اخبار
دروس پیشنیاز
در دبیرستان حذف شد

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه
نظری وزارت آموزش و پرورش از حذف
دروس پیش نیاز در دوره متوس��طه دوم
خبر داد.عباس س��لطانیان در گفتوگو
با ایس��نا ،در این ب��اره توضیحاتی ارائه
و اظهار ک��رد :طبق م��اده  ۶آیین نامه
آموزشی دوره دوم متوسطه ،دروس پایه
ده��م پیش نیاز دروس پایه یازدهم نبود
و وقتی دانش آم��وزی ارتقای پایه پیدا
میکرد میتوانس��ت هم��ه دروس پایه
یازدهم را انتخ��اب کند و به تحصیلش
ادامه دهد.وی افزود :اما در تبصره های
م��اده  ۶آیین نامه آمده ب��ود که برخی
دروس پای��ه یازده��م ،پیش نی��از پایه
دوازدهم محسوب میشوند و دانش آموز
باید کف نمره را کس��ب کند .معموال در
هر رشته تخصصی س��ه تا چهار درس
اینگونه بود و پیش نیاز میخورد.مدیرکل
دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه نظری
وزارت آم��وزش و پرورش با بیان اینکه
ای��ن ماجرا در دوره ه��ای قبل از ما نیز
وجود داش��ت و تجربه خوبی نداش��تیم
گفت :دانش آموز ناچار میش��د دروسی
که در آنها مردود ش��ده را دوباره بردارد
و به همین ترتی��ب باید چند درس پایه
دوازدهمش را تابس��تان بعد برمیداشت
و این یک پنج��ره باز در برنامه هفتگی
دان��ش آموز ایج��اد میک��رد و در فارغ
التحصیل��ی نی��ز ب��ا مش��کالتی روبرو
میش��د .س��لطانیان ادامه داد :به همین
علت امس��ال به ش��ورای عالی آموزش
و پرورش پیش��نهاد دادیم بحث دروس
پیش نیاز در دوره متوس��طه حذف شود
که خوش��بختانه در کمیسیون معین به
تصویب رس��ید و ابتدای هفته جاری به
کلیه اس��تانها ابالغ شد و دیگر دروس
پی��ش نی��ازی ب��رای بچهه��ا در دوره
متوسطه نخواهیم داشت.
آغاز موج اول آنفلوآنزا
و توصیه به مردم

عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا از آغاز موج
اول آنفلوآنزا در کش��ور خبر داد و گفت:
مردم حتما به توصیههای بهداشتی مانند
شستوشوی مکرر دستها توجه کنند.
دکتر مسعود مردانی در گفتوگو با ایسنا،
از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد
و گفت :بر همین اساس موارد متعددی
از بیماری آنفلوآنزا را در اقصینقاط کشور
از جمله شهر تهران داریم .همچنین در
مواردی فرم شدید آنفلوآنزا در بین افراد
در مع��رض خطر مانند بیم��اران قلبی،
ریوی،افراد باالی  ۶۰سال ،بیمارانی که
نقص ایمنی دارند و ...دیده ش��ده است
و حت��ی در برخی م��وارد در بخشهای
آیس��ییو تحت مراقبت هس��تند.وی
افزود :عدهای از مردم واکسن آنفلوآنزا را
خریداری کرده ،اما آن را تزریق نکردهاند
و هنوز هم برای تزریق آن مردد هستند،
اما توصیه میکنیم که حتما بویژه افراد
در معرض خطر که تاکنون واکس��ن را
دریاف��ت نکردهاند،واکس��ن آنفلوآنزا را
تزری��ق کنند.مردانی با بیان اینکه مردم
حتم��ا ب��ه توصیههای بهداش��تی توجه
داشته باش��ند،ادامه داد :باید توجه کرد
که شستوش��وی مکرر دستها باعث
قطع زنجیره انتقال عفونتهای ویروسی
دستگاه تنفسی فوقانی از جمله آنفلوآنزا
و س��رماخوردگی میش��ود .بنابرای��ن
دستهایشان را به طور مکرر بشویند .در
عین حال اگر خودشان یا یکی از اعضای
خانوادهش��ان مبتال به آنفلوآنزا شدند ،به
محل کار یا مدرس��ه نروند و در بس��تر
استراحت کنند .همچنین خوردن مایعات
فراوان ،مرکبات ،لیمو شیرین ،پرتقال و...
توصیه میشود.
پیشبینی «بارش برف و باران»
در  ۱۴استان

