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اخبار
معاون وزیر رفاه:

 50درصد دانشآموزان فقیر بازمانده
از تحصیل تحت پوشش نهادهای
حمایتی هستند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی درباره ارتباط فقر با بازماندگی
از تحصیل گفت :کودکانی که به علت فقر به
مدرسه نمیروند ،قاعدتا باید تحت پوشش
سازمان بهزیستی و کمیته امداد باشند .در پروژه
شناسایی که سال گذشته انجام دادیم مشخص
شد بیش از  50هزار نفر و به عبارتی  50درصد
کودکان شناسایی شده ،تحت این دو نهاد قرار
دارند.
احمد میدری درباره تصمیمات اتخاذ شده
پیرامون رفع فقر آموزشی و کمک به بازگشت
کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد :معاونت
رفاه وزارت رفاه طرح شناسایی کودکان بازمانده
از تحصیل را در مقطع ابتدایی در سال  ٩٥کلید
زد .به منظور جمع آوری اطالعات اقتصادی و
اجتماعی و بازگرداندن کودکان کار به چرخه
تحصیل و آموزش ،سامانهای ایجاد کردیم و
بر اساس اطالعات جمع آوری شده با کودکان
بازمانده از تحصیل تماس گرفتیم.
وی افزود :البته این پروژه با دشواریهایی
روبرو بود و شناسایی بازماندگان از تحصیل به
علت در دست نبودن اطالعات و شمارههای
تماس تمام آنها به سختی صورت گرفت.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای سال جاری نیز
باید منتظر ارسال اطالعات از سوی آموزش و
پرورش باشیم عنوان کرد :باید از ابتدای مهر با
همکاری وزارت آموزش و پرورش کدهای ملی
دانش آموزان را دریافت و به ثبت احوال ارائه
کنیم تا مشخص شود چه تعداد از افراد در سن
مدرسه ،به مدرسه نرفته اند و در واقع از تحصیل
بازماندهاند .باید با آموزش و پرورش در این
خصوص به توافق برسیم.
میدری درباره ارتباط فقر با بازماندگی
از تحصیل گفت :کودکانی که به علت فقر به
مدرسه نمیروند ،قاعدتا باید تحت پوشش
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
باشند .در پروژه شناسایی که سال  95انجام
دادیم ،مشخص شد بیش از  50هزار نفر و
به عبارتی  50درصد کودکان شناسایی شده
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار
دارند .مشغول بررسیهای تکمیلی در استانها
هستیم که علت نرفتن به مدرسه مشخص شود
که میتواند از معلولیت گرفته تا عوامل فرهنگی
متفاوت باشد.
ثبتنام قالیبافان و رانندگان در
سامانه رفاهی
وی همچنین درباره ادامه فعالیت پنجره
رفاهی دولت برای دریافت خدمات اجتماعی
گفت :قرار است امسال ثبت نام قالیبافان و
رانندگان از طریق سامانه را برای ساماندهی
وضعیت این اقشار داشته باشیم اما هنوز جزئیات
آن مشخص نیست و دستگاههای اجرایی باید
برای اجرا ما را همراهی کنند.

