اخبار
شناسايي باندهاي توزيع کننده
مواد مخدر از اولويتهاي پليس است

فرمانده ناجا از برخورد پليس با مخالن
نظم ،جامعه هنجارشکنان ،متخلفان و
برهم زنندگان نظ��م عموميدر جامعه
خبر داد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ,سردار حس��ين اشتري فرمانده
ناج��ا در حاش��يه بازرس��ي از س��تاد
فرمانده��ي تهران ب��زرگ و در جمع
خبرنگاران گف��ت :در رابطه با برخورد
ب��ا قاچاقچي��ان و فروش��ندگان مواد
مخ��در در کش��ور و در پايتخت گفت:
گزارشهاي متعددي از مردم داشتهايم
که در خص��وص برخورد با قاچاقچيان
و فروش��ندگان م��واد مخ��در و توزيع
کنن��دگان آن اقدام��ات الزم را انجام
دهي��م.وي افزود :در بح��ث برخورد با
انتقال دهندگان مواد مخدر و کس��اني
که فروشنده و توزيع کننده مواد مخدر
در جامعه هس��تند با اقتدار و با برنامه
ري��زي دقيق برخورد خواهند ش��د؛ لذا
شناس��ايي بانده��اي توزي��ع کننده در
بحث م��واد مخدر يکي از اولويتهاي
پليس است.
عدم همراهي پليس باعث شکست
طرح کاهش آلودگي هوا ميشود

رئيس کميس��يون حملونقل ش��وراي
اسالميش��هر تهران گف��ت :اگر پليس
با ش��هرداري در اج��راي طرح کاهش
آلودگ��ي هوا هم��راه نباش��د اين طرح
شکس��ت ميخورد.محمد عليخاني در
گفتوگو با ف��ارس،در خصوص اجراي
طرح کاهش آلودگي هوا گفت :در کل
خيلي خوب است که بحث معاينه فني
جدي گرفته ش��ود در حال حاضر قرار
اس��ت که طرح کاهش آلودگي هوا در
تهران اجرايي ش��ود.رئيس کميس��يون
حملونقل شوراي اسالميشهر تهران
گف��ت :بر اس��اس آمارهاي به دس��ت
آم��ده در اين م��دت  25درصد مراجعه
ش��هروندان ب��ه مراک��ز معاين��ه فني
افزايش يافته است که غالب ًا خودروهاي
شخصي هس��تند و درصد آلودگي آنها
خيلي نيست .بيشتر آلودگي هوا مربوط
به خودروهاي عموميو س��نگين است
و آنه��ا نيز زير ب��ار دريافت معاينه فني
نميروند.وي با اش��اره ب��ه اينکه وقتي
قرار است طرحي را اجرا کنيم بايد تمام
جوانب را در نظر بگيريم ،گفت :در اين
برنامه هيچ جايي براي موتورسيکلتها
ديده نشده است 3 .ميليون موتورسيکلت
ره��ا در تهران داريم که آلودگي زيادي
تولي��د ميکنن��د م��ا نبايد فق��ط روي
خودروهاي ش��خصي بحث کنيم .بايد
تم��ام جوان��ب در نظر گرفته ش��ود و
تکبعدي موضوع ديده نشود.عليخاني
گف��ت :البته که اجراي همين طرح هم
غنيمت اس��ت اما بايد س��اير موارد هم
ديده ش��ود.رئيس کميسيون حملونقل
ش��وراي اسالميشهر تهران با تأکيد بر
اين موضوع که باي��د پليس در اجراي
اين طرحها با ش��هرداري همراه باشد،
گفت :در غير اين صورت طرح شکست
ميخ��ورد و باي��د تعامل درس��تي بين
ش��هرداري و پليس در اي��ن باره وجود
داشته باشد.

