سخنگوي شوراي شهر تهران خبر داد

اخبار
ميرلوحي ُ :مهر محرمانه روي
برخي تخلفات در شهرداري

عضو شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه
ليست آن دس��ته از امالک شهرداري که
در اختيار غير است ،بايد منتشر شود ،گفت:
چطور شهرداري برخي تخلفات را ميبيند و
جريمه اعمال ميکند ،اما برخي تخلفات را
نميبيند؟به گزارش ايلنا ،محمود ميرلوحي
در جلسه نودوششم ش��وراي شهر تهران
اظهار داش��ت :اخيرا دو مورد اجاره نامه با
مديران ش��هرداري درخص��وص امالک
شهرداري منعقد شد که افکار عمومينسبت
به آن حساسيت نشان داد .حال که فضا و
سياست شوراي پنجم شفاف سازي است،
الزم است قانون براي همه اجرا شود.عضو
شوراي ش��هر افزود :چطور دستگاهي که
اين دو مورد را بالفاصله اعالم کرد ،نسبت
به تخلفات قبلي کوررنگي دارد؟ پيشنهاد
ميکنم فهرس��ت امالکي که در گذش��ته
به افراد اجاره داده ش��ده و اکنون دس��ت
به دست ميشود ،منتشر شود.ميرلوحي با
بيان اينکه احساس ميشود مهر محرمانه
روي برخي تخلفات است و کسي آنها را
نميبيند ،اظهار کرد :براساس قانون براي
واگ��ذاري امالک به غير بايد مجوز گرفته
شود .در گذشته اين قانون به درستي اجرا
نش��ده و ما با امالکي که پس گرفته شده
کاري نداريم .اما الزم است ليست امالکي
که هنوز در اختيار افراد است ،منتشر شود
تا افکار عموميدر جريان قرار گيرند .وي با
اشاره به جريمه افرادي که اخيرا در دو مورد
اجاره نامه منعقد کرده اند ،تاکيد کرد :اگر ما
ميخواهيم انضباط مالي و شفافيت ايجاد
کنيم ،عادالنه نيست برخي جريمه شوند و
برخي جريمه نشوند.
تردد  ۴۰۰هزار خودروي فرسوده
در پايتخت

عضو کميس��يون عمران مجلس با انتقاد
از ت��ردد  ۴۰۰هزار خودروي فرس��وده در
پايتخت ،گفت :دس��تگاهها براي نوسازي
بايد از اقدامات جزيرهاي پرهيز کنند.مجيد
کيان پور در گفتوگو با خانه ملت ،با انتقاد
از اينکه  80درص��د آلودگي هواي تهران
ناش��ي از تردد خودروهاي فرسوده است،
گفت :متاسفانه  400هزار خودروي فرسوده
و کاربراتوري در پايتخت تردد ميکنند که
نق��ش زيادي در تش��ديد آاليندگي هواي
اين کالنش��هر دارند.نماينده مردم دورود و
ازنا در مجلس ش��وراي اسالمي ،با تاکيد
ب��ر اينکه اولويت نخس��ت ش��هرداري و
دولت بايد حفظ سالمت شهروندان باشد،
افزود :مهمتري��ن اولويت پايتخت کاهش
آاليندگي هوا است که تحقق اين امر بايد
با از رده خارج کردن خودروهاي فرس��وده
انجام شود.وي از تعلل دستگاههاي مسئول
در خروج خودروهاي فرسوده انتقاد کرد و
گفت :بر اساس اظهارات مسئوالن از زمان
اج��راي طرحهاي نوس��ازي ناوگان حمل
ونق��ل جادهاي و درون ش��هري در بهمن
 96حتي يک دس��تگاه ه��م وارد ناوگان
حم��ل ونقل ش��هري نش��ده و اين جاي
تاس��ف دارد.اين نماينده مردم در مجلس
دهم ،با انتقاد از اينکه دستگاههاي متولي
نوس��ازي خودروهاي فرس��وده به صورت
جزيرهاي عم��ل ميکنن��د ،تصريح کرد:
دستگاههايي مانند وزارت کشور ،صنعت،
معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي،
شهرداري ،بانکهاي عامل و خودروسازان
بايد همکاري هماهنگي را براي نوس��ازي
خودروهاي فرسوده داشته باشند و بي شک
ت��ا اين همکاري هماهنگ ش��کل نگيرد
نميتوان امر نوس��ازي را تحقق بخشيد و
توفقق چنداني حاصل نخواهد شد.
ممنوعيت خروج حتي
يک کيلو خاک از کشور

نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م با بيان
اينکه خروج حتي يک کيلو خاک از کشور
ممنوع اس��ت،گفت:خاک ميراث کش��ور
اس��ت بنابراين ميبايس��ت با قاچاقچيان
خاک برطب��ق اليحه حفاظ��ت از خاک
برخ��ورد قاط��ع قانوني ش��ود.عالء الدين
خادم درگفتگو با خانه ملت درباره وضعيت
اجرايي اليحه خاک درکشور؛گفت:خاک
مقدسترين سرمايه کشور است بنابراين
الزامياس��ت ک��ه ب��ا تدابير وي��ژه از اين
نعمت خدادادي محافظت ش��ود بنابراين
الزامياست که اليحه حفاظت از خاک به
عنوان پشتوانه قانوني محکم مانع تصرف
اين منبع حياتي توس��ط سودجويان شود.
نماينده مردم س��پيدان درمجلس شوراي
اس�لاميتصريح کرد :نگراني و حفاظت
از خ��اک در ابعاد مختلف محيط زيس��تي
در اليحه حفاظت از خاک گنجانده ش��ده
اس��ت و اين در حالي اس��ت که قانون در
زمينه جلوگي��ري خروج خاک از کش��ور
بسيار روشن ،ش��فاف و دقيق است.خادم
افزود :دس��تگاههاي نظارتي ميبايس��ت،
حت��ي از خروج يک کيلو خاک از کش��ور
نيز جلوگيري بعمل آورند زيرا خاک ميراث
کشور است و اگرهم ضرورتي براي خروج
خاک از کشور باشد ،ميبايست برابر قانون
تصميمگيري شود.وي يادآورشد:خاک يک
کشور بطور مس��تقيم با مقوله حفاظت از
محيط زيس��ت در ارتباط است زيرا توليد
خاک مدتها زمان ميبرد و براي جلوگيري
از قاچاق خاک از کشور ميبايست ،وزارت
کشاورزي دستگاههاي متولي وقوه قضاييه
با اين نوع از تخلفات برخورد قانوني کنند.

انتخاب شهردار جديد تهران در  22آبان

س��خنگوي شوراي شهر تهران اعالم کرد که در
 22آب��ان ماه جاري ش��هردار جديد تهران اعالم
ميش��ود .به گ��زارش ايس��نا ،عل��ي اعطا صبح
يکش��نبه پس از حضور در جم��ع خبرنگاران در
مورد جلس��ه هم انديشي اعضاي شوراي شهر با
ش��هردار تهران که در مورد تعيين فرآيند انتخاب
ش��هردار تهران بود ،گفت :براساس رايزنيهاي
انجام شده اعضاي شوراي شهر مهلت دارند که
تا دوش��نبه پنج گزينه خ��ود را معرفي کنند و در

جلسه دوشنبه از ميان کانديداها ،پنج نفر انتخاب
ميش��وند.وي با بيان اينکه روز ش��نبه  12آبان
ماه رايگيري ش��ده و پنج نفر انتخاب ميشوند
گفت :اين افراد با حضور در کميس��يونها نقطه
نظ��رات خ��ود را در مورد برنامه س��وم توس��عه
شهرداري تهران اعالم خواهند کرد.اعطا با بيان
اينکه روز يکشنبه  20آبان پنج گزينه شهرداري
ته��ران با حضور در صحن علني ش��ورا به مدت
يک س��اعت برنامههاي خود را ارائ��ه ميکنند،

گفت :در همان جلس��ه رايگيري ميش��ود و دو
نفر به عنوان کانديداي نهايي انتخاب ميش��وند.
وي با بيان اينکه س��ه شنبه  22آبان ماه شهردار
جديد تهران مش��خص ميش��ود ،گفت :در مورد
حضورهاش��ميدر ميان کانديدا صحبتي نش��ده
اس��ت.وي با بيان اينکه اساسا در مورد گزينهها
صحبتي نشده ،گفت :روز دوشنبه اعضاي شوراي
شهر گزينههاي خود را معرفي ميکنند.سخنگوي
شوراي شهر تهران در مورد وضعيت افشاني نيز
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گفت :افش��اني تا  24آبان ماه فرصت دارد که در
شهرداري بماند اما اگر تا آن زمان به جمعبندي
برس��يم که شهردار جديد چه کسي است و حکم
آن توس��ط وزير کشور صادر شود ،قطعا نيازي به
انتخاب سرپرست نخواهيم داشت.

