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پنج شنبه ۳ بهمن 1۳۹۸ 
۲۷ جمادی االول 1۴۴1 -شماره ۲۲۳۸۹

جـامعـه

دستگیری ۶۴۹ سارق و مالخر در پایتخت
با پرســه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم که مورد با اجرای طرح »رعد 32«

توجه کاربران قرار گرفته اســت. انتشــار نظرات کاربران به معنی تأیید آنها از 
سوی کیهان نیست.

خوابگاه سربازان آمریکایی
 طوبی عظیمی نژاد با انتشار کنایه آمیز این تصویر در واکنش به ادعای آسیب 
ندیدن سربازان آمریکایی در حمله سپاه به عین االسد نوشت: »خوابگاه سربازان 

آمریکایی بعد از ضربه  مالیم مغزی!«

دفن جنازه سربازان آمریکایی در زباله ها
 فاطمه سادات: »میگن در حمله به عین االسد اگرآمریکا تلفاتی داشت اعالم 
می کرد؛ عارضم خدمتتون که طبق گزارش واشــنگتن پســت، آمریکا از سال 
2004 تا 2008، جنازه بیش از 274 ســربازی که در کشــورهای افغانستان و 

عراق کشته شده بودن رو همراه زباله ها در ویرجینا دفن کرد.«
مزیت از دست رفته!

 فرید ابراهیمی: »تنها مزیت نســبی روحانی و ظریف این بود که میگفتن ما 
زبان دنیا را بلدیم؛ حاال که ترامپ و پمپئو هر روز دارن عین بلبل توئیت فارسی 

میزنن، کاًل گند زده شد به همون یک مزیت... «
برجام دیگه موضوعیت نداره

 علی سیســتانی: »حرف های ماکرون رو شــنیدین که گفت عالوه بر برنامه 
هسته ای باید موشک های بالستیک ایرانم جزو  توافق جدید باشه؟! دقیقا میگه 
توافــق جدید! این یعنی برجام دیگه براشــون موضوعیت نــداره! وقاحت این 
جماعت رو می بینید؟ برای همین میگم غنی سازی ۹۵ درصد باید شروع بشه، 
برای همین میگم باید موشک قاره پیما ساخته بشه تا تجربه ای بشه برای هفت 
نسل غربی ها که بفهمن نتیجه بدعهدی در توافق با ایرانی ها چه نتیجه ای داره! 
بــرای همین میگم جلوی مواد مخدری که به ســمت اروپا داره میره رو نباید 
گرفت، جلوی هجوم مهاجرین به ســمت اروپا رو نباید گرفت؛ ســاالنه شهید 

فراوان میدیم تا اروپایی امنیت داشته باشه و مارو تهدید هم بکنه.«
تفاوت سازش و مقاومت!

 علیرضا گرائی: »ماکرون: برنامه موشکی بالستیک ایران باید در توافق جدید 
گنجانده شــود! 1. سپاه عین االسد رو شخم زد، آمریکا جرات نکرد جوابی بده! 
2. دولــت یک و نیم ســال بعد از خروج آمریکا از برجام بــا اروپا مذاکره کرد، 
مکانیزم ماشــه فعال شد، سفره ها کوچک شد، خواسته های اروپا بیشتر! تفاوت 

مقاومت و سازش!«
جنایت علیه کودکان

 مهدی کیا: »ســال 1۹۹1 در چنین روزی، آمریکا یک کارخانه  شیرخشک 
در عراق را به عنوان بخشــی از عملیات طوفان صحرا بمباران کرد. آمریکا آنجا 
را به دروغ، کارخانه تولید ســالح شیمیایی اعالم کرد، اما در واقع این کارخانه، 
تنها تولیدکننده  غذا برای کودکان شیرخواِر یک ساله و کوچکتر در عراق بود.«

اشکال از گاوها نیست
 احســان تقدسی: » اتیوپی ۵4 و سودان 42 میلیون )رأس( گاو دارند ولی از 
کشورهای فقیر دنیا هستند. هلند 11 میلیون گاو دارد ولی شیر و لبنیات جهان 

