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اخبار
رئیس پلیس فتا خبر داد؛

جزئیات انهدام باند پولشویی بینالمللی
در پایتخت

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از
دستگیری عامالن باند پولشویی بینالمللی در
عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و
گفت :اعضای این باند به صورت بینالمللی اقدام
به پولشویی میکردند.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به
اینکه فردی با مراجعه به پلیس فتا اعالم شکایت
کرد که مبلغی بدون اطالع وی از حسابش
برداشته شده است ،در بررسی تخصصی صورت
گرفته مشخص شد وجه برداشته شده ابتدا به
حساب متهم واریز و او نسبت به خرید ارز با
هویت خود اقدام کرده است.
وی ادامه داد :در همین حال چندین پرونده
مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و
به این ترتیب رسیدگی به شکایت پرونده های
مطرح شده در دستور کار ماموران پلیس فتای
استان تهران قرار گرفت.
سرهنگ کاکوان با اشاره به اینکه طی
بررسی های پلیسی ،آدرس و محل اختفای
متهمان مورد شناسایی قرار گرفت ،افزود:
در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه
پرونده های مذکور با پرونده های متهم اصلی
در ارتباط است به دست آمد .وقتی که اتهام
پولشویی اعضای باند محرز شد پلیس با دریافت
دستور و نیابت قضایی متهم ردیف اول را در
مخفی گاهش به دام انداخت .با انتقال متهم به
پلیس آگاهی وی در اعترافاتش گفت :در کمپ
پناهندگان یونان با ایرانی هایی دوست و آشنا
شدم و بعد که آنها اقامت گرفته و ساکن یونان
شده اند ابتدا به عنوان مطالبه بدهی شان از
ایران درخواست همکاری کرده ولی بعد از مدتی
متوجه شدم که آنها اقدام به برداشت وجه از
حساب مردم می کنند و بعد از گرفتن این پول
ها ،پول های دریافت شده را به حساب ما واریز
می کنند .من هم درصدی از این پول ها را به
عنوان دستمزد برداشته و مابقی را به صورت ارز
به یونان می فرستادم.
متهم در ادامه اعترافاتش افزود :یکی از
متهمانی که مدتی با من کار می کرد مبلغی از
پول های ما را سرقت کرده و به ترکیه فرار کرد.
از آنجایی که برای انجام کارها و فعالیت هایمان
احتیاج به یک عضو جایگزین داشتیم شخص
دیگری را به تازگی جایگزین وی کرده بودیم که
همین اقدام باعث لو رفتن فعالیت هایمان شد.
سرهنگ کاکوان با اشاره به اعترافات صریح
متهم درباره پولشویی افزود :با هماهنگی مقام
قضایی متهمان دستگیر شده به دادسرا اعزام
شدند و پس از صدور قرار سنگین در حال حاضر
در زندان به سر می برند.
وی با اعالم اینکه متهمان دستگیرشده
ایرانی و یونانی در جریان بازجویی ها منکر
اتهام پولشویی شده بودند ،افزود :با توجه به
اسناد و مدارک پلیسی متهمان که چاره ای
جز بیان حقیقت نداشتند به پولشویی اعتراف
کردند.
وی افزود :جالب اینجاست که متهم
اصلی در ابتدای امر خودش با افتتاح حساب
نزد تعدادی از بانک ها با هویت واقعی خویش
نسبت به پولشویی اقدام می کرد و با مسدود
شدن حساب های بانکی برای پولشویی مجبور
به هماهنگی با نفرات دیگر شده و خودش
به عنوان سر اکیپ تیم فعالیت داشت و
با استفاده از شبکه های اجتماعی با دیگر
متهمان مستقر در خارج از کشور ارتباط
برقرار می کرد.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هشدار داد:
عدم استفاده مشتریان از رمز یک بار مصرف
در ورود به بانکداری مجازی بهترین راه برای
کالهبرداری سایبری است چرا که متهمان اصلی
در خارج از کشور نسبت به مدیریت سرقت از
حساب های بانکی ایرانیان می کنند.
وی افزود :در صورت مشاهده موارد
مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به نشانی
 www.cyberpolice.irقسمت گزارشات
مردمی شکایت های خود را ثبت کرده و منتظر
تماس کارشناسان پلیس فتا باشید.
فرمانده انتظامی نجف آباد خبر داد؛

