اخبار

رییس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر خبرداد؛

تقویت بودجه  ۹۹در جهت
اجرای بهتر حقوق معلوالن

رئیس انجمن م��ددکاران اجتماع��ی ایران
خواس��تار تقوی��ت بودجه س��ال ۹۹درجهت
اج��رای بهتر حق��وق اف��راد دارای معلولیت
ش��د و گفت :عدم مناسب سازی محیطهای
عمومی یکی از چالشهایی است که معلوالن
با آن روبرو هستند.سید حسن موسوی چلک
در گفتگو با مهر به بودجه پیشنهادی دولت
اش��اره کرد و گفت :با توجه به ظرفیت ها و
تعهدات پیش بینی شده قانون جدید حمایت
از حقوق افراد دارای معلولیت ،اما با توجه به
شرایط اقتصادی کشور که کمتر کسی است
که نامناس��ب بودن این شرایط را تایید نکند
انتظار این است مجلس شورای اسالمی در
حد اختیارات خود نس��بت به افزایش بودجه
برای اجرای این قانون اهتمام ویژه داش��ته
باشد.وی افزود :بدون شک تامین هزینه ها
برای این افراد در سال آینده به مراتب دشوار
ت��ر خواهد ب��ود به همین دلیل الزم اس��ت
یارانه ه��ای پرداختی به مراکز به تناس��ب
هزینه ها افزایش پیدا کند و هم هزینه سایر
فعالیت های مرتبط.رئیس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران اظهار داش��ت :البته در کنار
دولت ،نباید از مشارکت مردم و ظرفیت های
مسئولیت اجتماعی بنگاه ها غافل شد.جهت
دادن مس��ئولیت اجتماعی در حوزه معلولیت
در سطوح مختلف پیشگیری موضوع مهمی
اس��ت که می تواند در توسعه کمی و کیفی
خدمات و برنامه ها تاثیر چشمگیری داشته
باشد.
رانندگان ریسک نکنند تمامی
دوربینهای جادهای روشن هستند

رئی��س پلی��س راه راهور ناجا گف��ت :تمامی
دوربینهای جادهای روش��ن هستند و تمامی
نقاط جاده حتی بین خطوط را تحت پوش��ش
دارند ،رانندگان ریسک نکنند و با سرعت باال از
جلویدوربینهاعبورنکنند.سردارتیمورحسینی
در گفتوگو با مهر اظهار کرد :دوربینهایی که
در جادهها هس��تند عمدت ًا سرعت متوسط را
میگیرن��د ،یعنی اینکه برخ��ی به دوربین که
میرسند سرعتشان را پایین میآورند و بعد از
آن مجدد با سرعت باال رانندگی میکنند کاری
بی فایده است.وی افزود :خاصیت دوربین این
است که هر از چند گاهی نیاز به کالیبره شدن
دارد و این کار به صورت مدام و مستمر انجام
میشود .توصیه میکنم هیچ کس به عنوان
این که این دوربین فعال نیست ریسک نکند
و از جلوی دوربینها با سرعت رد شود چون
همه دوربینهای ما فعال است .رئیس پلیس
راه راهور ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
چند دوربی��ن در محورهای مواصالتی داریم،
گف��ت :تا به امروز بالغ ب��ر دو هزار دوربین در
محورهای مواصالتی کش��ور داریم.س��ردار
حسینی با اشاره به لزوم ارتقاء فناوری دوربین
ها گف��ت :دوربین ها هر از گاهی نیاز به ارتقا
دارند؛ اگر بگویم ندارد که اشتباه است چراکه
تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت است و
با ورژنهای جدید مواجه هس��تیم .ارتقاء فنی
دوربین ها در دستور کار هست یعنی عالوه بر
توسعه کمی باید به فکر ارتقای کیفی و استفاده
از ورژنهای جدید باشیم که این هم در دستور
کار هست.
ساماندهی دختران آسیب دیده
تهرانی در  ۲مرکز

