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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

د فطر
واریز «وام ازدواج» ۲۰میلیونی به حساب فرزندان بازنشستگان تا عی 

ممنوعیت واردات اتوبوسهای
دسته دوم به کشور

دول��ت واردات اتوبوس ه��ای دسته دوم به
ناوگان حمل و نقل تهران را ممنوع کرد.
محمدعلی کرونی ،دبیر کمیسیون حمل ونقل
و عمران شورای شهر تهران درخصوص ورو د
اتوبوس های دسته دوم برای بهبو د ناوگان
حمل و نقل شهر تهران در جمع خبرنگاران
گفت :دولت وارادت اتوبوس های دسته دوم
را ممنوع کرده است .در نتیجه دیگر امکان
پیگیری این موضوع توسط شورا وجو د ندارد.
پیش از این شهردار خبر ورو د اتوبوس های
دست��ه دوم را اعالم کرده بو د که با مخالفت
برخی اعضای شورا از جمله محم د علیخانی
رئی��س کمیسی��ون عمران و حم��ل و نقل
شورای شهر روب��رو شده بود.در نتیجه ورو د
اتوبوس های دسته دوم که با مخالفت های
بسیاری روبرو ب��ود ،از دستور کار خارج شد.
اما پورسی د آقایی معاون حمل و نقل ترافیک
ه��م به فارس در این باره گفت :فع ً
ال بنایی
تدوم نداریم.
برای خری د اتوبوسه��ای دس 
تدوم پیدا ش د و به
هر موقع اتوبوسهای دس 
نتیجه رسیدیم در مور د آن صحبت خواهیم
ک��رد .محم�� د علیخانی رئی��س کمیسیون
عمران ش��ورای شهر تهران نیز گفت :خری د
اتوبوسهای دس��ت دوم که بع د از مدتی به
سرنوشت اتوبوسه��ای فرسوده فعلی دچار
خواهن�� د ش د و بای د هزینه زیادی برای بزک
کردن آنها مانن�� د نصب فیلتر و … بدهیم،
افتادن در دور باطل است.
د طغیان
امسال شاه 
د بالکها نخواهیم بو د
جمعیت سفی 

رییس کمیسی��ون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران
گفت :با نوجه به اقدامات مدیریت شهری و
رص د و پایش کمیسی��ون سالمت و محیط
زیست ش��ورا خوشبختانه جرش�� د جمعیت
آف��ت سفی د بالکها تح��ت کنترل است .به
گزارش میزان ،زهرا صدر اعظم نوری گفت:
م��ا در سال  ۹۸نیز شاه د حض��ور این آفت
در سطح شهر ته��ران نخواهیم بود ،اما این
بدان معنا نیست که ای��ن حشرات کامال از
بین رفت��ه باشن د بلکه رش�� د جمعیتی آنها
کنترل شده است.وی ادامه داد :خوشبختانه
طی اقدام��ات چن د ساله شه��رداری تهران
که توسط سازم��ان بوستانها و فضای سبز
انج��ام گرفته است توانستیم تا حدو د زیادی
جمعیت سفی د بالکها و رش د آنها را کنترل
و مه��ار کنیم و این امر حاک��ی از آن است
که اقدامات  ۸گانهای که انجام گرفته موثر
ب��وده است و اوج آن را در سال  ۹۷مشاهده
کردیم که دیگر ای��ن آفت برای شهروندان
تهرانی آزار دهنده نب��ود.وی ادامه داد :البته
این اقدامات مدیریت شهری به معنای حذف
کامل این آف��ت از چرخه و سیستم طبیعت
نیس��ت ،اما اقدامات کنترلی و پایش مستمر
رش د این جمعی��ت از سوی مدیریت شهری
ص��ورت خواه د گرفت و م��ا در سال  ۹۸نیز
همانن د سال  ۹۷شاه د طغیان این موجودات
نخواهیم بو د و سفی د بالکها دیگر به عنوان
یک عامل آزار دهن��ده مطرح نخواهن د بود.
ن��وری خاطر نشان ساخ��ت :مقابله با سفی د
بالکها یک برنامه کنترلی است که در طول
ساله��ای گذشته تا به ام��روز تداوم داشته
است و بر اساس مطالعات موسسه تحقیقات
گیاه پزشکی ،اقدامات در این زمینه در سطح
شهر به خوبی اجرا شد.
طرح ترافیک سال  ۹۷خبرنگاران
فعال معتبر است