سالمت
نظارت بر تبليغات غيرقانوني
در فضاي مجازي کافي نيست

فوقتخصص جراحي پالستيک با اشاره
به اينکه نظ��ارت بر تبليغات غيرقانوني
جراحيه��اي زيبايي در فضاي مجازي
کافي نيست ،گفت :متأسفانه اغلب اين
جراحيها توسط کساني انجام ميشود
که حتي آشنايي با اصول و تکنيکهاي
ساده جراحي هم ندارند .دکتر اميررضا
معتبر ،فوقتخصص جراحي پالستيک
در افتتاحي��ه دومين کنگ��ره بينالمللي
ب��زرگان جراحي پالس��تيک در ارتباط
با س��وداگري در جراحي زيبايي اظهار
داشت :در دنيا امروز افرادي هستند که
بجاي کس��ب علم و مهارت و داش��تن
خالقيت سعي ميکنند با داشتن چهره
متف��اوت براي خ��ود اعتبار و ش��هرت
کسب کنند .اين نگرش فرصت مناسبي
را جهت سود جوياني بوجود آورده که با
پيشنهاد انواع و اقسام شيوهها و اعمال
جراحي زيبايي شما را در مدتي کوتاه به
ي��ک فرد ايده آل و زيبا تبديل ميکنند
معتب��ر ادام��ه داد :م��ردم باي��د آگاهي
داشته باش��ند که تنها جراحان صاحب
صالحي��ت ميتوانن��د مش��اوره الزم
جهت اعم��ال جراحي زيبايي را به آنها
بدهند زيرا آنها عالوه بر داش��تن تسلط
علميدر اين زمين��ه به اصول حرفهاي
ني��ز به خوبي آگاهي دارند  .متأس��فانه
س��وداگران در فضاي مجازي بازاريابي
کرده و با پيشنهادهاي اغواکننده مردم
را ب��ه گمراهي مياندازند که نتيجه آن
عوارض مختلف��ي از جمله نقص عضو
ف��رد ميباش��د .وي ضم��ن تأکي��د بر
ض��رورت نظارت پايدار و منظم و رصد
فضاي مجازي و عکس العمل سريع در
خصوص تبليغات وسوس��ه انگيز توسط
نهاده��اي ذيربط و متولي س�لامت را
الزمه مبارزه با اين سوداگران سالمت
دانست.

رئيس مرکز ملي خشکسالي :

رئيس مرکز ملي خشکس��الي با بيان اينکه سهم
پاييز  ۲۵درصد از کل بارشهاي سال است ،گفت:
از ابت��داي پاييز تا  ۲۲آبان ماه ميانگين بارش کل
کش��ور  ۳۵.۵ميلي متر بود که نسبت به بلندمدت
حدود  ۱۴ميليمتر بيشتر است و پيشبيني ميشود
که تا پايان فصل پاييز بازندگيها در حد نرمال يا
باالتر از نرمال باشد ،با اين وجود خشکساليهاي
انباش��ته و افت ش��ديد آبهاي زيرزميني جبران
نميشود.خوش��بختانه پاييز امس��ال روي خوشي
به ايران نش��ان داده و از ابتداي اين فصل ش��اهد
بارندگيه��اي نرمال و حتي بيش��تر از حد نرمال

ن پاييزي کمآبيها را جبران نميکند
بارا 

در غالب مناطق کشور هس��تيم .صادق ضيائيان
در گفتوگ��و با ايس��نا اظهارک��رد :از اول مهر تا
روز 22آبان ميانگين بارش بلندمدت کش��ور ۲۱.۶
ميليمتر و براي مدت مشابه در سال گذشته۱۱.۲ ،
ميليمتر ثبت ش��ده است بنابراين در ايران نسبت
به بلندمدت حدود  ۱۴ميليمتر و نس��بت به سال
قبل حدود  ۲۴ميليمتر افزايش بارش وجود دارد.
اين کارشناس سازمان هواشناسي در مورد شرايط
بارشي اس��تان تهران اظهارکرد :از اول مهر تا ۲۲
آبان ،اس��تان تهران  ۴۴.۷ميليمتر بارش دريافت
کرده اين در حاليست که در اين بازه زماني بارش

س��ال قبل تهران  ۹.۲ميليمتر و بارش بلندمدت
تهران  ۲۹ميليمتر بود بنابراين نسبت به درازمدت
 ۱۵.۷ميليمتر افزايش بارش رخ داده است.رئيس
مرکز ملي خشکس��الي ضمن اش��اره به اينکه در
اغلب اس��تانها از ابتداي مهر تاکنون نس��بت به
متوس��ط بلندمدت افزايش بارش ثبت شده است،
استانهاي پربارش و کمبارش را برشمرد و گفت:
در استانهاي ايالم ،بوشهر ،خوزستان و کهگيلويه
و بويراحمد نسبت به بلندمدت اين استانها افزايش
بارش قابل توجه ثبت ش��ده است .از سوي ديگر
در استانهاي اردبيل ،آذربايجان شرقي ،سيستان
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و بلوچس��تان ،زنجان و قزوين نسبت به ميانگين
بلندمدت اين استانها بارش کمتري دريافت شده
است.ضيائيان در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد
تاثير بارشه��اي اخير در جبران کمبود منابع آبي
تصريح کرد :براي پاسخ به اين سئوال بايد بدانيم
پاييز به طور نرمال چه س��همياز بارشهاي کل
س��ال زراع��ي را دارد .بارشهاي پاييز س��هم ۲۵
درص��دي از کل بارشهاي يک س��ال آبي دارد،
بدين ترتيب که سه درصد از کل بارشهاي کشور
در طول سال براي مهر ،هشت درصد براي آبان و
 ۱۴درصد براي آذرماه است.