جهانگيري :اختصاص  ۵۰۰ميليون دالر براي رفع مشکالت دارويي و طرح تحول سالمت

مردم نبايد براي دارو و درمان تحت فشار باشند

گ�روه اجتماع�ي :مع��اون اول رئي��س جمه��ور ،از
اختص��اص  ۵۰۰ميليون دالر براي رفع مش��کالت
دارويي و طرح تحول س�لامت خبر داد و گفت :اين
اعتبار طي اين هفته يا هفته آينده پرداخت ميشود.
اس��حاق جهانگي��ري در آيين نکوداش��ت روز ملي
بيمه سالمت که صبح يکش��نبه برگزار شد ،اظهار
داش��ت :يکي از بخشهايي ک��ه به صورت طبيعي
مستثني است و نبايد فشار وارد شود ،بخش سالمت
و دارو و درمان مردم است.وي گفت :به مردم دروغ
نميگوييم و تالش��مان اين بود که تامين کاالهاي
اساس��ي ،دارو ،درم��ان و خوراک مردم با مش��کلي
مواجه نش��ود اما ت�لاش آمريکاييه��ا اين بود که
کاالهاي اساس��ي وارد کشور نشود ،به همين دليل
اع�لام کردند که فروش نفت ايران را در ماه نوامبر
به صفر ميرس��انيم ،در حاليکه دولتهاي اروپايي
و کش��ورهاي همس��ايه ،ط��رف ايران هس��تند به
همين دليل به جاي فش��ار آوردن ب��ر روي دولت،
به ش��رکتهاي خصوصي که با ايران کار ميکنند
فش��ار وارد کردند تا کااليي را به کشور وارد نکنند
اما ما با س��ازوکارهايي که ايجاد کرديم و با برنامه
ريزيهاي��ي ک��ه انجام دادي��م با قاطعي��ت اعالم
ميکنيم آمريکاييها به هيچ وجه قادر نخواهند بود
نفت ما را متوقف کنند.معاون اول رئيس جمهور به
طرح تحول سالمت اش��اره کرد و افزود :اين طرح
يک��ي از افتخ��ارات دولت يازدهم ب��ود که با هدف
کاهش مش��کالت س�لامت ،درمان و داروي مردم
اجرايي شد.وي گفت :طرح تحول سالمت و تأمين
بودجه آن همچن��ان اولويت دولت ،مجلس و نظام
اس��ت.به گفته جهانگيري ۵۰۰ ،ميليون دالر که در
جلسه شوراي عالي روساي سه قوه به تصويب رسيد
به زودي در اختيار وزارت بهداشت براي طرح تحول
سالمت و رفع مشکالت دارو اختصاص پيدا ميکند.
وي بيان داش��ت :طي اين هفته يا هفته آينده سعي
ميکنيم اين بودجه را اختصاص دهيم تا مشکالت
بخش سالمت حل شود.
بيمه سالمت از صندوق به سازمان کارآمد تبديل

شود

دکتر سيدحسنهاش��ميوزير بهداشت نيز در آيين
نکوداشت روز ملي بيمه سالمت با اشاره به اقدامات
س��ازمان بيمه س�لامت ايران گفت :اميدوارم بيمه
س�لامت از يک صن��دوق به يک س��ازمان ملي و
کارآمد تبديل شود .برخالف تصور بيشترين حمايت
از سازمان بيمه سالمت در اين دوره انجام شده است.
بيمه بايد سازماني مستقل،قدرتمند و کارآمد باشد و
اين موضوع شدني نيست ،مگر اينکه جايگاهش را
در نظام سالمت به عنوان خريدار خدمت پيدا کند.
اگر بناس��ت که همه پ��ول در اختيار بيمه قرار گيرد
که اين درست اس��ت ،بايد از نظر علمي ،اجرايي و

اس��ت ۱۰۰ ،خدمت را تحت پوشش بيمه نداريم و
م��ردم بايد هزينهاش را از جي��ب بپردازند .در عين
حال خدمات زيبايي و غيره هم تحت پوشش بيمه
نيستند و بيماريهاي نوظهور و پرهزينه هم در اين
موارد قرار دارند .اين در حالي است که در اين موارد
ما را متهم ميکنند که انسانيت در ما مرده است که
ب��راي يک بيماري که ي��ک دوره درمانياش ۸۰۰
هزار دالر هزينه دارد ،حمايتي انجام نميدهيم .اين
در حالي اس��ت که در بسياري از کشورها براي اين
بيماريها حمايتي انجام نميش��ود .به عنوان مثال
در هفته گذشته در کشور دانمارک چنين طرحي را
به دليل کم اثر بودنش نپذيرفتند .در حاليکه کشور
دانمارک از جمله کشورهاي موفق در حوزه سالمت
است .آنجا همه چنين تصميميرا تحسين کردند اما
در اينجا تقبيح ميکنند.