دبی��ر کارگ��روه بررس��ی م��دارک و اسن��ا د
متقاضیان استف��اده از سهمیه طرح ترافیک
وی��ژه خبرنگاران از اعتبار طرح ترافیک سال
 ۹۷خبرنگ��اران ت��ا اطالع ثان��وی خبر داد.
فره��ا د خوانساری در گفتوگو ب��ا ایسنا ،در
م��ور د آخری��ن وضعیت طرحه��ای ترافیک
ویژه خبرنگ��اران با بیان اینک��ه افرادی که
دارای طرح ترافیک سال  ۹۷هستن د دغدغه
اعتبار طرح هایش��ان را نداشته باشن د گفت:
تم��ام تالش کارگروه بررسی مدارک و اسنا د
خبرنگ��اران متقاضی بر این است که پروسه
بررس��ی بهزودی تمام شو د و فعال تا اطالع
ثانوی ،طرحهای س��ال  ۹۷برای خبرنگاران
معتبر است.وی با بی��ان اینکه برای مدیران
رسانهه��ا نامههای معرف��ی سهمیه بگیران
ارسال شده و آنها نیز در حال انتخاب هستند،
ادام��ه داد :به نظر می رس د اوایل هفته آینده
اسامی خبرنگ��اران دریاف��ت کننده سهمیه
ط��رح ترافیک اعالم شو د و سایت برای آنها
در راست��ای تکمیل اطالعاتش��ان باز شود.
خوانس��اری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه
چه زمانی برای خبرنگاران حائز شرایط پیامک
ارسال میش��ود؟ افزود :س��ال گذشته برای
دریافت کنندگ��ان سهمیه پیامک ارسال ش د
اما باعث بروز مشکالتی ش د اما برای امسال
هنوز س��از و کار اعالم سهمیه به خبرنگاران
انتخاب نش��ده است و بای د ای��ن موضوع در
جلسه کارگروه بررسی و تعیین شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره
وامهای اعطایی این صندوق گفت :همانطور که
وعده داده بودیم ،وام  ۲۰میلیون تومانی ازدواج
به فرزندان بازنشستگان کشوری با اولویت آنها
که کمترین دریافتی و درآم د را دارن د انجام ش د

و اکنون در مرحله راستی آزمایی است تا عی د
فطر ب��ه هزار نفر از بازنشستگان کشوری که
فرزندشان در سال  ۹۷عق د کر دهان د تعلق و به
حسابش��ان واریز شود .به گزارش ایسنا ،میعا د
صالحی درباره وام های اعطایی صندوق گفت:
همانط��ور که وعده داده بودیم ب��رای وام ۲۰
میلیون تومانی ازدواج به فرزندان بازنشستگان
کشوری با اولویت آنها که کمترین دریافتی و
درآم�� د را دارن د انجام ش�� د و اکنون در مرحله

راستی آزمایی است و تا عیدسعی د فطر به هزار
نفر از بازنشستگان کشوری که فرزندشان در
س��ال  ۹۷عق د کر دهان د تعل��ق و به حسابشان
واریز شود.صالحی با بیان اینکه  ۲۵اردیبهشت
ماه حق��وق بازنشستگان کش��وری بر اساس
احک��ام جدی�� د پرداخت ش د گف��ت :معوقات
فروردین ماه را نیز همراه با حقوق اردیبهشت
واریز کردیم.وی افزود :حقوق بازنشستگان با
توجه به همسان سازی نیز افزایش یافت که

عالوه بر  ۴۴۰هزار تومان افزایش سنواتی بود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره
شفاف سازی در صن��دوق و برکناری یکی از
مدیران هولدینگ های زیرمجموعه صندوق با
حقوق بیش از  ۳۰میلیون تومان گفت :شفاف
سازی را در پنج گام تعریف کرده بودیم که گام
اول را برداشته ایم و هفته های آتی چهار گام
یداریم و به مردم اعالم می کنیم.
دیگر را برم 
وی در پاسخ به اینکه چه تعدا د مدیر دیگر در

