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اخبار
جرای مرحله سوم تقویت انبارهای امدادی؛

تجهیز  ۹استان به خودروهای امدادی

س رپرست معاونت لجستیک و آمادگی
س ازمان امداد و نجات ،از اجرای مرحله سوم
ت قویت انبارهای امدادی همه استانهای کشور
خبر داد.
م سعود مثنوی گفت :بر همین اساس۹ ،
ا ستان کشور به تجهیزاتی همچون آمبوالنس،
خودروهای نجات و خودروهای سنگین امدادی
مجهز شدند.
و ی با اشاره به وظیفه ذاتی معاونت
ل جستیک در زمینه تقویت انبارهای امدادی
ب رای آمادگی در پاسخگویی سریع به حوادث
و سوانح ،افزود :بر این اساس تقویت انبارهای
امدادی همه استانهای کشور به اقالم ۲۲گانه
امدادی بر اساس نیاز یا حوادث مبتال به استانها
در سه ماه گذشته ،شامل لوازم امدادی انفرادی،
ک وهستان ،غواصی و جاده نیز میان استانها
انجام شده است.
مثنوی ادامه داد :به منظور تقویت انبارهای
امدادی طرح تقسیم بیش از  ۷۰۰هزار کنسرو
تن میان  ۳۱استان کشور بهمنظور تقویت انبارها
و همچنین استفاده در طرح زمستانه اجرایی شد
و بهعالوه با توجه به اجرای طرح زمستانه ۲۲
ه زار عدد کت تک برای امدادگران مخصوص
استانهای سردسیر توزیع شد.
س رپرست معاونت لجستیک و آمادگی
س ازمان امداد و نجات همچنین درباره پوشش
ل جستیکی و پشتیبانی مراسم اربعین و سالروز
شهادت امامرضا (ع) ،اظهار کرد :به این منظور
بیش از  ۹۰خودروی امدادی برای خدمترسانی
در این ایام اعزام شد که در خاک عراق و سه
استان مرزی خدمترسانی کردند.
و ی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک
تقویت مجدد انبارهای امدادی کشور ،بهخصوص
تیمهای امدادی و تامین البسه مورد نیاز پایگاهها
در زمستان انجام خواهد شد ،صریح کرد :در سه
ماهه آینده تقویت پایگاهها از نظر تامین البسه
امدادی و تامین کسری اقالم ۲۲گانه در انبارهای
امدادی کشور را در برنامه خواهیم داشت.
م ثنوی با بیان اینکه تقویت ناوگان
خودرویی امدادی جمعیت هاللاحمر که شامل
خرید آمبوالنس و خودروهای نجات میشود ،در
دست اقدام است ،گفت :در صورتی که در زمینه
تامین اعتبار دچار مشکل نشویم ،تا پایان امسال
ن اوگان خودرویی جمعیت هاللاحمر را تقویت
کرده و در اختیار استانها قرار میدهیم.
استانداردسازی گذرگاه های عابر پیاده

آذربایجان شرقی ،فارس ،اصفهان ،مازندران و
تهران بیشترین مرگ و میر عابران پیاده

پلیس راهور در حال استانداردسازی گذرگاه
های عابر پیاده در کالنشهرهاست تا میزان تلفات
عابران پیاده به حداقل ممکن برسد ،اما این موضوع
کافی نیست و برای عابران هم باید فرهنگسازی
انجام شود .سرهنگ داوود قاسمیان ،رییس پلیس
ترافیک شهری با اعالم این خبر ،افزود :طبق آمار
 ٩ماهه اول سال جاری ،استان های آذربایجان
ش رقی ،فارس ،اصفهان ،مازندران و تهران بزرگ
بیشترین تعداد مرگ و میر عابران پیاده را به خود
اختصاص داده اند .رییس پلیس ترافیک شهری با
بیان این که ساماندهی گذرگاه های عابر پیاده آغاز
شده است ،توضیح داد :این ساماندهی شامل خط
کشی و برجسته نمودن گذرگاه ها به خصوص در
مدخل ورودی میادین در تقاطع ها ،نصب کاهنده
های سرعت قبل از ورود به گذرگاه ها و همچنین
تعبیه سرعت گیرهاست که قبل از آنها تابلو و عالیم
مناسب را قرار داده ایم .وی در ادامه با اشاره به
اینکه کانالیزه کردن مسیر تردد عابران در مسیرهای
پرتردد و پرترافیک با استفاده از خط کشی و چراغ
معابر و موانع فیزیکی انجام شده گفت :همینطور
پل های مکانیکی به منظور سهولت تردد عابران
ایجاد شده و در حال گسترش اند که نسبت به زمان
گذشته ارتقا پیدا کرده و نیاز به آموزش های الزم
و فرهنگسازی برای استفاده از آنها داریم.سرهنگ
قاسمیان در پاسخ به این سوال که استانداردسازی
گ ذرگاه های عابر پیاده در چه مرحله ای است،
گفت :ما نمی توانیم بیان کنیم که استانداردسازی
همه معابرمان برابر اصول است .در ابتدای مسیر
هستیم اما عابران باید مد نظر داشته باشند که به
هنگام عبور از معابر دارای وظایفی هستند .به طور
مثال به طور ناگهانی وارد معابر خودروها نشوند یا
هنگام عبور از خیابان افراد خردسال را حتما تحت
پوشش و هدایت خودشان قرار دهند.