توليتي در جايگاه خودش قرار گيرد.وزير بهداشت با
بيان اينکه بيتوجه��ي دولتها و مجالس به حوزه
سالمت به معناي بيتوجهي به سالمت مردم است،
ادام��ه داد :ملت��ي که گرفتار بيماري باش��د و نتواند
هزينههايش را تامين کند ،ملت خوش��بختي نيست
و دول��ت و حاکميت آن هم دولت و حاکميت خوبي
نيس��ت .امروزه دولتهاي خوب دولتهايي هستند
ک��ه در کنار امنيت به س�لامت ،آموزش و پرورش
مردم هم توجه ميکنند .در حال حاضر آمد و ش��د
بسياري از دولتها در اروپا و آمريکا براساس توجهي
است که به سالمت و آموزش و پرورش دارند.
فرصتسوزي  ۹۰ساله براي داشتن بيم ه درماني

کارآمد

وي با بيان اينکه تاريخچه بيمه بيش از  ۱۶۰س��ال
پيش است ،اظهار کرد :بيمه اولين بار در آلمان ايجاد
شد و سپس در اروپا گسترش يافت .در سال ۱۳۰۹
هم اولين بيمه درماني در کش��ورمان ايجاد شد .ما
در اين حوزه  ۹۰س��ال فرصت داشتيم تا يک بيمه
درمان��ي کارآمد ايجاد کنيم ،اما اي��ن اقدام را انجام
نداديم تا امروز هم اين فرصت س��وزي ادامه دارد.
عليرغم اينکه  ۲۳س��ال قبل بيمه خدمات درماني
ايجاد ش��د هنوز ضعيفترين بخ��ش از نظر توجه
بيمه اس��ت و هنوز در قرن  ۲۱و بعد از پنج س��ال
اجراي طرح تحول نظام سالمت که از محوريترين
ش��عارهاي دولت بوده ،مشکالت بيمهها رفع نشده
است.
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وزير بهداشت با بيان اينکه يکي از مشکالت حوزه
بيمه ،پراکندگي بيمه ش��دگان است ،تاکيد کرد :در
حال حاضر  ۴۵درصد بيمه شدگان در سازمان بيمه
سالمت ۴۸ ،درصد در سازمان تامين اجتماعي ،يک

درصد در کميته امداد و  ۵.۸درصد هم در نيروهاي
مس��لح تحت پوش��ش بيمهان��د .اينها باي��د با هم
همکاري کنند و پول ،مقررات و سياستهاي خريد
خدمتش��ان يکسان ش��ود .در عين حال بايد توجه
کرد ک��ه عليرغم اينکه  ۱۰ميليون نفر در کش��ور
تحت پوش��ش بيمه رايگان قرار گرفتند ،هنوز ۶.۹
درصد در کش��ور فاقد بيمهان��د و  ۸.۹درصد نيز هم
پوشاني بيمهاي در کشور وجود دارد.
رسالت بيمه چيست؟


وزير بهداشت همچنين گفت :رسالت بيمه اين است
که مانع عدم دسترسي مردم به خدمات سالمت به
دليل تنگناهاي مالي شود .اجازه ندهد که هزينههاي
کمرش��کن سالمت مردم را به زير خط فقر برد و به
هيچ وجه اج��ازه ندهد که هزينهه��اي مردم براي
حوزه سالمت بيش از  ۴۰درصد درآمدشان باشد.
س�ود بيمهه�اي تکميل�ي از ط�رح تح�ول نظام

سالمت

هاش��ميافزود :در عي��ن حال بيمهه��اي تکميلي
جايگاه درس��تي ندارند .در حال حاضر  ۲۸ش��رکت
بيمه تکميلي در کشور وجود دارد که به جاي اينکه
خدمات��ي را ک��ه در قالب بيمه پايه تحت پوش��ش
نيست ،تحت پوشش خود قرار دهند ،عمدتا فرانشيز
پرداخت ميکنند و در طرح تحول هم سود بسياري
بردهاند.
خدماتي که تحت پوشش بيمه نيستند


وزير بهداش��ت با بيان اينکه  ۸۷۳خدمت داريم که
تحت پوشش بيمه نيستند ،گفت :همچنين از مجموع
 ۱۲۶خدمت دندانپزشکي که از جمله مواردي است
که پرداخت از جيب مردم را زياد ميکند و  ۲۵درصد
هزينههاي مردم در بيمه سالمت براي دندانپزشکي