انهدام باند حرفه ای سند نمره خودرو

فرمانده انتظامی نجف آباد گفت :اعضای
یک باند حرفه ای که تعداد  ۱۵دستگاه اتوبوس
مسافربری و سه دستگاه سواری را سند نمره
کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ محمدرضا خدادوست افزود:
ماموران اداره جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی شهرستان نجف آباد مطلع شدند
افرادی با راه اندازی یک تعمیرگاه غیر مجاز
اقدام به سند نمره کردن وسایل نقلیه می
کنند که بررسی موضوع به صورت ویژه در
دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :ماموران پس از دریافت
حکم قضائی به مجل اعزام شدند و ۱۰
دستگاه اتوبوس بنز  ،سه دستگاه اتوبوس ولوو
 ،دو دستگاه اتوبوس اسکانیا ،یک سواری بنز ،
یک پژو و یک دستگاه سواری پراید را که سند
نمره کرده بودند کشف کردند.
این مقام انتظامی افزود :در این خصوص
پنج متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت
سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده
شدند.
سرهنگ خدادوست با اشاره به اینکه
در بازرسی از تعمیرگاه این افراد  ۴۸جفت
پالک و  ۲۵عدد تسمه حک شاسی کشف
شد اظهار داشت :این افراد قصد داشتند
این خودروها را وارد سامانه حمل و نقل
کنند که با اقدام به موقع پلیس از این اقدام
جلوگیری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد،
از مردم خواست :در صورت مشاهده هر گونه
موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۱۱۰
به پلیس اطالع دهند.
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وزیر رفاه انتقاد کرد:

فکری برای افزایش میزان سالمندان در دو دهه آینده کنیم

وزیر رفاه نسبت به شیوع معضلی تحت عنوان
آزارساختاری در جامعه انتقاد کرد و گفت :امروزه
در قالب رفتارهایی یکدیگر را آزار میدهیم؛ این در
حالی است که باید همواره از خود سؤال کنیم که
چه مقدار در حل مشکالت دیگران دخیل بودهایم.
علی ربیعی در همایش ملی مناسبسازی
معابر ،گفت :باید به مناسبسازی به عنوان یک
اقدام فیزیکی و عملیاتی فکر و به عنوان فلسفه
اجتماع توجه کنیم زیرا بحث زیست اخالقی یک
جامعه موضوعی است که ما نسبت به آن مسئولیت
داریم ،به عنوان مثال باید به مواردی مانند اعتیاد،
فرزند آزاری به دنبال راهکارهایی باشیم که چگونه
از آثار آنها در جامعه کم کنیم.
ربیعی افزود :میزان انسانی بودن جامعه به
میزان توجه جامعه به کودکان ،معلوالن و افرادی
که نمیتواند از امکانات جامعه به عدالت استفاده
کنند ،بستگی دارد.
ربیعی تصریح کرد :روزی ما رشد منفی را در
کشور شاهد بودیم و امروز حدود  11درصد رشد
را در سه سال گذشته شاهد هستیم اما مواردی در
جامعه آسیب میبینند و در قالب رشد جامعه میسر
نمیشوند و آن زیست اخالقی جامعه است.
وزیر رفاه زیست اخالقی را ثمره چیزهایی
دانست که در جامعه رخ داده و سیاستگذاریهای
جامعه بر روی آن اثر دارد و گفت :میزان تنشی که
انسان به جامعه وارد میکند و میزان آرامشی که
انسان از جامعه میگیرد زیست اخالقی را تشکیل
میدهد ،میزان مساعدتی که فرد به جامعه میکند

و میزان مساعدتی که جامعه به فرد میکند تمام
این موارد زیست اخالقی را شکل میدهد.
وی تأکید کرد :باید این چشمانداز عمومی را
در جامعه ایجاد کنیم که به سمت زیست اخالقی
باال حرکت کنیم و هر ایرانی در پایان روز با خود
فکر کند که چقدر برای جامعه مؤثر بوده است
و مناسبسازی یکی از بحثهای زیست اخالقی
است.
وزیر رفاه مناسبسازی معابر را در ذیل زیست
اخالقی معرفی کرد و گفت :من فکر میکنم عمل
اخالقی یک جامعه در این مؤثر است که چقدر
جامعه را برای حضور افراد ناتوان مهیا کرده است.