سازمان هواشناسی کش��ور برای امروز
در  ۱۴استان کش��ورمان بارش "برف و
باران" پیشبینی کرد.به گزارش تسنیم؛
س��ازمان هواشناسی کش��ور اعالم کرد
پنجشنبه  20دی ماه در دامنههای البرز
ش��رقی در ش��رق تهران ،سمنان ،شرق
مازندران ،گلس��تان و خراس��ان شمالی
بارش برف و باران پیشبینی میش��ود
که سبب لغزندگی ،کاهش دید و مسدود
شدن جادههای کوهس��تانی میشود.به
هموطنان عزیز توصیه میش��ود هنگام
تردد در این مناطق ضمن همراه داشتن
تجهیزات زمستانی ،احتیاط الزم جهت
جلوگیری از خس��ارات احتمالی بهعمل
آید.همچنین چهارش��نبه بارش ش��دید
ب��اران و ب��اال آم��دن آب رودخانهها در
جن��وب کهگیلویه وبویر احمد ،ش��مال
بوش��هر ،غرب فارس و شرق خوزستان
پیشبینی میش��ود؛ به هموطنان عزیز
در این مناطق توصیه میش��ود از تردد
و توقف در کنار رودخانهها و مس��یلها
خودداری کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد

رشد  150میلیارد تومانی بودجه بیماران خاص

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان
مجل��س گف��ت :از مح��ل هدفمندی
یارانهها  ۴ه��زار و  ۹۰۰میلیارد تومان
برای کمک به وزارت بهداشت تعیین
شده اس��ت و از این مبلغ  ۲۱۶میلیارد
تومان به بیماران خاص تعلق دارد.
حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو
با ف��ارس در خصوص ردی��ف بودجه
بیم��اران خ��اص توضی��ح داد :بودجه
بیم��اران خاص قب ً
ال در ردیف خاص و

در ردیف بودجه ای تحت عنوان بودجه
بیماران خاص قرار داشت.عابدی با بیان
اینکه سال گذشته  ۲۱۶میلیارد تومان
ب��ه بیم��اران خاص اختص��اص یافت
گفت :س��ال جاری این رق��م به ۱۵۰
میلیارد تومان رسیده است اما باید توجه
داشت که از محل هدفمندی یارانه ها
در سال قبل برای بیماران خاص مبلغی
در نظر گرفته نشده بود اما امسال ۲۱۶
میلی��ارد توم��ان از مح��ل هدفمندی
یارانهها ب��ه این گروه اختصاص یافت

ک��ه جمع ای��ن مبلغ ب��ه  ۳۶۶میلیارد
تومان میرسد.س��خنگوی کمیسیون
بهداش��ت و درم��ان مجل��س تصریح
کرد :وزارت بهداشت اعالم میکند که
این مبلغ نی��ز در ردیف بیماران خاص
قرار بگیرد به دلیل اینکه ممکن است
هدفمندی یارانهها تحقق پیدا نکند اما
سازمان برنامه و بودجه معتقد است که
از محل هدفمن��دی یارانهها  ۴هزار و
 ۹۰۰میلی��ارد تومان ب��رای کمک به
وزارت بهداش��ت تعیین شده است و از
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این مبلغ  ۲۱۶میلیارد تومان به بیماران
خاص تعلق دارد که این موضوع باعث
محقق خواهد ش��د.وی گفت :آنچه در
خصوص بودجه بیماران خاص از سوی
دولت تحویل مجلس ش��ده مبلغ ۳۳۶
میلیارد تومان است که نسبت به سال
گذش��ته افزایش چش��مگیری داشته
اس��ت .اولویت سازمان برنامه و بودجه
بیماران خاص است و باید توجه داشته
باش��یم که دولت باید بودجه خود را تا
حد توان محقق کند.وی با بیان اینکه
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بودجه جاری اجتنابناپذیر است توضیح
داد وی باید تخصیص داده شود و تمام
مراحل آن تخصیص داده شود.عابدی
گفت :بودج��ه وزارتخانهها با توجه به
وضعیت اقتصادی و بودجه تعیین شده
اس��ت و ما تمام تالش خ��ود را برای
تحقق آن انجام خواهیم داد.