راهاندازی مراکز درمان معتادان خیابانی

ر ئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی از
پوشش بیمه سالمت برای افراد کارتنخواب در
کشور خبر داد و گفت :سال گذشته حدود 600
هزار معتاد خدمات سمزدایی ،درمان غیردارویی،
مددکاری و اشتغال دریافت کردند.
م جید رضازاده گفت :مرکز مشارکتهای
م ردمی سازمان بهزیستی با شماره تماس
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آمادگی این را دارد تا افراد کارتنخواب از طریق
ا ین شماره تماس به مراکز بهزیستی معرفی
شوند.
و ی ادامه داد :افراد کارتنخواب پس از
معرفی به این مراکز با توجه به نیازی که دارند
ت حت دریافت خدمات ما قرار میگیرند و ابتدا
غربالگری میشوند چنانچه مشکل اعتیاد داشته
ب اشند به مراکز درمانی و اگر بیسرپناه باشند
ب ه مراکز نگهداری یا مراکز گذری ارجاع داده
م یشوند تا به آنها سرنگ ،سوزن و خدمات
بهداشتی ارائه شود.
رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی ،گفت:
مراکز گذری یا  DICدر حال حاضر در کشور
 140مرکز است ،مراکز شبانه ما  50مرکز و 250
تیم سیار نیز برای ارائه خدمات به این افراد فعال
هستند.
ر ضازاده ،گفت :افراد بهبودیافتهای نیز در
ت یمهای سیار وجود دارند که در صورت نیاز
ب ه دیگر افراد خدمترسانی میکنند و محل و
آدرس مراکز را به افراد نیازمند میدهند.
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فرمانده ناجا:

تعامل فرماندهان با زیر مجموعه تخلفات را کاهش میدهد

رییس پلیس کشور با بیان اینکه نوع تعامل
ف رماندهان با زیر مجموعه تخلفات را کاهش
م یدهد،گفت :در یکی دیگر از استانها هیچ فرار
خدمتی وجود نداشت ،چرا که فرمانده به خوبی با
آنها صحبت کرده و مرخصیها را توزیع کرده بود.
س ردار حسین اشتری در هجدهمین مجمع
پ یشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان
تهران که صبح امروز در ستاد مرکز ناجا برگزار شد،
گفت 9 :دی حماسه عظیم مردم کشور ما بود و
هشت ماه که فتنهگران کشور ما را درگیر منازعات
خارجی و داخلی کرده بودند؛ البته به نظر میرسد
همچنان همان اهداف خود را دارند چراکه سران
فتنه توبهای نکردهاند که ما بگوییم تمام شد.اما در
نهم دی ماه هرچه بود تجدید میثاق با رهبر فرزانه
انقالب اسالمی بود و ما این روز را گرامی میداریم.
وی با بیان اینکه اهمیت موضوع پیشگیری در
ارتکاب جرائم برکسی پوشیده نیست ،گفت :ما در
سالهای اخیر هرچه اقدامات پیشگیرانه را افزایش
دادیم جرایم کاهش پیدا کرد .
وی ادامه داد :برخی از جرایم به دلیل جهل
افراد رخ میدهد و برخی نمیدانند انجام یک عمل
ج رم است ،بنابراین ما هرچه آگاهسازی در میان
کارکنان و به خصوص سربازان را انجام دادیم که
موثر خواهد بود.

