اخبار

ابالغ بخشنامه جدید وزارت کشور؛

الزام استفاده از ماسک در محیطهای کاری

ارسال پیامک وام  ۶میلیون تومانی
به  ۳۰هزار تاکسیران تهرانی

مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر
تاکس��یرانی ته��ران گفت :تاکن��ون پیامک
مراجعه به بانک برای اعطای تسهیالت وام
ش��ش میلیون تومانی به  ۳۰هزار تاکسیران
ش��هر تهران ارس��ال شده اس��ت .همچنین
وزارت رف��اه ای��ن وام را برای تاکس��یرانان
مش��مول بیمه تأمین اجتماع��ی واریز کرده
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،علیرضا قنادان -
مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر
تاکس��یرانی تهران ،درب��اره وضعیت فعلی
پرداخت تسهیالت وام شش میلیون تومانی
به تاکسیرانان ،توضیح داد :براساس آخرین
پیگیریها ،اعطا تسهیالت وام شش میلیون
تومان��ی به تاکس��یرانان مرحله ب��ه مرحله
درحال انجام اس��ت .تاکن��ون این وام برای
نخس��تین گروه از رانندهه��ا (دارندگان بیمه
تأمین اجتماعی) واریز شده است.وی با بیان
اینکه تاکنون برای ۳۰هزار تاکسیران پیامک
ارس��ال ش��ده اس��ت ،افزود :به مرور زمان
پیامک برای گروههای دیگر ارس��ال خواهد
ش��د که پس از ارس��ال پیام��ک ،راننده به
س��ایت کارا مراجعه و ثبتنام میکند و پس
از انتخاب بانک عامل ،باید برای دریافت وام
به بانک مراجع��هکند.قنادان در ادامه افزود:
واریز تسهیالت وام شش میلیون تومانی به
تاکسیرانان ادامه دارد .پیامک به تاکسیرانان
ت بندیهای انجام شده ،ارسال
براساس الوی 
میش��ود.به گفته قنادان ،مجری تسهیالت
وام ش��ش میلی��ون تومانی برای مش��اغل
آس��یب دیده که تاکس��یرانان نیز شامل آن
میشوند ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
است .اقدامی که سازمان تاکسیرانی تهران
انجام داده ،پیگیری و ارس��ال مش��خصات
تاکسیرانان به وزارت رفاه است.
علت کمبود مجدد
انسولین قلمی در کشور

مدی��رکل روابط عموم��ی وزارت بهداش��ت
علت کمبود انسولین قلمی در داروخانه های
منتخب را توضیح داد.دکتر کیانوش جهانپور در
گفتوگو با ایسنا ،درباره چرایی کمبود انسولین
قلمی حتی در داروخانهها و وضعیت تامین آن،
گفت :با توجه به مشکالتی که در حوزه حمل
و نقل هوایی به دلیل بروز کرونا در دنیا ایجاد
ش��ده و همزمان هم به دلیل مش��کالتی که
به علت تحریمه��ا در حوزه تبادالت بانکی و
واردات ایجاد شده بود و در عین حال به دلیل
مش��کالتی که ممکن است بعضا به صورت
مقطعی در تامین ارز بروز کند ،ممکن اس��ت
ورود و عرضه برخ��ی اقالم از جمله برخی از
انواع انسولینهای قلمی مطابق برنامه زمانی
تعیین ش��ده ،پیش نرود.وی با بیان اینکه این
اتفاق یکی دو بار طی چند ماه اخیر برای برخی
از انواع انس��ولینهای قلمی رخ داده اس��ت،
اف��زود :البته در این زمینه انواعی از انس��ولین
قلمی که دچار کمبود در بازار است ،تامین شده
و به زودی وارد شده و سپس برچسبگذاری
شده و در داروخانههای منتخب توزیع میشود.
جهانپور ادامه داد :در عین حال خوش��بختانه
اولین خط تولید برخی از انواع انس��ولینهای
قلمی در کش��ور آغاز به کار کرده اس��ت و به
زودی ش��اهد راهان��دازی دومین خط تولید در
شرکت دیگری خواهیم بود که موجب افزایش
تولید داخل ش��ده و ضریب اطمینان بیشتری
را برای تامین منظم انسولینهای قلمی مورد
نیاز بیماران دیابتی در سراس��ر کش��ور فراهم
میکند.
آخرین جزئیات از احداث
خط بی آر تی در بزرگراه شهید همت