حجت االسالم و المسلمین مصطفی محمد دوست :بانوان داوطلب نقش بسیار موثری در فعالیت های جهادی دارند

اشتغال زایی در مناطق محروم به همت گروههای جهادی

گ��روه اجتماعی  :از چندین س��ال پیش
تاکن��ون گ��روه های جه��ادی با همت
ط�لاب و روحانی��ون در مناطق محروم
کش��ور اردوهای مختلف برگزار کرده و
خدمات متعدد پزشکی ،آموزشی ،عمرانی
و غیره به افراد بی بضاعت ارائه کرده اند.
در سالهای اخیر کلمه گروه های جهادی
ب��رای بس��یاری از مردم به لغتی آش��نا
تبدیل شده اس��ت .این لفظ شاید برای
مردم مناطق محروم کشور نیز ملموس
تر باشد .گروه هایی که بدون هیچ گونه
منفعت مالی اقدام به خدمت رس��انی در
شهرهای مختلف و نقاط محروم کشور
کرده و به بهبود وضعیت زندگی ساکنین
ش��هرهای و روس��تاهای کم تر شناخته
ش��ده می پردازند .گروه ه��ای جهادی
اغلب با هم یاری اقشار مختلف مردم از
جمله دانشجویان ،بسیجیان و جوانان در
کشور رش��د کرده و تاکنون نیز خدمات
قابل توجه ای را در نقاط نیازمند کش��ور
به انجام رس��انده اند.به همین منظور به
گفتگو با حجت االس�لام و المس��لمین
مصطفی محمد دوست مسئول موسسه
«فرهنگی جهادی عب��اد» پرداختیم .در
این گفتگ��و درباره مجموع فعالیت های
این گروه در ش��هرهای مختلف از جمله
اقدام��ات عمرانی ،آموزش��ی ،فرهنگی،
اش��تغال زایی و محرومیت زدایی بحث
شد.
*گروه «فرهنگ�ی جهادی عباد» فعالیت
رس�می خود را از چه سالی و با همت چه
کسانی آغاز کرد؟

موسس��ه فرهنگی جهادی عباد فعالیت
خ��ود را از س��ال  ۸۷در زمین��ه انج��ام
اردوهای جهادی و کمکرسانی به مردم
مناطق محروم آغاز ک��رد .البته پیش از
نیز اعضا ب��ه صورت پراکن��ده در قالب
گروه ه��ای کوچک جهادی فعالیت می
کردند اما پس از تشکیل این گروه همه
افراد حاضر به ص��ورت متراکم و متحد
به شرکت در اردوهای جهادی پرداختند.
پایه های ابتدایی و اصلی تشکیل گروه
جهادی عباد با هم��ت جمعی از طالب
و روحانیون ش��هر قم صورت گرفت .در
حال حاضر نیز اکثریت اعضای تشکیل
دهنده موسس��ه از ط�لاب ،روحانیون،
دانش��جویان ،کارمندان و دیگر اقش��ار
جامعه هس��تند .ای��ن اف��راد همگی به
صورت داوطلبانه به گروه پیوس��ته و در
خدمت رس��انی به نقاط محروم کشور و

مسائل گوناگون ازجمله مسائل تربیتی،
مهارته��ای زندگ��ی و خان��واده برگزار
م��ی کنند .اش��تغال زنان روس��تایی و
شهرستان های کوچک موضوع مهمی
است که تاثیر بسیار مثبتی در زندگی این
افراد داش��ته و از لحاظ اقتصادی و فعال
بودن زنان برای خانواده ها نتایج مثبتی
دارد .خواهران حاضر در اردوهای جهادی
ما با آموزش اش��تغال ه��ای کوچک و
خانگی به زنان مناطق محروم ،به توسعه
و ایج��اد فرصت های ش��غلی برای این
افراد می پردازند .به عنوان مثال آموزش
فعالیت هایی از جمله قالیبافی ،آشپزی،
گلدوزی ،ساخت صنایع دستی و غیره از
جمله فعالیتهای انجام شده است.

انجام فعالیتهای فرهنگی شرکت می
کنند.در سالهای اخیر داوطلبین و مردم
اس��تقبال خوبی از گروه ما داشته و شمار
زیادی به این موسسه پیوستهاند .به طور
کل طی سالهای اخیر نزدیک به  ۷هزار
نفر از سوی موسس��ه فرهنگی جهادی
عباد برای اردوه��ای جهادی به مناطق
مختلف محروم اعزام ش��دند .این افراد
در قالب طالب ،روحانیون ،دانشجویان،
کارمندان ،پزش��کان ،متخصصین حوزه
های عمرانی و دیگر اقش��ار بودند که با
تمایل خود در پروژه های خدمت رسانی
به هموطنان کشور پرداخته اند.