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان
تهران از س��اماندهی دختران آسیب دیده در
ش��هر تهران خبر داد و گفت :این افراد در دو
مرکز در شمال تهران س��اماندهی میشوند.
مهش��ید موقر در گفتوگو با تس��نیم با اشاره
ب��ه جمعآوری و س��اماندهی ک��ودکان کار و
خیابانی در سطح ش��هر تهران اظهار کرد :بر
اساس برنامهریزی انجام ش��ده این کودکان
پس از جمع آوری در س��ه مرکز یاسر ،بعثت
و افسریه ساماندهی میشوند.وی تصریح کرد:
در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابانی
از س��وی س��ازمان بهزیستی اس��تان تهران
محدودیتی وجود ندارد و بر اساس توافقی که
با استانداری تهران انجام شده ،طرح جمعآوری
و س��اماندهی ک��ودکان کار و خیابانی با قوت
ادام��ه خواهد داش��ت.معاون ام��ور اجتماعی
سازمان بهزیستی اس��تان تهران خاطرنشان
کرد :امیدواریم اعتب��ارات تخصیص یافته در
ح��وزه امور اجتماعی و به وی��ژه کودکان کار
و خیابانی از س��وی استانداری تهران پرداخت
ش��ود تا تاخیری در امر خدمترسانی در این
حوزه ایجاد نشود.موقر افزود :همچنین سازمان
بهزیستی اس��تان تهران دو مرکز ساماندهی
دختران آسیب دیده در منطقه شمالی تهران را
راهاندازی کرده است که در واقع دختران آسیب
دیده در این دو مرکز ساماندهی میشوند.

مالی دارو و تجهیزات پزشکی فراهم کنند،
طبیعتا منجر به رفاه حال بیماران میشود.
دکتر حس��ن صفاریه در گفتوگو با اظهار
داشت ،تاکید کرد :طبیعتا تحریمها بر روی
ارائ��ه خدم��ات و واردات دارو و تجهیزات
پزش��کی ما تاثیر گذاشته اس��ت .اگر بتوان
برای س��وئیف یا نقل و انتقال پول فکری
ک��رد و کانال مش��خصی را ب��رای دارو و
تجهیزات پزشکی فراهم کنند ،طبیعتا منجر

رییس س��ازمان تدارکات پزشکی جمعیت
ه�لال احمر با اش��اره به مش��کالتی که
تحریمها بر س��ر راه واردات دارو از س��وی
ه�لال احمر ایجاد کرده اس��ت ،گفت :اگر
کانال مش��خصی را برای نق��ل و انتقاالت

تولید  ۹۱محصول دارویی در هالل احمر
به رفاه حال بیماران میشود.رییس سازمان
ت��دارکات پزش��کی جمعیت ه�لال احمر
همچنین درباره نحوه تامی��ن اعتبارات در
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هالل احمر،
با بیان اینکه س��ازمان تدارکات پزشکی در
حوزه اعتباری خودکفاست ،گفت :البته طبیعتا
زمانی که چالشهایی در عرصه تولید ایجاد
شود ،نیازمند کمک هستیم .در حال حاضر
نیازمند یک وام هستیم که استانداری البرز

موافقت کرده که  ۳۰میلیارد تومان وام به ما
اختصاص دهن��د و میتوانیم در خرید مواد
اولیه با دست باز عمل کنیم و سپس از محل
س��ود کارخانه این وام را باز پس میدهیم.
صفاریه همچنین به اشاره به فعالیتهای
سازمان تدارکات پزش��کی در حوزه تامین
دارو نیز گفت :این س��ازمان ه��م در حوزه
تولید دارو و هم در واردات آن فعالیتهایی
را انجام میدهد .بهطوری که  ۹۱محصول
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دارویی را تولید میکنیم .اس��تراتژیکترین
محصوالت دارویی تولیدیمان ل ِترزول برای
درمان سرطان سینه ،فیناستراید برای درمان
بزرگ��ی خوشخیم پروس��تات در مردان و
سوالمر برای بیماران کلیوی است .در حوزه
وارداتیها هم با توجه به اینکه  ۹۷درصد از
نیاز دارویی کش��ور در داخل تولید میشود،
تعداد اقالم وارداتیمان زیاد نیست و برخی
اقالم «هایتکنولوژی» را وارد میکنیم.