ترفع درباره جزئیات اح��داث خط بی آر تی در
بزرگراه ش��هید همت توضیحاتی داد.محمود
ترف��ع مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی
ش��هرداری ته��ران در گفتوگ��و با باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،درباره احداث خط بی آر تی
در بزرگ��راه همت گفت :احداث خط بی آر تی
در بزرگراه شهید همت طرح پیشنهادی است
و هنوز تاییدی��ه نهایی اجرای آن اخذ نش��ده
اس��ت.مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی
ش��هرداری تهران افزود :بزرگراه شهید همت
یکی از معابر پر تردد پایتخت است که به حمل
و نقل خودرویی آن توجهی نش��ده است.ترفع
ادامه داد :طرح پیش��نهادی برای احداث بی آر
تی حد فاصل س��ه راه استخر تا میدان صنعت
اس��ت که باید مطالعات نهایی روی آن انجام
شود و اگر بخواهیم با سرعت مطالعات را نهایی
کنیم ظ��رف مدت  45روز می توان طرح را به
سرانجام رساند.او در پاسخ به این سوال که آیا
در اجرای طرح خط بی آر تی از ظرفیت بخش
خصوصی استفاده می شود یا خیر گفت :برنامه
ای برای اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی
نداری��م و در فاز اول طرح از منابع ش��هرداری
تهران استفاده می شود.مدیر عامل شرکت واحد
اتوبوسرانی شهرداری تهران تصریح کرد :برای
توسعه حمل و نقل عمومی در مناطقی که مترو
و اتوبوس ندارد به ویژه غرب تهران می توانیم
از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

بر اساس بخشنامه  ۱۹تیرماه معاون وزارت
کشور ،مسئوالن ادارات و واحدهای وابسته
و تابعه مکلف شدند ضمن راهنمایی مراجعان
در خصوص رعایت کامل دستورالعملهای
بهداش��تی ،از ورود کسانی که فاقد ماسک

اسالمی ش��هر و روس��تا و کلیه واحدهای
تابعه وزارت کش��ور ،با توج��ه به نگرانیها
درخصوص ش��یوع بیماری کرونا و براساس
مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا که در  ۱۴تیرماه برگزار
شد ،تصریح کرد :از تاریخ ابالغ این بخشنامه
کلیه مدیران و کارکنان شاغل در واحدهای
مصرح فوق الذکر ،ملزم به استفاده از ماسک
در محل کار هستند و در صورت عدم رعایت،

هستند به محیط اداری و مراکز ارائه خدمات
جلوگیری و از ارائه خدمات به آنان خودداری
کنند.به گزارش ایس��نا و بنابر اعالم پایگاه
اطالع رس��انی وزارت کشور؛ جواد ناصریان
معاون  -توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت
کشور در بخش��نامهای به کلیه استانداران،
روسای س��ازمانهای وابس��ته ،فرمانداران،
بخشداران ،ش��هرداران ،دهیاران ،ادارات کل
ثبت احوال استانها و شهرستان ،شوراهای

از ورود آنان به محل کار ممانعت بعمل آمده،
بدیهی است هر نوع عدم همکاری و توجه
به این امر از س��وی کارکنان منجر به عدم
امکان حضور آنان در محل کار گردد ،غیبت
تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد
شد.در ادامه این بخشنامه تاکید شده است؛
مسئوالن ادارات و واحدهای وابسته و تابعه
مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان
دریافت خدم��ات در خصوص رعایت کامل
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دستورالعمل و پروتکلهای بهداشتی محیط
اداری ،از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند
ب��ه محی��ط اداری و مراکز ارائ��ه خدمات و
واحدهای عملیاتی جلوگیری نموده و از ارائه
خدمات مورد درخواست آنان خودداری نمایند.
در پایان این نامه تصریح شده است؛ مسئولیت
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده
اس��تانداران و روسای سازمانهای وابسته و
تابعه و شهرداران است.