بيمههاي تکميلي اصالح و پرداخت از جيب مردم

به  25درصد برسد

هاش��ميبا بيان اينکه با اجراي طرح تحول به شرايط
متوس��ط جهاني نزديک ش��ديم ،گفت :در حال حاضر
متوسط جهاني پرداخت از جيب در حوزه سالمت ۳۲.۵
درصد است که در ايران اين ميزان  ۳۵.۷درصد است.
در عين حال بيمههاي تکميلي در متوسط جهاني هفت
درصد نقش دارند که در کشور ما شش درصد را پوشش
ميدهند .بنابراين بايد بيمههاي تکميلي را اصالح کرده
و به س��مت کاه��ش پرداخت از جيب ب��ه  ۲۵درصد
برس��يم .اين اقدام عملي نيست مگر اينکه در بودجه و
عملکرد سازمان برنامه و خزانه تجديدنظر کنيم و يا اگر
اين کار را نميکنيم بيمه را هدفمند کنيم؛ به طوري که
کسي که درآمد بيشتري دارد حق بيمه بيشتري بپردازد
اما نياز براي همه تامين شود .در اين صورت يک نظام
کارآمد در حوزه سالمت خواهيم داشت.
منابع سالمت پايدار شود


وي ادام��ه داد :اين هم مانند س��اير تصميماتمان
در کشور اس��ت .واقعا پول خرج ميکنيم و تصميم
ميگيري��م اما آنقدر طول ميکش��د ک��ه به نتيجه
نميرسيم .نه به آن شوري شور که فکر نکرده اجرا
ميکردي��م و نه به االن .به هر حال تجميع بيمهاي
و به کارگيري روشهاي مالي پايدار مهم است .بايد
توجه کرد که اگر مجلس شوراي اسالميپاي طرح
تحول نبود ،اين کارنامه را در حوزه سالمت نداشتيم.
دادن يک درصد ماليات بر ارزش افزوده کار مجلس
و رئي��س مجلس بود که از آنها تش��کر ميکنم ،اما
درخواس��تم اين است که بياييد منابع حوزه سالمت
را پايدار کنيم ۷۰ .درصد پول وزارت بهداشت بابت
حقوق نيم ميليون نفر کارمند اس��ت .حال وقتي به
س��مت خريد خدمت ميرويم چون منابعمان پايدار
نيست در پرداخت پول پيمانکار ميمانيم.

رييس پليس راه راهور کش��ور صفرشدن تلفات
ج��ادهاي را از محاالت دانس��ت و گف��ت :بايد
اقدامات��ي را انجام دهيم که اگ��ر حادثهاي هم
اتفاق ميافتد ،تلفات آن به حداقل برسد.
سردار محمد حسين حميدي در گفتوگو با ايلنا
درباره حوادث جادهاي که در ناوگان اتوبوسراني
در اختي��ا ِر اردوهاي دانشآم��وزي رخ ميدهد،
گفت :اين ن��اوگان مجهزترين ناوگان اس��ت و
بيش��ترين کنترلها روي آن اعمال ميشود ،اما
خطاي انساني بعضا به رانندگان بر ميگردد.
وي ب��ا بي��ان اينکه عدم اس��تراحت راننده هيچ
توجيه��ي ندارد ،ادامه داد :گاه��ي اوقات داليل
ف��ردي مانند ع��دم اس��تراحت و خوابآلودگي
راننده باعث بروز حوادث ميشود.
سازمانها و مسئوالن با انتخاب صحيح رانندگان
بايد حوادث رانندگي را به حداقل برسانند .رييس
رئيس س��تاد مرکزي اربعين با اش��اره به
حضور ۲ميليون زائر از ايران در پيادهروي
اربعي��ن و افزاي��ش  ۱۰براب��ري کاپوتاژ
در اي��ن اي��ام ،گفت :امس��ال همزمان با
پيادهروي اربعين  ۲هزار و  ۹۱۱سواري و
 ۲هزار و  ۵۰اتوبوس کاپوتاژ شدند.
به گ��زارش ف��ارس ،حس��ين ذوالفقاري
رئيس س��تاد مرکزي اربعين حس��يني در
برنامه «تيتر امش��ب» شبکه خبر سيما با
اشاره به تمهيدات اربعين حسيني ،اظهار
داشت :از سال گذشته پس از اتمام اربعين
 ،۹۶ستاد مرکزي اربعين جلساتي تشکيل
داد تا اين حماسه عظيم شکل گيرد.
 ۷۵ه�زار زائر حس�يني از کش�ورهاي
مختلف وارد ايران شدند

وي به اهميت نامنويسي از زائران حسيني
و صدور رواديد زائران اشاره کرد و گفت:
امس��ال بر خالف س��ال گذش��ته که ۱۲
دفتر اق��دام به صدور روادي��د ميکردند،
اين دفات��ر به بي��ش از  ۲۰دفتر افزايش
يافت .همچنين مراکز پليس ۱۰+تهران
ني��ز همزمان با ص��دور گذرنامه اقدام به

