آخرین آمار اعالمی
وزارت بهداش��ت تا لحظه انتشار این گزارش۱۰ ،هزار و
 ۵۰۸نفر نیز به دلیل این بیماری در کشور جان خود را
از دس��ت دادهاند .البته تا کنون  ۱۸۳هزار و  ۳۱۰نفر از
مبتالیان کرونا در کشور ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص ش��دهاند.گزارش اپیدمیولوژی کروناویروس و
تحلیل اس��تانی این بیماری در هفته منتهی به شش��م
تیرماه ،امروز از س��وی وزارت بهداشت منتشر شد.بنابر
اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،در محاسبات
روند ،در این گزارش و گزارشات آتی ،تعداد موارد جدید
روزانه مبتالی بستری و سرپایی وارد آنالیز میشود.برای
ارزیابی روند گسترش بیماری کووید  ۱۹در استانهای
مختلف کشور از تحلیل روند تغییرات اتفاق افتاده برای
موارد ابتال و مرگ گزارش ش��ده روزانه اس��تفاده شده
است.برای محاس��به روند تغییرات ابتال و مرگ در سه
روز اخیر ،ابتدا متوس��ط س��ه روزه تعداد گزارش ابتال و
مرگ هر روز با میانگین گرفتن از دادههای همان روز،
روز قبل و روز بعد محاس��به شد .سپس میزان افزایش
هر روز نسبت به روز قبل محاسبه شد.در نهایت ،تغییر
رون��د ابتال و مرگ هفته آخر با میانگین گرفتن از اعداد
به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تقسیم بندی استانها از نظر میزان گزارش


استانها بر اساس میزان بروز تجمعی موارد بیماری به
س��ه دس��ته پر گزارش ،با گزارش متوسط و با گزارش
پایین تقسیم ش��دند و روند بیماری در آنها در جدول و
نمودارهای مرتبط مورد بررس��ی قرار گرفت .در مورد
اس��تانهای با بروز کم ،تغییرات کم در دادهها میتواند
تغییرات سریع در شاخصها ایجاد کند و از این رو تفسیر
دادههای این استانها سختتر بوده و با عدم اطمینان
بیشتری همراه اس��ت.تحلیل بر اساس این شاخصها،
احتمالی بوده و انتظار اس��ت تیم کمیت��ه اپیدمیولوژی
استانها همراه با سایر شاخصها و تحلیلهای دقیقتر،
شواهد بهتری از روند اپیدمی در استانها و دانشگاههای
علوم پزشکی کشور ارائه دهند.
تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به  ۶تیرماه


بنابر گ��زارش کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداش��ت ،در
روند کشوری بیماری ،تغییرات مختصر صعودی مشاهده
میشود .روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در هفت
استان (هرمزگان ،کردس��تان ،لرستان ،خراسان جنوبی،
کرمان ،چهارمحال و بختیاری و تهران) دیده ش��د .روند
ثبات با تغییرات مختصر در سه استان (یزد ،خوزستان و
البرز) مش��اهده ش��د .روند صعودی یا شروع پیک در ۱۱
استان (زنجان ،آذربایجان غربی ،ایالم ،اصفهان ،قزوین،
فارس ،خراسان رضوی ،قم ،گلستان ،گیالن و مازندران)
مشاهده شد .به نظر میرسد پنج استان (کرمانشاه ،بوشهر،
آذربایجان شرقی ،سمنان و مرکزی) اخیرا پیک اپیدمی
را تجرب��ه کردهاند .در پنج اس��تان (اردبیل ،کهگیلویه و
بویراحمد ،خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان و همدان)
ناسازگاری دادهها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی
را نمیدهد .باید مدنظر داش��ت که یک استان میتواند
چندین پیک منحنی را تجربه نماید.