سردرگمی داوطلبان کنکور با تشدید بیماری کرونا ؛

برگزاری آزمونها به تعویق میافتد؟

گروه اجتماعی  :کمتر از چند روز به برگزاری کنکورهای
کلیدی باقی مانده اس��ت و با تش��دید بیماری کرونا و
افزایش مبتالیان ،داوطلبان این آزمونها تعویق زمان
برگزاری این آزمونها را خواس��تار شدهاند که موضوع
تغیی��ر زمان برگزاری آزمونها بار دیگر مطرح ش��ده و
تصمیم در این باره بر عهده س��تاد ملی مقابله با کرونا
است.
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیتهای حضوری
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،داوطلبان آزمونهای
مختلف س��ال  99ش��اهد تغییر در زمان برگزاری این
آزمونها بودند .زمان برگزاری برخی آزمونها با تصمیم
مسئوالن بیش از سه بار نیز تغییر کرد .بر اساس تصمیم
ستاد ملی مقابله با کرونا که  16اردیبهشت امسال اتخاذ
ش��د ،قرار ش��د آزمون دکتری  99روز پنجشنبه  26تیر
ماه ،آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته پنجشنبه  2مرداد
و جمعه  3مرداد ،کنکور سراسری پنجشنبه  30و جمعه
 31مرداد ،آزمون فنی و حرفهای جمعه  14ش��هریور و
آزمون کارشناسی ناپیوس��ته جمعه  14شهریور برگزار
ش��ود و پیش از ای��ن نیز قرار بود آزم��ون دکتری روز
جمع��ه  9خ��رداد و آزمون ارش��د در روزهای  22و 23
خرداد ماه جاری برگزار شوند.هر چند مسئوالن وزارت
علوم و سازمان سنجش بر تغییر نیافتن زمان برگزاری
آزمونهای (دکتری ،کارشناس��ی ارش��د و کارشناسی)
تاکید کردهاند اما با تش��دید ش��یوع کرونا زمزمه تغییر
زمان برگ��زاری آزمونهای فوق قوت گرفته اس��ت و
علیرضا وهاب زاده ،مش��اور وزیر بهداشت از برگزاری
جلس��ه س��تاد ملی مبارزه با کرونا برای بررسی تعویق

زمان برگزاری آزمونها طی فردا شنبه خبر داده است.
همچنی��ن علیرضا زالی ،رئیس س��تاد مقابله با کرونای
اس��تان تهران اواخر هفتهای که گذشت درباره نگرانی
از برگزاری آزمونهای پیش رو ،تاکید کرد« :نظرمان با
استاندار تهران بر این است که فعال این آزمونها تعلیق
شوند».فاطمه زرینآمیزی ،سخنگوی سازمان سنجش
آموزش کش��ور درباره برگ��زاری آزمونهای کلیدی و
احتمال تعویق این آزمونها به پانا گفت :درباره تعویق
برگزاری آزمونها مواردی در حد پیش��نهاد مطرح شده

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور:

از ایمنی اجزای غیرسازهای ساختمانها غافلیم

معاون آمادگی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران
کش��ور از بیتوجه��ی ب��ه ایمن��ی غیرس��ازهای
س��اختمانها انتق��اد کرد.محمدفری��د لطیفی در
گفتوگو با ایس��نا ،درباره ایمنی س��اختمانها و
ب��ه خصوص س��اختمانهای عموم��ی و پرتردد
گف��ت :زمانی که از ایمنی س��اختمانها صحبت
میش��ود ،در واقع یعنی تاکی��د روی دو موضوع
یکی ایمنی اجزای س��ازهای ساختمان و دیگری
ایمنی غیرس��ازهای است که متاسفانه باید بگویم
به موضوع دوم توجه چندانی نش��ده و این نگران
کننده اس��ت.وی ادامه داد :مواردی نظیر اسکلت
س��اختمان ،مقاوم��ت آن در برابر زلزل��ه و  ...در
حوزه ایمنی اجزای س��ازهای ساختمان است که
در ای��ن خصوص تقریبا میت��وان گفت که برای
س��اختمانهایی که از بعد از سال  ۷۰و بر اساس
آیین نامه  ۲۸۰۰ساخته شدهاند اوضاع کمی بهتر
ش��ده اس��ت ،چون قبل از آن اصطالحا ساخت و
س��ازها بنایی بود .البته در این موارد هم انتقادات
و ضعفهای��ی وج��ود دارد که عمدت��ا مربوط به
اجراس��ت .م��واردی که باید بیش��تر مورد توجه
قرار گیرد ،مانند نظارتها ،نقش مهندس��ین ناظر
و ...معاون سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره
به اجزای غیرسازهای ساختمانها گفت :متاسفانه
در این مورد نگرانی جدی وجود دارد و باید بگویم