وزیر بهداشت خبر داد؛

بیماری آنفلوآنزا در کشور مهار شد

گروه اجتماعی  :وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت ویروس آنفلوآنزا با اقدامات و آموزشهای داده شده و
باهمکاری مردم در مناطق مختلف کشور مهار شد.
به گزارش پانا ،سعید نمکی روز سهشنبه در حاشیه بازدید
از مرکز جامع س�لامت میامی در جمع خبرنگاران از مهار
آنفلوآنزا در کشور خبر داد و افزود :گسترش بیماری آنفلوآنزا
در پاییز شدت بیشتری داشت که با اقدامات مناسب مهار
شد.وی گفت :با تمهیدات الزم و آموزشهای ارائه شده به
مردم برای جلوگیری از ابتالء افراد به این بیماری ،پیشگیری
الزم صورت گرفت.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با بیان اینکه میزان رشد و پراکندگی آنفلوآنزا کمتر شده و
این بیماری مهار شده است ،اظهار داشت :کمبود انسولین
در کش��ور وجود ندارد و در حال حاضر ای��ن دارو به اندازه
کافی وجود دارد.

قابل انجام و منوط به آماده بودن پاس��خ آزمایش نیست.
وی با بیان اینکه برای بیماران پرخطر باید عالوه بر درمان
عالمتی درمان ضد ویروس شروع شود ،اظهار کرد :چرا که
شروع درمان اوسلتامیویر در  ۴۸ساعت بعد از شروع عالئم
بیشترین تاثیر را دارد.
دارو به مقدار کافی در اختیار مراکز درمانی قرار دارد


وی با تاکید بر این که دارو به مقدار کافی در اختیار مراکز
درمان��ی قرار گرفته اس��ت ،ادامه داد :توج��ه به این نکته
ضروری اس��ت که مصرف غیر منطقی داروی آنتی ویرال
عالوه بر بار مالی بر سیستم بهداشتی و درمان کشور ،سبب
ایجاد مقاومت دارویی می شود.
مهمترین راههای احتیاط اس�تاندارد در کاهش امکان

ابتال به آنفلوانزا

آخرین آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آنفوالنزا


کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت نیز در گفتگو با میزان ،با اشاره به آخرین
آمارها در خصوص تعداد مبتالیان به آنفوالنزا ،گفت :این
آمارها هر هفته از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت
تجمیع و اطالع رس��انی میشود.جهانپور با بیان اینکه در
هفته گذش��ته  ۲۵نف��ر دیگر نیز جان خ��ود را در اثر ابتال
به آنفوالنزا از دس��ت دادند ،افزود :از آغاز مهر سال جاری
تاکنون  ۸۱نفر در مجموع جان خود را از دست داده اند.وی
با تاکید بر اینکه خوشبختانه از روز سه شنبه گذشته با روند
کاهشی و همچنین روند نزولی در بروز موارد جدید آنفوالنزا
رو به رو هس��تیم ،تصریح کرد :طبق بررس��یهای انجام
شده روند ابتال به آنفوالنزا فروکشی کرده است.سخنگوی
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه از نظر تامین دارو و واکسن
آنفوالنزا مشکلی وجود ندارد ،گفت :آنفوالنزا ویروس غیر
قابل پیش بینی و با شدت بیماری زایی باال بوده ،اما کنترل

آن رخ داده است.رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت یادآور شد :روند ابتال به آنفوالنزا نهایت تا
هفته آینده روند کاهشی را در پیش خواهد گرفت البته که
در تمامی فصول سال احتمال ابتال به آنفوالنزا وجود دارد.
عوامل مهم در افزایش احتمال ابتال به آنفلوآنزا


دکتر امیرهاشمی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای
پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با اشاره به عالئم بیماری آنفلوانزا شامل تب ،سرفه (معموال
خشک) ،سردرد ،درد مفاصل و عضالت ،بی حالی شدید،
گلودرد و آبریزش بینی ،حضور در مکانهای شلوغ و تماس
نزدی��ک با افراد مبتال را دو عامل مهم در افزایش احتمال
ابتال به این بیماری عنوان کرد.