به س��اخت و ساز در کش��ورهای دیگر کرده و به نوعی
پولش��ویی هم مرتکب شده اس��ت.وی توضیح داد :این
متهم “صرافی” داشته و بنا بوده فعالیتهایی برای یک
شرکت دولتی انجام دهد اما در ادامه مسیر مرتکب خیانت
ش��ده و پول ها را به حساب شخصی خود منتقل کرده و
در نهایت متواری می شود.این مقام ارشد انتظامی با اشاره
به فرآیند پیچیده استرداد متهمان از سایر کشورها خاطر
نش��ان کرد :استرداد مجرمان که در بیرون مرزها هستند
با دس��تگیری مجرمان و متهمان در داخل کشور کامال
متفاوت و نیازمند دیپلماسی قوی پلیسی و هماهنگی بین
بخش��ی است.بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس ،وی یادآور

ش��د :نیروهای پلیسی که برای انتقال و استرداد متهمان
اعزام می ش��وند عالوه بر ورزیدگی جسمی و ذهنی باید
مس��لط به قوانین حقوقی و زبان های بین المللی باشند.
جانش��ین رئیس پلیس بین الملل ناجا یادآور شد :در هر
حال ،این فرد پانزدهمین متهمی است که از ابتدای سال
تاکنون به همت این پلیس و البته با هماهنگی دس��تگاه
قضا به کش��ور مسترد شده و باید بگویم استرداد متهمان
از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته
رشد  ۱۴درصدی داش��ته است.سردار مجتبایی در پایان
تاکی��د کرد :عملیات محور ش��دن ماموریت ها و فعالیت
های پلیس بین الملل ناجا همچنان ادامه دارد.

کاظمی :فعالیت  ۳۰هزار پایگاه اوقات فراغت تابستانی

ایجاد  ۸کانال پرورشی و فرهنگی در شبکه شاد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت:
ایجاد  ۸کانال تخصصی این معاونت در شبکه شاد
یک��ی از مهمترین فعالیت ه��ای دوران کرونا بود.
به گزارش مهر ،نشس��ت خب��ری علیرضا کاظمی
مع��اون پرورش��ی و فرهنگی آم��وزش و پرورش
ام��روز در س��اختمان مرکزی آم��وزش و پرورش
برگزار شد.کاظمی در این نشست به تبیین برنامه
های پرورش��ی و فرهنگی در دوران تعطیلی کرونا
پرداخت.وی در ابتدای نشست با اشاره به قرارگیری
در ایام مناسبت هفتم تیرماه و یادآوری یاد شهدای
هفتم تیر گفت :آم��وزش و پرورش موضوع کرونا
را به یک فرصت تبدیل کرد .یکجهاد آموزش��ی
توسط معلمان و مربیان رخ داد و بعد هم شبکه شاد
یک فضای متفاوتی را گش��ود .البته نیازمند برنامه
ریزی دقیق تر در حوزه فضای مجازی هس��تیم تا
چالش های آن مرتفع شود که در دست کار است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت:
ما  ۴اس��تراتژی را مدنظر ق��رار دادیم که کمک به
آگاه سازی دانش آموزان از جمله مهمترین ها بود.
بیش از  ۲۰۰اقدام انجام دادیم .بس��یج تشکلهای
دانش آموزی برای تولید ماس��ک در اوایل ش��روع
این وضعیت یک میلیون ماس��ک و در ادامه بیش
از  ۲میلیون ماس��ک تولید شد ۳۰۰۰ .گروه همیار
سالمت در تشکل ها شکل گرفت و تمرکز آنها بر
ضدعفونی کردن مدارس و س��پس اماکن عمومی
قرار گرفت .پویش های مختلفی در فضای مجازی
ش��کل گرفت و تالش کردیم خان��واده ها متقاعد
شوند که تعطیالت عید در خانه بمانند.کاظمی بیان
کرد :تالش برای ارتقای مهارت تاب آوری ،کاهش
اس��ترس و افزایش ضریب نفوذ خدمات مشاور ای