ف رمانده ناجا با اشاره به راهاندازی قرارگاه
ج هادی تربیت و آموزش ناجا در سال  94ادامه
د اد :این قرارگاه امسال ادامه پیدا کرد و سال
آینده نیز احتماال اجرا خواهد شد .این آموزشها
هم در سرعت دهی به ماموریتها موثر بود و هم
ر ضایتمندی مردمی افزایش پیدا کرد که بخش
عمدهای از آن بر اثر همین آگاه سازی بود.
وی با بیان اینکه ناجا بیشترین ارتباط را با

مردم دارد ،افزود :ساالنه حدود  28میلیون خدمت
ر ا به شهروندان ارائه میدهیم .مثال در بخش
گذرنامه حدود چهار میلیون گذرنامه صادر میشود.
فرمانده ناجا ادامه داد :روزانه حدود 30میلیون
ت ماس به شیوههای مختلف از طریق 197 ،110
و  ...با پلیس برقرار میشود و روزانه صدها هزار
خدمات به مردم ارائه میشود.
وی با اشاره به فعالیت قرارگاه جهادی صیانت

از کارکنان افزود :این قرارگاه چندسالی است که
آغاز به کار کرده و نتایج خوبی هم داشته که به
ع نوان مثال در تهران در آمار فرار سربازها 22
درصد و در کل جرائم  12درصد کاهش داشتهایم.
س ردار اشتری با اشاره به فرار از خدمت
س ربازان وظیفه اظهارکرد :خیلی وقتها موانعی
وجود دارد برای سربازان که اگر رفع شود فرار از
خدمت هم کاهش مییابد ،به عنوان مثال در یکی
از مناطق مرزی خودم با سربازی صحبت کردم که
م ادرش مریض بود و سه ماه به او مرخصی داده
ن شده بود ،البته آماده باش داده بودند اما گاهی
وقتی آمادهباش داده میشود ،فراموش میکنند که
آن را لغو کنند.
وی با بیان اینکه امروز سربازی داریم که 10
فرزند و سه همسر دارد ،افزود :بیش از  200سرباز
باالی پنج فرزند دارند و ما باید فکری برای اینها
که عائله مندند بکنیم.
ف رمانده ناجا با بیان اینکه باید علل فرار از
خ دمت را ریشهیابی کرد ،افزود :با دلسوزی که
فرماندهان دارند ما میتوانیم بیش از  50درصد را
حل کنیم .نظارت فرماندهان بر زیرمجموعهشان در
کاهش جرایم به شدت موثر است و اگر فرماندهای
ب ر زیر مجموعه خود نظارت نداشته باشد ممکن
است جرائم افزایش یابد و نظارت بسیار مهم است.

خبر کوتاه
کاهش  ۲۲درصدی فرار از خدمت

ر ییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از
کاهش  ۲۲درصدی جرم فرار از خدمت خبر داد.
ح جتاالسالم و المسلمین شکراله بهرامی
د ر هجدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم
نیروهای مسلح استان تهران که صبح امروز در
س تاد مرکزی ناجا برگزار شد ،گفت :متاسفانه
امروز پیشگیری در جامعه ما و قوا آنطور که باید
و شاید پیگیری نمیشود و بودجههای الزم در
جهت این موضوع تخصیص پیدا نمیکند.
وی ادامه داد :امروز با افتخار اعالم میکنیم
که جرم فرار از خدمت علیرغم تمام آسیبها و
تهدیدات فضای مجازی و  ۲۲ ...درصد کاهش
داشته است.
ب هرامی با بیان اینکه انسان رکن اساسی
خ لقت است ،اظهارکرد :خداوند متعال در
سورههای مختلف قرآن بهایی به انسان میدهد
که از همه موجودات بیشتر است.وی اضافه کرد:
ا ینکه جوان سه ماه از سربازی مرخصی نرود،
اینها جوان را سرخورده میکند ،ما با جاهای
دیگر فرق میکنیم و حتی موارد معدود از این
دست هم نباید وجود داشته باشد.رییس سازمان
قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بر ضرورت
حمایت دستگاههای مختلف در این حوزه تاکید
ک رد و از اقدامات نیروهای مسلح در کاهش
جرایم قدردانی کرد.
بارش در دامنههای البرز و زاگرس

