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معاون وزیر بهداشت ۸۰ :درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند

بیمارستان خصوصی فقط برای  20درصد مردم
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معاون رییسجمهور خبر داد:

تدوین الیحهای برای
برابری دیه زن و مرد

معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده از تدوین
یک الیحه برای برابری دیه زن و مرد خبر داده است.
معصومه ابتکار گفت :از نظر دیه ،حکم وحدت رویه قابل
حل است اما از نظر قانون هنوز الیحه نداریم؛ درحالی که
مشکلی از نظر فقهی وجود ندارد .او ادامه داد :بسیاری از فقها
و صاحب نظران از نظر حوزه مبانی دینی با ما در این موضع کار
کردند .چرا که در قرآن هیچ صراحتی نیست که بگوید دیه زنان
حتما باید نصف باشد و این برداشت علما در طی دورهای بوده
است .در این میان بحث اقتصادی زن مطرح است و اگر نقش
اقتصادی زن تغییر کند مبحث دیه هم باید تغییر کند.

یک مقام مسوول خبر داد:

توقف دریافت کپی مدارک
شناسایی توسط بانکها شد

معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانکها برای دریافت کپی
مدارک هویتی از مشتریان خبر داد و گفت:بانکها به سامانه
سازمان ثبت احوال متصل هستند و میتوانند اصالت مدارک
هویتی مشتریان را بررسی کنند .عباس معمارنژاد گفت :این
موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی
با حضور وزیر اقتصاد مصوب شد که بعد از طی مراحل قانونی
و ابالغ به بانکها ،اجرایی میشود .وی اظهار داشت :در حال
حاضر نظام بانکی کشور به سامانه اطالعات هویتی سازمان ثبت
احوال متصل است و میتواند اصالت مدارک هویتی مشتریان
را بررسی کند و نیازی به دریافت تصویر این مدارک نیست.

خبر
پاکسازی  ۲۳۰پاتوق جدید مواد
مخدر در تهران

رئیس پلیس پایتخت از برخورد با
 ۲۳۰پاتوق جدید مصرف مواد مخدر در
پایتخت خبر داد.
سردار حسین رحیمی در حاشیه
اجرای نخستین مرحله از طرح برخورد
با خرده فروشان مواد مخدر به نام «طرح
ظفر» که پیش از ظهر امروز برگزار
شد ،اظهار کرد :پس از عملیاتهایی
که پلیس در مناطقی همچون شوش،
مولوی ،فرحزاد و  ...اجرا کرده و منجر به
پاکسازی بیش از  ۹۰درصدی پاتوقها و
مراکز عرضه و مصرف مواد مخدر شد،
پیش بینی میکردیم که ممکن است با
توجه به ناامن شدن این فضاها برخی از
قاچاقچیان و خرده فروشان کلونیهای
جدیدی را برای مصرف مواد ایجاد
کرده و به همین دلیل رصد و اقدامات
اطالعاتی خود را در این زمینه آغاز
کردیم.
وی با بیان اینکه با انجام مدتها
کار اطالعاتی و با دستور مقام قضایی
عملیات خود را برای برخورد با خرده
فروشان مواد مخدر آغاز کردیم گفت :در
نهایت هفته گذشته بیش از  ۲۳۰حکم
قضایی برای ورود به  ۲۳۰مخفیگاه و
پاتوق که به محلی برای عرضه و مصرف
مواد مخدر تبدیل شده بود دریافت کرده
و تمامی این محلها پاکسازی شد.
رحیمی با بیان اینکه  ۳۱۰خرده
فروش در اجرای نخستین مرحله از طرح
ظفر دستگیر شدند خاطرنشان کرد :از
این افراد مجموعا  ۸۰۹کیلوگرم انواع
مواد مخدر کشف و ضبط شد.
به گفته رئیس پلیس پایتخت در
اجرای این طرح  ۲۵باند نیز منهدم شد.
همچنین  ۲۲قاچاقچی و سرشبکه اصلی
توزیع مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر
شدند .رحیمی با بیان اینکه سال  ۹۸سال
پاکسازی تهران از لوث وجود معتادان
متجاهر خواهد بود اظهار کرد :قطعا اگر
خریدار مواد مخدر نباشد عرضه کننده نیز
فعال نخواهد بود .در همین راستا در کنار
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با معتادان
متجاهر نیز برخورد میکنیم .ضمن اینکه
منظور ما از قاچاقچی ،از قاچاقچیان دانه
درشت گرفته تا خرده فروشان مواد مخدر
است .رحیمی در مورد اقدامات انجام شده
از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر از
ابتدای امسال تا کنون نیز گفت :همکاران
من در پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ در مجموع  ۹تن و  ۳۴۵کیلوگرم
مواد مخدر را کشف و ضبط کردهاند که
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
رشد  ۱۵درصدی داشته است .همچنین
طی این مدت  ۳۳باند نیز منهدم شده و
 ۲۷۲قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