از جمله کارهای ما بود .راه اندازی صدای مش��اور
را داشتیم که  ۷۵۰مرکز مشاوره راه انداخته شده و
 ۶۵هزار نفر از این خدمات استفاده کنند .پیام مشاور
هم محتواهایی تولید کرد.معاون پرورشی و فرهنگی
وزارت آموزش و پ��رورش ایجاد فضای معنوی را
استراتژی س��وم این معاونت دانست و اظهار کرد:
ارس��ال ادعیه و آیات ،راه اندازی پویش هایی چون
حفظ جزء سیام قرآن کریم در این محور انجام شد.
استراتژی چهارم نیز استمرار فعالیتهای فرهنگی و
پرورش��ی در دو قالب متمرکز و نیمه متمرکز بود و
مسابقات فرهنگی ملی و منطقهای طراحی و اجرا
شد.بهگفتهویآغازفعالیتهایبرنامههایتابستانی
از  ۱۵تیر به مدت  ۶هفته اس��ت.کاظمی ادامه داد:
در کانونهای فرهنگ��ی تربیتی و دارالقرآنها این
مهلت تا  ۸هفته قابل تمدید است.وی گفت :از رادیو
نمایش و ش��بکه امید در کنار ش��بکه شاد استفاده
کردی��م .برنامه های مختلفی در قالب کرونا مثبت
طراحی کردند .در شبکه استانی جشن تکلیف برگزار
کردیم.کاظمی افزود :در شبکه شاد از دو طریق وارد
کردیم .یکی ایجاد  ۸کانال اختصاصی در ش��بکه
ش��اد است با پوشش بیش از یک میلیون و پانصد
مخاطب و بیش از  ۵هزار محتوا تولید ش��ده است.
کان��ون ها و دارالقرآن های مجازی ش��کل گرفته
اس��ت .مراحل برگزاری جشنواره های فرهنگی و
هن��ری را از طریق فضای مجازی پیش می بریم.
وی با تاکید بر اینکه برگزاری اولین رزمایش همدلی
مومنانه برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری با
کمک بسیج سازمان دانش آموزی بسیار اثر برگزار
شد ،گفت :بیش از  ۳۰میلیارد تومان کمک جامعه از
این طریق جمع آوری شد.
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اخبار حوادث
انهدام باند تصادف های ساختگی
در پایتخت