رييس سازمان غذا و دارو خبر داد

خط توليد داروهاي«فناوری برتر» و «سرطان»  5آذر افتتاح ميشود

گروه اجتماعي  :رييس سازمان غذا و دارو
از افتتاح يک خط توليد داروهايهايتک
و س��رطان در پنجم آذر ماه امسال خبر
داد و گفت :در پنج��م آذرماه خط توليد
داروي��ي با ظرفيت وس��يعي در صنعت
دارويي افتتاح ميشود که جهش بزرگي
در توليد داروهاي مورد نياز کشور است.
دکتر غالمرض��ا اصغري درباره وضعيت
بازار دارويي کشور با توجه به تحريمهاي
آمريکايي ،گفت :ب��ا توجه به اين که از
قبل مطل��ع بوديم ک��ه تحريمها ايجاد
شده و تشديد ميش��ود ،پيشبينيهاي
الزم انجام شد تا ذخاير کافي از داروهاي
مورد ني��از و بهويژه م��واد اوليه دارويي
تامين ش��ود .به همين دليلي نگراني از
بابت تامي��ن دارو در بازار وج��ود ندارد.
وي افزود :در ح��ال حاضر آمريکاييها
ادعا ميکنند ک��ه دارو و مواد غذايي در
ليست تحريم قرار ندارد و اين به مفهوم
آن است که ش��رکتهايي که فروشنده
دارو به ايران بودهاند ،همچنان ميتوانند
با ايران معامله کنند؛ اين چيزي اس��ت
که اعالم ش��ده است ،اما مشکل اصلي
در نق��ل و انتق��ال پ��ول و کاال اس��ت
که ب��ه دليل ش��رايط جدي��د تحريمها
مش��کالتي در اين زمينه ايجاد شده که
البته ب��راي آنها راهحلهايي پيدا کرديم
و نق��ل و انتقال پ��ول و کاال ميتواند از
طريق مکانيس��مهايي اتفاق بيفتد .البته
براي اين کار هزينههايي هم به کش��ور
تحميل ميشود.

آن هم در حوزه مسئوليت وزارت صنعت
است.

شرط وزارت بهداشت براي صادرات
دارو

ذخاي�ر داروي�ي در کش�ور چق�در
است؟

اصغري ب��ا بيان اينک��ه در حال حاضر
ميزان ذخاير ما در حوزه دارو و مواد اوليه
بين ش��ش ماه تا دو س��ال است ،افزود:
بنابراين حداقل شش ماه فرصت داريم
تا از طريق مکانيس��مهاي اش��اره شده،
دارو و مواد اولي��ه را تامين کنيم ،اما به
هر حال اين کار با زحمت بيشتري انجام
ميشود .در عين حال تمام تالش ما اين
است که هيچ فشاري به بيماران منتقل
نشود .البته هزينههايي براي انتقال پول
و کاال به کشور تحميل ميشود.

س�رانجام  ۵۰۰ميليون يوروي دارو
چه شد؟

رييس س��ازمان غذا و دارو درباره زمان
تخصيص  ۵۰۰ميليون يورويي که قرار
اس��ت از صندوق توس��عه ملي به حوزه
داروي��ي اختصاص يابد ،گفت :هنوز اين
موضوع عملياتي نشده و سازمان برنامه
و صندوق توس��عه ملي ک��ه اين پول را
تامين ميکند ،در حال مذاکره هس��تند؛
چراک��ه اين پول به عن��وان قرض داده
ميش��ود و بايد بررسي ش��ود که با چه
مکانيسميميتوان بازپرداختش را انجام
داد .درب��اره  ۲۰۰ميليون دالري هم که