رئیس قوه قضاییه:

قاضی نباید حکمی غیر از آنچه خداوند امر کرده ،صادر کند

حجت االسالم والمسلمین رئیسی با بیان
اینکه در حوزه زندگی فردی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و کسب و کار ،منکرها نباید
وجود داشته باشد ،گفت :شاخص برای زنده و
مرده بودن در یک جامعه آمر به معروف و ناهی
از منکر بودن و احساس مسئولیت کردن در
این زمینه است.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی قوه
قضاییه ،رئیسی در گردهمایی فعاالن حوزه امر به
معروف و نهی از منکر ضمن عرض تسلیت و تعزیت
به مناسبت ایام سوگواری اباعبداهللالحسین(ع)
گفت :نامگذاری هفته اول ماه محرمالحرام به برکت
قیام ابیعبداهلل الحسین(ع) و فلسفه قیام حسینی به
عنوان هفته امر به معروف و نهی ازمنکر بسیار نام
گذاری بجا و مناسبی است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :فضای عاشورایی
جامعه ما اقتضاء میکند که با فلسفه قیام حسینی
آشنا و آشناتر شویم ،بدانیم که پرچمدار امر به
معروف و نهی از منکر ،حسین بن علی بن ابیطالب
و یاران باوفای ایشان بودند و امروز در کسوت آمر به
معروف و ناهی از منکر قرار گرفتن تاسی به حسین
بن علی(ع) است.
وی افزود :موعظه ،بسیار امر مبارکی است و
موعظه شدن بسیار اهمیت دارد و سخن در اینجا از
امر است .امر واژهای است که تعریف مخصوص به
خودش را در واژگان قرآنی دارد و نهی نیز در جایگاه
ناهی قرار گرفتن و نهی کردن از منکر ،بدیها،
زشتیها و پلشتیها است که در آن استعالیی وجود
دارد.

رئیسی تصریح کرد :فقها در باب امر به معروف
و نهی از منکر بحث کردند و این امر را مجاهدهای
در راه خدا محسوب کردند ،برخی فقها در ذیل بحث
جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردند
لذا امر به معروف و نهی از منکر جلوهای از جلوههای
جهاد فیسبیلاهلل ،مجاهدت ،در راه خدا و وظیفه
جهادی انجام دادن است.
رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش در این
گردهمایی اظهار کرد :در حوزه زندگی فردی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و کسب و کار ،منکرها
نباید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه جامعه بی حس در مقابل
ترک معروفها و انجام منکرها در روایات ما جامعه

مرده تعریف شده است ،گفت :فردی که در مقابل
ترک معروف و انجام منکر حس نداشته باشد و امر
به معروف و نهی از منکر نکند و احساس مسئولیت
نداشته باشد ،در روایات ما مرده معرفی شده است؛
یعنی شاخص برای زنده و مرده بودن در یک جامعه
آمر به معروف و ناهی از منکر بودن و احساس
مسئولیت کردن در این زمینه است.
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که
مگر میشود یک مومن ایمان به خدا داشته باشد،
اما نسبت به ترک معروف و نهی از منکر حس و
احساس مسئولیت نداشته باشد ،تصریح کرد:
این حس داشتن امری است که همواره امامان و
پیشوایان دین و اولیای خدا بر آن تاکید کردهاند