باید ساز و کار قانونی برای مقابله با
خرید و فروش حیوانات ایجاد شود

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان
داشت :برای جلوگیری از قاچاق و نگهداری گونه
های بومی ،بعنوان یک عامل بازدارنده ضرر و
زیان تعریف کرده ایم که برای ۹۵درصد مردم
بازدارنده است.
مهندس امیر حسین داداشی درباره شکار
و خرید حیوانات بااشاره به مراکز خرید پرندگان
در خیابان مولوی گفت :این مراکز در دهه  ۸۰به
دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی جمع آوری و امروز
به مرکزی در آزادگان منتقل شدند.
وی با تاکید بر اینکه باید ساز و کار قانونی
برای مقابله با خرید و فروش حیوانات ایجاد
شود ،اظهار داشت :تا زمانی که عرضه نباشد،
تقاضا نخواهد بود زیرا هر کسی که چیزی می
فروشد ،برای آن مشتری نیز پیدا خواهد کرد.
رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست بیان
داشت :سازمان محیط زیست در راستای وظایف
ذاتی که دارد ،اقدامات مختلفی برای مبارزه با
قاچاق حیات وحش انجام می دهد .یکی از راه
هایی که برای جلوگیری از قاچاق و نگهداری
گونه های بومی انجام می دهیم ،تعیین ضرر و
زیان برای این افراد است تا به عنوان یک عامل
بازدارنده مطرح شود .این جرایم عموما برای ۹۵
درصد مردم بازدارنده است تا به سراغ خرید و
فروش حیوانات نروند .دکتر پیام محبی رئیس
جامعه دامپزشکان کشور نیز با اشاره به خرید
حیوانات توسط مردم گفت :انسان ها با گیاه و
آوردن حیواناتی مانند پرنده و ماهی نیازهای
خود را رفع می کنند اما برخی نیز از این سطح
عبور می کنند و به دنبال حیوانات غیر متعارف
می روند.وی تصریح کرد :هرچه برای داشتن
حیوانات خانگی متعارف فشار بیاوریم ،افراد
بیشتر به سمت حیوانات خانگی غیر متعارف
می روند .رئیس جامعه دامپزشکان کشور
درباره حوزه سالمت و بهداشت حیوانات خانگی
غیرمتعارف اظهار داشت :در ایران در زمینه
حیوانات خانگی متعارف ،دانش کافی و تجهیزات
الزم برای دامپزشکی این نوع حیوانات را در
اختیار داریم اما وقتی از حیوانات غیر متعارف
استفاده می شود ،اطالعاتی درباره بیماری های
آنها نداریم و اساسا نمی دانیم چگونه زندگی
می کنند تا رفاه آنها را به دست بیاوریم یعنی
پیچیدگی آنها خیلی بیشتر از حیوانات متعارف
خانگی است.وی در یک گفتوگوی رادیویی
درباره چالش هایی که آوردن حیوانات نامتعارف
به خانه ایجاد می کنند ،گفت :عالوه بر بیماری
هایی که ممکن است بین انسان و حیوانات ایجاد
شود ،به طبیعت نیز آسیب وارد می شود زیرا
حیوانات در طبیعت با یک باالنسی زندگی می
کنند اما وقتی یکی از این حیوانات را حذف می
کنید ،این باالنس و تعادل را حذف می کنید.

اجتماعی

وزیر کار :عوامل گرایش به اعتیاد در کشور تغییر کرده است
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 وزیر کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی گفت:عوامل گرایش به اعتیاد از جمله انگیزه های
اجتماعی رو آوردن به آن و طبقات اجتماعی
مصرف کننده فرق کرده است و این مساله نیاز
به بررسی و دانش جدید برای کاهش آسیب دارد.
علی ربیعی در یازدهمین کنگره بینالمللی
دانش اعتیاد در سالن همایش های رازی افزود:
انگیزه های اجتماعی به شدت در مصرف معتادان
 ،دخالت دارد و این انگیزه های اجتماعی با انگیزه
های اجتماعی  30سال گذشته فرق کرده است.
وی ادامه داد :طبقه اجتماعی مصرف کنندگان
مواد مخدر نیز تغییر کرده است؛ در گذشته هنگام
بحث اعتیاد ،ذهن بی اختیار به سمت محله های
خاص یا طبقات اجتماعی خاصی می رفت اما امروز
این مرزها برداشته شده است.
وزیر کار گفت :امروز روابط و عوامل سنتی در
گرایش به اعتیاد  ،دستخوش تغییرات زیادی شده
است و بطورمثال تنوع مصرف نیز متفاوت شده و
این تغییرات نیاز به دانش جدیدی دارد.
ربیعی تاکید کرد :باید روی عوامل گرایش
به اعتیاد بیش از گذشته بررسی کرد و بطورمثال

باید به این سئواالت پاسخ داد که آیا افسردگی به
تنهایی اعتیاد به دنبال دارد  ،فقر در بروز اعتیاد
موثر است یا اینکه ناکامی های اجتماعی -برغم
اینکه فرد کامروایی های ظاهری دارد و دیگران
حسرت آن را می خورند  ،در آن دخالت دارد و