صندوق حقوقهای بسیار ب��اال دارند؟ اظهار
کرد :در صن��دوق متاسفانه به این شکل بوده
است البته شای د حقوقهای این چنینی دربرابر
پروژهه��ای بر زمین مانده ع د د بسیار کمتری
باشد .آنچه در گ��ام دوم برای ما اهمیت دار د
عملکر د و بازدهی مدیران است .به طور طبیعی
ممکن است فشارهایی وار د شود ،منافعی وجو د
دار د که به خطر می افتد .اما پای کار هستیم و
یدهیم.
کارمان را انجام م 

از سال  ۹۲تاکنون؛

«طرحجامعجمعیتوتعالیخانواده»همچنانخاکمیخور د

گروه اجتماعی « :طرح جامع جمعیت و تعالی
خانواده»ک��ه به پیشنه��ا د شورایعالی انقالب
فرهنگ��ی تدوین ش��ده اس��ت و میتوان د از
طرحه��ای مه��م در راست��ای سیاستهای
جمعیت��ی کشور باش�� د از س��ال  ۹۲تاکنون
در مجلس ش��ورای اسالمی متوقف مانده و
همچنان خاک میخورد!.
جمعی��ت همواره از مهمتری��ن ارکان جوامع
انسانی و شکلگیری تم دنها است و جمعیت
جوان یکی از مؤلفههای رش د و توسعه کشورها
محسوب میشود؛ بهعنوان مثال چین و هن د
دو کشور پر جمعیت دنیا هستن د که دو قدرت
اقتص��ادی در جهان محس��وب میشون د لذا
توجه به تحوالت جمعیت��ی اهمیت فراوانی
برای سیاستگذاران و مسئولین کشورها دارد.
پویایی و رش د جمعیت ،داشتن جمعیت جوان
آرمان کشورها اس��ت و پیری جمعیت برای
همه کشورها نگرانکننده است ،دیدگاهها و
سیاستهای جمعیتی در همه کشورهای دنیا
ب��ا بررسی و رص د راهبردی ساختار و ترکیب
سن��ی جمعیت هر چندسال م��ور د بازبینی و
اص�لاح قرار میگیرد.در ای��ران از قبل و بع د
از انقالب به سفارش سازمانهای بین المللی
سیاسته��ای کنترلی بر جمعیت اعمال شد؛
ای��ن سیاسته��ا در آغاز ده��ه هفتا د شدت
گرفت؛ طبق سیاسته��ای کنترل جمعیت،
ای��ران بای د تا س��ال  1385ن��رخ موالی د را به
 4میرسان د این درحالی ب��و د که نرخ موالی د
در س��ال  1371به  4رسی��ده بو د یعنی نوزده
س��ال زودتر از زم��ان برنامهریزی شده ایران
ب��ه مقاص�� د خ��و د در اعم��ال سیاستهای
کنترل جمعیت دست یافته بو د و طبیعت ًا بای د
سیاستهای جدیدی اتخاذ میشد.اما اعمال

سیاستهای کنترل جمعیت به قوت و شدت
خو د باقی مان د و خسارات و صدمات شدیدی
به بافت جمعیتی کشور وار د کرد ،هشدارهای
کارشناسان نسبت به عواقب کاهش جمعیت
ت ماه
کشور موجب ش د ک��ه در  30اردیبهش 
 ،93سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام
معظم رهب��ری (مدظلهالعالی) ابالغ شود؛ در
این سیاستها ضم��ن تأکی د بر نقش باالی
مقوله جمعیت بر پیشرف��ت و اقتدار ملی ،از
همه دستگاههای مرتبط در این زمینه خواسته
ش��ده است که اقدامات الزم با دقت ،سرعت
و ق��وت صورت گیرد.با وجو د گذشت بیش از