افراد در معرض خطر آنفلوانزا


وی زنان باردار ،کودکان زیر  ۵۹ماه ،سالمندان ،افراد مبتال به
بیماری مزمن ،افراد مبتال به نقص ایمنی و کارکنان بهداشت
و درمان را از گروههایی دانست که بیشتر در معرض خطر
ابتال به این بیماری هستند.هاشمی زمان کمون بیماری را
در حدود  ۲روز و تشخیص بیماری را اغلب بالینی دانست
و گفت :نمونه گیری از حلق ،بینی ،نازوفارنکس و ترشحات
تراشه و ارس��ال آن به آزمایشگاههای مرجع جهت انجام
 PCRبه تشخیص قطعی بیماری کمک می کند.
چه زمانی درمان شروع شود؟


هاش��می خاطرنش��ان کرد :ش��روع درمان در موارد نیاز،
طبق تجویز پزش��ک و پس از معاینه و تش��خیص بالینی

بررسی ها در برخی نقاط کشور نشان می دهد ؛

افزایش  ۴برابری کودک همسری بدنبال افزایش وام ازدواج

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نس��بت
به افزای��ش  ۴برابری کودک همس��ری در برخی
نقاط کش��ور به دنبال افزایش وام ازدواج هشدار داد
و گفت :بررس��یها نش��ان میدهد که در برخی از
نقاط کش��ور که با فقر فرهنگ��ی و اقتصادی رو به
رو هس��تیم ،از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر
 ۱۵سال استفاده میشود.محمدمهدی تندگویان در
گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای
تسهیالت ازدواج در الیحه بودجه سال آینده برای
هر نفر  ۳۰میلیون تومان و بدون تغییر نس��بت به
س��ال گذشته بوده اس��ت ،گفت :البته طی دو سال
گذش��ته رق��م وام ازدواج در مجل��س بعد از مطرح
شدن رقم پیش��نهادی الیحه بوجه افزایش یافت.
وی با بیان اینکه «با افزایش وام ازدواج با ش��رایط
بازپرداخت کنونی آن موافق نیستم» اظهار کرد :به
نظر میرسد با شرایط کنونی افزایش رقم وام ازدواج
کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور نمیکند،
بلکه ممکن است زمینه ساز مشکالت و آسیبهای
دیگری نیز ش��ود.معاون امور جوانان وزارت ورزش
و جوانان ادامه داد :مش��کل این اس��ت که جوانان
باید بتوانند از پ��س بازپرداخت این وام بربیایند ،به
طوریک��ه همین االن هم با دریافت وام  ۳۰میلیون
تومانی ،برخی از جوانان اظهار میکنند که نمیتوانند
از پس بازپرداخت و اقساط این وام بربیایند .هر زوج
با دریافت  ۶۰میلیون وام ازدواج حدود یک میلیون

و  ۱۰۰هزار تومان قس��ط ماهیانه پرداخت میکنند
که رقم زیادی اس��ت .تندگویان تاکید کرد :اگر به
جایی برس��یم که نحوه بازپرداخت این وام تسهیل
ش��ود ،برای مثال مدت زمان بیشتری برای اقساط
در نظر گرفته ش��ود یا حتی بین دریافت وام و آغاز
بازپرداخت آن فرصتی در نظر گرفته ش��ود ،در این
صورت افزایش آن میتواند برای جوانان موثر باشد.
وی در ادامه نس��بت به س��وء استفاده از تسهیالت
ازدواج نیز هشدار داد و گفت :آمارها نشان میدهد
ک��ه بع��د از افزای��ش وام مذکور موض��وع کودک
همسری نیز در برخی نقاط به شدت افزایش یافته و
حداقل نسبت به سال گذشته این موضوع در برخی
نقاط کش��ور تا  ۴برابر بیشتر شده است.معاون امور
جوانان توضیح داد :بررس��یها نشان میدهد که در
برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی
رو به رو هستیم ،از وام ازدواج برای معامله کودکان
زیر  ۱۵سال اس��تفاده میشود .به نظر میرسد که
اگر قصد داریم برای وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم
که جوانان بتوانند از پس بازپرداخت آن بریایند باید
قواعدی هم در مورد سنینی که میتوانند این وام را
دریافت کنند نیز وضع شود تا چنین آسیبهایی نیز
به وجود نیاید.تندگویان افزود :آمارهایی موجود است
که کودکان زیر  ۱۵س��ال به ویژه دختران زیر این
س��نین از این وام استفاده کردهاند و این آمار نسبت
به سال گذشته  ۴برابر شده است.