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران خبر داد

بهادري :ضرورت توجه به احياي بافت فرسوده در بودجه ۹۸

قتل براي نرفتن به کمپ ترک اعتياد

معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران
بزرگ از دستگيري جوان معتادي خبر داد که چند
روز پي��ش به خاطر نرفتن ب��ه کمپ ترک اعتياد
مرتکب قتل شده بود .به گزارش تسنيم ؛ ساعت
 23:00م��ورخ  18آبان س��ال ج��اري خبر فوت
جواني حدوداً سي و پنج ساله از طريق بيمارستان
به کالنتري  131شهرري اعالم شد که با حضور
مأموران در محل و تأييد خبر اوليه مشخص شد
اين جوان بر اثر اصابت ضربه جسم تيز به ناحيه
قفسه س��ينه فوت کرده است.در همان تحقيقات
مقدماتي مشخص شد مقتول يکي از خدمتگزاران
کمپ ترک اعتياد در منطقه شهرري بوده که در
زمان مراجعت به محل س��کونت جواني معتاد به
نام حامد ( 22ساله) قصد انتقال وي به کمپ ترک
اعتياد را داشته اس��ت که توسط اين جوان مورد
حمله و اصابت ضرب��ه چاقو قرار گرفته و پس از
انتقال به بيمارس��تان فوت کرده است .با مراجعه
به محل سکونت حامد در ش��هرري ،کارآگاهان
اط�لاع پيدا کردند که وي پس از ارتکاب جنايت
از محل س��کونتش متواري شده و در حال حاضر
هيچگونه اطالع��ي از وي وجود ندارد.با توجه به
اعتياد شديد قاتل به مصرف موادمخدر ،کارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ با شناسايي
محله��اي تردد احتمال��ي ،وي را به همراه محل
س��کونتش تحت مراقبت پليس��ي ق��رار داده تا

درخواس��ت کرديم از مح��ل حمايت از
تولي��د نهادههاي کاالهاي اساس��ي در
داخل کش��ور ،به ح��وزه دارو اختصاص
دهن��د ،هن��وز چي��زي به م��ا منعکس
نشده است.اصغري با بيان اينکه ميزان
کمبودهاي دارويي کشور طبيعي و مانند
س��ال گذشته است ،گفت :البته در حوزه
غ��ذا وضعيت خيل��ي بهتر اس��ت .زيرا
عمده ذخاير غذايي کش��ور و مواد مورد
نياز صنعت غذايي تامين ش��ده اس��ت.
همچنين توليداتمان هم مانند گذشته
انجام ميش��ود .تنها مشکل در صنعت
غذايي بحث افزايش قيمتهاس��ت که

وي در پاس��خ به سوالي درباره صادرات
داروه��اي داخلي ،گفت :ب��ه طور کلي
اولويت م��ا تأمين ب��ازار دارويي داخلي
اس��ت .بر اين اس��اس داروهاي داخلي
اجازه صادرات ندارند ،مگر اينکه سازمان
غذا و دارو تاييد کند و ما مطمئن باشيم
که اي��ن دارو ميتواند به طور دائم بازار
داخلي را تامين کند .بنابراين اگر مازاد بر
نياز کشور دارو توليد کنند اجازه صادرات
ميدهيم .اصغري در گفتوگو با ايسنا از
افتتاح يک خط توليد داروهايهايتک
و س��رطان در پنجم آذر ماه امسال خبر
داد و گفت :در پنج��م آذرماه خط توليد
داروي��ي با ظرفيت وس��يعي در صنعت
دارويي افتتاح ميشود که جهش بزرگي
در توليد داروهاي مورد نياز کشور است.
بر اين اساس شرکت دارويي اکتوور خط
توليد داروهاي ضدسرطان و «هايتک»
را ايج��اد ميکند که ظرفيت��ي مازاد بر
نياز کش��ور را توليد خواهد کرد .در اين
خصوص نگاه صادراتي داريم و سرمايه
گذاري آن بالغ بر  ۱۰۰ميليون دالر و با
مشارکت اس��پانيا و يک کمپاني هندي
است .بر اين اساس تحريم هم برايشان
مشکلي ايجاد نميکند؛ چرا که خودشان
مواد اوليه را تامين ميکنند.