در یک جامعه با توجه به میزان آرامش و تنشی که
به جامعه میدهیم و به تبع آن آرامش و تنشی
که از جامعه میگیریم اگر نتوانیم زیست اخالقی
خوبی داشته باشیم نمیتوانیم مناسبسازی برای
معلوالن هم انجام دهیم.
وی افزود :با معلوالن ،کودکان کار و
کودکآزاری روبهرو هستیم و با افرادی سرو کار
داریم که به لحاظ ناامنی که جامعه برای آن مهیا
کرده دچار اعتیاد شدهاند ،همچنین با پدیده طالق
مواجه هستیم و من فکر میکنم برای مناسبسازی
جامعه باید بیش از این درباره زیست اخالقی
صحبت کنیم.

ربیعی با تأکید بر اینکه باید مناسبسازی
رفتاری با معلول داشته باشیم افزود :جامعه ایران
رو به سالمندی است و در دو دهه آینده میزان
سالمندی در کشور افزایش مییابد و میزان
استرسی که از جامعه میگیریم باعث شده است
که سالمندان ما هم به نوعی به سمت معلولیت
حرکت کنند.وزیر رفاه تصریح کرد 100 :هزار
بیمار روانی مزمن در ارتباط با سازمان بهزیستی
وجود دارد و قطعا باید الزامات حقوقی به این افراد
اختصاص دهیم.
ربیعی گفت :متأسفانه امروز الزامات،
مناسبسازی را یک امر اجباری میدانند و هیچ
وقت به این فکر نمیکنند که شاید یک روز معلولی
در این ساختمانها زندگی کند .من فکر میکنم
باید هم در ساختوسازهای جدید و ساختمانهای
قدیمی جدیتر به فکر مناسبسازی محیط باشیم.
وی گفت :قطعاً ما نیاز به کار بیشتری داریم
و باید کاری کنیم که معلوالن با احساس خطر
کمتر در ساختمانها حرکت کند .اما امروز یک فرد
معلول با استرس از پلههای یک ساختمان پایین
میآید یا باید منتظر کمک چند نفر باشد.
ربیعی از مناسبسازی در پارکها و بوستانها
و ساختمانها خبر داد و گفت :باید به افرادی که
مناسبسازی را در دستور کار خود دارند پاداش
اجتماعی دهیم.ربیعی گفت :همچنین بهتر است
جریانی اجتماعی با این عنوان که (همه بیاید برای
کودکان و معلوالن زندگی بهتری را فراهم کنیم)
ایجاد کنیم.

واکنش ابتکار به ساخت «شهرک صنعتی ایران-چین» در جاسک؛

برداشت بیرویه خاک از جزیره هرمز نگران کننده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار ورود دستگاه های
نظارتی در خصوص برداشت بی رویه خاک در جزیره هرمز شد.
معصومه ابتکار افزود :جزیره هرمز یکی از مناطق ارزشمند کشور
است و یکی از مراکز تحقیقاتی مهم دریایی سازمان حفاظت محیط
زیست در این جزیره قرار دارد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما برداشت بی رویه خاک
از جزیره هرمز است ،تصریح کرد :در این خصوص نگرانی خود را از
طریق منابع رسمی اعالم کردهایم.
ابتکار با اشاره به اینکه حال در هرمز یا برداشت بی رویه صورت
می گیرد یا قاچاق  ،خاطرنشان کرد :هم برداشت بی رویه خاک که
موجب تخریب جزیره هرمز می شود هم قاچاق خاک هرمز که امری
غیرقانونی است موجب مشکالت زیست محیطی می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه خواستار بازنگری در خصوص