اینکه آیا کنش های سیاسی بر سمت و سوی
مصرف مواد ،تاثیری دارد.
وی اضافه کرد :هنگامی که ظرفیت های
بومی جامعه نتواند به حجم مساله ای پاسخ بدهد
 ،آن مساله می تواند تبدیل به آسیب شود ؛ امروز

ابزارهای اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی کشور
نتوانسته اند به پدیده اعتیاد برغم آنکه زندگی ما را
درگیر کرده است ،پاسخ دهند.
وزیر کار گفت :ظرفیت موجود جامعه برای
کنترل و محدود سازی پدیده هایی مانند اعتیاد
کافی نیست و نیاز به راهکارهای جدیدی در این
زمینه داریم.
ربیعی با اشاره به بین المللی بودن مساله
اعتیاد افزود :در مساله حمل و فروش مواد مخدر ،
انگیزه های اقتصادی دخالت دارند.
به گزارش ایرنا ،یازدهمین کنگره بینالمللی
دانش اعتیاد در  25موضوع از پیشگیری و درمان
و کاهش آسیب تا جنبه های مختلف اجتماعی،
زیستی و روانی با محور گفتمان اجتماعی ،برگزار
شده است.
گفتنی است  643مقاله در این کنگره پذیرش
شده و  42پنل تخصصی و سه کارگاه برگزار می
شود.
این کنگره بینالمللی به مدت سه روز با
حضور مهمانانی از اسپانیا ،اتریش ،استرالیا ،یونان
و ترکیه ادامه دارد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور هشدار داد:

رئیس سازمان بهزیستی کشور در زمینه رشد اعتیاد زنان هشدار
داد و گفت :اعتیاد زنان در جامعه ،شتاب گرفته است.
انوشیروان محسنی بندپی در یازدهمین کنگره بینالمللی دانش
اعتیاد افزود :در گروه سنی  15تا  29سال به ازای هر  6.6مرد  ،یک
زن معتاد و در گروه سنی  30تا  44سال به ازای هر  15.7مرد ،یک
زن و در گروه سنی  45تا  64سال 16.6 ،زن وجود دارد.
وی تصریح کرد :همچنین همزمان شاهد گرفتار شدن کودکان
در دام اعتیاد هستیم.
رشد طالق ،حاشیه نشینی و شمار کودکان کار
محسنی بندپی ادامه داد :امروز با توجه به سبک زندگی و
تحوالت فناوری ،شاهد رشد آسیب های اجتماعی مانند کودکان کار،
مفاسد اخالقی ،طالق و حاشیه نشینی هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:طبق نظر سنجی های انجام
شده 90 ،درصد مردم ،اعتیاد را مهمترین آسیب اجتماعی کشور
می دانند.
محسنی بندپی اضافه کرد :اعتیاد ،هویت و وظیفه مندی فرد را
تحت تاثیر قرار داده و اختالالت روحی و روانی را تشدید می کند
و اثر هم افزایی در بروز جرائم کوچک و بزرگ و شیوع آسیب هایی
مانند طالق دارد.
وی یادآور شد :پیمایش شیوع شناسی اعتیاد ،هشدارهایی به

شتاب در رشد اعتیاد زنان
ما می دهد که باید راهکارهای علمی برای آن یافت ،براساس این
پیمایش ،چهار و نیم درصد جمعیت  15تا  64سال کشور دچار
مصرف مواد مخدر هستند.
وی خاطرنشان کرد :برغم اینکه بیشتر ین ماده مصرفی معتادان،
تریاک است اما رشد مصرف مواد صنعتی و روانگردان را داریم .مصرف
همزمان چند ماده از دیگر هشدار های پیمایش شیوع شناسی اعتیاد
است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :برای کنترل اعتیاد ،
الگوهای ارتقا یافته در محالت را بکار گرفتیم و تسهیل گرانی در این
زمینه آموزش دادند و کارزارهای رسانه ای برگزار شد ؛ همچنین پنج
هزار تیم اجتماع محور نیز در این رابطه به کار گرفته شد.
محسنی بندپی با اشاره به خط ملی اعتیاد با شماره ، 09628
افزود :مراکز اجتماع محور موسوم به تی سی برای درمان اعتیاد بهتر
از کمپ های ترک اعتیاد و مراکز اقامتی و سرپایی بهتر عمل کرده
اند بنابراین این مراکز اجتماع محور را که  10سال بود فراموش کرده
بودیم  ،دوباره آن را احیا کردیم و در یک سال گذشته  17مرک تی
سی با روش های جدید راه اندازی شده است.
مراکز ترک اعتیاد کودکان و نوجوان در  6استان
وی ادامه داد  :همچنین مراکز درمان اعتیاد کودک و نوجوان در
 6استان راه اندازی شده است .