رئی��س مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی
دانشگاه ،رعایت بهداشت دست به صورت مرتب ،بهداشت
مناسب تنفسی (پوش��اندن دهان و بینی در هنگام سرفه
و عطس��ه ،استفاده از دس��تمال و دفع صحیح دستمال) و
پرهیز از دست دادن و روبوسی با افراد مبتال را از مهمترین
راههای احتیاط استاندارد در کاهش امکان ابتال به آنفلوانزا
عنوان کرد.هاش��می در پای��ان درباره نوع برخ��ورد کادر
بهداش��ت و درمان در مراکز درمانی با بیماران مش��کوک
به آنفلوآن��زا گفت :کارکن��ان بهداش��تی و درمانی مراکز
درمانی تابعه باید بر تریاژ مناس��ب و جداسازی زود هنگام
بیمار از س��ایر بیماران بر اساس دستورالعمل نظام مراقبت
سندرمیک ،تهویه مناسب تریاژ ،محل انتظار بیمار ،بخش
عفونی و اتاق بیماران ،رعایت فاصله مناسب بین بیماران،
در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی برای کارکنان و
بیماران ،آموزش نکات الزم به کارکنان ،پزشکان ،بیماران
و همراهان و ثبت مشخصات بیمار در سامانه آنفلوآنزا توجه
ویژه داشته باشند.

تکذیب حذف تمدید دفترچه بیمهشدگان رایگان؛

توضیح بیمه سالمت درباره «بیمه اجباری»

معاون بیمه خدمات س�لامت سازمان بیمه سالمت،
ضم��ن تکذیب اظهاراتی مبنی بر عدم تمدید دفترچه
بیمه شدگان رایگان این سازمان ،در عین حال درباره
چگونگ��ی اجرای بیمه اجباری س�لامت توضیح داد.
دکتر کوروش فرزین در گفتوگو با ایس��نا ،با اش��اره
به آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سالمت از  ۱۳آبان
ماه امسال ،گفت :در آغاز طرح سیاست سازمان بیمه
سالمت بر آن است تا در شش ماه پیش رو بر اساس
آییننامه اجرایی ،افراد بتوانند از تسهیالت و یارانههایی
که دولت برای پرداخت کل یا بخش��ی از سرانه بیمه
آنها ب��ه فراخور اعالم نتایج آزمون ارزیابی وس��ع ،در
نظر گرفته است ،اس��تفاده کنند.وی با بیان اینکه در
این شش ماه تمام انرژی سازمان بیمه سالمت برای
تعیین تکلیف افراد فاقد هرگونه پوشش بیمهای صرف
خواهد شد ،افزود :بنابراین مباحث مطرح شده از سوی
برخی جراید و رس��انهها مبنی بر حذف یا عدم تمدید
پوش��ش بیمهای افرادی که اکنون جزو بیمهشدگان
رایگان ما محسوب میشوند ،صحت ندارد .تمام بیمه
شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سالمت با هرنوع
بیمهای همچنان میتوانند نس��بت به تمدید دفترچه
خود اقدام کنند تا جایی که حتی افرادی که تنها یک
روز پیش از آغاز طرح پوش��ش بیمه اجباری یعنی ۱۲
آبان ماه ،بیمه رایگان ش��دند یا موظ��ف به پرداخت
بخش��ی از حق بیمه خود ش��دند ،میتوانند به راحتی
نسبت به تمدید دفترچه خود اقدام کنند.فرزین با تاکید