صفر شدن تلفات جادهاي محال است

پليس راه راهور کش��ور خاطرنشان کرد :در کل
دني��ا تصادف اتف��اق ميافتد ،ام��ا بايد تصادف
را به حداقل رس��اند و اقدامات��ي را انجام دهيم
که اگ��ر حادثه هم اتفاق افت��اد ،تلفات آن را به
حداقل برسانيم .براي کاهش تلفات جادهاي بايد
اقداماتي در حوزه صنعت ،راه و همچنين نظارت
و کنترل انجام شود.سردار حميدي با بيان اينکه
اقدام��ات زي��ادي در خصوص کاه��ش تلفات
ج��ادهاي صورت گرفته اس��ت ،تصريح کرد :در
حاليکه س��اليانه  4.5ميليون برگه تردد اتوبوس
صادر ميشود ،اما خوشبختانه آمار تلفات ناوگان
اتوبوس��راني هر ساله در حال کاهش است .وي
ب��ا يادآوري اينکه در حادث��ه نصرتآباد در دهه
گذش��ته  100نف��ر جان خود را از دس��ت دادند،
تصري��ح کرد :در يک دهه اخي��ر با اقداماتي که
انجام شده ،آمار تلفات جادهاي کاهش پيدا کرده

حداقل برسد.
س��ردار حميدي خاطرنش��ان کرد :خوش��بختانه
س��فرهاي غيرض��روري در آم��وزش و پرورش
حذف ش��ده و عم��ده مس��افرتهاي آموزش و
پرورش به سمت ناوگان ريلي رفته است.

رئيس ستاد مرکزي اربعين مطرح کرد

حضور  ۲ميليون زائر از ايران در پيادهروي اربعين

صدور ويزا ني��ز کردند.ذوالفقاري با بيان
اينک��ه بيش از يک ميلي��ون و  ۸۰۰هزار
ايراني در سامانه سماح نامنويسي کردند،
افزود :امس��ال نزديک  ۵۰هزار نفر اتباع
افغانس��تاني مقيم ايران ب��راي حضور در
حماسه اربعين نامنويسي کردند .همچنين
حدود  ۷۵هزار نفر از مرزها از کشورهاي
مختلف وارد ايران ش��دند تا به پيادهروي
اربعين مشرف شوندوي با اشاره به اينکه
حدود  ۲ميليون زائر از ايران در پيادهروي
اربعين شرکت کردند ،گفت :تاکنون حدود
ي��ک ميلي��ون و  ۷۰۰هزار زائ��ر از ايران
وارد خ��اک عراق ش��دند که  ۶۱درصد از
مرز مه��ران ۲۲ ،درصد از مرز ش��لمچه،
 ۱۳درص��د از م��رز چذاب��ه و  ۴درصد به
ص��ورت هوايي ب��ه راهپيماي��ي اربعين
مشرف ش��دهاند.ذوالفقاري با بيان اينکه کاه�ش گيته�اي عراق�ي ب�راي
از يکش��نبه روند بازگشت زائران اربعين نظارت بيش�تر موجب ترافي�ک در مرز
بيش��تر ميشود ،افزود :حدود  ۲۰هزار نفر مهران شد
در انتظ��ار صدور ويزا هس��تند که  ۴هزار ذوالفق��اري با اش��اره به دالي��ل ازدحام
نفر از آنها اتباع خارجي هستند که روند
صدور آنها نهايت تا  ۴۸س��اعت پس از
تحويل مدارک صادر ميشود.رئيس ستاد
مرکزي اربعين حسيني در ادامه با اشاره به
عدم بازگشايي مرز خسروي ،خاطر نشان
کرد :دول��ت عراق به دلي��ل عدم امکان
امنيت در مرز خس��روي بازگشايي نشد.
البت��ه برخي از زائران عراق��ي از اين مرز
عبور ميکنند اما ما در مرز خسروي تردد
زائ��ران اربعين را نخواهيم داش��ت.وي با
بيان اينکه بالغ بر  ۹۰گيت در مرز مهران
داريم ،افزود :بيش از  ۲۲۰هزار زائران در
ي��ک روز از مرز مهران عب��ور کردند که
عمليات بازگشت از روز اربعين و يک روز
پس از اربعين به اوج خود ميرسد.