وی از الگوی دادگاه درمان مدار به عنوان مهم ترین اقدام
بهزیستی با همکاری قوه قضائیه در جهت کاهش آسیب اعتیاد نام
برد و گفت :در این طرح  ،نگاه مجرم گرایانه به معتادان متجاهر سخت
در دسترس به نگاه بیمارگونه تبدیل شد و اکنون این طرح نیز در 6
استان به صورت آزمایشی در حال اجرا است .
محسنی بندپی در ادامه از راه اندازی سامانه هوشمند در
بهزیستی برای پایش و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی و اشتغال
بهبود یافتگان اعتیاد خبر داد .

جاده ها و نیز اعمال مجازات های سختگیرانه تر
برای رانندگان پرخطر تاکید کرد.
وی در پاسخ به سؤال دادستان کل کشور
مبنی بر اینکه آیا در کشورهای دیگر برای رانندگان
وسیله نقلیه عمومی ،کنترل ها و نظارت های
بیشتری صورت می گیرد؟ افزود :آموزش رانندگان
بخش حمل و نقل عمومی در برخی از این کشورها
بسیار ویژه است به گونه ای که نمرات منفی
برای رانندگان حمل و نقل عمومی در مقایسه
با رانندگان خودروهای شخصی بیشتر است؛ در
برخی کشورها اگر راننده ای در تصادفی موجب
قتل شود شش ماه زندانی و تا  20هزار دالر نیز
جریمه می شوند که این نشان می دهد که قوانین
و مقررات دنیا سختگیرانه است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :در کشور ما
کسانی که از مواد افیونی و الکلی استفاده می کنند
تا  6ماه حق رانندگی ندارند و به مراجع قضائی نیز
معرفی می شوند.
به گفته وی ،در کشورهای دیگر که مصرف
مواد الکلی منعی ندارد اگر راننده در صندلی جلو
همراه داشته باشد حتماً با او برخورد می شود که
این نشان می دهد برای کنترل رفتار راننده در دنیا
مقررات سختگیرانه وضع می شود.
مهری افزود :سال گذشته فرمانده ناجا در
پیشنهادی به رئیس جمهور درخواست تشکیل
ستاد راهبردی برای رسیدگی به تصادفات و جان
باختگان را داد که ظاهرا ً در قالب الیحه ای از سوی
وزرای راه و شهرسازی کشور به مجلس ارائه شده
است.
وی گفت :هدف از این اقدام این است که
در بحث مدیریت سوانح رانندگی در کشور به
جز اقدامات کمیسیون ایمنی راه و شورای عالی
هماهنگی از ظرفیت سایر اعضای هیئت دولت هم
استفاده شود.