ب��ر اینکه تمدید بیمه اف��راد در قالب هر صندوقی که
بودند اعم از روستایی ،رایگان و ...همچنان در جریان
است ،درباره پوشش بیمه اجباری سالمت اظهار کرد:
در فاز اول افراد فاقد هرگونه پوشش بیمهای به سایت
سامان بیمه سالمت مراجعه کرده و کسانی که توانایی
پرداخت سرانه حق بیمه خود را داشته باشند بالفاصله
روند اداری صدور دفترچه طی ش��ده اس��ت ،چنانچه
اکنون حدود ۶هزار نفر دفترچه بیمه دریافت کردهاند
و س��ایر افرادی که تقاضای ارزیابی وسع کردهاند که
بر اس��اس آخرین آمار جمعیتی ح��دود  ۵۰۰هزار نفر
را ش��امل میش��وند ،طبق آییننامه اجرایی از تاریخ
ثبت درخواستش��ان ظ��رف مدت یکم��اه با اعالم
بع��دی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نس��بت به
ن��وع پرداختی حق بیمهآنها تصمیمگیری میش��ود.
وی ادامه داد :درخصوص افرادی که اکنون جزو بیمه
ش��دگان رایگان سازمان محسوب میشوند نیز ظرف
مدت یک سال فرصت داریم نسبت به تعیین تکلیف
آنها نیز اقدام کنیم .بنابراین طی این ش��ش ماهی که
دولت ب��رای تخصیص یارانه به برخ��ی افراد در نظر
گرفته اس��ت ،روند جمع آوری اطالعات بیمه شدگان
رایگان فعلی س��ازمان طی خواهد شد و پس از آن با
ارسال پیامک برای این افراد به آنها اعالم میکنیم که
نوع بیمه آنها تغییر خواهد کرد و در صورت تمایلشان
اطالعات آنها برای ارزیابی وسع به وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.

مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد؛

یک میلیون و  ۴۶۴هزار تاکسی و مسافربرشخصی گازسوز میشوند

مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک
شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور گفت :ش��ورای اقتصاد با اجرای طرح
حمای��ت از تولی��د و تبدی��ل کارخان��های و
کارگاهی یک میلیون و  ۴۶۴هزار دس��تگاه
خ��ودروی تاکس��ی ،ون(تاکس��ی) ،وانت و
مسافربرش��خصی بنزینی به «سی ان جی»
(گازسوز) موافقت کرده است .مرضیه حصاری
روز س��ه ش��نبه در گفت وگو با ایرنا افزود:
شورای اقتصاد به استناد ماده  ۱۲قانون رفع
موانع تولی��د رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کش��ور (مصوب  )۱۳۹۴و آییننامه اجرایی
آن و اصالحیههای بعدی ،بنا به پیشنهاد ۲۵
خرداد س��ال جاری وزرات نفت ضمن تأیید
و تصویب گ��زارش توجیهی فنی ،اقتصادی
و زیس��ت محیطی طرح حمای��ت از تولید و
تبدیل کارخان��های و کارگاهی یک میلیون
و چ ۴۶۴هزار دس��تگاه خودروی تاکس��ی،
ون(تاکس��ی) ،وان��ت و مسافربرش��خصی

بنزینی به س��ی ان جی س��وز ،با اجرای آن
موافق��ت کرد.وی خاطر نش��ان ک��رد :این
طرح با اولویت تبدیل سامانه سوخترسانی
وانتبارهای ش��خصی س��اماندهی شده که
پروانه فعالیت از ش��هرداریهای کشور و یا
کارت هوشمند فعالیت از سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای دریافت کردهاند ،اجرایی
خواهد شد.حصاری ادامه داد :پیشبینی می
ش��ود با بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تولید
تولیدکنندگان مخزن «سی ان جی»
ل جاری بیش
در کش��ور ،تا پایان سا 
از یکهزار دس��تگاه خودرو به سامانه
«سی ان جی» س��وز تجهیز شوند و
این طرح با اعطای تس��هیالت ویژه
بالع��وض از س��وی وزارت نف��ت و
ارای��ه آن از طری��ق بانکهای عامل
عملیات��ی خواهد ش��د.وی ب��ا بیان
اینک��ه موض��وع تبدی��ل خودروهای
بنزینی در حال تردد به دوگانه س��وز

و همچنی��ن تولید خودروهای دوگانه س��وز
ارتباط نزدیک��ی با قیمت عمومی کاالهای،
سطح خدمات حمل و نقل عمومی و میزان
رضایتمندی ش��هروندان به خصوص قشر
متوس��ط و ضعیف جامعه از خدمات شهری
دارد ،گف��ت :این طرح ب��ه منظور جلوگیری
از افزایش نرخ خدم��ات از قبیل حملونقل
بار و مس��افر و همچنین کاهش هزینههای
اقشار متوسط و ضعیف در سطح ملی انجا م

