اخبار
نقل و انتقاالت فرهنگیان
به پایتخت بسته شد

مدی��رکل آم��وزش و پرورش ش��هر تهران
ب��ا بی��ان اینکه امس��ال  ۸۰۰۰هم��کار در
آستانه بازنشس��تگی داشتیم گفت :با تالش
و کوش��ش همکاران و از خودگذشتگی که
نش��ان دادند در س��ال جاری  ۵۰۰۰نفرشان
اس��تمرار خدمت خواهند داش��ت.عبدالرضا
فوالدون��د در گف��ت وگو ب��ا ایس��نا ،درباره
وضعیت نیروی انسانی مدارس تهران اظهار
کرد :پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال
تحصیل��ی جدید از بهم��ن  ۹۸کلید خورد و
کارگروههای شش گانه با ساماندهی نیروی
انس��انی ،مشکل نیروی انس��انی را برطرف
کردند.وی اف��زود :خوش��بختانه  ۸۰۰۰نفر
همکار در آس��تانه بازنشستگی داشتیم که با
تالش و کوشش همکاران و از خودگذشتگی
که نشان دادند در سال جاری  ۵۰۰۰نفرشان
اس��تمرار خدم��ت خواهند داش��ت.مدیرکل
آموزش و پرورش ش��هر تهران اضافه کرد:
از این حیث در حوزه نیروی انسانی وضعیت
بدی نداریم .ش��اید کم و کس��ری باشد اما
وضعی��ت ب��د نیس��ت.فوالدوند همچنین با
اع�لام اینکه نقل و انتق��االت فرهنگیان به
پایتخت بسته شد گفت :تهران محل رجوع
تمام استان هاست و بالطبع برای حل مشکل
فرهنگیان ،همکاری الزم را کردیم.
تعطیلی  ۱۰۰مهد کودک در تهران
بدنبال شیوع کرونا

مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران
ضمن تشریح نحوه فعالیت مهدهای کودک
استان تهران ،از تعطیلی  ۱۰۰مهدکودک از
زمان ش��یوع کرونا تاکنون خب��ر داد .پروانه
ثمودی در گفت و گو با ایس��نا ،درباره نحوه
رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی در مهدهای
کودک گفت :پیرو مصوبه  ۱۷خردادماه ستاد
ملی مبارزه با کرونا و دس��تور رییس جمهور
مبنی بر بازگش��ایی مهدهای کودک از ۲۴
خردادماه ،عالوه ب��ر ضوابط ابالغی وزارت
بهداش��ت و دریاف��ت کد مربوط��ه ثبت نام
در س��امانه های وزارت بهداشت ،ضوابط و
پروتکلهای بهداشتی نیز در  ۱۲بند و تقسیم
بندی مهدهای کودک به سه منطقه توسط
سازمان بهزیستی کشور تهیه شد .وی افزود:
براس��اس دس��تورالعمل  ۱۲بندی س��ازمان
بهزیس��تی مقرر ش��ده اس��ت ک��ه در نقاط
س��فید مهدهای کودک  ۵۰درصد ظرفیت،
در نقاط زرد مهدهای ک��ودک با  ۵۰درصد
ظرفی��ت و در مناطق قرم��ز فعالیت با یک
س��وم ظرفیت صورت گیرد که براین اساس
در استان تهران مهدهای کودک با یک سوم
ظرفی��ت اجازه پذیرش کودک را دارند ،البته
طبق بررسیهای انجام شده مهدهای کودک
اس��تان تهران نتوانس��تند بیش از  ۷الی ۱۰
درصد ظرفیتش��ان را جذب کنند.ثمودی در
ادامه به بندهای پروتکلهای بهداشتی اشاره
ک��رد و گفت :از جمله مواردی که در ش��یوه
نامه بهداش��تی مهدهای کودک قید ش��ده
ب��ه بحث ضدعفونی کامل مهدکودک مانند
تجهیزات ،اس��باببازیها ،محی��ط و کلیه
مکانه��ا ،قبل از بازگش��ایی و در پایان هر
روز ،عدم استفاده از فضاهای بازی مشترک
مانند تاب ،سرسره ،حوض توپ و ،...تعطیلی
برنامهها و فعالیتهای��ی که نیاز به تحرک
ب��اال دارند ،حضور پرس��نل مهدک��ودک با
وسایل و تجهیزات بهداشتی مانند دستکش،
ماسک و رعایت پروتکلهای مربوطه ،تهیه
و در اختیار قراردادن مواد ضدعفونیکننده به
پرسنل و نظارت ویژه مربیان بر شستشوی
صحیح دست کودکان و موارد نظافتی اشاره
کرده است.
 ۶هزار دستفروش تهرانی
جا نمایی شدند

مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی و مشاغل
ش��هر از س��اماندهی ۶هزار دس��تفروش در
تهران خبر داد و گفت :رویکرد ما حمایت از
دستفروشان به گونهای است که فعالیتشان
را بدون آس��یب به حقوق ش��هروندان ادامه
دهند.به گزارش فارس ،سید علی مفاخریان
با بیان این که تا کنون  ۶هزار دس��تفروش
در تهران شناسایی و جانمایی شدهاند ،گفت:
در مجموع اطالعات  ۱۰هزار نفر در سامانه
مربوط ثبت شده است که بخش عمده افراد
اح��راز هوی��ت و در  ۴۰بازار محل��ی ایجاد
ش��ده جانمایی ش��دند.وی افزود :سامانهای
به اس��م س��امان بازار و ب��ه آدرسhttp://
 Samanbazar.tehran.irرا فع��ال
کردیم و کسانی که بخواهند از دستفروشی
کس��ب درآمد کنند باید اطالعات خود را در
این سامانه فعال میکنند.مدیر عامل شرکت
ساماندهی صنایع و مش��اغل شهر در ادامه
عنوان کرد :فهرس��تی از دستفروشان فعال
در پایتخ��ت وجود دارد اما اطالعات آن غیر
قابل اعتماد اس��ت چراکه اف��راد نگران ارائه
اطالعات کسب و کار خود به مجموعههای
مدیریت شهری هستند ،بنابراین باید در ابتدا
اعتمادسازی انجام شود.

وزیر بهداشت اعالم کرد؛

برگزاری نمازهای جمعه با اعمال پروتکلهای سختگیرانه از  ۱۱مهرماه

وزی��ر بهداش��ت با بی��ان اینک��ه در حال
حاضر در اکثر اس��تانهای کش��ور مجددا
خیز جدید کرونا را ش��اهد هستیم ،گفت:
با رویکرد رعایت پروتکلهای سختگیرانه
و اینکه فکر کنیم همه کشور قرمز است،
امیدواریم از  ۱۱مهر ماه بتوانیم برگزاری
نم��از جمعه را داش��ته باش��یم.به گزارش
ایس��نا ،دکتر س��عید نمکی در نشس��ت با
رییس ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه

ب��ا بیان اینک��ه نماز جمع��ه و خطبههای
حکیمان��ه ائم��ه جمع��ه از بزرگتری��ن
س��رمایههای ملی هس��تند و نمیتوان از
آنها غفلت کرد ،اف��زود :امروز مبارزه با
کرونا س��هم وزارت بهداشت نیست ،بلکه
عملکرد و س��هم نظام جمهوری اسالمی
اس��ت .دنیا منتظر نشسته اس��ت تا ببیند
نظام جمهوری اسالمی در اوج تحریمها با
این پدیده چه خواهند کرد .وی ادامه داد:از

همکارانم میخواهم که همدلی بیشتری
ش��ود و با ق��رار دادن این اص��ل که کل
کشور در شرایط قرمز است ،یک پروتکل
س��ختگیرانه تدوین کنیم و قطعا دوستان
هم رعایت میکنند و این قرق را بشکنیم.
خواهشم این است که با گشادهدستی کار
را دنبال کنیم و اصل را بر این بگذارید که
کل کشور قرمز است و ما با حداکثر فاصله
و حداقل نمازگزار ،ان شاءاهلل بتوانیم نماز

جمعه را که یک مراسم عبادی و سیاسی
اس��ت ،برگزار کنیم .معاون بهداشت وزیر
بهداشت در بخش��ی از این مراسم گفت:
ما از هش��ت تا  ۱۰مهر ماه پروتکل ها را
آماده می کنیم تا برای برگزاری مراس��م
نمازجمعه در  ۱۱مهر ماه آماده باش��یم .بر
هیمن اساس وزیر بهداشت نیز خطاب به
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد:
بنابراین با اعضای ستاد سیاستگذاری ائمه