که از ایمنی غیرسازهای ساختمانها غافل هستیم.
تقریبا میتوان گفت که هیچ س��اختمانی اعم از
عمومی و خصوصی ،دولتی و غیردولتی و  ...وجود
ندارد که ایمنی اجرای غیرسازهای را به طور کامل
رعایت کند ،در حالی که این موضوع نیز بس��یار
مهم اس��ت.وی ادامه داد :ب��ه عنوان مثال فرض
کنید ساختمانی ضدزلزله و برابر دانش روز ساخته
شود ،اما اجزا و وسایل آن طوری چیدمان شود که
هنگام زلزله روی سر حاضران سقوط کند .یا مثال
تزئینات آن طوری باشد که خطرآفرین شود .اینها
مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.لطیفی
با بیان اینکه میتوان ایمنی اجزای غیرسازهای را
در ف��از اول در اماکن مهم جمعیتی اجرایی کرد،
افزود :به عنوان مثال میتوان در بیمارس��تانها،
پاس��اژها و مراکز خرید و  ...به این موضوع توجه
ویژه شود که لوازم و اجزای غیرسازهای ساختمان
به درس��تی و در جای خود چیدمان شده و نسبت
به تمهیدات ایمنی برای نگهداری و حفظ آن در
برابر حوادث نیز اقدام ش��ود .این موضوع حتی در
ح��وادث غیرطبیعی نظیر آتش س��وزی نیز موثر
اس��ت و اگر به درستی رعایت ش��ود ،هم ایمنی
س��اختمان ارتقا مییابد و ممکن اس��ت از وقوع
حریق جلوگیری شود و هم در صورت بروز حادثه
سد راه فرار حاضران نخواهد شد.

اس��ت اما هنوز تصمیمی در اینباره اتخاذ نشده است و
تصمیمگیری در این زمینه به تصمیم ستاد ملی مقابله
با کرونا بستگی دارد .ضمن اینکه نظر سازمان سنجش
به عنوان مجری برگزاری آزمونها نیز اخذ خواهد شد.
سخنگوی سازمان س��نجش آموزش کشور با تاکید بر
اینکه هنوز هیچ اقدامی درب��اره تعویق زمان برگزاری
کنکورها اتخاذ نشده است ،گفت :نظر سازمان سنجش
بر این اس��ت ک��ه آزمونها ب��ا رعای��ت پروتکلهای
بهداش��تی و تمهیداتی که اتخاذ میش��ود ،برگزار شود

چ��ون معتقدیم که باید تبعات بع��د از کنکور نیز لحاظ
شود .البته درباره آزمونها فرمانده ستاد مقابله با کرونا
اس��تان تهران صحبت کردند و گفتند بهتر است برگزار
نشود .س��ازمان سنجش س��ازمان مجری است و باید
منتظر تصمیم در این زمینه بود.وی تاکید کرد :در هفته
آتی درباره برگزاری کنکورها تصمیمگیری خواهد شد
و زم��ان برگ��زاری آزمونها همان زمان��ی خواهد بود
ک��ه س��تاد ملی مب��ارزه با کرون��ا اعالم خواه��د کرد.
علیرض��ا منادی ،عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات
مجلس درب��اره برگ��زاری آزمونهای کلی��دی به پانا
گفت :با توجه به اینکه ش��یوع بیم��اری کرونا افزایش
یافته اس��ت ،احتمال تغیی��ر آزمونها نیز وجود دارد که
باید با تصمیم س��تاد مقابله با کرونا صورت بگیرد.این
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینک��ه درباره برگ��زاری کنکور هفته
آینده تصمیمگیری میشود ،گفت :طبق اعالم سازمان
سنجش برای برگزاری آزمونها پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهگ��ذاری رعایت خواهد ش��د و چنانچه تصمیم
باشد،
ستاد ملی مبارزه با کرونا به تغییر زمان آزمونها 
زم��ان برگزاری آزمونها اعالم خواهد ش��د.با توجه به
اینکه چند روز بیشتر به برگزاری اولین آزمون سراسری
(کنک��ور دکتری  )99باقی نمانده اس��ت بیان این نوع
اظه��ار نظرها و بعضا تغییر م��داوم زمان برگزاری این
آزمون ها موجب س��ردرگمی داوطلبان خواهد ش��د که
بهتر اس��ت مس��ئوالن در ای��ن زمینه هر چه س��ریعتر
تصمیمگیری و شفافس��ازی کنند تا زحمات داوطلبان
به هدر نرود.