میش��ود و تا کس��ب نتیجه کامل در دست
پیگیری خواهد بود.مدیرکل دفتر حمل ونقل
عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری
ها و دهیاری های کش��ور گف��ت :اقدامات
انجامش��ده در این زمینه تاثیر بس��زایی در
ش��رایط اقتصادی کنونی داشته و بهوسیله
آن تا حد امکان میتوان هزینههای حملو
نق��ل اعم از بار و مس��افر را کاهش داد.وی
ادامه داد :متقاضیان باید نسبت به ثبت نام در
سامانه « »IRNGVوزارت صنعت،
مع��دن و تجارت اقدام کنند که پس از
اولوی��ت بندی ،پیام��ک نوبت دهی و
آدرس یکی از کارگاههای تبدیل مجاز
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت که
در آنها نماینده س��ازمان بازرسی مورد
تایید س��ازمان ملی اس��تاندارد حضور
دارد ،ارسال خواهد شد.حضاری افزود:
مالکان بر اس��اس پیامک ارسال شده
ب��ه کارگاههای مربوطه مراجعه و پس

از تبدیل ،برای آنها گواهی س�لامت سامانه
سوخترسانی خودروهای دوگانه سوز تبدیلی
ص��ادر خواهد ش��د و بر این اس��اس ضمن
تعویض اسناد شناسایی خودرو توسط پلیس
راه��ور برای جلوگیری از مش��کالت معاینه
فن��ی خودرو و نقل و انتقال کارت س��وخت
خودرو نیز تعویض خواهد شد.حصاری گفت:
بر اس��اس مصوبه  ۲۵اسفند سال  ۹۷هیات
وزیران ،کلیه جایگاههای س��وخت «سی ان
جی» کشور هوشمندسازی شده و از طریق
اتصال به س��امانه سیمفا(س��امانه یکپارچه
معاینه فنی ایران) و سامانه اطالعات خودرو
پلیس راهور ،خودروهایی که خارج از فرآیند
مش��خص ش��ده و در کارگاههای غیر مجاز
تبدیل شوند مجاز به سوختگیری نخواهند
بود و بر این اس��اس تنه��ا خودروهایی که
در کارت مالکی��ت آنها عبارت دوگانهس��وز
ی��ا دوگانهس��وز تبدیلی درج ش��ده مجاز به
سوختگیری خواهند بود.
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اخبار حوادث
مرگ سه کارگر در حریق کارگاه ضایعاتی

رئی��س مرک��ز فرمانده��ی و کنت��رل پلیس
پیشگیری تهران بزرگ از مرگ سه تن درپی
حریق در ی��ک کارگاه جمعآوری ضایعات در
جنوب تهران خبر داد.س��رهنگ سعیدآقایاری
در گفتوگو با ایس��نا ،دراینب��اره گفت :درپی
اعالم خبر آتشس��وزی مرگبار در یک کارگاه
جم��عآوری ضایع��ات در منطقه مجی��د آباد
کهریزک در حوالی س��اعت  20:30دوش��نبه
عوامل پلیس به محل اعزام شدند.رئیس مرکز
فرماندهی و کنترل پلیس پیش��گیری تهران
بزرگ ادامه داد :مأموران انتظامی پس ازحضور
در مح��ل حادثه و هماهنگ��ی الزم به منظور
حضور اورژانس و عوامل آتشنشانی ،به تحقیق
درب��اره این حادثه پرداختند که بررس��ی اولیه
نش��ان داد محل استراحت کارگران در کارگاه
مذکور طعمه حریق ش��ده و تعدادی کارگر در
میان ش��علههای آتش محبوس شدهاند.وی با
اشاره به تالش عوامل آتشنشانی برای اطفای
حریق و نجات کارگران ،گفت :متأسفانه در این
حادثه سه کارگر جوان بر اثر شدت سوختگی
ج��ان باخته و چه��ار کارگر ج��وان دیگر نیز
دچار س��وختگی درجه یک تا سه شده که به
سرعت به مراکز درمانی انتقال یافتند.آقایاری،
از بازداشت صاحب این کارگاه به دستور مقام
قضایی خبر داد و متذکر شد :علت وقوع حادثه
مرگبار توسط کارشناسان آتشنشانی در دست
بررسی است.
زمینگیر شدن  117نفر
از سارقان پایتخت