موضوعات مطرح شده هستیم ،اضافه کرد :جزیره هرمز یکی از جزایر
ارشمند خلیج فارس و کشور است و نباید ذخایر طبیعی کشورمان
به این شکل اجازه بهره برداری پیدا کنند تا ظرفیت های مهمی
همچون گردشگری آسیب ببیند و امیدوارم نظارت ها بر این موضوع
افزایش یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص موضوع ساخت
«شهرک صنعتی ایران-چین» در جاسک و مشکالت زیست محیطی
مطرح شده در این خصوص خاطرنشان کرد :همه طرح ها در مرحله
امکان سنجی باید مطالعه ارزیابی زیست محیطی داشته باشند و
فرقی ندارد چه مصوبه دولت داشته باشند و چه خیر  .دولت بر این
موضوع تأکید دارد.
ابتکار در پایان گفت :در دولت یازدهم این موضوع خیلی جدی
گرفته شده و هیچ طرحی بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشده و

این شهرک صنعتی ایران-چین باید بررسی شود و مساحت آن دیده
شود و ارزیابی زیست محیطی آن رسیدگی شود.

وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد:

وزیرآموزش و پرورش در جمع معاونان
آموزش متوسطه کشور ،تربیت را یک امر شدنی
دانست که در محیط مدرسه باید اتفاق بیفتد.
فخرالدین دانش آشتیانی در گردهمایی
معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و
پرورش استانها که در باشگاه فرهنگیان تهران
برگزار شد ،ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه
(س) اظهارکرد :یکی از چالشهای پیش رو در
آموزش وپرورش ،اقتصاد و کمبود منابع مالی است
که در این زمینه دو راه حل وجود دارد ،یکی ادامه
همین رویه که نتیجه آن مواجه شدن با مشکالت
بیشتر خواهد بود و دیگر انتخاب راهکار جدید در
این حوزه است که البته نیازمند گذشت زمان است.
وی تصریح کرد :آموزش و پرورش با موضوع
کمبود منابع مالی روبرو نیست ،بلکه با یک بحران
مالی مواجه است که در تالش هستیم تا با یک راه
حل اساسی و تکیه بر منابع غیردولتی این مشکل
را مرتفع کنیم.
دانش آشتیانی افزود :تجهیزات هنرستان ها
باید به روز باشد و این به روزرسانی امکانات با سرانه

بحران مالی در آموزش و پرورش

فعلی هنرستانها امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد :مدرسه محوری را باید
از حالت شعار خارج کنیم و به آن جامه عمل
بپوشانیم و اقداماتی را در این زمینه انجام دهیم
که نشان دهنده مدرسه محوری باشد.
وزیرآموزش وپرورش با اشاره به رویکرد سند
تحول به سمت تربیت ،گفت :همه فعالیت ها
باید بر تربیت متمرکز شود ،زیرا تربیت جدای از
آموزش نیست و این طور نیست که کار تربیتی
تنها در اختیار مربی پرورشی باشد ،بلکه تربیت یک
امرشدنی است و دانش آموز باید در مدرسه وتحت
تاثیر همه عوامل ،تربیت شود.
وی افزود :تمام عوامل مدرسه به عنوان یک
واحد آموزشی در کنار خانواده و جامعه در تربیت
دانش آموز نقش دارند.
دانش آشتیانی گفت :آراستگی و یا عدم
آراستگی محیط مدرسه در تربیت دانش آموزان
موثراست و هرچه محیط آموزشی منظم تر باشد،
تاثیر آن بر تربیت بچه ها بیشترخواهد بود.
عضو کابینه تدبیر وامید تصریح کرد :برای رفع