جمعه جلس��ه بگذارید ،فکر کنید ش��رایط
همه کشور قرمز است و حداقل نمازگزار را
در نظر بگیرید .همچنین شرایط نمازگزار
را از لحاظ س��نی و جنس��ی لحاظ کنید و
س��ختترین ش��یوه نامههای بهداش��تی
ب��رای برگزاری نماز جمعه تدوین ش��ود.
ما ان ش��اءاهلل خواهیم توانس��ت از جمعه
 ۱۱مهر در سراس��ر کشور نمازهای جمعه
برگزار شوند.

تامین واکسن آنفلوآنزا تا هفته اول مهر؛

گروه اجتماعی :معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت از خیز
مجدد کرونا در تهران و برخی اس��تانهای دیگر خبر داد
و گفت :میزان بیماران ناش��ی از این بیماری در تهران،
طی یک هفته گذش��ته و در مقایسه با هفته قبل از آن،
دو برابر شد .به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رییسی ضمن
اشاره به گذشت حدود هفت ماه از شیوع کرونا در کشور
و همچنین پیچیدگی های وی��روس کرونا با رفتارهای
ناش��ناخته و عجیب ،گفت :اما ب��ا این حال این ویروس
ی��ک صداقتی هم در وجودش هس��ت و آن این اس��ت
ک هر کس��ی به قلمرویش وارد شود را حتما مبتال می
کند و تنها چیز ثاب��ت در دنیا درباره این ویروس همین
موضوع است .بنابراین هر زمان میزان رعایت پروتکلهای
بهداشتی پایین می آید ،خیز بیماری شروع می شود؛ این
افت و خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده کرده ایم.وی
افزود :اسفندماه که این بیماری شروع شد و اوج گرفت؛
ابتدا موارد بیماری را در دو اس��تان قم و گیالن داشتیم
و س��پس کل کشور و بعد از آن شاهد بودیم مردم بسیار
خوب پروتکلها را رعایت کردند و مس��افرتها نیز کم شد
و به این ترتیب ش��اهد افت بیماری بودیم تا اردیبهشت
ماه که تقریبا بیماری به س��مت مهار شدن حرکت می
کرد.رییس��ی ادامه داد :بعد از آن در تعطیالت عید فطر
دوباره مس��افرتها شروع ش��د و عدم رعایت پروتکلها را
ش��اهد بودیم؛ به طوری که می��زان رعایت پروتکلها در
فرودری��ن ماه  ۷۸درصد و در اواخر اردیبهش��ت و اوایل
خ��رداد به حدود  ۱۷.۵درصد رس��ید و به دنبال آن خیز
شدید بیماری را در اواخر خرداد و مردادماه شاهد بودیم.
وی اف��زود :بعد از آن نیز مجددا رعایت پروتکلها و زدن
ماسک را شاهد بودیم و مسافرتهای آنچنانی نداشتیم و
این موضوع باعث افت مجدد بیماری شد .به این ترتیب
اواخر مردادماه ش��اهد افت بیماری بودیم؛ به طوری که
می��زان بس��تری ها و مرگ و میر ناش��ی از این بیماری
کاهش یافت.
شاهد خیز بیماری هستیم


معاون وزیر بهداش��ت ادامه داد :اما در حال حاضر و بعد
از تعطیالت اخی��ر ،عده قلیلی از م��ردم رعایت نکردند
و مس��افرتها آغاز ش��د .این درحالی است که ثابت شده