*عمده فعالیت ه�ای گروه فرهنگی
جهادی عباد در کدام نقاط و اس�تان
های کشور است؟

در س��الهای اخیر گروهه��ای جهادی
بس��یاری در کشور تش��کیل شده و این
تشکل ها نقش بسیار موثری در کمک
رسانی به مناطق محروم مختلف داشته
ان��د .گروه جهادی ما نیز با عنوان گروه
مجاهد مرکز اصلی اردوهای محرومیت
زدایی خود را اس��تان خراس��ان جنوبی،
شهرهای این استان ،روستاهای مرزی و
استان لرستان ،روستاها و شهرستان های
نیازمند لرستان به ویژه شهرستان نورآباد
قرار داده است.

*محورهای اصلی فعالیت های ش�ما در
اردوهای جهادی چیست و کدام دسته از
خدمات تاثیر بیش تری بر زندگی مردم
نقاط محروم داشته است؟

موسس��ه فرهنگی جه��ادی عباد غالب

فعالیته��ای خود را بر مح��ور اقدامات
فرهنگی،تبلیغمباحثدینی ،کمکرسانی
به مناطق مح��روم ،محرومیت زدایی به
صورت فعالیت های عمرانی ،آب رسانی،
آموزش مسائل درسی به دانش آموزان،
اشتغال زایی و فعالیتهای عمومی قرار
داده اس��ت .فعالیت های عمومی نیز در
مناسبتهای مذهبی و رسمی کشور در
روس��تاهای محروم ب��ا رویکرد جهادی
انجام می ش��ود .تبلیغ آموزه های دینی
که اغلب توس��ط ط�لاب و مبلغان دین
ص��ورت می گیرد نیز به صورت خانه به
خانه و فرد به فرد انجام می شود .یکی
از محوره��ای مهم موسس��ه جهادی ما
معاون��ت آموزش��ی در مناط��ق محروم
است .اعضای گروه جهادی ما با حضور
در اردوه��ای مناطق محروم با برگزاری
کالس های درس��ی ب��ه ارتقا تحصیلی
دانش آم��وزان مقاط��ع مختلف کمک
می کنن��د .یکی از مهمتری��ن اقدامات
گروه ما در طول اردوهای جهادی انجام
فعالیتهایی بر مح��ور محرومیتزدایی
اس��ت .پروژههای محرومیت زدایی در
قالب فعالیته��ای عمرانی ،ترمیم خانه
های روستایی ،ساخت حمام و سرویس
بهداشتی ،ساخت مسجد ،تامین جهیزیه
برای خانواده های بی بضاعت و آبرسانی
ب��ه مناط��ق دور افتاده اس��ت .طالب و
روحانیون گ��روه در زمینه انجام فعالیت
ه��ای عمرانی نقش موث��ری دارند .در
زمینه اش��تغال زایی نیز تاکن��ون گروه
جهادی ما اقدام��ات مطلوبی در مناطق