غبار در آسمان در شهرهای صنعتی

معاون سازمان محیط زیست اعالم کرد:

مخالفت محیط زیست با ساخت معدن درزیستگاه یوز

معاون سازمان محیط زیست اعالم کرد این سازمان در نشست
هیئت دولت با احداث معدن  D۱۹در یکی از زیستگاههای حساس
ی وز ایرانی صد در صد مخالفت میکند اما تصمیم نهایی خارج از
اختیارات سازمان است.
ف رهاد دبیری معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط
زیست نسبت به احتمال درخواست احداث معدن موسوم به D۱۹
در یکی از حساسترین زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی گفت :حداقل
تکلیف معاونت ما و به دنبال آن سازمان محیط زیست با این معدن
روشن است .به دلیل آنکه این معدن واقع در منطقه حفاظت شده
ماست و قانوناً نیز ما تا اینجای کار با موضع مخالفت جلو رفتهایم.
د بیری در تشریح روال قانونی صدور پروانه معادن در مناطق
ح فاظت شده گفت :ماده  ۳قانون حفاظت بهسازی محیط زیست
م یگوید وقتی سازمان محیط زیست میخواهد یک محدودهای را
حفاظت شده اعالم کند قبل از اینکه به شورای عالی محیط زیست
ببرد تا تصویب شود باید موافقت دو وزیر را داشته باشد وگرنه اص ً
ال
نمیتواند درخواستش را در دستورکار شورای عالی برای تصویب قرار
بدهد .یکی موافقت وزیر جهاد کشاورزی است از این جهت که در
آنجا طرحهای جنگلداری و مرتعداری در حال اجرا نباشد چون اگر
ب اشد ممنوعیت نه ولی محدودیتهایی ممکن است ایجاد کند به
ویژه اگر منطقه مورد نظر پارک ملی باشد .یکی هم موافقت وزیر
صنعت ،معدن و تجارت که قب ً
ال وزیر صنایع و معادن نام داشت از
این جهت که آنجا طرحهای بهرهبرداری از معادن در حال اجرا نباشد
ی عنی پروانه اکتشاف و بهرهبرداری به عنوان حقوق مکتسبه صادر
نشده باشد.
وی ادامه داد :اما بعد میگوید که اگر جایی محدوده حفاظت
شده اعالم شد ،بعد از آن اگر بخواهند معدنی را استخراج کنند باید
موافقت شورای عالی محیط زیست را بگیرند .بنابراین بهرهبرداری از
معادن در این محدودهها ممنوع نیست اما موکول به موافقت است.
ش اید ماهانه درخواست چندین معدن به سازمان برسد و جلسات
شورای عالی از  ۵۰سال پیش به این طرف چون باید حتماً رئیس
جمهوری هم در آن حضور داشته باشد سالی یک بار و نهایتاً ممکن
است سالی دو بار تشکیل شود .آنقدر هم موضوع داریم که نمیتوان
هر درخواست معدنی به نام هرکسی و با هر ابعادی و در هر نقطهای
را در این شورا بیاوریم و اص ً
ال نوبت به اینها نمیرسد.
به گفته وی شورای عالی محیط زیست دهههای پیش اختیار
خودش را به وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست

واگذار کرد که اگر این دو دستگاه تفاهم کنند به منزله تأیید این
شوراست.
برای ساخت معدن در زیستگاه یوز وارد مذاکره نمیشویم