تا جایی که فرمودند تمام فرائض بند به این فریضه
است.
وی ادامه داد :بر اساس این تاکیدات ،اگر در
جامعهای حس مسئولیت کمرنگ شد ،در آن جامعه
گسترش فساد ،بی اخالقی ،بداخالقی و انواع ظلمها
را باید شاهد باشید.
رئیسی با اشاره به سخنان امام علی (ع) در
واپسین لحظات زندگیشان ،گفت :امیرالمومنین (ع)
در آن لحظات امر به معروف و نهی از منکر و تسلط
شِ رار و بدان را در جامعه در دو کفه قرار دادند؛ به
نحوی که اگر در جامعهای امر به معروف و نهی از
منکر گسترش داشت ،شاهد آن هستیم که بدان
اهل قلم و اهل بیان ،در بازار و کوچه و خیابان و در
مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی میدان ندارند
و اگر کفه امر به معروف و نهی از منکر سبک شد،
شاهد تسلط شرار خواهید بود و شرار در جامعه
سلطه پیدا میکنند و در هر کوی و برزنی میدان
دار آنها هستند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد :گله هم
نکنید که چرا اینها میدان دار هستند؛ بلکه به
خودمان نگاه کنیم که آیا وظیفه خود را انجام
دادهایم یا کوتاهی و غفلت از انجام وظیفه کردهایم.
وی بیان داشت :جامعهای که در آن احساس
مسئولیت و انجام وظیفه الهی نباشد ،خطر پذیری
نکند و مسئولیت پذیری در امور اجتماعی نسبت به
همسایگان ،اقوام ،خویشان ،بستگان و شهر و دیار
خودش نداشته باشد ،دچار مشکل میشود .در یک
اداره رشوه میگیرند ،او هم میشنود و میبیند ،اگر
احساس مسئولیت نکند ،کم کاری کرده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد:

بازارهای عراق ،سوریه و لبنان بهترین بازارهای استانهای منطقه۳

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تخصصی آمایشی
منطقه  ۳کشور گفت :بازارهای عراق ،سوریه و لبنان ،بهترین بازارها
برای منطقه ( ۳کرمانشاه ،ایالم ،لرستان و همدان) است.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
حمید زادبوم در این نشست سهم صادرات استانهای کرمانشاه ،ایالم،
لرستان و همدان از  ۴۴میلیارد دالر کل صادرات کشور در سال گذشته
را  ۳.۴میلیارد دالر اعالم و اظهار کرد :سال گذشته استان کرمانشاه
 ۲.۵میلیارد دالر ،ایالم  ۷۰۶میلیون دالر ،همدان  ۱۱۵میلیون دالر
و لرستان  ۷۱میلیون دالر در صادرات سهم داشتند ،البته استان
کرمانشاه در صادرات  ۷۰درصد رشد داشته اما در کل کشور سهم
منطقه بسیار کم است.
او افزود :ظرفیت وارداتی  ۱۵کشور اطراف ایران در سال ۲۰۱۸
حدود یک هزار میلیارد دالر است که به عالوه بازار  ۲هزار و ۶۰۷
میلیارد دالری هند و چین ،به عنوان شرکای خوب تجاری ایران،
بازاری بیش از  ۳هزار و  ۶۲۵میلیارد دالر را برای ایران فراهم کرده
است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سال
گذشته صادرات کشور ایران به  ۱۵کشور  ۲۴میلیارد دالر بوده است،
خاطرنشان کرد :هدف ما صادرات به  ۱۵کشور همسایه و بعد هند و
چین است.

زادبوم با بیان اینکه ظرفیت صادراتی چهار استان منطقه  ۳که
دو استان از آن یعنی ایالم و کرمانشاه مرزی هستند ،مطلوب نیست،
افزود :در سال گذشته  ۲۴میلیارد دالر صادرات به کشورهای همسایه
صورت گرفته که سهم منطقه  ۳از این مقدار بسیار کم است.
او با تاکید بر اینکه میتوانیم صادرات  ۱۰میلیارد دالری خود
به عراق را به  ۲۵میلیارد دالر برسانیم ،گفت :باید حداقل سهم چهار
استان از صادرات  ۳۰درصد یعنی رقمی نزدیک به  ۷میلیارد دالر باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ،مهمترین ظرفیت بازار
عراق برای ایران را در حوزه صنایع معدنی ،برق و الکترونیک ،شیرینی
و شکالت ،خشکبار ،لبنیات ،کاشی و سرامیک ،دام و طیور و ...عنوان
کرد و افزود :در حال حاضر دو رایزن بازرگانی به عراق اعزام کردهایم و
یک نماینده هم ماه بعد به سلیمانیه اعزام خواهد شد که همه در مسیر
توسعه صادرات است ،امیدوارم منطقه  ۳نیز سهم قابل توجهی در این
خصوص داشته باشد.
زادبوم با تاکید بر اینکه عراق هیچ تعرفه تبعیضی برای ایران
نداشته و هیچ بخشنامهای بابت محدودیت و ممنوعیت بازار عراق برای
ایران وجود ندارد ،بیان کرد :تجارت آزاد با لبنان نیز شرایط خوبی
فراهم خواهد آورد ،در واقع ،رونق صادرات در سه کشور عراق ،سوریه
و لبنان را باید همزمان مدنظر قرار دهیم چرا که اگر در صادرات به
کشورهای همسایه ،احساس تبعیض داشته باشیم موفق نخواهیم بود.