خیز مجدد کرونا در تهران

مس��افرت رفتن باعث خیز مجدد بیماری می شود و این
اتفاق متاس��فانه دارد می افتد؛ به طوری که هفته پیش
نس��بت به هفته قبل از آن ،شروع خیز مجدد بیماری را
ش��اهد هستیم و به عنوان مثال در تهران در مقایسه دو
هفته اخیر با یکدیگر ،میزان بیماران از روزانه  ۹۰۰بیمار
به  ۱۸۰۰بیمار افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان
بیماران و بس��تری ها دو برابر ش��د.وی گفت :در برخی
استانهای دیگر هم شاهد خیز بیماری هستیم و امیدواریم
بتوانیم دوباره با رعایت پروتکلها بتوانیم این خیز را مهار
کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم.رییسی همچنین گفت:
از گ��روه بزرگی از مردم که پروتکلها را رعایت می کنند
سپاسگزاریم و مردم بدانند همکاران بهداشتی و درمانی
ما در سراس��ر کشور ش��بانه روز وقت می گذارند و دچار
خستگی زیادی هستند و این می تواند بر روی خود این
عزیزان تیز اثر بگذارد .بسیاری از همکاران در مواجهه با
بیماران ،خود نیز در معرض خطر هستند .بنابراین مردم
پروتکلها را جدی بگیرند؛ فاصله گذاری اجتماعی ،زدن
ماسک و شست و شوی دستها مواردی هستند که قطعا

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان مطرح کرد:

تامین مالی برای پوشش بیمهای بیش از یک میلیون روستایی

ش��یرکانی گف��ت :مرحله اول پوش��ش بیم��های یک
میلی��ون و  ۴۰۰هزار خانوار روس��تایی فاقد بیمه انجام
ش��ده است.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،علی
شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر در گفتوگوی رادیویی درخصوص
جزئیات پوشش بیمهای یک میلیون و  ۴۰۰هزار خانوار
روستایی فاقد بیمه ،اظهار کرد :به منظور پوشش بیش
از یک میلیون از جوامع روستایی اعم از زنان سرپرست
خان��وار ،قالیبافان ،افراد تحت پوش��ش و ی��ا درنوبت
عضویت در بهزیس��تی و کمیته ام��داد با پیگیریهای
وزی��ر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای تحت پوش��ش
قراردادن جوامع آس��یبدیده ،روستایی و عشایری که
فاقد هرنوع پوشش بیمهای هستند طرح پوشش بیمهای
یک میلیون روس��تایی فاقد بیمه مطرح شد.وی گفت:
هدف از این طرح را افزایش ضریب پوشش بیمهای در
روستاها ،جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر به منظور
قرارگرفت��ن تحت پوش��ش بیمهای ،ایج��اد مهاجرت
معکوس و نوعی تامین آتیه برای روس��تاییان اس��ت.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان

میشود برای عدم ابتال به آنفلوآنزا هم موثر است.

واکس�ن آنفلوآنزا ح�دود  ۴۰درصد در پیش�گیری از

بیماری نقش دارد

و عش��ایر با بیان اینکه دراین طرح دولت در سال اول
صد درصد حق بیمه این افراد را پرداخت میکند ،ادامه
داد :باتوجه به آنکه برخی از روستاییان و عشایر به دلیل
تمکن مالی مناس��ب از قب��ل در عضویت این صندوق
هس��تند ،درمقابل افرادی هم وج��ود دارند که به دلیل
عدم تمکن مالی ،تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده
و توانایی پرداخت حق بیم��ه را ندارند ،به همین دلیل
این طرح راهی اس��ت تا بتوانیم درجهت حمایت از این
افراد آنها را تحت پوشش بیمهای قرار دهیم.شیرکانی
درخصوص زمان اجرا شدن این طرح گفت :کلیات این
طرح با همکاری س��ازمان برنامه و بودجه به تصویب
رسیده اس��ت و فاز اول آن که تامین مالی است انجام
ش��ده است ،اما برای فاز دوم با نهادهای مربوطه مانند
مرکز ملی فرش ایران برای تحت پوش��ش قرار دادن
قالیبافان ،وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی به منظور تحت پوشش قراردادن شاغالن صنایع
دستی و سازمان بهزیستی تفاهم نامهی مربوطه منعقد
ش��ده و درمرحله اخذ اسامی هستیم و به محض اعالم
اس��امی پیش ثبتنام صورت خواهد گرفت و س��پس
بیمه آنها جاری خواهد ش��د .الزم به ذکر اس��ت که
ارائه مس��تمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی و یا فوت از
خدمات ارائه ش��ده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روس��تاییان و عشایر است و درحال حاضر بیش از یک
میلیون و  ۸۰۰هزار خانوار روس��تایی و عشایری تحت
پوشش این بیمه قرار دارند و با این طرح شاهد افزایش
 ۱۵۰درصدی ضریب پوش��ش بیم��های صندوق بیمه
اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر خواهیم بود.