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود :از آن
به بعد این دو دستگاه با هم جلسات تعاملی دارند که وقتی در یک
منطقه درخواست معدن میآید وزارت صنعت و معدن حمایت میکند
و سازمان محیط زیست مخالفت میکند .در این جلسه ،اگر محدوده
مورد نظر در حاشیه منطقه باشد ،نمونههای دیگری جای دیگر داشته
باشد یا ارزش زیستگاهی نداشته باشد سازمان موافقت میکند .اما
اگر در داخل و وسط منطقه باشد ،یا جایی باشد که حساسیت باالیی
دارد سازمان مخالفت میکند .سالیان سال است که بین ما و این
وزارتخانه در مورد بهرهبرداری از معادن یعنی صدور پروانه اکتشاف و
بهرهبرداری مجادله و نهایتاً تعامل هست که معدن احداث بشود یا نه
و این روال کار ماست.
د بیری با اشاره به موضع سازمان در خصوص احداث معدن
آنومالی شمالی یا  D۱۹تصریح کرد :در مورد این موضوع خاص ما
ا یستادهایم و در آخرین نامه هم که به امضای خانم ابتکار رسیده
گفتهایم که این چون درون منطقه ماست و زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
هم هست ما نمیتوانیم موافقت کنیم .در نتیجه این درخواست اص ً
ال
به کمیسیون تعامل دو دستگاه نرسید چرا که ما گفتیم اینجا زیستگاه
یوز است و یوز برای ما حساسیت دارد و نمیتوانیم در این مورد وارد
مذاکره شویم .این را اعالم کردیم و آخرین نامه هم که از سمت ما
ارسال شد و به امضای خانم ابتکار هم رسید اوایل آذرماه بود و گفتیم
بر خالف اهمیتی که معدن  D۱۹برای شما دارد ما نمیتوانیم موافقت
کنیم زیرا برای ما هم اهمیت فوقالعاده دارد.
وی تأکید کرد :در اشترانکوه لرستان هم این مشکل را داشتهایم
که بهترین معدنشان در بهترین منطقه ما بود و همیشه این تعارض
وجود داشته است اما به هر صورت در این مورد ما ایستادگی کردیم
و االن از دست این دو سازمان خارج است .با مخالفت ما االن این
بستگی به خود دولت دارد که چه تصمیمی بگیرد .یا به شورای عالی
میرود و یا هیئت وزیران در این مورد تصمیم میگیرد .چون قانونی
هم داریم که سال  ۱۳۵۳تصویب شده و هنوز تغییر نکرده است و
م یگوید مواردی که بین سازمان با یک دستگاه دیگر اختالف نظر
و جود دارد به لحاظ مصالح عالی مملکت تصمیم با رئیس جمهور
است .به همین دلیل حاال ممکن است این موضوع در نشست هیئت
وزیران مطرح شود.

تصمیم نهایی خارج از اختیارات سازمان محیط زیست/کلید
نجات یوز در دستان روحانی است

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد:
در صورت طرح درخواست معدن  D۱۹در نشست هیئت دولت خانم
ابتکار همه مقاومت الزم را خواهند داشت .ما نامه رسمی به امضای
خانم ابتکار را هم ارائه خواهیم کرد که نوشتهایم ما به دلیل اهمیت
آ ن زیستگاه نمیتوانیم موافقت کنیم .دبیری در پایان با تأکید بر
اینکه سازمان محیط زیست صد در صد در نشست هیئت دولت با
این درخواست مخالفت میکند تصریح کرد :اینکه رئیس جمهوری چه
تصمیمی بگیرند خارج از اختیارات سازمان است و ما امیدواریم که
بتوانیم قانعشان کنیم.خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته بود ابتکار که
پیشتر مخالفتش با آغاز به کار معدن سنگ آهن  ۱۹-Dرا به دلیل
نابودی یک زیستگاه حیاتی یوز با قید «فعال» اعالم کرده بود اکنون
باید در نشست هیئت دولت بر سر این موضوع به مذاکره بنشیند.معدن
آنومالی شمالی یا  D۱۹که استخراج سنگ آهن در محدوده آن در
دستور کار دولت قرار گرفته ،بین دوشهرستان بافق و اردکان مشترک
است و در میان دو زیستگاه ارزشمند یوز قرار گرفته است .این معدن که
یکی از بزرگترین ذخایر معدنی آهن در کشور به شمار میرود در جنوب
پناهگاه حیات وحش دره انجیر و شمال منطقه شکار ممنوع آریز واقع
شده است .به گفته کارشناسان و براساس مطالعات انجام شده و تصاویر
بدست آمده از یوزپلنگ آسیایی از سال  ۱۳۹۰تاکنون ،این منطقه یکی
از مهمترین کریدورهای مهاجرتی یوزپلنگ در کشور است .دست کم
 ۶یوزپلنگ از همین منطقه بینابینی برای جابجایی میان منطقه دره
انجیر و مناطق آریز و بافق استفاده کردهاند .این در شرایطی است که
کل جمعیت یوزپلنگ کشور کمتر از  ۴۰عدد برآورد می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری معتادان متجاهر  ۲۱برابر شده است