رئیس پلیس راهور ناجا بر نوسازی و بازسازی
ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح کشور تأکید
و تصریح کرد :هم اکنون  51هزار اتوبوس در سطح
کشور وجود دارد که حدود  18هزار اتوبوس در
حوزه راه فعال هستند و بقیه در داخل شهر و
روستا تردد می کنند که تعدادی از این اتوبوس
ها فرسوده اند؛ هم اکنون  40درصد اتوبوس های
موجود تهران فرسوده است.
مهری در بخش دیگری از سخنانش به افزایش
خواب آلودگی در برخی محورها در استان های
سمنان ،خراسان رضوی ،اصفهان ،یزد و کرمان به
سبب جاده های کویری اشاره کرد و گفت :باید
مناطق استراحتگاهی در این جاده ها افزایش پیدا
کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی بر افزایش اورژانس هوایی و زمینی و نیز
مجهز شدن هرچه بیشتر تجهیزات پلیس تأکید
کرد و گفت :در چند سال آینده تعداد خودروها به
حدود  30تا  40میلیون می رسد که باید اقبال به
هم حمل و نقل عمومی نیز بیشتر شود.
مهری درباره علت تصادفات در  18روز ابتدایی
شهریور امسال ،گفت :عمده تصادفات جاده های
برون شهری ناشی از سرعت غیرمجاز ،انحراف به
چپ ،بی توجهی به جلو ،خستگی و خواب آلودگی
و عدم رعایت حق تقدم بوده است.
وی گفت :ما  173کد تخلفاتی داریم که
امسال  40میلیون برخورد با تخلفات شده است که
 38درصد آن به وسیله دوربین بود و بقیه خودروها
از سوی مأموران متوقف شدند.
براساس اعالم سایت پلیس ،مهری گفت50 :
درصد کسانی که در حوادث رانندگی فوت می
کنند در بیمارستان و پیش از بیمارستان است که
باید امداد و نجات هوایی و پایگاه های اورژانس
تقویت شوند.

با اعالم اتمام طرح  ۲۴ساعته موسوم به رعد؛

شناسایی و دستگیری سارقان ،مالخران ،زورگیران و سارقان خرده

فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعالم اتمام طرح ۲۴
ساعته موسوم به رعد که در پلیس پیشگیری انجام شد با برشمردن
دستاوردهای این طرح از افزایش کالنتری ها و گشت های پلیس در
پایتخت خبر داد.
سردار حسین رحیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
اجرای طرح های امنیتی و پلیسی با جدیت در پایتخت دنبال میشود،
افزود :از شب گذشته تاکنون عملیاتی با عنوان رعد در سطح تمام
کالنتری های تهران به اجرا درآمد که با اجرای آن عالوه بر شناسایی
و دستگیری سارقان ،مالخران ،خرده فروشان مواد مخدر ،زورگیران و
سارقان خرده پا ماموران موفق به کشف  ۹۹دستگاه خودور سرقتی،
دستگیری  ۲۹۷سارق و مالخر و کشف  ۱۲۴۰قطعه انواع لوازم خودرو
و  ۲۸۴۰قلم انواع کاالهای سرقتی شدند.
رحیمی با اشاره به اینکه در عملیات شب گذشته ماموران پلیس
موفق به انهدام یک باند زورگیری سه نفره شدند ،افزود :اعضای این
باند اقدام به خرد کردن چک و همچنین ضرب و شتم افراد برای
زورگیری می کردند .در عملیات پلیس از داخل خودرو زانتیا متهمان
عالوه بر کشف حکم جعلی یک دستگاه بی سیم و لباس ماموران
پلیس نیز کشف شد و تحقیقات از متهمان این پرونده همچنان ادامه
دارد.
وی با اشاره به شناسایی و انهدام باند توزیع بی سیم در سطح

شهر تهران گفت :ماموران پلیس پیشگیری همچنین موفق شدند
باندی را شناسایی و منهدم کنند که به صورت کامال غیرقانونی اقدام
به قاچاق بی سیم به داخل تهران می کردند .از محل اختفای اعضای
این باند  ۸۸۶دستگاه بی سیم با برد باال و متوسط کشف و ضبط شد
که بررسی های پلیسی نشان می دهد اعضای این باند اقدام به فروش
این دستگاه بی سیم ها به باندهای تبهکاری می کردند.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره
افزایش گشت های کالنتری و همچنین کالنتری ها در سطح شهر
تهران گفت :نیازسنجی های الزم صورت گرفته و برخی از مناطق
شهرداری تهران که نیاز به افتتاح کالنتری هستند نیز شناسایی
شده اند .محل ساخت کالنتری و پایگاه پلیس راهور در این مناطق
جانمایی و تجهیز شده و در هفته نیروی انتظامی شاهد افتتاح آن
خواهیم بود.
رحیمی با اعالم اینکه گشت های موتوری و خودرویی در تهران
افزایش پیدا می کند ،افزود :همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش
تردد خانواده ها برای خرید لوازم التحریر و همچنین حضور دانش
آموزان در کالس های درس و مدرسه گشت های موتوری و خودرویی
تهران در سطح همه محله های تهران افزایش پیدا می کند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مرکز آالرم پلیس تهران
بزرگ از مدت ها پیش آغاز به کار کرده است ،افزود :تاکنون ۶۰۰