می توانند در کنترل بیماری موثر باشند.

می�زان ش�یوع آنفلوآن�زا تقریب�ا یک دهم قبل ش�ده

است

رئیسی در ادامه صحبت هایش درباره آنفلوآنزا نیز گفت:
کشورهایی که اکنون در فصل سرما هستند و در گذشته
ش��اهد اپیدمی آنفلوآنزا در آن کشورها بودیم ،اکنون به
طور خیلی چش��مگیری میزان شیوع این بیماری در آن
کش��ورها کاهش یافته است؛ یعنی میزان شیوع آنفلوآنزا
تقریبا یک دهم قبل ش��ده اس��ت .زیرا رعایت مس��ائل
بهداش��تی برای بیماریهای تنفس��ی واگی��ردار همین
مس��ائلی اس��ت که برای عدم ابتال به کرونا نیز رعایت
میش��ود؛ مواردی مانند فاصلهگ��ذاری اجتماعی ،عدم
تجمع و زدن ماسک در کاهش موارد ابتال به آنفلوآنزا نیز
بسیار موثر است .وی افزود :با توجه به اینکه بیش از ۷۴
درصد مردم در کشور در حال استفاده از ماسک هستند،
انتظار ما هم این است که در پاییز پیش رو میزان شیوع
بیماری آنفلوآنزا بسیار پایینتر از سال قبل باشد .همین
اقداماتی که برای جلوگیری از انتقال بیماری کرونا انجام

وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز تصریح کرد :نباید فراموش
کنیم این واکسن حدود  ۴۰درصد در پیشگیری از بیماری
نقش دارد؛ این یعنی افرادی که واکس��ن آنفلوآنزا تزریق
میکنند در برابر بیماری  ۱۰۰درصد ایمن نخواهند بود؛
زیرا آنفلوآنزا ویروسی است که مرتبا خود را تغییر میدهد
و میتواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند؛ البته این
موضوع تازهای نیست و هرسال واکسن آنفلوآنزا همین
منیزان ایمنی ایجاد میکرده اس��ت.وی در پاسخ به این
س��وال که تزریق واکسن آنفلوآنزا به چه کسانی توصیه
میش��ود ،اظهار کرد :افراد در معرض خطر و کسانی که
از نظر ابتال به بیماری آسیبپذیر هستند باید واکسن را
تزریق کنند .این افراد شامل خانمهای باردار ،افرادی که
تحت ش��یمیدرمانی هستند ،کسانی که بیماری تنفسی
مزمن دارند ،کس��انی که تحت عمل پیوند قرار گرفتند،
افراد دیالیزی ،افراد سالمند باالتر از  ۶۵سال و ...همگی
واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.رئیسی ادامه
داد :برای افراد تحت پوشش ما در سطح مراکز بهداشتی
درمانی روستاها ،حاشیه ش��هرها و  ...تصمیمگیری شد
تا مادران باردار همگی مورد واکسیناس��یون رایگان قرار
گیرند ،حتی مادران باردار که تحت پوش��ش ما نیس��تند
میتوانند به مراکز ما در س��طح ش��هر یا روستا مراجعه
کنند و پ��س از ثبت کد ملی واکس��ن آنفلوآنزا دریافت
کنند .به جز افراد نام برده ش��ده برای سایر افراد توصیه
نمیکنیم که اقدام به تزریق واکسن کنند .به نوجوانان،
میانساالن و افراد سالم توصیه میکنیم نکات بهداشتی
را رعایت کنند.وی افزود :تعداد قابل توجهی واکسن وارد
داروخانههای سطح شهر خواهد شد که آنهم برای افراد
دارای بیماری و س��المند است که با مراجعه به داروخانه
و ثبت کد ملی واکس��ن دریافت کنند .امید داریم تا آخر
ش��هریورماه و هفته اول مهر واکسن به دستمان برسد.
هم ه دنیا متقاضی دریافت واکس��ن آنفلوآنزا هستند ،این
درحالی است که میزان تولید واکسن در دنیا نیز محدود
است.