بسیاری مشکالتی که در مدارس وجود دارد ،نیازی
به منابع مالی نیست ،بلکه تنها با مدیریت صحیح
می شود وضعیت را تغییر داد.
وی افزود :محیط مدرسه الزاما نباید تجملی
باشد ،بلکه باید آراسته وتمیز باشد تا دانش آموزی
که وارد مدرسه می شود ،احساس کرامت کند.
وزیرآموزش وپرورش نقش معلم در تربیت
دانش آموزان را کلیدی دانست و افزود :موضوع
تعامل در مدرسه بسیار با اهمیت است ،معلمی که
تخصص دارد ،اما فاقد مهارت تعامل با دانش آموز
است ،موفق نخواهد بود ،در صورتی که اگر معلم
مهارت داشته باشد،اما فاقد تخصص کافی باشد ،به
نسبت موفق تر از معلم بدون مهارت است.
دکتر دانش آشتیانی خاطرنشان کرد :معلم
باید،انگیزه های درونی دانش آموزان را تقویت کند
تا رقابت بین دانش آموزان ،باعث صدمه به روحیه
آنان نشود.
وی گفت :برای ارتقای کیفیت آموزش
وپرورش باید برآموزش حرفه ای مهارت ها به
معلمان تمرکز کنیم.

وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد :معلم باید با
رفتارش شادابی و انگیزه دانش آموزان را در مدرسه
ارتقا دهد واعتماد به نفس آنان را تقویت کند.
وی آموزش خانواده ها را از ضروریات دانست
و افزود :علی رغم نقش کلیدی خانواده در تربیت
دانش آموزان ،سرمایه گذاری کافی در این زمینه
پیش بینی نشده است ،بنابراین فشارهای اجتماعی،
اقتصادی و درگیری های خانوادگی بر روی دانش
آموزان تأثیرگذار است.
وزیر آموزش وپرورش افزود :بحث توسعه
متوازن رشته های تحصیلی از موضوعات بسیار
مهم است ،اما برای رسیدن به این توسعه نباید
هدایت تحصیلی دانش آموزان اجبار صورت گیرد و
باید طبق برنامه ،فرآیند رسیدن به توسعه متوازن
طی شود.
دکتر دانش آشتیانی تصریح کرد :موضوع
هدایت تحصیلی باید مانند سال های قبل از پایه
نهم آغاز شود و زمینه رشد استعدادهای دانش
آموزان را فراهم کند و خود دانش آموز براساس
عالقه ،مسیر ادامه تحصیل خود را انتخاب کند.

معاون ساماندهی امور جوانان:

خروجی نخبگان از کشور سیر نزولی پیدا کرده است
معاون ساماندهی امور جوانان گفت :بر اساس آمار جهانی
خروجی نخبگان از کشور سیر نزولی پیدا کرده و سطح مشارکت رشد
بسیار فزایندهای داشتهایم.
محمدرضا رستمی در بازدید از پروژه های عمرانی حوزه ورزش
و جوانان استان همدان ،افزود :آنچه که من در این سفر و همواره به
آن تاکید دارم این است که ما برای نسل جوان یکی از مهمترین و
اساسی ترین پیام های شکل گیری جمهوری اسالمی ایران یعنی
«ستقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» را به خوبی منتقل و به صورت
شفاف تببین کنیم چرا که اگر برای نسل جوان روشن نشود که این
شعار در زمان کنونی به چه معناست و چه کاربردی دارد آنگاه ما از
اهداف و آرمان های انقالب دور خواهیم شد.
وی افزود :تاکید ما در دولت یازدهم بر عملیاتی کردن این شعار
کلیدی است که در واقع این شعار وجه ممیز نظام جمهوری اسالمی
ایران با نظام های سایر کشورهاست.
معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه توضیح داد :استقالل در
زمان حال و برای جوانان امروز به این معناست که کاری نکنیم تا
نخبگان اجتماعی ،اقتصادی و علمی از کشور خارج شوند و تمام
تالشمان را به کار بگیریم تا زمینه و فرصت حضور موثر این نخبگان