پنج سال از ابالغ سیاستهای کلی جمعیت
و اهمیت اجرای این سیاستها ،تاکنون عزم
جدی برای پیگیری و عمل به این سیاستها
وجو د نداشته اس��ت« ،طرح جامع جمعیت و
تعالی خان��واده» که به پیشنه��ا د شورایعالی
انقالب فرهنگی تدوین شده است و میتوان د
از طرحه��ای مهم در راست��ای سیاستهای
جمعیتی کشور باش د از س��ال  92تاکنون در
مجل��س ش��ورای اسالمی متوق��ف مانده و
توج��ه و اولویتی برای بررسی و تصویب این
طرح وجو د ندارد.محمدجوا د محمودی درباره
وضعیت طرح در مجلس گفته است« :بررسی

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد؛

افزایش  ۵۵درصدی مرگهای منتسب به فشارخون

معاون ک��ل وزارت بهداشت گف��ت :میزان مرگ و
میرهای منتسب به فشار خ��ون  ۵۵درص د افزایش
داشت��ه و متاسفانه شیوع سه براب��ری داشته است.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه پرفشاری خون
مهمتری��ن عامل خطر مرگ و می��ر و بیماریزایی
ایرانی��ان در  ۱۰سال اخیر ب��وده است ،گفت :بسیج
مل��ی کنترل فشار خون از  ۲۷اردیبهشت ماه جاری
ب��ه دستور ریی��س جمهور آغاز ش��ده است و تا ۱۶
خردا د ماه مرحله آموزش و اطالع رسانی به مردم و
مجری��ان طرح بوده و از  ۱۷خردا د به مدت یک ماه
در مراکز مختلف خانههای بهداشت ،بیمارستانهای
دولت��ی ،ایستگاههای��ی ک��ه در سطح شه��ر ایجا د
میشوند ،فش��ار خون افرا د اندازهگی��ری و بررسی
میشود.معاون کل وزارت بهداشت گفت :گروههای
هدف ما افرا د  ۳۰سال و باالتر هستن د و ه دفگیری
کر دهایم که  ۵۰درص د جمعیت مور د نظر یعنی حدو د

 ۲۰میلیون نفر فشار خونشان اندازهگیری و بررسی
شو د و انتظار داریم که حداقل  ۲میلیون بیمار جدی د
مبتال به فش��ار خون را در کش��ور شناسایی کنیم.
حریرچی خاطرنشان کرد :در ایران حداقل  ۴۰درص د
و در برخی مناط��ق تا  ۶۰درص د از مردم از بیماری
فشار خون خو د اطالع ندارن د و اگر بتوانیم مردم را از
وجو د بیماری فشار خونشان آگاه کنیم ،حداقل ۳۰
درص د از مرگ های ناشی از فشار خون ،کاهش پیدا
میکند.وی تصریح کرد :در حال حاضر  ۲۷درص د از
افرا د باالی  ۱۸سال ،فشار خون  ۱۴باالی  ۹دارند.
اگ��ر به سنین  ۴۵تا  ۵۰سال برسانیم یک سوم آنها
و اگ��ر به  ۵۰تا  ۶۴سال برس�� د نیمی از مردم و در
سنی��ن  ۶۵تا  ۶۹س��ال ۶۰ ،درص د آنها و باالی ۷۰
سال نیز  ۶۴درص د یعنی دو سومشان فشار خون باال
دارند.بنابر اعالم وبدا ،مع��اون کل وزارت بهداشت
افزود ۱۲۰۰ :مرکز برای اندازهگیری و بررسی فشار
خون تجهیز خواه د ش د و نتایج در پرونده الکترونیک
سالمت مردم ثبت میش��و د و در صورت باالبودن
فشار خون به پزشکان ارجاع میشوند.وی در پایان
خاطرنشان کرد :نتایج بررسی به افرا د در همان روز
و به صورت گزارش نهای��ی نیز شهریور ماه جاری
اط�لاع رسانی خواه د شد .از آنجایی که این پویش
ملی مهمترین بسی��ج بهداشتی در منطقه به شمار
میرو د نتای��ج آن به سازمان جهان��ی بهداشت نیز
اعالم خواه د شد.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس
بهعنوان ی��ک راهبر د ملی مطرح شده که از
سال  1390در کمیسیونهای مجلس مانده
و هنوز تصویب نشده است!»
یده د ک��ه موضوع خانواده
ای��ن امر نشان م 
و جمعی��ت برای مجلس ،فاق�� د اولویت بوده
و باره��ا این طرح ب��ا ورو د لوایح و طرحهای
دیگ��ر از دستور کار مجلس خارج شده است!
عالوه بر این ،دولت به بهانه بار مالی اجرای
طرح ،یکی از مخالفان اصلی بررسی آن است.
جمشی د جعفرپور؛ رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی در اینباره میگوید:

«عمده چالشها درباره این طرح به چالشهای
مالی معطوف میشو د و برخی میگوین د این
ط��رح بار مالی دار د و ت��ا زمانی که دولت بار
مالی آن را متقبل نشود ،مجال و امکان طرح
وج��و د ندارد».بیتوجهی مسئوالن و مدیران
میان��ی به سیاستهای ابالغ��ی جمعیت در
شرایطی است که کشور در آین دهای نهچندان
دور ،ب��ا مسائلی چ��ون کاهش نرخ جمعیت،
پیری جمعیت و پیامدهای ناشی از آن مواجه
خواه�� د بود ،بر اساس آم��ار سرشماری سال
 1395سهم میانس��االن از کل جمعیت به
 44.8درص�� د رسیده اس��ت همچنین طبق
گزارشه��ای سازمان مل��ل ( )2015تنها با
افزایش محس��وس باروری ،ای��ران از خطر
سالمندی رهای��ی پیدا میکن�� د در غیر این
صورت و با ادام��ه داشتن وضعیت فعلی ،در
سال  1430بیش از یک سوم جمعیت کشور
تدیگر به ازای
سالخورده خواه د بود! بهعبار 
ه��ر دو ایرانی در سن ک��ار ،یک نفر در سن
بازنشستگی است که این موجب ورشکستگی
نظام تأمین اجتماعی ،کمبو د شدی د نیروی کار،
کاهش پویایی و انگیزه اجتماعی خواه د ش د
عالوه بر این افزایش سن ازدواج ،تجر د قطعی
اف��راد ،ناباروری زوجین ،افزایش طالق و…
عوامل تشدیدکنن ده بحران جمعیت است که
رف��ع آن برنامهری��زی و سیاستگذاریهای
جدی و دقیق مسئوالن را میطلبد .به گزارش
تسنیم،با گذشت  5سال از ابالغ سیاستهای
کلی جمعیت و وج��و د آمارهای نگرانکنن ده
کاهش و پیری جمعیت و بروز عالئم بحران
جمعیت ،آیا وقت آن نرسیده است که نهادها
و مسئوالن در راستای سیاستهای افزایش
جمعیت گام بردارند؟

نمایندگان مجلس مقرر کردند؛

مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست

نمایندگان مجلس مقرر کردن د تا مجازات اسیدپاشی
قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد.به گزارش فارس،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی
روز سه شنبه پارلمان ،در جریان بررسی طرح تشدی د
مج��ازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از
آن ،ب��ا ماده  3این طرح ب��ا  173رأی موافق 5 ،رأی
مخالف و  4رأی ممتنع از مجموع  225نماینده حاضر
در جلسه موافقت کردند.براس��اس این ماده ،در مور د
جرایم موض��وع این قانون و شروع ب��ه آن ،مقررات
مرب��وط به آزادی مش��روط ،تعقیب ،تعلیق و تخفیف
مج��ازات قابل اعمال نیست ،مگر آنک��ه بزه دیده یا
اولی��ای دم نسبت به مجازات تعزی��ری مرتکب نیز
اعالم گذشته کرده باشن د ک��ه در این صورت دادگاه
می توان د مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
این گزارش م��ی افزای د  ،طراح طرح تشدی د مجازات
اسیدپاش��ی و حمای��ت از بزه دیدگان ناش��ی از آن از