وزیر آموزش و پرورش :

دانشآموزانمشکوکبهکروناوسرماخوردگیبهمدرسهنروند

وزیر آم��وزش و پرورش در واکنش به حضور افراد
مشکوک به کرونا در مدرس��ه گفت :به خانوادهها
اطالع دادیم ،اگر کسی در میان اعضای خانوادهاش
مبتال به کووید  19ش��ده ت��ا وقتی که از صحت و
سالمتی او اطمینان پیدا نکرده ،نباید به مدرسه بیایند.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در
گفتوگو با ایلنا ،در واکنش به خبر ابتالی دو معلم
یکی از مدارس شاهد در تهران به بیماری کرونا و
فوت یک معلم دیگر در گچساران بر اثر این بیماری
اظهار داش��ت :قطع��ا اینطور نب��وده و این خبرها،
خبرهای دقیقی نیست .طبق پیگیریهای ما این
اخبار درست نبود ،زیرا هنوز یک هفته از بازگشایی
مدارس نمیگذرد.وی ادامه داد :بازگشایی مدارس
به صورت نیمهحضوری انجام ش��ده است .ممکن
است یک شخص که معلم هم هست ،در گذشته
کرونا گرفته و فوت کرده باشد .طی ماههای گذشته
شاید چنین بوده و معلمانی بودند که مانند سایر افراد
جامعه مبتال به کویید  ۱۹شدند و درگذشتند.حاجی
میرزایی با اشاره به اینکه معلمان هم مانند سایر افراد

جامعه ممکن است هر جایی به کرونا مبتال شوند،
گفت :همانطور که ممکن اس��ت افرادی که بر اثر
کرونا در گذشتهاند؛ کارمند ،کارگر و کاسب باشند،
امکان دارد ،معلم هم باش��ند ،اما گزارش��ی نداریم
مبنی بر اینکه بازگش��ایی مدارس تاثیری در شیوع
کرونا داش��ته یا حادثهای بخاطر بازگشاییها اتفاق
افتاده باشد.وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این
س��وال که یک سری پروتکل به مدارس ابالغ شد
ت��ا دانشآموزانی خانوادههایی که در میان اعضای
خانوادهشان شخص مبتال یا مشکوک به کووید ۱۹
دارند ،تا س��ه هفته به مدرسه نیایند ،اما بعضا با ما
تماسهایی از س��وی برخی معلمان گرفته شده و
گالی��ه دارند که چرا دانشآموزان که خود و برخی
اعضای خانوادهش��ان مشکوک به بیماری هستند،
به مدرسه میآیند؟ گفت :بله همینطور است ،نباید
کسی که اینگونه شرایطی دارد به مدرسه بیاید.وی
تاکید ک��رد :ما هم به خانوادهها اطالع دادیم و هم
در گفتوگوهای تلویزیونی اعالم کردیم ،همچنین
از طریق انجمن اولی��ا و مربیان و مدیران مدارس
اطالع رس��انی شد تا کس��ی که در میان اعضای
خانوادهاش ،فرد مبتال به کووی��د  ۱۹وجود دارد تا
زمان��ی که از صحت و س�لامتی آن اطمینان پیدا
نک��رده و نتای��ج آزمایش او منفی نش��ده ،نباید به
مدرسه بیایند.حاجی میرزایی خاطرنشان کرد :کسی
که عالئمی دارد و نشان میدهد ،ممکن است کرونا
یا حتی سرماخوردگی باشد ،گفته شده که به مدرسه
نیایند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت خبر داد؛