را در کشور مهیا کنیم.اهمیت این موضوع در این است که اگر این
سرمایه های مادی و معنوی جوان از کشور خارج شوند بدون تردید ما
کشوری وابسته خواهیم شد .کشوری وابسته به کشورهایی که جوانان
ما به آن مهاجرت کرده اند و استقالل ما از بین خواهد رفت.
رستمی مفهوم آزادی در جامعه امروز را اینگونه توضیح داد :در
موضوع آزادی که پیام دوم نظام جمهوری اسالمی است باید بدانیم
که جوان هر نسل با نسل قبل تفاوت هایی در عقیده ،اندیشه و تفکر
دارد و وظیفه کنونی ما در مفهوم آزادی این است که اجازه بیان
عقیده ،اندیشه و تفکر را در چارچوب قانون به جوانان امروز بدهیم
تا مبنای توسعه و پیشرفت کشور شود و جامعه را به جلو سوق دهد.
او در خصوص مفهوم جمهوریت و اسالمیت در جامعه کنونی
گفت :جمهوریت اما در مشارکت جوانان معنا می شود اگر امروز شاهد
این هستیم که جوانان در برابر تعرضات خارجی مشارکت فعاالنه
دارند و در صحنه های اجتماعی همانند انتخابات ،راهپیمایی ۲۲
بهمن و ...اقتدار جمهوری اسالمی را به نمایش می گذارند این همان
مشارکت عمومی است که نشان از جمهوریت دارد.
رستمی با بیان اینکه دولت یازدهم تمام تالش خود را کرد تا مشارکت
عمومی و اجتماعی و سیاسی جوانان را ارتقا دهد افزود :اگر احزاب سیاسی

توسعه و فعالیت آنها حمایت و تقویت شود و جوانان توانمند به عضویت
احزاب شناسنامه دار درآیند و  ...در انتخابات و صحنه های مختلف حضور
پررنگ داشته باشند همه اینها تقویت کننده جمهوریت نظام است مسئله
ای که خط مشی انقالب بوده است.
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد :من معتقدم تمام
کسانی که در برابر این مفاهیم مقاومت و مخالفت می کنند باعث
خروج نخبگان و سرمایه های مادی و معنوی از کشور شده و به ریشه
های این جمهوریت صدمه می زنند.
وی در ادامه به عملکرد دولت یازدهم در این سه محور اشاره
کرد و عنوان داشت :تالش دولت یازدهم همواره بر این بوده است
که در این سه محور برنامه ریزی منسجم داشته باشد و خوشبختانه
امروز می توانیم ادعا کنیم که بر اساس آمار جهانی خروجی نخبگان
از کشور سیر نزولی پیدا کرده و سطح مشارکت رشد بسیار فزاینده
ای داشته ایم .سازمان های مردم نهاد جوانان که نمادی از مشارکت
نهادمند اجتماعی است از  ۵۰سمن در شروع دولت یازدهم اکنون
به  ۱۵۰۰سمن رسیده است و تا پایان دولت یازدهم نیز به ۲۵۰۰
سمن دست خواهیم یافت که اینها نشانه های ارزشمندی برای توسعه
اقتصادی و اجتماعی کشور است.

ضرورت تشکیل مدیریت متمرکز برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت  :تشکیل
مدیریت متمرکز که باید در راس آن ستاد مبارزه با
مواد مخدر  ،وزارت کشور و نیروی انتظامی قرار گیرد،
برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر ضروری است .
سید صادق طباطبایی نژاد ،افزود :حدود  ۳۰سال
از مبارزه با مواد مخدر در کشور می گذرد و برای این
مبارزه شهدای زیادی نیز تقدیم شده است  ،افرادی
بسیاری نیز که عرضه و تولید و قاچاق مواد مخدر را
بر عهده داشتند ،اعدام شدند ،اما هنوز با این اقدامات
در حوزه کاهش عرضه و تقاضا مواد مخدر صنعتی و

شیمیایی بطور کامل موفق نبوده ایم.
وی با هشدار به اینکه شیوع مصرف مواد مخدر
صنعتی و شیمیایی و روان گردانها از نوع عادی به
حالت متجاهر تبدیل می شود ،اظهار کرد :مسئله جرم
و جنایت در حوزه مواد مخدر بسیار فراوان شده و باید
نگاه ها از سمت برخوردهای شدید قضایی و انتظامی
به سمت تقویت مسایل فرهنگی تغییر کند.
نماینده مردم اردستان در مجلس ادامه داد :در
حال حاضر در حوزه مسایل فرهنگی نقص هایی داریم
که البته مباحث اقتصادی مانند بیکاری  ،باعث تشدید