ت�لاش تع��دادی از نمایندگان برای ط��رح پیشنها د
محدودی��ت خری د و فروش اسی�� د و الحاق آن به این
طرح در صحن علنی خب��ر داد.سیده فاطمه حسینی
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با ایسنا در تشریح این پیشنها د که از سوی فراکسیون
زنان مطرح شده گفت :در متن این پیشنها د آمده است
ک��ه به منظور ضابطه من د کردن خری د و فروش اسی د
و سایر ترکیبات شیمیای��ی آیین نامه ای مشتمل بر
فهرست موار د ضروری مصرف موا د شیمیایی و نحوه
عرض��ه و فروش این موا د ظ��رف مدت  ۶ماه از الزم
االجرا شدن این قان��ون ،با همکاری وزارتخانه های
کشور ،صمت ،بهداشت و جها د کشاورزی تنظیم و به
تصویب هیئت وزیران خواه د رسید.وی با یادآوری این
نکته که این پیشنها د پیش از این در کمیته تخصصی
بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب
شد ،اما پس از طرح گزارش مزبور در کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس با مخالفت این کمیسیون از الحاق به
طرح بازماند ،گفت :در زمان بررسی طرح در کمیسیون
حقوقی و قضایی همه تالش خو د را برای تصویب این
پیشنها د به کار بستیم اما در نهایت کمیسیون مذکور
آن را ر د ک��رد .از این رو پیشنها د مزبور را برای طرح
در صح��ن علنی مج د داً روی گزارش کمیسیون ارایه
کردی��م ،و اکنون که طرح تشدی د مجازات اسیدپاشی
و حمای��ت از بزه دیدگان ناشی از آن در صحن علنی
بررسی می شود.

معاون کمیته امداد۱۰ :هزار نفر پشت نوبت

معاون کمیته امدا د امام خمینی (ره) گزارشی
از ارائه خدم��ات به م ددجویان سیلزده ارائه
کر د و گفت :به استانها برای  ۱۶هزار خانوار
ک��ه م ددجوی ما نبودن د اما اکنون نیازمندند،
سهمیه دریافت مستمری دادیم ۱۰ .هزار نفر
دیگر هم شناسایی شدن د که هنوز بودجهای
برای آن نداریم.
به گ��زارش ایسنا ،فاطم��ه رهبر در نشست
ش��ورای عالی رف��اه و تامی��ن اجتماعی که
در وزارت ک��ار برگزار ش د با بی��ان اینکه از
روزهای اول ست��ادی در کمیته امدا د برای
رسیدگی به امور سی��ل زدگان تشکیل ش د
گف��ت :به همه استانه��ا سرکشی داشته و
خواهیم داش��ت .نیازسنج��ی در  ۱۶استان
کش��ور انجام و مشخص ش��ده است که در

برقراری سهمیه مستمری برای ۱۶هزار خانوار سیلزده

مجموع  ۴۳هزار و  ۱۱۷خانوار تحت پوشش
ما خس��ارت دی دهاند.وی اف��زود ۱۰ :هزار و
 ۱۵۰واح د مسکونی نیاز به بازسازی و حدو د
 ۱۰هزار واح د مسکونی نیازمن د تعمیر هستند.
خانهها بیمه ح��وادث بودن د و انتظار داشتیم
بیمه بخوبی وار د شود .حداقل قیمت ساخت
یک واح د  ۵۰تا  ۶۰متری ۶۰ ،میلیون تومان
اس��ت و به این ترتی��ب  ۶۰۰میلیار د تومان
ب��رای احداث منازل نی��از داریم ،اما بیمه
میگوی�� د برخ��ی خانهها خش��ت و گلی
یده د که تا
اس��ت و نهایتا  ۵میلی��ون م 
کنون هم نداده است.معاون کمیته امدا د
امام خمینی با بیان اینکه  ۳۰۰۰یخچال
خری دهایم ک��ه هر کدام  ۲میلیون و ۲۰۰
هزار تومان تمام ش��ده است گفت۲۰۰ :