ودیعه مسکن در اولویت وام درخواستی نیازمندان از کمیته امداد

مدیر عامل صندوق قرض الحس��نه امداد والی��ت ،از افزایش  ۱۰۰درصدی
مراجعه نیازمندان و اقش��ار آسیب پذیر برای دریافت وام ودیعه مسکن در ۶
ماهه اول س��ال  ۹۹به کمیته امداد خبر داد.علی عاشوری ،در گفتگو با مهر،
در خص��وص تأثیر کرونا در افزایش مراجعات نیازمن��دان برای دریافت وام،
گفت :قطع ًا کرونا امسال تأثیر زیادی بر روی افزایش تعداد مراجعان ما داشته
است به طوری که بخش اعظمی از افرادی که تاکنون به ما مراجعه کردهاند
مشکل ودیعه مسکن داشتند.وی تاکید کرد :با توجه به اینکه امسال موضوع
ودیعه مسکن رشد غیرمتعارفی داشته به همین دلیل تقاضای تعداد زیادی از
مراجعه کنندگان ما که از اقشار آسیب پذیر و غیر مددجو بودند بیشتر مربوط
به تقاضای دریافت وام ودیعه مس��کن بود.مدیر عامل صندوق قرضالحسنه
ام��داد والیت ،همچنی��ن در خصوص نیاز مددجویان تحت پوش��ش کمیته

امداد در سال جاری ،گفت :تعداد مراجعات مددجویان تحت حمایت ما برای
دریافت وام مربوط به بخش مسکن میشد و در مجموع امسال ودیعه مسکن
نسبت به سایر سرفصلها پررنگتر است.وی از افزایش  ۱۰۰درصدی تعداد
مراجعه کنندگان طی  ۶ماهه اول سال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:
با توجه به شرایط ویژه امسال ،عالوه بر اعتبارات جاری بخش مسکن ،مبلغ
 ۱۰۰میلیارد تومان نیز به صورت ویژه برای تأمین ودیعه مس��کن و پرداخت
وام مسکن مددجویان و نیازمندان اختصاص یافته است .بنابراین سعی کردیم
تمام افرادی که به ما مراجعه میکنند را به نوعی پوش��ش دهیم.عاش��وری
افزود :بخش��ی از این کمکها از طریق منابع صندوق امداد والیت و بخشی
هم از طریق هم افزایی با بانکهای دیگر انجام ش��ده اس��ت به طوری که
تفاهمنامهای با بانکهای قرضالحس��نه کشور منعقد کردیم تا آنها ضمانت

مددجوی��ان و نیازمند مراجعه کننده را راحتت��ر بگیرند.وی گفت :از خیرین
تقاضا دارم به خاطر اینکه واقع ًا ثواب قرضالحس��نه مش��مول آنها ش��ود در
قالب سپردهگذاری به ما کمک کنند و ما آمادگی داریم به جامعه هدفی که
خود این خیرین و سپرده گذاران به ما معرفی میکنند تسهیالت ارائه دهیم
و همچنین به اقش��ار آس��یب پذیر نیازمند مراجعه کننده نیز وام و تسهیالت
پرداخت کنیم.مدیر عامل صندوق قرضالحسنه امداد والیت با اشاره به اینکه
متقاضیان دریافت وام صندوق قرضالحسنه امداد والیت رشد قابل توجهی
داشتهاند تاکید کرد :با توجه به اینکه شرایط ارائه و پرداخت وام در کوتاهترین
زمان ممکن انجام میش��ود و همچنین کارمزد وامها خیلی پایین اس��ت به
همین دلیل مردم رغبت بیش��تری دارند تا نس��بت به بانکهای دیگر برای
دریافت وام به ما مراجعه کنند.
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اخبار حوادث
کالهبرداری  111میلیاردی
در پوشش کارت بازرگانی

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کالهبرداری
 111میلیارد ریالی در پوشش کارت بازرگانی و
اجاره آن به شهروندان خبرداد.سردار علی اکبر
جاوی��دان در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس
با اعالم این خبر ،اظهار داش��ت :پلیس امنیت
اقتصادی پ��س از دریافت پرونده ای مبنی بر
بدهکاری مالیاتی رس��یدگی به موضوع را در
دستور کار قرار داد.وی ادامه داد :ماموران پس
از هماهنگی با مقام قضائی و با انجام تحقیقات
گسترده موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در
یکی از محالت حاشیه ای شهر کرمانشاه شده
و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.این
مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه فرد دستگیر
ش��ده در تحقیقات پلیس��ی اقرار کرد پس از
دریاف��ت کارت بازرگان��ی ،آن را به ش��خص
دیگری اجاره داده اس��ت ،تصریح کرد :طبق
قانون صاحب کارت بازرگانی مشمول پرداخت
مالیات بوده و این فرد حتی پس از اجاره دادن
کارت خود نیز باید نس��بت به پرداخت مالیات
اقدام می کرد که از انجام آن سر باز زده است.
فرمانده انتظامی اس��تان کرمانشاه یادآور شد:
طبق اع�لام مراجع ذیصالح ،می��زان بدهی
مالیاتی این فرد به بیش از  111میلیارد و 374
میلیون ریال می رسد.
هالکت  4سوداگر مرگ
و کشف  911کیلو تریاک