سردار رحیمی  ۴۶ :باند سرقت متالشی شد

دستگیری  193سارق و  ۱۲دالل ارزی

فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری  193سارق
و انه��دام  ۴۶باند س��رقت در پایتخت خبر داد.به
گزارش فارس ،ششمین طرح مبارزه با سارقان و
محکومان فراری پایتخت با تالش ماموران پلیس
آگاهی تهران به مرحله اجرا درآمد .سردار حسین
رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با اعالم خبر فوق
اظهار داش��ت 193 :نف��ر از مجرمان مختلف که
در قال��ب  46باند اقدام به ارتکاب جرائم مختلف
میکردند با تالش همکارانم شناسایی و دستگیر
شدند .فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد 62:نفر
از افراد دستگیر شده در سرقت به عنف ،زورگیری
ی قاپی فعالیت داشتند؛ این متهمان به 680
و گوش 
فقره سرقت و زورگیری اعتراف کردند .وی گفت:
 34نفر از متهمان بازداش��ت شده نیز که رد قالب
 12باند به س��رقت فعالیت داش��تند به  175فقره
سرقت منزل و مغازه اعتراف کردند؛ همچنین 69
نفر از سارقان خودرو ،موتورسیکلت و لوازم خودرو
نیز دستگیر ش��دند که  1340فقره سرقت انجام
داده بودند .عالیترین مقام انتظامی پایتخت اعالم
کرد :مجرمان بازداشت شده در این طرح به 2275
فقره سرقت اعتراف کردند و باید گفت متاسفانه
ح��دود  64درص��د آنها یعنی  126نفر س��ابقهدار
هستند .سردار رحیمی به دستگیری  17قاچاقچی
عمده در این مرحله اش��اره و بیان داش��ت :از این
تعداد قاچاقچی چندین محموله قاچاق به ارزش
5میلیارد تومان کش��ف و ضبط شد .وی با اعالم
این مطلب که بحث مبارزه با مواد محترقه نیز در
دس��تور کار پلیس قرار گرفته است اعالم کرد :تا
این لحظه چندین انبار دپوی مواد محترقه کشف

و ضبط ش��د؛ از این انباره��ا  15تن مواد محترقه
به دست پلیس افتاد .فرمانده انتظامی پایتخت به
واردکنندگان مواد محترقه اولتیماتوم داد و گفت:
پلیس ب��ا واحدهای صنفی که اقدام به نگهداری
مواد محترقه کنند برخورد قانونی میکند .وی از
انهدام چند باند گوشیقاپی در این طرح خبر داد و
گفت 460 :دستگاه انواع گوشی مسروقه نیز کشف
و ضبط ش��د.عالیترین مقام انتظامی پایتخت به
دس��تگیری  21نف��ر از س��ارقان در مکانه��ای
تجمعش��ان خبر داد وگفت :برای نخستینبار 31
قهوهخانه که پاتوق سارقان بود مورد بازرسی پیس
قرار گرفت و  21نفر از س��ارقان دستگیر شدند؛ از
این سارقان  70دستگاه موتورسیکلت کشف شد.
س��ردار رحیمی با تاکید بر این مطلب که هرگونه
خرید و فروش ارز در معابر ممنوع است به مبارزه
بیامان پلیس با دالالن ارزی پرداخت و تصریح
کرد :در فاصله طرح پنجم و شش��م دس��تگیری
س��ارقان پایتخت حدود  70نف��ر از دالالن ارزی
بازداش��ت ش��دند در چند روز اخیر نی��ز  12دالل
ارزی دس��تگیر شدند .وی با اعالم این مطلب که
تقریبا تمامی صرافیهای غیرمجاز پلمپ شدهاند
از فروشندگان ارز درخواست کرد به مراکز قانونی
خرید و فروش ارز مراجعه کنند .سردار رحیمی در
پاسخ به سوالی درخصوص دستگیری مردی که
به اتهام آزا و اذیت کودکان بازداش��ت شده است
گفت :همکاری مردم در این خصوص بسیار حائز
اهمیت بود؛ از لحظه اطالع پلیس از این ماجرا دو
یا س��ه مورد در این رابطه به پلیس اعالم شد که
پس از  48س��اعت ماموران موفق به دستگیری
متهم شدند و بعد از آن نیز شکات جدید به پلیس
مراجع��ه کردند .وی درخص��وص طرح ترافیک،
گفت :پلیس به سه مولفه کاهش آلودگی ،کاهش
ترافیک و تسهیل عبور و مرور در این طرح تاکید
دارد و باید تصمیمی گرفته شود که به نفع مردم
باشد؛ لذ ا باید جلسات کارشناسی در خصوص این
طرح ادامه پیدا کند تا به یک جمعبندی برسیم.

و روس��تاهای محروم داشته است .البته
غال��ب فعالیتهای ما در ای��ن زمینه بر
محور آموزش و بازاریابی است و در ارائه
تس��هیالت فعالیت چندانی نداشته ایم.
برای توسعه فرصت های شغلی ،اعضای
گروه به آم��وزش حرفههای گوناگون و
متناس��ب با منطقه به افراد نقاط مدنظر
میپردازن��د ،م��ا معتقدیم ب��ا آموزش و
یادگی��ری حرف��ه ،افراد خ��ود میتوانند
کارآفرین ش��ده و به ایجاد اش��تغال در
منطقه خود اق��دام کنند .به عنوان مثال
آموزش پرورش گیاهان دارویی ،ساخت
صنایع دس��تی ،آموزش نوی��ن در زمینه
دام��داری و مش��تقات آن و تبیین حرفه
های گوناگون که میتواند به جوانان این
مناط��ق در زمینه ایجاد اش��تغال کمک
کند ،از جمله اقدامات گروه جهادی عباد
بوده است.