۱۹ميليون نفر در بافت فرسوده زندگي ميکنند

سرانجام در س��اعت  21:00مورخ  22آبان جاري
در حاليکه حامد براي تهيه پول به محل ارتکاب
جنايت مراجعه کرده بود ،وي را دستگير و به اداره
دهم پليس آگاهي تهران ب��زرگ منتقل کردند.
حام��د ضمن اعتراف صريح ب��ه ارتکاب جنايت،
در اعترافات��ش به کارآگاهان گفت :س��اعت 22
هجده��م آبان جاري متوجه ش��دم خدمتگزاران
کمپ به مقابل منزلم��ان آمدند و قصد دارند مرا
با خودشان به کمپ ببرند ،به داخل آشپزخانه رفته
و با برداش��تن چاقو اقدام به خودزني کردم تا مانع
از رفتن خود به کمپ ترک اعتياد شوم و به مادرم
گفت��م که آنها را از خانه بيرون کند ،مادرم نيز در
خانه را باز کرد تا خدمتگزاران کمپ از خانه بيرون
روند که در اين زمان متوجه شدم يکي از آنها در
پشت در مخفي شده تا مرا بگيرد ،من نيز در اين
زمان با چاقو ضربهاي به س��مت او پرتاب کردم
ک��ه ناگهان روي زمين افتاد و من نيز از ترس به
سرعت از خانه متواري شدم.

عضو کميسيون عمران با بيان اينکه  ۱۹ميليون
نفر در بافت فرسوده زندگي ميکنند بر ضرورت
توجه جدي ب��ه احياي بافتهاي فرس��وده در
اليحه بودجه  ۹۸تاکيد کرد.سيدهادي بهادري
در گفت و گو با خانه ملت ،با يادآوري اينکه 19
ميليون در بافت فرسوده زندگي ميکنند ،گفت:
احياي بافتهاي فرسوده در بودجه  98بايد مورد
توجه قرار گيرد.نماينده مردم اروميه در مجلس
ش��وراي اسالميبا بيان اينکه بافت فرسوده 25
درصد مساحت تهران را تشکيل ميدهد ،افزود:
نزدي��ک به  2تا 2.5ميلي��ون نفر در اين مناطق
زندگ��ي ميکنند.وي با تاکيد بر لزوم اس��تفاده
از ظرفي��ت بخ��ش خصوصي براي نوس��ازي
بافتهاي فرس��وده ،ادامه داد :با توجه به اينکه
ايران کش��وري حادثه و بحران خيز اس��ت بايد
در نوسازي و مقاوم س��ازي بافتهاي فرسوده
تسريع شود و اين مهم مورد غفلت دستگاههاي
ذي ربط ق��رار نگيرد.بهادي با ي��ادآوري اينکه
ش��هرداريها ،وزارت راه و شهرس��ازي و دولت
متولي نوسازي بافتهاي فرسوده هستند ،گفت:
بافت فرس��وده متولي واحدي ن��دارد که بحث
نوس��ازي را در اولوي��ت ق��رار دهد.اين نماينده
م��ردم در مجلس ده��م با بيان اينک��ه اجراي
طرح بازآفريني ش��هري در بافتهاي فرس��وده
مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،افزود :نگاه دولت

به بهس��ازي ومقاوم س��ازي بافتهاي فرسوده
جدي تر ش��ده اس��ت و از س��ويي مجلس نيز
بودجهاي را به اين منظور در نظر گرفته اس��ت.
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم ،با يادآوري
اينکه محدوديتهاي مالي دولت طي سالهاي
اخير امر نوسازي بافتهاي فرسوده را با مشکل
مواجه کرد ،ادامه داد :بايد سياستهاي نوسازي
تدوين و سپس براي آن برنامههاي الزم تدوين
و علمياتي ش��ود.وي با يادآوري اينکه در قانون
برنامه شش��م توس��عه دولت مکلف ب��ه احيا و
بهسازي ساالنه حداقل  10درصد از بافتهاي
فرس��وده ش��د ،افزود :اگر دولت و شهرداريها
نهايت تالش خود را براي جهت احيا و نوسازي
بافتهاي فرسوده داشته باشند به طور قطع در
برنامه شش��م به توفيقاتي بيش از برنامه پنجم
دس��ت يابيم.عضو کميس��يون عمران مجلس
شوراي اسالميبا بيان اينکه بخشي از بافتهاي
فرسوده در مناطق حاشيه نشين واقع شده است،
گفت :مشارکت پايين س��اخت و ساز در کشور
باعث ش��ده برخي ساختمانها با وجود عمر کم
بافت فرس��وده محسوب شوند؛ متاسفانه نسخه
واحدي براي نوس��ازي بافتهاي فرسوده وجود
ندارد و تا زماني که تفاهم الزم ميان دستگاهها
به وجود نيايد هيچ گرهاي از مشکل بافتهاي
فرسوده رفع نميشود.