مصرف مواد مخدر بویژه در میان جوانان شده است.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه اشکال جدید مواد
مخدر براحتی در دسترس افراد قرار می گیرد ،گفت:
با توجه به معضالت و آسیبهای زیادی که بیشترین
آنها ناشی از مصرف مواد مخدر بوجود می آید باید
مسووالن تحول اساسی در نگاه به نوع مبارزه و مقابله
با اعتیاد داشته باشند .عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی  ،نقش نهادهای مدنی را در کنار دولت
برای مقابله با اعتیاد بسیار موثر دانست و تصریح کرد:
ایجاد کمپ های ترک اعتیاد از سوی نهادهای مدنی و

با کمک گرفتن از تجارب افرادی که در گذشته معتاد
بوده و به پاکی رسیده اند ،می تواند معتادان را به عدم
مصرف مواد مخدر با شیوه ها و روشهای کارساز و
کارآمد تشویق کند .طباطبایی نژاد تاکید کرد :البته
باید این کمپ های ترک اعتیاد با نظارت ستاد مبارزه
با مواد مخدر فعالیت کنند تا هیچ ضرب و شتمی برای
معتادانی که می خواهند مواد مخدر را ترک کنند،
صورت نگیرد و آنها با گفتاردرمانی ،حمایت های
مشاوره ای و غیره بتوانند به بهبودی و پاکی همیشگی
دست یابند.

خبر کوتاه
واکنش و توصیه سخنگوی ناجا به
اصناف درباره ولنتاین

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا درباره فروش
اقالم مرتبط با ولنتاین در برخی فروشگاهها اعالم
کرد که هماهنگیهای الزم در این خصوص با
اصناف مربوطه انجام شده و آنان باید بر فعالیت
این واحدها نظارت کنند.
سردار سعید منتظرالمهدی در پاسخ به
اینکه آیا پلیس درباره روز ولنتاین و محصوالتی
که در این روز در فروشگاهها عرضه میشود
نظارت میکند یا خیر ،گفت :سال گذشته نیز
بخشنامهای جعلی از پلیس را در این زمینه
منتشر کردند .ما معتقدیم که در ایران اسالمی
هر روز ،روز ابراز محبت است و همه دنیا به
دنبال این هستن که از فرصتهای مختلف برای
شادی و ابراز محبت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما ایرانیان بیشترین
فرصتها را برای جمع شدن دور هم و ابراز
محبت داریم ،اظهارکرد :اینکه جشن تولد یا
جشن تکلیف میگیریم یک همگرایی اجتماعی
است و اتفاقا توصیه دین ما نیز این است که به
یکدیگر محبت کنید و به یکدیگر هدیه بدهید
ولی این روابط باید در چهار چوب شرع و دین
باشد.
سخنگوی ناجا درباره فعالیت اصناف نیز
گفت :واحدهای صنفی نباید نمادهایی داشته
باشند که مغایر قوانین و شرع باشد و این موضوع
مختص به تمام سال است .در این مورد نیز با
اصناف و صنوف هماهنگیهای الزم انجام شده و
خود اصناف باید نظارت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این یک موضوع
اجتماعی است ،گفت :در صورتی که الزم باشد
پلیس هم وارد خواهد شد ،اما اولویت ما این
است که مسائل اجتماعی به شکل اجتماعی حل
و فصل شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور انتقاد کرد