میزان افزایش مزایا اعالم شد ؛

جزئیات همسانسازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

رئی��س کانون عالی کارگران بازنشس��ته و مس��تمری
بگی��ر تامین اجتماعی ،از نهایی ش��دن اج��رای قانون
همسان س��ازی و میزان افزایش مزایای جانبی حقوق
بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد.
علی اصغر بیات در گفتگو با مهر ،اظهار داشت :پس از
برگزاری جلسات فشرده با مدیران و مسئوالن سازمان
تامی��ن اجتماع��ی در خصوص مکانیزم اج��رای قانون
همسان س��ازی حقوق بازنشستگان و همچنین تعیین
می��زان افزایش مزایای جانبی از جمل��ه خواربار و حق
مس��کن ،گامهای خوبی در این زمینه برداشته شد.وی
افزود :همس��ان س��ازی یکی از قدیمیترین مطالبات
بر زمین مانده بازنشس��تگان و مس��تمری بگیر تامین
اجتماع��ی بود که انرژی و وقت زیادی از تش��کلها و
کانونهای بازنشس��تگی گرفت .سالهای سال بود که
به جز وعده و وعید نش��نیدیم اما با پرداخت بخش��ی از
بدهی انباش��ته دولت به س��ازمان تامین اجتماعی که
در این دوره انجام ش��د و ب��ا پیگیریهای مداومی که
انجام دادیم و همچنین مکاتبات و مذاکرات زیادی که
با نمایندگان مجلس و دولت داش��تیم ،توانس��تیم یکی
از مهمترین دغدغههای جامعه تحت پوش��ش خود را
محقق کنیم و در آینده نزدیک مبلغ همسان سازی به
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
اضافه و پرداخت خواهد ش��د.بیات در پاس��خ به میزان
افزایشی که در حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

اعمال خواهد ،گفت :عدد خوبی به حقوق بازنشستگان
و مستمری بگیران اضافه خواهد شد و در آینده نزدیک
جزئیات آن را اعالم خواهیم ک��رد.وی افزود :در زمینه
مزای��ای جانبی هم ب��ا رایزنیها و چان��ه زنیهایی که
داش��تیم ،افزایش قابل توجهی را نس��بت به سال قبل
خواهیم داش��ت که آن هم به زودی پرداخت میشود.
رئی��س کانون عالی کارگران بازنشس��ته و مس��تمری
بگیر تامین اجتماعی سراس��ر کشور ،با بیان اینکه این
اقدام قابل توجه نتیجه پیگیریهای مداوم ،دلس��وزانه
و مس��ئوالنه همه عزیزان در کانون عالی ،کانونهای
بازنشستگی سراس��ر کش��ور و همچنین حمایتهای
مشفقانه وزیر ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و البته
پشت گرمی و دعای خیر آحاد بازنشستگان و مستمری
بگیران اس��ت ،ادامه داد :بازنشستگان تامین اجتماعی
نیازمند حمایت بیشتر مس��ئوالن برای افزایش قدرت
خرید و بهبود س��طح معیش��ت خود هستند.وی گفت:
قطار اجرای قانون همسان سازی به راه افتاده و معتقدم
ضمن نهادینه کردن آن باید به فکر تثبیت و پایداری این
قانون برای سالهای بعد باشیم .لذا وظیفه همه است تا
این موضوع با اولویت باال در دستور کار کارگزاران نظام
باشد.بیات در پایان افزود :مسئوالن خدمت بی منت به
بازنشستگان و مس��تمری بگیران را سرلوحه خود قرار
دهند و به دور از ش��عارزدگی کمک حال این قش��ر در
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی باشند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