رئيس کميته امداد  :افزايش مستمريبگيران کميته امداد به  2ميليون خانواده

رئيس کميته امداد از توزيع بسته حمايتي
اين نهاد به مددجويان از روزس��ه ش��نبه
خب��ر داد.به گزارش ف��ارس ،پرويز فتاح
رئيس کميته امداد در نشس��ت خبري با
اشاره به جزئيات توزيع بسته مواد غذايي
به نيازمندان ،اظهار داش��ت :دو ميليون و
 ۷۰هزار خانواده تحت پوشش مستمري
بگي��ر و پش��ت نوبت��ي در کميت��ه امداد
حمايت هس��تند و در خص��وص دريافت
بس��ته حمايتي اقدام ميشوند که بخشي
از اين افراد طي روز گذش��ته بس��تههاي
حمايتي خود را دريافت کردهاند.وي ادامه
داد :اين بسته حمايتي براي کميته امداد
و بهزيس��تي ب��ه صورت پلکان��ي توزيع
ميش��ود که به طور متوس��ط  ۲۰۰هزار
تومان اس��ت.رئيس کميته ام��داد افزود:
بس��ته حمايت��ي ب��راي افراد ت��ک نفره
 ۱۰۰ه��زار توم��ان ،دونف��ره  ۱۵۰هزار
تومان،س��ه نفره  ۲۰۰ه��زار تومان،چهار
نف��ره  ۲۵۰هزار تومان ۵،نف��ره و باالتر
 ۳۰۰هزار تومان اس��ت و متوسط ميزان
بس��ته حمايتي براي خانوادههاي تحت
پوش��ش همان  ۲۰۰هزار تومان اس��ت.
فتاح با بي��ان اينکه بس��ته حمايتي غير
نق��دي اس��ت،بيان داش��ت:اين مبلغ به
حساب کارت يارانه آنها پرداخت ميشود
و خانوادهها ميتوانن��د اجناس خود را از

فروش��گاههاي اتکا ،افق ،ک��وروش و ...
درياف��ت کنند.پرويز فت��اح رئيس کميته
امداد امام خميني (ره) در نشست خبري
با اش��اره به توزيع بس��ته حمايتي دولت
به اقش��ار نيازمند ،اظهار داشت :با توجه
ب��ه وضعيت اقتص��ادي و براي کمک به
اقش��ار نيازمند رئيس جمهور ايده توزيع
سبد کاال به نيازمندان را ارائه کرد و اين
ايده ب��ه دولت رفت و پ��س از برگزاري
جلس��ات کارشناسي در نهايت در  5آبان
ماه توسط اسحاق جهانگيري معاون اول
رئيسجمهور ابالغ ش��ده و آييننامهها و
دستورالعملهاي آن تصويب شد و عنوان
آن طرح حماي��ت غذاي��ي از گروههاي
کم درآم��د جامعه اس��ت .وي ادامه داد:
در بن��د الف م��اده ( )1اي��ن آييننامه به
خانوادهه��اي کميت ه امداد و بهزيس��تي
اش��اره ش��ده و اين خانوادهها در اولويت
اول ق��رار گرفت��ه که پ��س از برگزاري
جلس��ات زياد با وزارت رفاه و س��ازمان
برنام��ه و بودجه چگونگ��ي پرداخت اين
بس��تهها تعيين ش��ده و منتهي به صدور
دو نامه از سوي محمدباقر نوبخت رئيس
س��ازمان برنامه و بودجه ش��د که جدول
اين موضوع به کميته امداد و بهزيستي،
وزارت رفاه و س��ازمان هدفمندي ابالغ
ش��ده و درنهايت در  15آب��ان ماه نحوه

پرداخت خواهد شد ،گفت :دولت در حال
ارزيابي توزيع بسته حمايتي است و قرار
اس��ت تا پايان سال چند نوبت اين بسته
حمايتي براي اقشار تحت پوشش کميته
امداد و بهزيستي توزيع شود ضمن اينکه
دولت  9هزار ميليارد تومان بودجه براي
اي��ن موضوع اختصاص داده اس��ت .وي
با اش��اره به وقوع زلزله س��ال گذشته در
کرمانش��اه خاطرنشان کرد :مدت سه ماه
براي اس��کان موقت و دريافت کانکس
توسط زلزلهزدگان زمان برد و  9ماه براي
عمليات عمراني زمان در نظر گرفتيم که
در اين مدت کارهاي خاکبرداري ،تهيه
نقش��ه و  ...انجام ش��د ضمن اينکه بايد
براي  2400خانواده مستمريبگير کميته
امداد در  9شهرستان خانه ساخته ميشد
ک��ه  500خانه تا اوايل تير س��ال جاري
س��اخته ش��د و  2هزار خانه را نيز افتتاح
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اخبار
بخشش هشتمين زنداني محکوم
به قصاص در گلستان