او با تاکید بر لزوم تقویت توان صادراتی چهار استان منطقه ۳
گفت :ظرفیت ویژهای در منطقه وجود دارد و میتوان کنسرسیوم
نمایشگاهی ایجاد کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد :اگرچه امروز
جنگ اقتصادی نابرابر است اما همه مشکالت از تحریم نیست و تأکید
مقام معظم رهبری بر حل مشکل از طریق اقتصاد مقاومتی باید مورد
توجه باشد چرا که این سیاستها بخش عمدهای از مشکالت را مرتفع
خواهند کرد بنابراین ،اگر در این زمینه کوتاهی کنیم مسئول هستیم.

خبر
هشدار پلیس فتا در مورد خرید
اینترنتی لوازم التحریر

در آستانه نزدیک شدن به فصل
بازگشایی مدارس و افزایش خرید
لوازمالتحریر ،پلیس فتا نسبت به احتمال
کالهبرداری در پوشش فروش آنالین
لوازم التحریر هشدار داد.
سودجویان و مجرمان در ایام
مختلف و به بهانههای گوناگون به دنبال
کالهبرداری و انجام اعمال مجرمانه
خود هستند و این بار نیز ممکن است
در آستانه بازگشایی مدارس و افزایش
خرید لوازم التحریر ،دست به اقدامات
مجرمانه به خصوص در فضای مجازی
بزنند .در این شرایط ممکن است افراد
سودجو با اعالم قیمتهای بسیار پایینتر
از قیمت بازار برای لوازم التحریر و انتشار
تبلیغات آن در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی ،شهروندان را اغفال کرده
و با هدایت آنان به صفحات جعلی و
فیشینگ اطالعات حساب بانکی آنها را
سرقت کرده و از آنان کالهبرداری کنند.
در گذشته نیز مواردی بوده که برخی
از مجرمان سایبری با راهاندازی کانالها
و صفحاتی در شبکههای اجتماعی به
بهانههای مختلف مانند تخفیف ویژه
دانشآموزی ،فروش لوازمالتحریر مبالغ
هنگفتی را از کاربران کالهبرداری
کرده اند .در همین راستا نیز پلیس فتا
به شهروندان هشدار داده که برای انجام
خریدهای اینترنتی از جمله خرید لوازم
التحریر به سایتهای مجاز و شناخته
شده که دارای ای-نماد یعنی نشان
تجارت الکترونیک هستند ،مراجعه و از
اعتماد به صفحات و سایتهای ناشناخته
خودداری کنند چراکه کالهبرداران
اینترنتی با جعل درگاه بانکها ،اقدام
به سرقت اطالعات حساب و برداشت
از آن می کنند .همچنین در برخی از
موارد ،سودجویان با اعالم شماره کارت از
مشتریان خود میخواهند که مبلغ را به
حسابشان واریز و طی مثال  ۷۲ساعت کاال
را در آدرس پستی خود دریافت کنند که
در اینگونه موارد نیز اگر فروشنده ناشناس
است ،الزم است که شهروندان از واریز
وجه خودداری کنند و همزمان با تحویل
کاال و بررسی اصالت آن ،پول را تحویل
دهند یا به حساب فروشنده واریز کنند.
شیوه دیگر کالهبرداری نیز با سوءاستفاده
از احساسات شهروندان است .در این شیوه
افراد به بهانههایی نظیر خرید لوازمالتحریر
برای کودکان و دانش آموزان محروم
و  ...اقدام به دریافت وجه از شهروندان
میکنند که در این خصوص نیز کاربران
باید تنها به خیریهها و موسسات معتبر
و افرادی که دارای شناخت کافی از آنان
هستند ،اعتماد و از واریز وجه برای افراد
غریبه خودداری کنند.