رئیس س��ازمان امور اجتماعی کشور گفت :
به رغم اینکه ش��رایط اقتصادی و معیشتی
در کشور با دشواری های جدید مواجه شده
اس��ت اما به توفیفات��ی در عرصه اجتماعی
دس��ت یافته ایم ،در حوزه طالق بعد از ۲۰
سال روند صعودی طی دوسال اخیر براساس
دو شاخص مهم نرخ طالق کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایرنا؛ تقی رستم وندی در نشست
مدیران ارش��د وزارت کش��ور با معاون اول
رئیس جمهور به تش��ریح عملک��رد وزارت
کش��ور در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت:
به رغم اینکه ش��رایط اقتصادی و معیشتی
در کشور با دشواری های جدید مواجه شده
اس��ت اما به توفیفات��ی در عرصه اجتماعی
دس��ت یافته ایم ،گفت :در حوزه طالق بعد
از  ۲۰س��ال روند صعودی طی دوسال اخیر
براساس دو شاخص مهم نرخ طالق کاهش
پیدا کرد که نشان دهنده تحکیم و پایداری
ح��وزه خانواده اس��ت یعنی ط�لاق از ۸.۶
دهم طالق ب��ه ازای هر هزار زن متاهل به
 ۷.۹دهم کاهش یافته اس��ت.وی افزود :بعد
از گزارش س��ال  ۹۴به مقام معظم رهبری،
تالش کردیم تا در سه حوزه به تقویت نظام

روند کاهشی طالق بعد از  ۲۰سال روند صعودی

اجتماعی کمک کنیم.رس��تم وندی در ادامه
در تش��ریح این س��ه حوزه گفت :اول؛ نظام
رصد یا دیدبانی اجتماعی که ش��اخص های
علمی در این خصوص اس��تخراج شده و به
ص��ورت روزانه ،هفتگ��ی و ماهانه رصد می
ش��ود .دوم؛ نظام سیاس��ت گذاری و برنامه
ریزی اجتماعی که با ارتقای س��طح شورای
اجتماعی و برنامه جامع کاهش آسیب های
اجتماعی پس از س��ه مرحل��ه به گام نهایی
رس��یده و تمامی اقدام��ات در چارچوب این
برنامه جامع ش��کل می گیرد و س��وم نظام
اجرایی در حوزه مس��ائل اجتماعی است.وی
با بیان اینکه در حوزه اجتماعی س��ه دستور
کار مه��م را ب��ه ص��ورت اجتماعی
پیگیری می کنیم ،افزود :س��نجش
س��رمایه اجتماعی کشور که مبتنی
بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم
است.رس��تم ون��دی گفت :دس��تور
دوم بررس��ی رضایت ی��ا نارضایتی
اجتماعی اس��ت که آخرین پیمایش
در ای��ن حوزه ح��اوی نکات مهمی
اس��ت که می تواند چ��راغ راه همه
سیاس��ت گذاران و مدیران اجرایی

کشور باشد و دس��تور کار سوم که سالمت
و آس��یب های اجتماعی است که به صورت
مس��تمر در حال پیکیری هس��تیم.در تمام
برنامه های حوزه اجتماعی ،سه معیار عمده
رس��یدگی به اقشار آس��یب پذیر ،در معرض
خط��ر یا آس��یب دی��ده ،اماک��ن و محالت
تولیدکنن��ده آس��یب های اجتماع��ی مانند
محالت حاشیه نشین و زندان ها و همچنین
موضوعات مهم آسیب زا مانند طالق ،اعتیاد
و مفاسد اخالقی دخالت داده می شود.رئیس
س��ازمان امور اجتماعی ب��ه توفیقات اجرای
پروژه کاهش آس��یب های اجتماعی اش��اره
کرد و گفت :گرچه مشکالت حوزه اجتماعی