جانش��ین رئیس پلیس پایتخت از دستگیری
 117نفر از سارقان پایتخت در طرح «صاعقه
 » 3خبر داد.س��ردار حمید هداوند در گفتوگو
با فارس ب��ا اعالم خبر اج��رای طرح صاعقه
 3و برخ��ورد ب��ا س��ارقان کیفق��اپ اظهار
داش��ت :با اشراف اطالعاتی و تالش مأموران
پلیس آگاهی پایتخت طی روز دوش��نبه 117
نفر از س��ارقان شناس��ایی و دس��تگیر شدند.
جانش��ین رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد:
از مجموع دستگیرش��دگان  63نفر کیفقاپ
بودهاند؛ همچنین  27دس��تگاه موتور سیکلت
و  5دس��تگاه خودرو که متعلق به سارقان بود
توقیف شد.سردار هداوند با اشاره به این مطلب
که هفت دستگاه موتور مسروقه 83 ،دستگاه
گوش��ی تلفن همراه ،یک دستگاه دوچرخه و
تعدادی دوربین عکاسی و لوازم دیگر از سارقان
به دست آمد ،اعالم کرد :سارقان تا این لحظه
به  696فقره سرقت قاپزنی اعتراف کردهاند.
وی گفت :پلیس تهران با اجرای طرح صاعقه
برخورد با کیفقاپی را به طور جد در دستور کار
دارد و اجازه نمیدهد سارقان امنیت و آرامش
مردم را به مخاطره بیندازند.
دستگیری کالهبردار  200میلیاردی
توسط پلیس میامی

فرمانده انتظامی اس��تان سمنان از دستگیری
متهم کالهبرداری  200میلیارد ریالی توس��ط
مام��وران پلیس شهرس��تان میام��ی خبرداد.
سرهنگ عبداله حسنی در گفت و گو با پایگاه
خبری پلیس اظهارداش��ت :مام��وران پلیس
آگاهی شهرس��تان میامی با دریافت شکایتی
مبنی بر کالهبرداری  200میلیاردی ،موضوع
را ب��ه طور ویژه در دس��تور کار خود قراردادند.
وی ادامه داد :در تحقیقات بعدی مشخص شد
در قالب تنظیم قرارداد پیش خرید خودروهای
صفر کیلومتر شاکی پرونده مبلغی معادل 30
میلیارد ریال متضرر می شود و طرف مقابل نیز
برای جبران این ض��رر و زیان ،قول واگذاری
زمین��ی  100هزار متری در یک��ی از مناطق
شمالی کشور به ارزش��ی بالغ بر  210میلیارد
ریال را به ش��اکی می دهد.به گفته سرهنگ
حس��نی ،در همین اثنا معامله در شهر میامی
انجام می ش��ود و ش��اکی پرونده برای نقل و
انتقال قانونی زمین به شهرس��تان مورد نظر
مراجعه می کند که پس از حضور و بررس��ی
های بعدی متوجه می شود مورد معامله قطعه
زمینی روستایی است که ارزشی  700میلیون
ریال��ی دارد.این مقام انتظامی به آغاز عملیات
دستگیری کالهبردار متواری توسط ماموران
انتظامی شهرستان میامی اشاره و خاطرنشان
ک��رد :با پیگیری های اطالعات��ی کارآگاهان
پلی��س آگاه��ی و بهره گیری از ش��گردهای
خاص ،کالهبردار در ش��هر قم شناسایی و در
اقدامی ضربتی دستگیرش��د.فرمانده انتظامی
اس��تان س��منان با قدردانی از مامورانی که با
تالش و پیگیری های خود منجر به کش��ف
این پرونده ش��دند به سرمایه گذاران و فعاالن
اقتصادی توصیه کرد :برای پیشگیری از بروز
این گونه کالهبرداری ها باید از قانونی بودن
مورد معامله اطمینان حاصل نمایید