شهردار تهران گفت :هفته آینده در جلسه
ای با رئیس بنیاد مستضعفان مسائل پالسکو و
برون رفت از آن را به طور جدی مطرح می کنیم.
شهردار تهران در حاشیه یازدهمین
نمایشگاه زنان و تولید ملی با اشاره به دیدار روز
گذشته خود با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
گفت :در این دیدار درباره مسائل مختلفی
صحبت شد که یکی از مهمترین آنها موضوع
اشتغال بود.وی افزود :پس از صحبت با علی
ربیعی قرار شد کارگروه مشترکی ایجاد شود که
در آنجا برنامه های حوزه اشتغال عملیاتی شود و
گروهی هم نظارت کنند.
نجفی گفت :تعامل شهرداری با دستگاه
های اجرایی کم بوده است و به همین دلیل
شاهد هم افزایی مناسب نبوده ایم.شهردار تهران
افزود :در مواردی هم تعامل وجود داشته ،اما در
اجرا و نظارت اهتمام صورت نگرفته است که
امیدواریم این مشکل حل شود .وی در پاسخ به
سوالی درباره پالسکو نیز گفت :یکی از محورهای
فعالیت های ما در شهرداری هماهنگی و تعامل
با دستگاه های مختلف است.نجفی افزود :در
مورد ساختمان پالسکو مهمترین بخش برای
هماهنگی بنیاد مستضعفان است.شهردار تهران
ادامه داد ۲ :روز پیش با رئیس بنیاد صحبت
هایی کردیم و قرار شد هفته آینده بار دیگر
جلسه مشترکی بگذاریم و بر روی برنامه ها
و طرح های اجرایی برای حل مشکل پالسکو
همفکری کنیم .وی در پایان گفت :خطوط اصلی
برنامه ما و بنیاد در این جلسه مشخص خواهد
شد و سپس آنها را اجرایی خواهیم کرد.

دستگیری  ۱۹۱خرده فروش

اعمال مجازات های سختگیرانه تر برای رانندگان پرخطر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی بر افزایش اورژانس هوایی و زمینی به
منظور کمک به مصدومان سوانح رانندگی تاکید
کرد.
سردار تقی مهری در نشست با دادستان کل
کشور درباره حوادث رانندگی ،اظهارداشت :تعداد
جان باختگان از  27هزار و  700نفر در سال 84
به  16هزار نفر تا پایان سال  95کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال  84با هفت میلیون
و  600هزار خودرو مواجه بودیم که تعداد خودروها
در پایان سال  95به  19و نیم میلیون دستگاه
رسید ،گفت :همچنین تعداد موتور سیکلت ها از
 4میلیون در سال  84به 11میلیون و  500هزار
دستگاه در سال  95افزایش یافت و در مجموع
سال  31 ،95میلیون وسیله نقلیه تردد می کردند.
سردار مهری تعداد دارندگان گواهینامه را
بیش از  27میلیون نفر عنوان و بیان کرد :در سال
 ، 95حدود دو میلیون و  100هزار وسیله نقلیه نو
شماره گذاری شد و امسال هم بیش از  600هزار
دستگاه وسیله نقلیه افزوده شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی درباره آمار جان باختگان ناشی از تصادفات
اتوبوس ها در درون و برون شهرها ،گفت :در سال
 11 ، 92نفر در درون شهرها و  196نفر در خارج
از شهرها ،در سال  6 ،93نفر در درون شهرها و
 101نفر در برون شهرها ،در سال  ، 94هفت نفر
در درون شهرها و  179نفر در برون شهرها و در
سال  9 ، 95نفر در درون شهرها و  163نفر در
برون شهرها در سوانح رانندگی جان باختند؛ در
چهارماهه نخست امسال ،دو نفر در درون شهرها
و  42نفر در خارج از شهرها ،در تصادف رانندگی
جان خود را از دست دادهاند؛ در مجموع از سال 92
تا چهار ماه نخست امسال 718 ،نفر در تصادفات
درون و برون شهری اتوبوسها جان باختند.