میلیار د تومان هم هزینه تعمیر و  ۲۰۰میلیار د
توم��ان هم هزینه سایر خس��ارات کار و دام
شده است.رهبر ادام��ه داد :در مجموع هزار
میلیار د توم��ان نیاز داریم ام��ا بیمه تا االن
 ۲۰میلیار د تومان به ما داده است .این هزار
میلیار د توم��ان را چگونه بای د تامین کنیم و
پاسخگوی نیازها باشیم؟  ۸۲میلیار د تومان
برای تامی��ن لوازم خانگ��ی م ددجویان نیاز

داری��م .آقای فت��اح قول دا د من��ازل را طی
 ۹م��اه بسازیم و تحوی��ل دهیم که باالخره
این کار را انجام می دهیم.وی با بیان اینکه
ابتدای سال مستمری  ۵۲هزار خانوار را سه
برابری واریز کردیم عنوان کرد ۵۸ :میلیار د
تومان وام ق��رض الحسنه از محل صندوق
ام��دا د والیت دادی��م و  ۷.۵میلی��ار د برای
ودیعه مسکن پرداخ��ت کردیم .با همکاری
بنیا د علوی و برکت  ۳۶میلیار د سب د غذایی
و  ۴۴میلی��ار د ب��رای تکمیل بست��ه لوازم
خانگی صرف شد.رهبر ادامه داد :به استان
ها برای  ۱۶هزار خانوار سهمیه مستمری
دادی��م که م ددجوی ما نبودن�� د اما اکنون
نیازمندن د و بای د مستم��ری دریافت کنند.
 ۱۰هزار نف��ر دیگر ه��م شناسایی شدن د

که بودج��های برای آن نداریم.معاون کمیته
امدا د امام خمینی با بیان اینکه حدو د ۲۵۰۰
طرح خودکفایی و اشتغالمان در جریان سیل
از بین رف��ت گف��ت ۲۲۰۰ :دام و طیور نیز
از بین رفتند .برای اقس��اط وام های بانکی
م ددجویان نیز فرصت چندماهه برای تسویه
گرفتی��م.وی با بیان اینکه م ددجویان بای د از
لحاظ روحی بازتوانی و تقویت شون د و احتیاج
داشتیم که پشتیبانی م ددکاری و مشاورهای
داشت��ه باشیم اظهار ک��رد :در نهایت تامین
اعتبارات مسئله مهمی است .ما قول دا دهایم
یدهیم .تا کنون ۲۴۲
و این کارها را انجام م 
میلیار د تومان کمک مردمی داشتیم که ۱۷۸
میلیار د تومان کمک کاالی��ی و  ۶۴میلیار د
تومان نق د بوده است.
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اخبار حوادث
دستگیری  570سارق ،مالخر و
د 25
قاچاقچی کاال در رع 

فرمان��ده انتظامی پایتخ��ت گفت :با تالش
مام��وران پلی��س پیشگی��ری پایتخت 570
سارق ،مالخ��ر و قاچاقچی کاال شناسایی و
دستگی��ر شدند.به گ��زارش فارس ،بیست و
پنجمی��ن مرحله طرح رع د پلیس پیشگیری
پایتخ��ت طی روزه��ای یکشنبه و دوشنبه
رقم خ��ورد .سردار حسی��ن رحیمی فرمانده
انتظامی پایتخت با اع�لام خبر فوق اظهار
داش��ت :در بیست و پنجمی��ن مرحله طرح
رع��د ب��ا  333حک��م قضای��ی  528نفر از
سارقین و مالخ��ران و مجرمینی که در امر
سرقت منازل ،اماک��ن ،خودرو و کیفقاپی
فعالیت داشتند شناسای��ی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظام��ی پایتخت تصریح کرد35 :
هزار قطعه از اموال مسروقه و  168دستگاه
خودور و موتور سیکلت کشف و ضبط و برای
سارقین  777پرونده تشکیل شد .وی با بیان
اینک��ه  20بان د سرق��ت متالشی شد ،اعالم
کرد :ارزش ریالی اموال مسروقه مکشوفه 8
میلی��ارد تومان است که خوشبختانه مالکان
 87درص د از اموال مسروقه شناسایی شدند.
س��ردار رحیمی افزود 259 :نف��ر از سارقان
دستگیر شده در این مرحله سابق هدار هستند؛
از دستگی��ر شدگان سه قبضه سالح جنگی
و  47قطع��ه سالح سر د بدست آمد .فرمانده
انتظامی پایتخت به حوزه قاچاق کاال اشاره
و بی��ان داش��ت 55 :پرونده ک��االی قاچاق
تشکیل و  42نفر از قاچاقچیان عمده و مهم
شناسایی و دستگی��ر شدند؛  122هزار انواع
و اقس��ام کاالی قاچاق کش��ف و ضبط شد
که ارزش مالی کاالهای قاچاق مکشوفه 7
میلیارد تومان است .وی گفت 4 :باند عمده
قاچاق کاال نیز شناسایی و منهدم شد.
درگیری مرگبار  ۲برادر
بر سر اختالفات ملکی