رئيس شوراهاي حل اختالف استان گلستان
گف��ت :بايد سپاس��گزار خانوادههايي بود که
بزرگوارانه و براي رضاي خداوند از حق قصاص
ميگذرند.احمد جعفري رئيس شوراهاي حل
اختالف استان گلستان در گفتوگو با ميزان
با اشاره به بخشش هشتمين زنداني محکوم
به قصاص در گلستان گفت :اين محکوم ۸
سال پيش حين دعوا ،کنترل خشم خود را از
دست داد و متاسفانه دوست خود را با ضربه
چاقو به قتل رس��اند و در اين مدت در زندان
به سر ميبرد.وي افزود :با درخواست خانواده
مقتول ،حکم قصاص صادر و در مرحله اجرا
ب��ود که با پادرميان��ي و تالشهاي اعضاي
ش��عبه  ۱۱صلحي ش��وراي ح��ل اختالف
گنب��د کاووس ،اولياي دم از حق قانوني خود
گذشتند و از اجراي قصاص چشم پوشيدند.
رئيس شوراهاي حل اختالف گلستان اضافه
کرد :خانواده مقتول از نظر ش��رعي و قانوني
حق قصاص دارند ،اما برخي از اين خانوادهها
پس از اطمينان از اين که محکوم ،از کردهي
خود پش��يمان اس��ت ،بزرگوارانه از حق خود
ميگذرند و فرصت زندگي دوباره به اين افراد
ميدهند.
جزييات دستگيري  ۲سوداگر مرگ

فرماندهانتظاميشهرستاننائينگفت:ماموران
ايستگاه بازرسي شهيد ش��رافت شهرستان
نائي��ن در بازرس��ي از ي��ک دس��تگاه وانت
نيس��ان  ۱۲۷کيلو حشيش کش��ف کردند.
به گزارش ميزان،س��رهنگ ص��ادق کاظم
زاد اظهار داش��ت :ماموران ايستگاه بازرسي
شهيد شرافت شهرستان نائين حين کنترل
خودروهاي عبوري به يک دس��تگاه سواري
نيس��ان مش��کوک و آن را متوق��ف کردند.
وي گفت :در بازرس��ي از اين خ��ودرو ۱۲۷
کيلو و  ۷۱۰گرم حش��يش ک��ه در اطاق بار
خودرو جاساز ش��ده بود کشف شد.اين مقام
انتظامياظهار داشت:در اين رابطه  ۳سوداگر
مرگ دستگير و پس از تشکيل پرونده براي
اقدام��ات قانوني به مراج��ع قضائي تحويل
داده ش��دند.فرمانده انتظاميشهرستان نائين
خاطر نشان کرد :نيروي انتظاميبا سوداگران
مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر برخورد قاطع
و قانون��ي خواهد کرد و اجازه فعاليت به آنان
نخواهد داد.
دستگيري جاعالن سکه
و مصنوعات فلزي در ميانه

فرمانده انتظاميشهرستان ميانه از دستگيري
دو نفر جاعل سکه و مصنوعات فلزي و کشف
ارز خارجي به ارزش يک ميليارد و 500ميليون
ريال در اين شهرس��تان خبر داد.به گزارش
ايسنا ،سرهنگ «رمضان الهورديان» اظهار
کرد :در پي خبره��اي واصله مبني بر جعل
سکه و مصنوعات فلزي توسط افراد سودجو،
موضوع در دستور کار پليس اماکن شهرستان
قرار گرفت .الهورديان افزود :مأموران پس از
انجام کارهاي تخصصي و اطالعاتي پيچيده
متوجه وجود کارگاه س��اخت و جعل سکه و
مصنوعات فلزي در يکي از شهرس��تانهاي
همجوار شدند که پس از اخذ دستور قضايي
در بازرس��ي از محل مذکور تعداد  40قطعه
انواع سکه ،شمش و مصنوعات فلزي جعلي،
دستگاهها و تجهيزات توليد قطعات مذکور و
ارزهاي خارجي به ارزش يک ميليارد و 500
ميليون ريال و تعداد قابل توجهي مهر ،کارت
تبليغاتي و فاکتور جعل شده به نام طالفروشان
معروف شهرستان را از محل کشف کردند.
واژگوني مرگبار پژو ۲۰۶
در بزرگراه اشرفي اصفهاني