همچنان باقی است و با انتظارات مقام معظم
رهبری در این راستا فاصله داریم اما به اندازه
وس��ع و منابع تالش کردیم البته در س��ال
 ۹۵که این پروژه آغاز ش��د وضعیت تعدادی
از ش��اخص های اقتصادی مانن��د بیکاری،
تورم ،ضریب جینی و ارزش پول ملی بسیار
متفاوت از امروز بود که به گفته محققان این
شاخص ها تاثیر مس��تقیمی بر تولید آسیب
های اجتماعی دارند.وی در بخش دیگری از
سخنانش گفت :جرایم خشن در کشور با دو
مص��داق عمده قتل و تجاوز به عنف ،ظرف
یک دهه از سال  ۹۰تاکنون افزایش نداشته
است که نش��اندهنده این است که در حوزه
ایجاد امنیت از س��وی دستگاه
های امنیت ساز در کشور موفق
بودیم.رس��تم ون��دی همچنین
به پ��روژه مل��ی ایج��اد دفاتر
تسهیلگری و توسعه محلی در
محالت حاش��یه نش��ین کشور
اش��اره کرد و گفت ۲۳۵ :محله
کش��ور در  ۲۲استان و  ۳۶شهر
دفاتر تسهیلگری ایجاد شده و
در هر دفتر  ۶کارش��ناس فعال

هستند که این دفاتر به عنوان میانجی میان
دستگاههای خدمات رسان و مردم عمل می
کنند.وی افزود :با ایجاد دفاتر تسهیلگری سه
میلیون از  ۱۱میلیون ساکنان مناطق حاشیه
نشین تحت پوشش این دفاتر قرار گرفته که
اطالعات دقیق از مش��خصات ساکنان این
محالت پیمایش کردن��د و به اذعان معاون
وزیر راه و شهرسازی ۴۰ ،سال عقب ماندگی
در این حوزه را در  ۳سال انجام دادیم.رئیس
س��ازمان ام��ور اجتماعی با اش��اره به اینکه
در ای��ن دفاتر هزار نیروی انس��انی مجرب
و کارش��ناس مستقر ش��ده اند که توانستند
۳ه��زار  ۷۲۵ش��غل در این مح�لات ایجاد
کنند ،گفت :در مجم��وع  ۹۰میلیارد تومان
برای دفاتر تس��هیلگری هزینه ش��ده است
اما  ۲۸۰۰میلیارد تومان از س��وی خیرین و
دس��تگاههای اجرایی به این محالت آورده
شده است.رس��تم وندی تاکیدکرد :براساس
اعالم وزارت راه و شهرس��ازی ،امسال این
وزارتخان��ه  ۱۵۰۰میلیارد تومان از اعتبارات
خ��ود را در حوزه آس��یب ه��ای اجتماعی و
حاش��یه نش��ینی در خدمت ای��ن دفاتر قرار
خواهد داد.
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اخبار حوادث
انهدام باند قاچاق سالح و مهمات
غیرمجاز در استان مرکزی