اخبار
واژگوني اتوبوس بنز با  ۲۵سرنشين

ريي��س مرک��ز اطالع��ات و کنت��رل
ترافيک پلي��س راهور ناج��ا جزئيات ۳
حادثه ن��اوگان حمل و نق��ل عموميرا
اع�لام کرد.به گزارش ايلنا ،س��رهنگ
نادر رحماني ،ريي��س مرکز اطالعات و
کنت��رل ترافيک پليس راهور ناجا گفت:
حوالي س��اعت  ۴:۳۳بامداد يکشنبه در
پ��ي واژگوني يک دس��تگاه ميني بوس
ايويکو ۳ ،تن مجروح ش��دند.وي افزود:
اين حادثه در کيلومتر  ۱۸محور قوچان
 مشهد در حالي رخ داد که ميني بوسبا  ۲۱مسافر از آزادشهر به سمت مشهد
در حال تردد بود.ب��ه گفته رييس مرکز
اطالعات و کنترل ترافيک پليس راهور
ناجا تخط��ي از س��رعت مطمئنه علت
حادث��ه بوده اس��ت.وي گفت :همچنين
ساعت  ۵:۱۵بامداد يکشنبه در کيلومتر
 ۲مح��ور ابوالحي��ات به ش��يراز در پي
واژگوني يک دس��تگاه اتوب��وس بنز با
 ۲۵سرنش��ين ۵ ،ت��ن مجروح ش��دند.
سرهنگ رحماني افزود :اتوبوس مذکور
از دهدش��ت به س��مت ش��يراز در حال
حرکت بود ک��ه به دليل ع��دم توانايي
رانن��ده در کنترل وس��يله نقليه ناش��ي
از تخطي از س��رعت مطمئن��ه واژگون
ش��د.وي از حريق يک دستگاه اتوبوس
بنز در مح��ور اردبيل  -مغ��ان خبر داد
و گفت :اين حادثه حوالي س��اعت ۶:۲۰
يکش��نبه در کيلومت��ر  ۲۰محور مذکور
در حال��ي رخ داد ک��ه اتوبوس بنز با ۳۵
مس��افر از اردبيل به سمت پارس آباد در
حال حرکت بود.رييس مرکز اطالعات و
کنت��رل ترافيک پليس راهور ناجا گفت:
اتوبوس به دليل نقص فني دچار حريق
شد که خوشبختانه مسافران سريعا پياده
شدند و به کسي آسيبي نرسيد.
 13استان درگير سيل و توفان

رئيس س��ازمان امداد و نجات از س��يل
و توفان در  ١٣اس��تان کش��ور خبر داد.
به گزارش ايلنا ،مرتضي سليمي ،رئيس
س��ازمان امداد و نج��ات گفت :خدمات
امداد و نجات در استانهاي درگير توفان
و سيل و آبگرفتگي از  ٣لغايت  ٦آبان تا
ساعت  ٦صبح صورت گرفته است.وي
ادامه داد ١٣ :اس��تان (آذربايجان شرقي
و غرب��ي ،اردبيل ،اي�لام ،چهارمحال و
بختياري ،خراسان ش��مالي ،خوزستان،
کرمانش��اه ،کهگيلوي��ه و بويراحم��د،
گلس��تان ،گيالن ،مازندران و لرس��تان)
متاث��ر از توف��ان ،س��يل و آبگرفتگ��ي
هستند.وي اضافه کرد :خدمات امدادي
در سطح  ١٩ش��هر و روستا انجام شده
است .همچنين در اين مدت به  ۹۶۶نفر
امدادرساني شده است.

پرونده
سارق مسلح بانکهاي تهران
باز هم به اعدام محکوم شد

رييس پليس راه راهور کشور:

اس��ت ،اما صفر ش��دن اين آمار تقريبا ميتوان
گفت از محاالت است ،هرچند که جزو آرزوهاي
ماس��ت .کاهش تلف��ات و ح��وادث و همچنين
افزاي��ش ايمني جزو دس��تور کار س��ازمانها و
دس��تگاههايي اس��ت ک��ه در اي��ن زمينه نقش
دارند .رييس پليس راه راهور کشور در خصوص
اقدامات آم��وزش و پرورش براي کاهش تلفات
ج��ادهاي اردوهاي دانشآموزي گفت :آموزش و
پرورش بعد از حادثه ش��يراز که در سال گذشته
اتفاق افتاد ،متوجه ش��د که برگزاري بسياري از
اردوهاي برونش��هري و خارج از اس��تان براي
دانشآموزان ضرورتي ندارد .همچنين س��اعت
حرک��ت اي��ن اتوبوسها بايد منظم باش��د و در
مب��دا بايد کنترلهايي را به صورت دقيق و ويژه
انجام ش��ود .اينها اقداماتي است که بايد همه
س��ازمانها انج��ام دهند تا حوادث ج��ادهاي به