اختاالف��ات مال��ی بر سر ی��ک ملک ،منجر
به درگیری مرگب��ار دو برادر شد.به گزارش
تسنی��م ؛  30اردیبهش��ت  98ی��ک م��ور د
درگی��ری و چاقوکشی در محل��ه تهراننو،
خیاب��ان پنجم ،فلک��ه دوم نیروی هوایی به
پلیس  110اعالم شد که به سرعت مأموران
انتظامی در محل اع�لام خبر حاضر شدند.
مأموران با حض��ور در محل ،با پیکر خونین
م��ردی  41ساله مواجه شدند ک��ه از ناحیه
کت��ف چپ ،دو پهلو ،ران پ��ای راست مورد
اصابت ضربات چاقو قرار گرفته بود.بررسی
اولیه نشان دا د مضروب توسط برادرش مورد
اصابت ضربات چاقو قرار گرفته و متهم حین
فرار از محل حادثه توسط مأموران بازداشت
شد.بالفاصله فرد مضروب نیز توسط عوامل
اورژان��س به بیمارستان بعث��ت (نزدیکترین
مح��ل درمانی) منتقل شد ک��ه دقایقی بعد
از بیمارست��ان خبر رسید وی به علت شدت
جراحات وارده جان باخته است.متهم که 39
س��ال سن دارد ،پ��س از انتقال به کالنتری
عل��ت درگیری را اختالفات مالی با برادرش
بر سر یک ملک عنوان کرد و گفت که حین
درگی��ری از کوره در رفته و چند ضربه چاقو
به برادرش زده است.
انهدام شرکت هرمی در شهریار

فرمان��ده انتظام��ی شهرست��ان شهری��ار از
دستگی��ری اعضاء باند  ۳۰نفره یک شرکت
هرمی خب��ر داد.به گ��زارش ایلنا ،سرهنگ
“فردی��ن جوزان��ی” گفت :مأم��وران پلیس
آگاهی با دریافت اطالعاتی مبنی بر تبلیغات
گست��رده یک شرکت هرمی ک��ه در زمینه
بازاریاب��ی شبکه ای غیرمج��از فعالیت می
کند ،بررسی موض��وع را در دستور کار خود
قرار دادند.وی اف��زود :مأموران محل دقیق
فعالیت این شرکت را در شهرستان شهریار
شناسایی و پس از تشکیل یک تیم عملیاتی
و هماهنگ��ی قضائ��ی ،وار د مخفیگ��اه آنها
ش��ده و  ۳۰نفر از اعضاء بان��د را دستگیر و
جه��ت بررسی و بازجویی ب��ه پلیس آگاهی
انتقال دادند.این مق��ام انتظامی خاطرنشان
کرد :مأموران در بازرسی از محل ،موفق به
کشف پک های آموزش��ی ،کیس ،مانیتور،
کتابچه و ج��زوه های آموزشی در خصوص
فعالی��ت اعضاء ای��ن بان��د شدند.سرهنگ
جوزان��ی تصری��ح ک��رد :متهم��ان دستگیر
شده در بازجوی��ی های پلیسی به جرم خود
اعت��راف و اذعان داشتن د برای عضوگیری و
اعتما د سازی اعضا ،کار خود را قانونی جلوه
می دادند که با هوشی��اری پلیس شناسایی
و دستگی��ر پس از تشکی��ل پرونده ،تحویل
مرجع قضائی شدند.