بیتوجهی مسئوالن به قانون
مناسبسازی معابر

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
برنامه سوم توسعه گفت :در این برنامه آمده که
ظرف دو سال ،مناسبسازیها در ساختمانها،
اماکن عمومی و دولتی ،فرودگاهها و غیره انجام
شود که نشده و در برنامه پنجم هم آوردیم.
محسنیبندپی در همایش ملی
مناسبسازی اماکن و معابر گفت :سازمان
بهداشت جهانی به حضور  15درصد معلوالن
در جوامع اشاره میکند ،این در حالی است
که پیشبینیهای ما نشان میدهد که تنها 2
تا 2.5درصد افراد جامعه ایرانی نیازمند حمایت
و خدمات توانبخشی هستند.
وی با اشاره به اینکه باید در برنامههای
مناسبسازی شرایط حضور این قشر را در جامعه
فراهم کنیم گفت :قطعا باید برای نابینایان و
ناشنوایان نیز مناسبسازیها رعایت شود تا
آنها بتوانند با رفع محدودیتها و تسهیل شرایط
ارتباطی در محیطهای اجتماعی حاضر شوند.
محسنیبندپی افزود :باید به افرادی که
به علت بیماری یا سایر موارد در دوره زمانی
مشخصی دچار محدودیتهای جسمانی
میشوند نیز توجه کنیم.
وی یکی از شاخصهای توسعه یافتگی را
مناسبسازی دانست و گفت :سازمان بهزیستی
«سامانه معبر» را به تازگی ایجاد کرده تا معلوالن،
سالمندان و افرادی که دارای محدودیتهای
حرکتی هستند ،در صورت مشاهده مشکل در
تردد خود با این سامانه اطالع دهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به
برنامه سوم توسعه گفت :در این برنامه آمده که
ظرف دو سال ،مناسبسازیها در ساختمان ها،
اماکن عمومی و دولتی ،فرودگاهها و غیره انجام
شود که نشده تا جایی که در برنامه پنجم توسعه
مجدد بر آن تاکید کردیم و اکنون با وجود داشتن
قانون برنامههای توسعه و همچنین تصویبنامه
هیات وزیران در سال گذشته و قانون حمایت از
حقوق معلوالن که بر مناسبسازی تاکید دارند،
باز هم نتوانستیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
وی افزود :بنابارین طی  2دهه فعالیت
کشور در حوزه مناسبسازی فقط  20درصد
توانستیم موفق عمل کنیم و در این حوزه بسیار
کند هستیم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خبرداد

بسته شدن پرونده نوسازی تاکسیهای
فرسوده پایتخت تا نیمه نخست 96

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از
نوسازی 10هزارو  700دستگاه تاکسی فرسوده
از ابتدای سال تاکنون خبر داد.میثم مظفر با
اعالم این خبر گفت :خوشبختانه باید اعالم کنم
از حدود  6000تاکسی پیکان فرسوده ای که در
پایتخت تردد می کردند ؛ تنها  900دستگاه باقی
مانده است که انشاءاهلل به زودی این تعداد نیز از
ناوگان تاکسیرانی شهر تهران حذف خواهند شد.
وی با بیان اینکه قطعا پرونده نوسازی پیکان های
فرسوده در آینده بسیار نزدیک در تهران بسته
خواهد شد ،تصریح کرد :در  6ماه اول سال آینده
پرونده نوسازی تاکسی های فرسوده در شهر تهران
کامال بسته خواهد شد.مظفر خاطرنشان کرد :طبق
قانون باید در هر سال  3تا  4هزار تاکسی فرسوده را
نوسازی کنیم که ناوگان تاکسیرانی پایتخت دچار
فرسودگی نشود.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر
تهران با انتقاد از رانندگانی که تاکنون مدارک خود
را برای دریافت وام نوسازی تاکسی تکمیل نکرده
اند ،ادامه داد :اعالم می کنیم قبل از اتمام سال 95
؛ باید هرچه سریع تر نسبت به تضامینی که بانک ها
از آنان خواسته اند ،اقدام کنند .مظفر افزود :بانک ها
بنا به شرایطی که دارند ،ممکن است در سال آینده
تا ماه ها نسبت به پرداخت تسهیالت امتناع ورزند.
وی با تاکید براینکه تاکسیرانان پایتخت باید عدم
همکاری بانک های عامل را با دفاتر تاکسیرانی و یا
شرکت های خصوصی تاکسیرانی درمیان بگذارند،
گفت :درحال حاضر بانک پارسیان در تهران این
تعهد را داده است که طی روزهای آینده تشکیل
پرونده را برای وام نوسازی تاکسی ها دنبال کند.