*بانوان تا چه میزان در فعالیتهای گروه
ش�ما نقش داش�ته و برای زنان مناطق
محروم نیز فعالیت ویژه ای داشته اید؟

در اکثر اردوهای ما تعداد زیادی از بانوان
داوطلب نیز حضور داشته و همواره نقش
بس��یار موثری در فعالیت های جهادی
دارند .یک��ی از مهم تری��ن بخشهای
موسس��ه جهادی ما ستاد خواهران است
ک��ه در این س��تاد مباح��ث مختلفی از
جمله مباحث فرهنگی ،تربیتی ،آموزشی
معنوی ،اش��تغال خانگی زن��ان مناطق
محروم و غیره اجرا می ش��ود .به عالوه
بان��وان و خواه��ران حاض��ر در اردوی
جهادی جلس��اتی با مضم��ون آموزش

*مناب�ع مالی گروه جهادی ش�ما از کجا
تامین می شود و آیا نهادهای رسمی نیز
کمک قابل توجه ای داشته اند یا خیر؟

مناب��ع مالی ما با کم��ک خیرین و خود
اعضای گروه تامین میش��ود و تا کنون
با همین بودجه توانستیم اقدامات خوبی
در نقاط مختلف کشور به انجام رسانیم.
در برخ��ی پروژه ه��ای عمرانی از جمله
س��اخت قنات در روستاها برخی نهاد ها
با ما همکاری ک��رده اند اما به طور کل
منابع اقتصادی گروه و هزینه ها از سوی
خیرین و خود اعضا تامین می شود.
*ب��ه طور کل��ی گروه ه��ای جهادی تا
چه می��زان بر مردم مناطق محروم تاثیر
گذاش��ته اند و راه ارتباط��ی مردم برای
پیوستن به گروه شما چیست؟
در س��ال های اخیر گ��روه های جهادی
با حضور در ش��هر و روستا های نیازمند
بس��یاری از مردم این مناطق را به خود
جذب کرده و در حال حاضر دید بس��یار
خوبی نسبت به نیروهای جهادی وجود
دارد .به طوریکه اغلب اعضای اردوها با
استقبال خوب مردم متاطق محروم روبرو
می ش��وند .اعضای گروه ما نیز با حضور
در مناطق مح��روم به ویژه نقاط مرزی،
بسیاری از افراد شهرستان های اطراف را
نیز ترغیب به انجام فعالیت های جهادی
کرده اند .به طوریکه در بس��یاری از این
مناطق ،گروه های جهادی بومی تشکیل
شده و در حال حاضر نیز در حال فعالیت
هس��تند .به گزارش مه��ر  ،مرکز اصلی
موسسه فرهنگی جهادی عباد و اعضای
گروه جهادی مجاهد در شهر قم بوده و
صفحه ی مجازی گروه ما در اینستاگرام
فعال است.

فرماندار تهران تاکید کرد

لزوم برخورد با سرتیمهای تکدی گری حرفهای در تهران

متکدی جمع آوری میش��ود ،تأیید ش��ده است
که در سال  ۹۳ش��ورای اجتماعی کشور دستور
العم��ل آن را تهیه و به قانون تبدیل ش��د و یک
بار دیگر  ۱۲دستگاه متولی موضوع جمع آوری و
ساماندهی متکدیان تعیین شدند.

فرماندار تهران بر لزوم برخورد قاطع با حدود ۲۰
س��رتیم تکدی گری حرفهای در س��طح تهران
تاکید کرد.به گزارش ایس��نا ،عیسی فرهادی در
دوازدهمین جلس��ه کارگروه تخصصی اجتماعی
و فرهنگی اس��تان تهران که با موضوع مقابله با
آس��یبهای اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان
کار و تکدی گری برگزار ش��د ،گفت :قطعا امروز
در ش��رایطی قرار نداریم که موضوعات رفاهی را
برای افرادی که دچار مشکل و گرفتاری میشوند
افزای��ش دهیم .در حال حاضر باید قطعا اقدامات
کوتاه مدتی را که باالترین میزان تاثیر گذاری را
دارند در دستور کار قرار دهیم .به این ترتیب باید
 ۲۰۲نقطهای که در حوزه مکانهای گردشگری
شناسایی شدهاند ،مورد توجه قرار دهیم و این نقاط
را از وجود افراد متکدی پاکسازی کنیم.
 ۷۰درص�د متکدیان به تکدی گ�ری اعتیاد