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ظرفیت
پذیرش مراکز نگهداری معتادان متجاهر  ۲۱برابر
ش ده است گفت:ظرفیت مراکز نگهداری ،درمان،
مراقبت و بازتوانی معتادان به  ۱۲هزار و  ۶۰۰نفر
رسیده است.
ا نوشیروان محسنیبندپی در بازدید از مرکز
ن گهداری و آسیب اخوان شهرستان مالرد ،با
ب یان اینکه در سال  ۹۲حدود  ۴۰۰نفر ظرفیت
پ ذیرش مراکز نگهداری معتادان بوده است،
گ فت :با هماهنگی و تعامل صورت گرفته میان
دستگاههای اجرایی و الزامات ماده  ۱۶پیشگیری،
د رمان و توانمندسازی معتادان در دولت یازدهم

روند مطلوبی دارد و اکنون ظرفیت مراکز نگهداری،
درمان ،مراقبت و بازتوانی معتادان به  12هزار و
 600نفر رسیده است.
و ی با اشاره به پراکندگی این مراکز در
سراسر کشور برایمردان و زنان ،ادامه داد :بهزیستی
د ر استان کرمان قطب آموزشی TCدرمان
ا جتماعمحور و در استان سیستان و بلوچستان
م راکز نگهداری ،حمایت و مراقبت کودکان را
راهاندازی کرده است.
وی در واکنش به سوء استفادههای سیاسی
ا ز مسئله معتادان متجاهر ،اذعان کرد :در
د ولت یازدهم با دستور شخص رئیس جمهور و

ت اکیدات مکرر وی و همچنین دستورات خوبی
که در این زمینه وجود داشته ،با هماهنگیهای
صورت گرفته میان دستگاههای مرتبط ،ظرفیت
پ ذیرش مراکز نگهداری معتادان متجاهر ۲۱
برابر شده است.
م حسنیبندپی عالوه بر افزایش ظرفیت،
ب ر بکارگیری پروتکلهای علمی در روند
نگهداری و بازتوانی معتادان تاکید کرد و گفت:
ب کارگیری پروتکلهای علمی و تجدیدنظر در
پ روتکلها قبلی و استفاده از تیم کارشناسی
ا ساتید دانشگاهها در همه زمینهها عالوه بر
حوزه بهداشت و درمان ،در حوزههای مددکاری

اجتماعی ،اجتماع پذیری ،حرفه آموزی ،مهارت
آموزی نیز انجام شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ،تشریح کرد:
ف راهمآوری امکانات برای اشتغال این افراد و
اختصاص  ۱۰درصد از اعتبارات اشتغال بهزیستی
در اختیار وامهای اشتغالزایی برای بهبهودیافتگان
است.
و ی با اشاره به اینکه در بهزیستی مسکن
ب هبودیافته در دستور کار داریم ،گفت :این
ت غییر رویکرد در دولت باعث شده تا اثربخشی
و راندمان بهبود معتادان افزایش چشمگیری
داشته باشد.