فرمان��ده انتظامی اس��تان س��منان گفت :در
علمیات مسلحانه و مشترک با پلیس سیستان
و بلوچس��تان  911کیلوگرم تریاک کشف و 4
قاچاقچی موادمخدر به هالکت رسیدند.سردار
عبداهلل حسنی در گفت و با پایگاه خبری پلیس
با اع�لام این خبر ،اظهارداش��ت :با اقدامات و
پیگیری های تخصصی و اطالعاتی ماموران
عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان
س��منان ،س��رنخ هایی از انتقال یک محموله
س��نگین مواد در شرق کشور به دست آمد.وی
افزود :پس از بررسی های دقیق و فنی ماموران
مبارزه با موادمخدر اس��تان س��منان و تجمیع
اطالعات به دست آمده ،هماهنگی های الزم
با پلیس سیس��تان و بلوچس��تان برای اجرای
عملیات صورت گرفت.این مقام ارشد انتظامی
با اشاره به هدایت اطالعاتی و لحظه به لحظه
تیم های عملیاتی از س��وی ماموران کارکشته
پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان ،تصریح
کرد :سوداگران مرگ که با دو دستگاه سواری
این محموله را حمل می کردند در میدان امام
حسین(ع) شهرستان ایرانشهر ،شناسایی شدند.
سردار حسنی ادامه داد :قاچاقچیان به محض
مش��اهده پلیس اقدام به تیراندازی به س��مت
مام��وران کردند که با واکنش��ی ب��ه هنگام و
مناسب از سوی ماموران انتظامی مواجه شدند؛
در این درگیری مسلحانه و سنگین ،با شلیک
دقیق ماموران انتظامی هر چهار قاچاقچی مواد
به هالکت رس��یدند.فرمانده انتظامی اس��تان
س��منان از کش��ف  911کیلوگ��رم تریاک در
بازرسی از خودروهای سوداگران مرگ خبرداد
و گف��ت :عالوه بر این ،دو دس��تگاه خودروي
سواري توقيف و دو قبضه سالح کالش و تعداد
قابل توجهی مهمات مربوط به آن نیز کش��ف
شد*.
کشف  ۲۵میلیاردی
کاالی قاچاق در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف
کاالی بهداش��تی و مصرفی قاچاق به ارزش
 ۲۵میلی��ارد ری��ال و دس��تگیری س��ه متهم
خبر داد.به گزارش ایس��نا  ،س��رهنگ کارآگاه
عل��ی ولی پور گ��ودرزی گفت :روز دوش��نبه
خبری مبنی بر تخلی��ه و دپوی مقدار فراوانی
کاالی قاچاق توس��ط خودروهای ش��وتی در
ساختمانی در حوالی خیابان مختاری دریافت
ش��د و بالقاصله تیمی از کارآگاهان بررس��ی
موضوع را بر عهده گرفتند.رئیس پلیس امنیت
اقتصادی با بیان اینکه تحقیقات اولیه نشان از
این داشت ،نشانی اعالمی ساختمانی قدیمی
اس��ت که توس��ط دو دس��تگاه خودرو مقدار
زیادی کاالی قاچاق در آن تخلیه شده است،
تصریح کرد :هویت مالک ساختمان شناسایی
و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی
منعکس و دس��تور دستگیری متهم و بازرسی
از داخل ساختمان اخذ ش��د.وی افزود :با اخذ
دس��تور قضائی مراقبت های وی��ژه از محل
ساختمان آغاز ش��د و کارآگاهان موفق شدند
مالک س��اختمان را هنگامی که قصد ورود به
ساختمان را داشت ،دستگیر و در بازرسی های
بیشتر از داخل ساختمان تعداد زیادی ماسک
قاچ��اق فاقد بارنام��ه و فاکت��ور و مجوزهای
گمرکی کشف کنند.