شهردار تهران خبر داد:

دیدار شهردار تهران با رئیس بنیاد
مستضعفان برای حل مشکل پالسکو

کشف  ۸۵کیلو انواع مواد مخدر در پایتخت؛

رییس پلیس راهور در دیدار با دادستان کل کشور خواستار شد:

وی گفت :در چهار ماهه نخست امسال،
مجموع جان باختگان تصادفات رانندگی اعم از
سواری ،وانت و 5371...نفر بوده که در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  52نفر کاهش داشته
است.
رئیس پلیس راهور ناجا به نصب تجهیزات
الکترونیکی و دوربین ها طی سال های اخیر اشاره
و بیان کرد :قرار است تا پایان سال آینده 1800
دستگاه دوربین ثبت تخلف در جادهها نصب شود
که تاکنون  1200دستگاه نصب شده است که همه
اینها به  34هزار کیلومتر جاده اختصاص می یابد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی با اشاره به اینکه  217هزار کیلومتر جاده
برون شهری و نیز  450هزار کیلومتر جاده درون
شهری وجود دارد ،گفت :کلیه جاده های کشور
باید به سامانه های ثبت تخلف مجهز شوند تا از
این طریق بتوانیم رفتار رانندگان را کنترل کنیم.
به گفته سردار مهری ،بیش از  95درصد حمل
و نقل کشور ما زمینی است و از سوی دیگر حمل
و نقل ریلی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها
بسیار کمتر است.
وی با اشاره به مقایسه تلفات رانندگی ایران
با کشورهای آسیایی و دیگر نقاط جهان ،افزود :در
آسیا به ازای  10هزار وسیله نقلیه در سال 10 ،نفر
کشته می شوند که این عدد در کشور ما در سال
 84معادل  32نفر بود که در پایان سال  95به 5
نفر کاهش یافت .درحالی که میانگین جهانی 7.7
نفر است و در آمریکا  2.7نفر است.
مهری افزود :استفاده از وسیله نقلیه شخصی
در کشورهای اروپایی بسیار کم است و مردم بیشتر
از حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی استفاده می
کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به  3400نقطه
حادثه خیز در جاده های کشور بر ارتقاء ایمنی

خبر کوتاه

هزار صنف اعم از طال فروشی ها ،پاساژها و بانک ها به عضویت این
مرکز در آمده اند سازوکار این مرکز به این صورت است که در صورت
بروز کوچکترین مشکل آالرم در مرکز به صدا درآمده و ماموران به
سرعت اقدام خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه توقع ما بر آن است که بقیه اصناف نیز در
این مرکز عضویت پیدا کنند ،اظهار کرد :از نظر تجهیزات زیرساختی
فعالیت های خوبی در این مرکز انجام شده و امیدواریم بقیه نصناف
به عضویت این مرکز دربیایند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تقویت
کالنتری ها در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است ،ادامه
داد :از نظر من هر کالنتری در محدوده حوزه استحفاظی خود یک
ناجای کوچک است باید سعی کنیم تمام اختیارات الزم را به کالنتری
ها بدهیم زیرا با اشرافی که ماموران کالنتری در محل خدمت خود
دارند می توانند امنیت را برای مردم همان محله به بهترین شکل
ممکن به وجود بیاورند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه طرح های امنیت محله
محور از این پس هر هفته و در همه مناطق و در مجموع سرکالنتری
های پایتخت به اجرا درخواهد آمد ،خاطرنشان کرد :برخورد با کیف
قاپی ،زورگیری ،سرقت های خرد ،برخورد با خرده فروشان مواد مخدر
از اهم فعالیت این طرح در سطح کالنتری ها است