جامعه

جمعي��ت در زمان رفتن زائ��ران اربعين
به ع��راق در مرز مه��ران ،گفت :دولت
عراق در زمان رفتن زائران اربعين تعداد
گيتهاي خ��ود را به منظ��ور نظارت و
امنيت بيشتر ،کاهش داد به همين دليل
ش��اهد ازدحام جمعيت در م��رز مهران
بوديم.رئيس س��تاد مرک��زي اربعين با
بيان اينکه فراهم ش��دن زيرس��اختها
براي رفاه بيش��تر زائران حسيني ،خاطر
نشان کرد :امسال در زمان حضور زائران
طوفان��ي در اي�لام رخ داد که با کمک
مردم و دس��تگاهها زائران اس��کان داده
شدند و مش��کلي ايجاد نشد .همچنين
اتوبوسهايي که عبور موقت به س��مت
عراق شدند با مشکالتي همراه بود.وي
با اش��اره به اينکه گم��رگ اجازه صدور
مجوز ب��راي کاپوتاژ ميدهد که س��ال
گذشته  ۴۹۲دستگاه عبور موقت شدند،
گف��ت :امس��ال  ۲هزار و  ۹۱۱س��واري
و  ۲ه��زار و  ۵۰اتوبوس کاپوتاژ ش��دند

ک��ه اين تعداد زياد ب��ه دليل عدم وجود
زيرس��اختهاي عراق موج��ب ترافيک
سنگين شد.ذوالفقاري به مشکل تأمين
ارز زائران اربعين اش��اره کرد و افزود :در
عراق ارز تأمين ش��د که بايد در کش��ور
عراق به مردم داده ميش��د .مس��ؤوالن
بانک مرکزي و بانک ملي اعالم کردند
که اين ارز تأمين ش��ده و قرار اس��ت به
زائران تخصيص يابد اما زيرس��اختها
شايد براي توزيع ارز بين زائران به خوبي
ايجاد نشده بود.
 ۱۸۷هزار زائر اربعين براي دريافت
ارز ثبتنام کردند

رئيس س��تاد مرک��زي اربعين ب��ا بيان
اينکه ما تماميامکان��ات را براي توزيع
ارز هماهن��گ کرديم ،گفت :در روزهاي
نخس��ت صحنههاي ناخوش��ايندي در
عراق ش��اهد بوديم اما طبق آخرين آمار
 ۱۸۷ه��زار نفر براي دريافت ارز ثبتنام
کردند که  ۱۲۰هزار نفر اين ارز را دريافت
کردند و هماکنون وضعيت تخصيص ارز
عادي است.

خت��م دادرس��ي پرونده س��ارق مس��لح
بانکهاي ملي ،اقتصاد نوين ،ايرانزمين
و تج��ارت ته��ران پس از رف��ع نواقص
ديوان عالي کش��ور در ش��عبه  ۱۵دادگاه
انقالب اس�لامي ،اعالم ش��د.به گزارش
مهر ،پرونده سارق مسلح بانکهاي ملي،
اقتصاد نوين ،ايرانزمين و تجارت تهران
پس از رفع نواقص ديوان عالي کشور در
ش��عبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمي ،مورد
رس��يدگي قرار گرفت .ح.ر.ب .در آخرين
دستبرد مس��لحانه خود از بانک تجارت
واقع در خيابان ش��ريعتي در تهران ناکام
ماند و پس از دس��تگيري با حکم دادگاه،
محارب تش��خيص داده ش��د.با اعتراض
مته��م به حکم ص��ادره ،پرون��ده جهت
بررسي به ديوان عالي کشور رفت .ديوان
عالي در بررس��يهاي خود از اين پرونده
نقايص��ي را مطرح کرد و آن را به دادگاه
ارجاع داد.هيئت قضايي شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب اسالميپس از رفع نواقص ،متهم
را يک بار ديگر محارب تش��خيص داد و
به اعدام محکوم کرد .گفتني است ،پس
از اخذ آخرين دفاعيات از ح.ر.ب ،.وي از
بابت اتهاماتي از قبيل اسلحه کشيدن از
طريق س�لاح گرم و جنگي ،ايجاد رعب
و وحش��ت و ناامني و س��رقت وجوه نقد
از چهار بانک در س��طح تهران محاکمه
و ختم دادرس��ي اعالم ش��د.اين س��ارق
ميانسال ساعت يک بعدازظهر  ۱۸اسفند
س��ال گذش��ته در حالي که س�لاحي به
دست داشت ،با چهره گريم شده خودش
را به جاي يک پيرمرد جا زد و وارد بانکي
خيابان ش��ريعتي ش��د و با تهدي��د افراد
حاضر در بانک به سرقت مسلحانه اقدام
کرد و حين فرار توس��ط ماموران گشت
پليس خلع س�لاح و بازداش��ت شد .پس
از دس��تگيري وي ،ماموران اطالعاتي ب ه
دست آوردند که نشان ميداد او در طول
يک سال گذشته به ش��يوهاي مشابه به
س��ه بانک ديگر در محلههاي تهران به
صورت مسلحانه دستبرد زده است.