توزيع بسته حمايتي  ۲۰۰هزار توماني به مددجويان
پرداخت آن ابالغ شد .رئيس کميته امداد
ام��ام خمين��ي (ره) با بي��ان اينکه توزيع
بس��تههاي حمايتي به مددجويان کميته
امداد و بهزيستي به صورت پلکاني گفت:
متوسط اين بستههاي حمايتي  200هزار
توم��ان و بين  100ت��ا  300هزار تومان
اس��ت و بايد مددجويان حتم��ا از طريق
کارت يارانه خود خريد کنند .فتاح با بيان
اينکه مددجويان حق انتخاب مواد غذايي
الزم را دارند يادآور ش��د :هيچ عجلهاي
در دريافت بستههاي حمايتي وجود ندارد
و زماني ب��راي انقضاء آن تعيين نش��ده
است .وي تصريح کرد :مستمريبگيران
کميت��ه امداد حدود ي��ک ميليون و 450
هزار خان��واده در مهرماه بودند اما اکنون
اين تعداد به  2ميليون و  70هزار خانواده
رسيده است که تعداد اضافه شده به اين
عدد همان پشت نوبتيهاي کميته امداد
بوده اس��ت ضمن اينکه با ايجاد تبصره
 14هيچ پشت نوبتي در کميته امداد براي
تحت پوش��ش قرار گرفتن وجود ندارد و
حدود  600هزار خانواده جديد از مهرماه
وارد گروه مستمريبگير و دريافت کننده
سبد کاال شدند و دولت در اين خصوص
همکاري خوبي داشته است .رئيس کميته
ام��داد امام خمين��ي (ره) با بي��ان اينکه
مس��تمري و يارانه مددجويان روز شنبه
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کرديم و تا آذر ماه تعداد خانههاي ساخته
شده به طور  100درصد پايان ميپذيرد.
فتاح بيان داش��ت 2700 :خانواده نيز به
تعداد خانههاي نيازمند بازسازي نوسازي
اضافه شده اس��ت و تا پايان سال عمده
اين خانهها س��اخته ميشود و اميدواريم
تا پايان س��ال  98بتوانيم اين پروژه را به
اتمام برس��انيم و سهم ما که  5300خانه
است را تحويل دهيم .رئيس کميته امداد
ام��ام خميني (ره) با تاکيد بر مش��ارکت
خوب مردم در نوسازي و بازسازي منازل
زلزله زده کرمانشاه گفت :براي خانههاي
روستايي  12ميليون تومان و خانوادههاي
شهري  15ميليون تومان پرداخت کرديم
ضمن اينکه کميته امداد نقش مديريتي
ساخت و سازها را انجام داده است و کار
ساخت اين خانهها با نظارت کميته امداد
توسط بنياد مسکن انجام شده است.

راننده يک دس��تگاه خودروي پژو  ۲۰۶پس
از واژگون ش��دن خودرو در بزرگراه اش��رفي
اصفهاني جان خود را از دست داد.به گزارش
تس��نيم ؛  40دقيقه از بامداد چهارش��نبه بود
که حادثه واژگوني خودرو در بزرگراه ش��هيد
اشرفي اصفهاني ،قبل از بزرگراه شهيد همت
به س��امانه  125اعالم شد و ستاد فرماندهي
آتشنش��اني تهران بالفاصله آتشنش��انان
ايس��تگاه  55به همراه گروه نجات سه را به
محل حادث��ه اعزام کرد .حس��ين خرادمهر؛
رئيس ايستگاه  55آتشنشاني تهران درباره
جزئيات اين حادثه اظهار کرد :يک دس��تگاه
خ��ودروي س��واري پ��ژو  206حين حرکت
در مس��ير ش��مال به جنوب بزرگراه اشرفي
اصفهان��ي به عل��ت لغزنده ب��ودن زمين و
بياحتياطي راننده ،از مسير خود خارج ،واژگون
ش��ده و پس از ورود به فضاي سبز کنار اين
بزرگراه به شدت با يک اصله درخت برخورد
کرده بود .وي با اعالم اينکه هر دوسرنشين
اين خودرو داخل اتاقک آن محبوس ش��ده
بودن��د ،افزود :بر اثر اين حادث��ه ،راننده (مرد
 23س��اله) بنابر تأييد عوامل اورژانس در دم
جان س��پرد و ديگر سرنشين اين خودرو نيز
از ناحيه س��ر و گردن دچار مصدوميت شديد
شد .بنابر اعالم پايگاه خبري 125؛ تحقيقات
بيشتر درباره داليل اصلي وقوع اين تصادف
مرگبار از س��وي پليس راهور منطقه در حال
انجام است.