مع��اون مبارزه با جع��ل و كالهبرداري پليس
آگاهي پایتخت از دستگيري  3کالهبردار كه
با گزارش تصادف ساختگي در طي چند سال
اخير بالغ بر 20ميليارد ريال از شرکت های بيمه
كالهبرداري کرده اند ،خبر داد.سرهنگ كارآگاه
“جهانگير تقي پور” در گفت و گو با پایگاه خبری
پلیس گفت :در پي شكايت یک شرکت بيمه
مبني بر كالهبرداري با شگرد گزارش تصادفات
س��اختگي پرونده برای رسيدگي تخصصي در
اختيار كارآگاهان اداره س��يزدهم پليس آگاهي
قرار گرفت و بالفاصله كارآگاهان با تحقيقات
ميداني و پيگيري سرنخ هاي موجود ،اعضای
باندی را شناسایی و به دست آوردند  3مرد 30
الی  40ساله با همکاری یکدیگر صحنه های
تص��ادف را ایجاد می کنن��د.وی تصریح کرد:
در پاالیش های اطالعاتی مش��خص شد که
متهمان به تازگی تعدادی سند به بیمه ارائه و در
صدد دریافت خسارت آن هستند که کارآگاهان
موفق شدند در یک عملیات پلیسی هر  3متهم
را در زمانی که در ش��رکت بیمه حضور داشتند
دستگیر کنند.اين مقام انتظامي گفت :متهمان
در همان بازجویی اولیه به بزه انتسابي اعتراف
و اظهار داشتند ،از سال ها پيش در شهرستان
قم ش��رکت های بيمه را فریب می دادیم و با
صدمه زدن جسمانی به خودمان و ارائه گزارش
تصادف ساختگي از آنها خسارت مي گرفتيم و
در چند س��ال اخير که ساکن تهران شدیم به
همین شیوه شرکت های بیمه را فریب داده و
خسارت دریافت کرده ایم.معاون مبارزه با جعل
و كالهبرداري پليس آگاه��ي پایتخت افزود:
يكي از متهمان در خصوص شكل گيري باند
و ش��گرد اين اف��راد در فريب بيمه اظهار کرد،
در زندان با هم آش��نا ش��ديم و از نواحی بدن
دس��ت و پا صدمه مي زدي��م و بعد از دريافت
خسارت از بیمه ،پول را بين خودمان تقسيم مي
كرديم .تقي پور با بیان اینکه اعضای این باند
بالغ بر  20ميليارد ريال از ش��رکت های بيمه
كالهبرداري کرده اند تصریح کرد :هر  3متهم
برای کشف جزئیات پرونده با دستور قضائي در
اختيار كارآگاهان اداره س��يزدهم پليس آگاهي
قرار دارند .
کشف بیش از یک تن مواد مخدر در
هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک
ت��ن و  87کیلو مواد در اج��رای طرح مبارزه با
سوداگران مرگ با همکاری پلیس استان های
فارس ،بوشهر  ،کرمان و سیستان و بلوچستان
خبر داد.سردارغالمرضا جعفری در گفت و گو
با پایگاه خبری پلیس اظهار داش��ت :ماموران
پلیس مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان در اجرای
ط��رح مبارزه با قاچاق موادمخ��در و برخورد با
س��وداگران مرگ با تالش ش��بانه روزی و با
همکاری ماموران انتظامی رودان  ،لنگه و خمیر
با همکاری اطالعاتی ماموران انتظامی استان
های فارس ،بوش��هر  ،سیستان و بلوچستان و
کرمان موفق شدند طی  4عملیات جداگانه 4
باند قاچاق مواد مخدر را شناس��ایی و متالشی
کنند.وی افزود :در این عملیات ها مجموعا 3
تن از قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ
دستگیر  ،یک تن و  87کیلو مواد مخدر شامل
تریاک  ،حش��یش و شیشه  ،یک قبضه سالح
جنگی کش��ف و  4دس��تگاه خودرو متعلق به
سوداگران توقیف شد.این مقام انتظامی اظهار
داش��ت :با توجه به حضور و اش��رافیت پلیس
در ج��ای جای نقاط اس��تان و افزایش ضریب
هوش��یاری و تجارب ماموران در شناس��ایی و
کشف جرایم ،مجرمان و متهمان در امان نبوده
و با قاچاقچیان و س��وداگران مرگ با قاطعیت
برخورد می شود.
برق گرفتگی در سلطانیه قربانی گرفت

فرمانده انتظامی شهرس��تان سلطانیه گفت:
جوانی  ۳۲ساله سلطانیهای در منزل خود دچار
برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
سرهنگ حسین اوصانلو در گفتوگو با ایسنا،
اظه��ار کرد :در پی اع�لام مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰مبنی بر برق گرفتگی ،بالفاصله
تیمهای ام��دادی و انتظامی برای بررس��ی
موض��وع به محل اع��زام ش��دند.وی افزود:
در بررس��یهای انجام ش��ده از محل حادثه
مش��خص شد جوان  ۳۲س��اله به هنگام کار
در منزل خود با دستگاه جوشکاری دچار برق
گرفتگی ش��ده است که سریعا به بیمارستان
منتق��ل ش��د.فرمانده انتظام��ی شهرس��تان
س��لطانیه خاطرنش��ان کرد :این جوان بر اثر
ش��دت جراحات در بیمارستان فوت کرد و با
تشکیل پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد
که تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