فرمان��ده انتظامی اس��تان مرک��زی از انجام
عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی استان
در شناس��ایی و انهدام یک باند س��ازماندهی
ش��ده س�لاح و مهمات خب��ر داد و گفت :از
اعض��ای این باند  46قبضه س�لاح جنگی و
 1305عدد فش��نگ کشف ش��د.به گزارش
ایسنا ،سردار حس��ن مفخمی شهرستانی در
بیان جزئیات این خب��ر گفت :در تداوم طرح
های ارتق��اء امنیت اجتماعی ،ماموران پلیس
امنیت عمومی اس��تان در انج��ام تحقیقاتی،
از فعالی��ت یک باند قاچاق س�لاح و مهمات
غیرمجاز مطلع شدند و برنامه ریزی عملیاتی
الزم برای شناس��ایی و دستگیری آنان آغاز
شد.وی ادامه داد :در چندین ماه تالش شبانه
روزی ماموران پلیس ،محل فعالیت سرکرده
این باند در یکی از اس��تان های مرزی کشور
شناس��ایی و مراقب��ت های نامحس��وس در
خصوص فعالیت های این فرد آغاز و مشخص
ش��د که این فرد سالح و مهمات غیرمجاز را
به اس��تان های مرکزی قاچاق می کند.این
مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی افزود :با
هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی ،تیمی
از ماموران پلیس امنیت عمومی استان به این
اس��تان مرزی اعزام شدند و در انجام چندین
عملیات ،موفق به کش��ف تع��داد  46قبضه
سالح غیرمجاز از اعضای این باند شدند .وی
تصریح کرد :در ادامه این عملیات ها ش��ش
نفر از اعضای این باند که در قاچاق س�لاح
و مهمات ب��ه یکی از اس��تان های مرکزی
کشور بودند ،در یکی از محورهای مواصالتی
استان مرکزی شناس��ایی و دستگیر شدند و
تعداد  1305عدد فش��نگ س�لاح جنگی که
در الستیک زاپاس خودروی آنها جاساز شده
بود ،کشف شد.
 ۷کشته و مصدوم در
تصادفی در مسیر«قزوین-آبیک»

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهور ناجا از جانباختن شش تن و مصدومیت
یک نفردر پی وقوع تصادف بین یک دستگاه
کامیون و خودرو س��واری در محور قزوین-
آبیک خبر داد.
س��رهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا،
در این باره اظهار کرد :س��اعت  ۲۳پنجشنبه
یک دس��تگاه خودرو کامیون کمپرسی ولوو
و یک دس��تگاه خ��ودرو پ��ژو  ۴۰۵در محور
قزوی��ن -ابی��ک در ح��ال ت��ردد بودند که
ب��ه دالیل نامش��خصی با یکدیگ��ر تصادف
میکنن��د.وی با بیان اینکه عل��ت وقوع این
حادثه پس از بررسی و تصمیم گیری نهایی
اعالم خواهد ش��د ،گفت :پس از تصادف این
دو خ��ودرو حوالی آبیک ،پ��ژو  ۴۰۵در محل
واژگون میش��ود .رئیس مرک��ز اطالعات و
کنترل ترافیک پلیس راه��ور افزود :با اعالم
وقوع این حادثه نیروه��ای امدادی در محل
حاضر میشوند و طی بررسیهای انجام شده
مش��خص میشود ش��ش نفر که سرنشینان
خودرو  ۴۰۵بودند ،جان خود را از دست دادند.
ط��ی این حادثه یک نفر نیز دچار مصدومیت
شد.
کشف عتیقه های هزاره
اول و دوم قبل از میالد

فرمانده يگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی،
گردش��گری و صنایع دس��تی از کشف اشیاء
تاریخی ب��ا قدمت ه��زاره اول و دوم قبل از
میالد و دوران اس�لامی در استان کرمانشاه
خبر داد.س��ردار “امیر رحمت الهی” در گفت
و گ��و با پایگاه خبری پلیس در تش��ریح این
خبر اظهار داشت :در پی کسب اخبار واصله از
دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر جابه جایی
و حمل و نقل تعدادی شئ تاریخی موضوع
به صورت ويژه در دس��تور کار یگان حفاظت
استان کرمانشاه قرار گرفت.وی افزود :پس از
بررسی های الزم ،اکیپی مجرب از نیروهای
حفاظت با هماهنگی مقام قضائی و همراهی
عوامل انتظامی به محل مورد نظر عزیمت و
ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی خودرو
شناس��ایی و در عملیات��ی غافلگیرانه متوقف
و در بازرس��ی از آن  167قلم ش��ئ تاریخی
شامل :جام ،کاسه مفرغی ،عطردان ،تبرزین،
سرپیکان ،دستبند ،س��نجاق قفلی ،آویزهای
تزئینی ،گوشواره ،انگشتر ،پیکرک حیوانی و
مهر اس��توانه ای از وی کشف شد.این مقام
ارش��د انتظامی ادامه داد :ب��ا توجه به اعالم
نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان ،اشیاء
مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت اشیاء
ه��زاره اول پی��ش از میالد و دوره اس�لامی
تخمین زده شده است.