دارند

وی اف��زود :ما در تهران  ۴۰۰۰متکدی داریم که
از این میان  ۲۰۰۰نفر کودک هس��تند و از میان
کودکان نیز حدود  ۱۴۰۰نفر از اتباع بیگانه هستند.
به این ترتیب در مجموع  ۳۰درصد افراد متکدی
از شهروندان خود تهران هستند و  ۷۰درصد برای
سایر شهرستانها هستند.باید این نکته مورد توجه
ق��رار گی��رد و به اطالع مردم برس��د که از میان
 ۴۰۰۰هزار نفر متک��دی تهران ،تنها  ۳۰درصد
نیازمند هستند و مابقی به این کار معتاد شدهاند.
فرهادی ادامه داد :بر اس��اس قانون ۱۲ ،دستگاه
برای رس��یدگی به ام��ور افرادی ک��ه به عنوان

جامعه

فعالی�ت مجتم�ع فوریته�ای آس�یبهای

اجتماعی رضایت بخش نیست

فرماندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای
خود به موضوع تش��کیل مجتم��ع فوریتهای
آس��یبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود :در حال
حاضر این مجتمع تشکیل شده و فعالیت میکنند؛
اما فعالیتهای آن رضایت بخش نیست .ما وظایف
خود را به خوبی انجام نمیدهیم و مداوم در حال
تخریب و وظایف را به گردن یکدیگر میاندازیم.
ظرف  ۱۸ماه گذشته تنها سه بار شهرداری تهران
 ،معاونت اجتماعی خود را تغییر داده اس��ت و در
بحث جمع آوری باید شهرداری تهران به صورت
فعال حضور داشته باشد .فرهادی گفت :از سوی
دیگر بهزیستی نیز از صد در صد وظایف خود تنها
 ۲۰درصد از وظایفش را انجام میدهد و روزانه ۲
نف��ر را پس از جمع آوری در مجتمع فوریتهای
آسیبهای اجتماعی جذب میکند .به این ترتیب
زمان بس��یار زی��ادی برای ج��ذب کودکانی که
مش��غول به تکدی گری هس��تند نیاز است.وی
در تش��ریح روند جمع آوری متکدیان گفت :این
افراد ابتدا از سطح شهر جمع آوری میشوند و به
مجتمع فوریتهای اجتماعی میآیند ودر مرحلهی
بعد به دس��تگاههای ذیربط که برابر شرایط این
افراد وظایفی را بر عهده دارد تحویل داده میشود.
فرماندار تهران تاکید ک��رد :کار فرهنگی زیادی
انجام ش��ده و با سمنها جلسات بسیاری برگزار
ی کودکان متکدی میتواند
ش��ده اما س��امانده 
توس��ط همین سمنها انجام شود؛ به شکلی که
هر سمن  ۲۰نفر کودک متکدی را تحت پوشش
خود قرار دهد اما این اتفاق نیفتاده و حتی سمنها
در خصوص فعالیت ما نیز معترض میشوند.

حوادث در ایران
شهادت سرباز وظیفه ناجا در
درگیری با سوداگران مرگ

مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی
خوزستان از شهادت س��رباز وظیفه ناجا
در درگیری با سوداگران مرگ در بهبهان
خبر داد.به گزارش ایس��نا ،سرهنگ علی
قاس��مپور اظهار کرد :در راستای اجرای
ط��رح ارتقای امنیت اجتماع��ی و مبارزه
قاطع با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد
مخدر ،روز یکشنبه ( ۱۶دی ماه) ماموران
پاس��گاه انتظامی پل زهره یک دستگاه
خودروی س��مند حامل  30کیلوگرم مواد
مخدر و سه سوداگر مرگ را شناسایی و
متوق��ف کردند.وی افزود :حین جابجایی
خودروی حامل م��واد مخدر ،قاچاقچیان
قصد رب��ودن مواد مخدر را داش��تند که
پ��س از تعقیب و گریز توس��ط مامورین
با رعایت قانون به کارگیری س�لاح هر
سه متهم زخمی و دستگیر شدند .در این
میان استوار دوم وظیفه “سلیم شاوردی”
مجروح و به دلیل شدت جراحات وارده به
یک بیمارستان در اهواز منتقل شد.قاسم
پ��ور بیان کرد :پس از تالش پزش��کان،
استوار شاوردی س��ه شنبه شب به دلیل
ش��دت جراح��ات وارده به درج��ه رفیع
شهادت نائل شد.
درگیری  ۲دانش آموز
در شیراز قربانی گرفت