یک هزارو  500واحد مسکونی به خانوارهای دارای فرزند معلول تحویل می شود

مدیرعامل بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان می گوید ،تا پایان علوی است ،گفت :در این راستا برای ارتقا سالمت بیش از  60هزار مادر
امسال بیش از یک هزار و  500واحد مسکونی به خانوارهای دارای فرزند باردار 720 ،هزار سبد کاالیی با  14نوع قلم کاال تحویل شده و بیش از
معلول در کشور تحویل داده می شود.
 8هزار دانشجوی مناطق محروم نیز هم اکنون تحت پوشش این بنیاد
« موسی برزگری سلطان احمدی»  ،افزود :امسال  550واحد قرار دارند.
مسکونی برای خانوارهای دارای فرزندان معلول در روستاها و شهرها به
به گفته وی  ،در راستای حمایت از کارآفرینی ،بنیاد علوی تفاهم
 نامهای را با بانک سینا امضا کرده است تا در  31استان برای انجام
واجدین شرایط واگذار شده است.
وی با بیان اینکه  11هزار و  300خانوار در کشور دارای فرزندان کارآفرینی 200میلیارد ریال( 20میلیارد تومان) تسهیالت پرداخت کند.
م علول هستند ،گفت :با همکاری بنیاد مستضعفان ،بنیاد مسکن ،هر کارآفرین نیز می تواند تا  20میلیارد ریال( 2میلیارد تومان) از این
بهزیستی ،خیرین مسکن ساز و سازمان ملی زمین و مسکن در نظر داریم تسهیالت استفاده کند.وی با بیان اینکه پرداخت هرگونه تسهیالت در
در  4سال آینده تمام این خانوارها صاحب مسکن شوند.
این زمینه با نظارت کامل انجام می شود ،اظهارداشت :این تسهیالت
برزگری سلطان احمدی ،با بیان اینکه محرومیت زدایی در چارچوب با نرخ سود  18درصد پرداخت می شود که  5درصد سود آن را بنیاد
اقتصاد مقاومتی و حمایت از مناطق محروم کشور از عمده اهداف بنیاد علوی 5 ،درصد دیگر را استانداران  31استان و  8درصد باقی مانده توسط

کارآفرینان پرداخت می شود.برزگری سلطان احمدی ایجاد معیشت پایدار
درمناطق محروم کشور و توانمند سازی این مناطق را از دیگر اهداف
بنیاد مستضعفان در مناطق محروم کشور عنوان کرد و افزود :در این
راستا تاکنون بنیاد در منطقه قلعه گنج در بین سه استان هرمزگان،
کرمان ،سیستان و بلوچستان  300میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و
با راه اندازی یک واحد دامپروری بزرگ در این منطقه پرورش بز مورسیا
اسپانیایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج در دستور
کار ما قرار گرفته است که روزانه هر راس آن بیش از  2.5کیلوگرم شیر
می دهد .وی گفت :تاکنون بیشتر استان ها آمادگی خود را برای توسعه
پایدار مناطق محروم استان های خود اعالم کرده اند تا بنیاد علوی با
اجرای طرح های اقتصادی و اجتماعی همانند قعله گنج با کارآفرینی
بتواند در توانمند سازی این مناطق مشارکت کند.

کشف انواع قرص روان گردان و متادون در حوزه  ٣گمرک فرودگاه امام خمینی

گمرک ایران از کشف و ضبط بیش از هفت
کیلوگرم تریاک و پنج هزار عدد انواع قرص های
روانگردان و متادون در آذرماه امسال خبر داد.
د ر دولت یازدهم شاهد رکوردشکنی کشف
م واد مخدر و پیش سازهای سنتی و صنعتی و
همچنین انواع روانگردان ها در گمرک بوده ایم ،به

گونه ای که فقط پارسال  290تن انواع مواد مخدر
و پیش ساز کشف شد.
ب ه گزارش کانال خبری گمرک جمهوری
ا سالمی ایران و برپایه گزارش کشفیات حوزه
3گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ،آذرماه امسال
م قدار هفت کیلو و  174گرم تریاک و پنج هزار

و  851عدد انواع قرص روانگردان و متادون کشف
و ضبط شد .کشفیات مواد مخدر توسط ماموران
گ مرک در ماه های اخیر سیر صعودی داشته و
ب طور عمده به دلیل تجهیز گمرکات مسافری
ب ه تجهیزات کنترلی پیشرفته ،افزایش آموزش
ک ارکنان در حوزه مواد مخدر صنعتی ،سنتی و

قرص های روان گردان و همچنین دیگر اقدامات
ا طالعاتی -امنیتی توسط ماموران گمرک بوده
ا ست .گمرک ایران سال گذشته از سوی مرکز
اطالعات و امنیت سازمان جهانی گمرک به عنوان
یکی از گمرکات برتر جهان در مبارزه با مواد مخدر
شناخته شد.