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران
بزرگ از کشف  ۸۵کیلو انواع مواد مخدر صنعتی
و سنتی در تهران خبر داد و گفت :در عملیات
شب گذشته  ۱۹۱نفر دستگیر شدند.
سرهنگ محمد بخشنده با اشاره به اجرای
طرح سراسری برخورد با خرده فروشان مواد
مخدر در سطح شهر تهران گفت :بر اساس
دستورات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر دنباله
دار بودن اجرای طرح های امنیت محله محور
در سطح همه محله های تهران طی  ۲۴ساعت
گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در
سطح تهران و در مناطق آلوده ای که از ابتدای
سال تاکنون شناسایی شده اند طرحی را به اجرا
درآوردند که به موجب آن در مدت زمانی ۲۴
ساعت  ۸۵کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و
ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه مواد مخدر کشف
شده از متهمان توزیع کننده بوده است ،افزود:
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در طول
عملیات های متعددی که به اجرا درآوردند موفق
شدند بخشی از توزیع کنندگان مواد مخدر را
دستگیر کنند و با استفاده از اطالعات این توزیع
کنندگان خرده فروشان مواد مخدر که در سطح
محله ها و بوستان ها اقدام به توزیع مواد مخدر
می کردند را نیز شناسایی کردیم .شب گذشته
با انجام یک عملیات گسترده مناطق شناسایی
شده پاکسازی شد و  ۱۹۱نفر خرده فروش مواد
مخدر در این عملیات شناسایی و دستگیر شدند.
بخشنده با اعالم اینکه برخی از دستگیرشدگان
دارای سابقه قبلی بودند افزود :متهمان دستگیر
شده به همراه مواد مخدر شناسایی شده از
قبیل گل ،شیشه ،گراس ،تریاک ،شیره تریاک
و هرویین به دستگاه قضا معرفی شدند .رئیس
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ افزود:
اجرای طرح های امنیت محله محور و همچنین
برخورد با خرده فروشان مواد مخدر جزو اولویت
های پلیس است و شهروندان می توانند هر گونه
اطالع درباره فعالیت مواد فروشان را با سامانه
پلیسی  ۱۱۰در میان بگذارند.

فعالیت  ۷۰تولید کننده نوشت افزار
در کشور

معاون دفتر تالیف کتب درسی وزارت
آموزش و پرورش گفت :در کتاب های درسی به
دنبال تعمیق ارزش های فرهنگی خاص کشور
هستیم و این جهت گیری را در تولید وسایل
کمک آموزشی نیز دنبال می کنیم.
یداهلل رهبری نژاد با بیان اینکه در کتاب
های درسی به دنبال تعمیق ارزش های فرهنگی
خاص کشور هستیم ،گفت :این جهت گیری را
در تولید وسایل کمک آموزشی نیز دنبال می
کنیم و به شکل های مختلف تالش می کنیم
هماهنگی در میان بخش های مختلف تولیدی
ایجاد شود .وی ادامه داد :اعتبارات تولید لوازم
کمک آموزشی با بخش خصوصی است زیرا
آموزش و پرورش تولید کننده ابزار کمک
آموزشی نیست .بخشی که در خود آموزش و
پرورش تولید می شود از طریق شرکت صنایع
آموزشی ارائه می شود که یک ارتباط تنگاتنگی
با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دارند
و کارشناسان این شرکت در جلسات تالیف کتاب
های درسی حضور دارند.معاون دفتر تالیف کتب
درسی وزارت آموزش و پرورش درباره سهم
شرکت صنایع آموزشی از بازار بیان کرد :برای
همه تجهیزات توسط شرکت امکان تولید
نیست اما تالش کردیم با معرفی این شرکت و
هماهنگی هایی که در زمینه تولیدات تجهیزات
داریم بخش های خصوصی را آگاه سازی کنیم.
سعید حسینی مدیرعامل مجمع نوشت
افزارهای ایرانی و اسالمی در یک گفتوگوی
رادیویی با اشاره به تحوالت در حوزه نوشت افزار
ایرانی اظهار کرد :در یک دهه گذشته تغییرات
خوبی در این حوزه رخ داده به طوری که در
گذشته تنها دو تولید کننده در این حوزه فعالیت
می کرد اما االن حدود  ۷۰تولید کننده نوشت
افزار در کشور فعالیت می کند که این به دلیل
حمایت مردم و خرید آنها از تولیدات داخلی
است.