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس
گفت :درگیری دو دانش آموز دبیرستانی
در محوطه بیرون از مدرس��ه در ش��یراز
یک کش��ته برج��ای گذاشت.س��رهنگ
کاووس محمدی افزود :س��اعت  ۸صبح
چهارشنبه( ١٩دی) تعدادی از دانشآموزان
در خارج از دبیرس��تان ارس��نجانی شیراز
واقع در  ۳۵متری مقر ش��یراز با یکدیگر
درگیر ش��دند که یکی از دانش آموزان به
ضرب چاقو کشته ش��د.معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی ف��ارس با بیان اینکه
در این ارتباط س��ه دانش آموز دس��تگیر
ش��دند ،یادآور ش��د که عل��ت و موضوع
این حادثه توس��ط کارشناس��ان در دست
بررس��ی است.به گزارش ایسنا این حادثه
صبح چهارش��نبه در حد فاصل میدان 12
فروردین و چهارراه مقر در جنوب ش��یراز
حادث شده است.
کشف بیش از  ۲تن مواد مخدر در
درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچستان از کش��ف بیش از  ۲تن مواد
مخدر و توقیف یک دس��تگاه خ��ودرو در
درگیری مسلحانه با س��وداگران مرگ در
شهرستان ایرانشهر خبر داد.به گزارش ایلنا،
س��ردار احمد طاهری درباره جزئیات این
خبر گفت :مأموران پلیس مب��ارزه با مواد
مخدر شهرس��تان ایرانشهر هنگام گشت
زن��ی های هدفمند ،در مح��ور “بزمان به
س��مت دلگان” به یک دس��تگاه نیس��ان
س��فیدرنگ مش��کوک ش��ده و با عالئم
هش��داردهنده به خودروی مذکور فرمان
ایس��ت دادند که راننده با مشاهده پلیس
با س��رعت به سمت جاده خاکی دور زده و
 ۲نفر سرنش��ین آن اقدام به تیراندازی به
سمت مأموران کردند.سردار طاهری بیان
کرد :پلیس نیز ب��ا رعایت کامل قانون به
کارگیری س�لاح مقابله به مثل کرده که
در این هنگام نیس��ان مذکور در شیارهای
خاکی منطقه متوقف ش��ده و قاچاقچیان
درحال تیراندازی اقدام به تخلیه کیسه های
حامل مواد از داخل خودرو و سوزاندن آنها
کردند.این مقام ارشد انتظامی ابراز داشت:
در همین هنگام یک دستگاه خودروی پژو
پارس و  ۲دس��تگاه موتورسیکلت "تریل"
نیز از مسیر خاکی پشت سر اشرار به کمک
آنها آم��ده و درگیری مس��لحانه طرفین
ش��دت گرف��ت.وی ادام��ه داد :با ملحق
شدن نیروهای کمکی به تکاوران پلیس،
سوداگران مرگ که عرصه را بر خود تنگ
دیدند اقدام به آتش زدن گسترده مواد کرده
و با استفاده از موتورسیکلت ها و خودروی
پژوپارس و وضعیت جغرافیایی منطقه پا
به فرار گذاش��تند.بنابراعالم پایگاه خبری
پلیس ،این مقام مسئول با اشاره به توقیف
خودروی نیس��ان گفت :در بررسی محل
درگیری مقدار ی��ک تن و  ۸۵۵کیلو گرم
مواد س��وخته و  ۱۴۵کیلو و  ۸۰۰گرم مواد
مخدر از نوع تریاک در بس��ته های سالم
کشف شد .جانشین فرمانده انتظامی استان
با بیان اینکه پلیس با س��وداگران مرگ به
ش��دت برخورد می کند و اجازه جوالن به
آنه��ا را نمی دهد ،گف��ت :تالش ها برای
شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری
ادامه دارد.