م دیرکل پیش بینی و هشدار سریع
ه واشناسی با هشدار به کودکان ،سالمندان و
بیماران تنفسی گفت :طی سه روز آینده هوای
شهرهای صنعتی و پرجمعیت غبارآلود خواد بود.
احد وظیفه با اشاره به آخرین نقشه های
پیش یابی هواشناسی افزود :طی سه روز آینده
هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران ،البرز،
ق م ،قزوین ،مرکزی اصفهان و تبریز غبارآلود
خ واهد بود از این رو به کودکان سالمندان و
بیمالران تنفسی توصیه می شود از ترددهای غیر
ضروری بپرهیزند.
و ی ادامه داد :یکشنبه و دوشنبه با عبور
امواج تراز میانی در برخی مناطق شاهد بارش
ه ای پراکنده در دامنه های زاگرس مرکزی و
ب خش هایی از مرکز ،دامنه های جنوبی البرز
مرکزی و شرق کشور خواهیم بود.
م دیرکل پیش بینی و هشدار سریع
ه واشناسی تاکید کرد :همچنین از اواخر وقت
یکشنبه تا دوشنبه بارش در بخش های شمال
ش رق کشور و مناطق زاگرس مرکزی رخ می
د هد که این بارش ها در استان های لرستان
و چهارمحال و بختیاری از شدت بیشتری
برخوردار است.
وظیفه گفت :بیشینه و کمینه دمای تهران
برای امروز به  15و  6درجه سانتیگراد می رسد.
نقص فنی موتور هواپیمای  MDتهران-شیراز تابان

بازگشت هواپیما به مهرآباد

یک فروند بوئینگ  MDمتعلق به شرکت
ه واپیمایی تابان لحظاتی پس از برخاستن از
فرودگاه مهرآباد یک موتور خود را از دست داد
که خلبان پرواز هواپیما را به مهرآباد برگرداند و
در باند پرواز به زمین نشست.
پرواز تهران-شیراز شرکت هواپیمایی تابان
بعد از ظهر امروز لحظاتی پس از بلند شدن از
باند فرودگاه مهرآباد به علت از دست دادن یکی
ا ز موتورها دچار نقص فنی میشود که خلبان
ت صمیم میگیرد هواپیما را به فرودگاه مهرآباد
برگرداند.
این هواپیما ساعت  ۱۸:۳۰به وقت تهران
از زمین بلند میشود که به علت از دست دادن
ی ک موتورش ساعت  ۱۸:۴۰مجبور به فرود
د ر مهرآباد می شود و خوشبختانه مسافران
در کمال سالمت هستند و هواپیما هم مشکل
دیگری نمیبیند.
ه واپیمای  MDتابان به رجیستر EP-
 TBBبه سالمت در فرودگاه مهرآباد فرود آمد و
مسافران از آن پیاده شدند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی
ضمن تائید این خبر به خبرنگار فارس گفت که
ش رکت هواپیمایی تابان در حال پیگیری برای
اختصاص هواپیمای جایگزین و اعزام مسافران به
فرودگاه شهید دستغیب شیراز است.
رضا جعفرزاده گفت :طی مدت زمانی که
مسافران منتظر پرواز جایگزین هستند ،از آنها در
فرودگاه مهرآباد پذیرایی به عمل میآید.
سخنگوی سازمان انتقال خون:

بیش از  150هزار نفر در آذر ماه امسال
خون اهدا کردند

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به
اینکه در ماه گذشته  150هزار و  525نفر در
سراسر کشور خون اهدا کردند ،گفت :این رقم
نسبت به مدت مشابه سال پیش  2.7درصد رشد
داشته است.
ب شیر حاجیبیگی در ارتباط با میزان
ا هدای خون در آذر ماه امسال اظهار داشت:
 154هزار و  522نفر در این مدت خون اهدا
کردند که بیشترین میزان رشد اهدای خون در
این ماه مربوط به استانهای خوزستان ،کرمان و
کردستان بوده است.
وی افزود :خوزستان با  20درصد ،کرمان
 1 6درصد و کردستان با  11درصد بیشترین
رشد اهدای خون را از آن خود کردند.
سخنگوی سازمان انتقال خون خاطرنشان
کرد :میزان اهدای خون در آذر ماه امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل  2.7درصد رشد داشته
است.
ح اجیبیگی در پایان گفت :همچنین
ا ز ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه 2
م یلیون و  782هزار و  816واحد خون
و فرآورد ههای آن بین مراکز درمانی و
بیمارستا نهای سراسر کشور توزیع شده که
این رقم نیز یک درصد نسبت به مشابه سال
قبل افزایش داشته است.