را تامین می کند. قطعاً مشکل گاوها نیستند. به نظرتان مشکل در کجاست؟«
چرا سعودی نظام غیرعادی نیست؟

 سیاوش فالح پور: »اینکه نظام سعودی ۵ ساله مشغول نسل کشی در یمنه، 
با وجود تمام قطعنامه های شورای امنیت به لیبی سالح میفرسته، نخست وزیر 
لبنان رو در روز روشن گروگان میگیره، روزنامه نگار منتقدش رو در ترکیه قطعه 
قطعه می کنه، باعث نمیشــه یک نظام غیرعادی باشه؟ آها متحد آمریکاست؟ 

خب چرا زودتر نگفتید.«
مزیت تاخیر در انتخابات مجلس

 امانی: »االن کاندیداهای نمایندگی مجلس آنقدر در تالش و تکاپو هســتن، 
از این جلســه به اون جلسه، از این روستا به اون روستا؛ واقعا همه رو شرمنده 
خودشــون کردند، نمی دونم چرا وقتی میرن مجلس مثل ستاره سهیل ناپدید 

میشن دیگه کسی اونا رو نمی بینه! نمیشه انتخابات رو به تاخیر بندازند؟«
قضاوت را به مردم واگذار کنید

 محمد حسین مبینی: »کسانی که توسط شورای نگهبان رد صالحیت شدن 
به جای شــانتاژ در رسانه های داخلی و خارجی و مظلوم نمایی های بیخود چرا 
رســما از شورای نگهبان درخواست نمیکنن علت و مدارک ردصالحیتشون رو 

منتشر کنه؟...«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

 ارسال رایگان کتاب های درسی
برای دانش آموزان سیل  زده

تسنیم- مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی گفت: پس از حادثه 
ســیل اخیر تعداد 8 هزار و 861 جلد کتاب درســی برای دانش آموزان آسیب 
دیده ســیل اســتان هرمزگان و تعداد 42 هزار و ۹8 جلد کتاب درسی برای 
دانش آموزان آسیب دیده در حادثه سیل استان سیستان و بلوچستان در دوره و 

پایه های تحصیلی مختلف به صورت رایگان ارسال شد.
 افزایش 9 درصدی بودجه سازمان بیمه سالمت

در سال 99
ســازمان بیمه ســالمت- مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
بیمه سالمت گفت: بودجه ســازمان بیمه سالمت بر خالف موارد مطرح شده 
درباره بودجه این سازمان نســبت به سال گذشته نزدیک به ۹ درصد افزایش 

یافته است.
تغییر زمان آزمون المپیادهای علمی

فارس- مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی در بخشنامه ای اعالم کرد 
به دلیل بارندگی های اخیر که در برخی اســتان های جنوبی کشور، نظم و روند 
زندگــی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده و مشــکالتی بــرای خانواده ها و 
دانش آموزان ایجاد کرده است این مرکز برگزاری آزمون های المپیادهای علمی 
را به تعویق انداخته است و این المپیادها در تاریخ های 11 تا 16 بهمن ماه سال 

جاری برگزار می شود.
کمک ۵ میلیارد ریالی مردم تهران
به سیل زدگان از طریق کمیته امداد

کمیته امداد- مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: مردم نیک اندیش 
استان تهران از ابتدای وقوع سیل در جنوب کشور تاکنون چهار میلیارد و 14۳ 
میلیون ریال به صورت نقد و یک میلیارد و 800 میلیون ریال در قالب کاال به 

هموطنان سیل زده کمک کرده اند.
تهدید جان محیط بانان

 با صدور مجوز و فروش سالح شکاری
تسنیم_ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه 80 درصد 
از 140 محیط بان شهید توسط سالح های مجوزدار به شهادت رسیده اند، گفت: 
جمعیت حیات وحش کشــش وجود این حجم از سالح مجاز را ندارد و حاصل 
فروش سالح چیزی جز سوق دادن مردم به سوی تخلفات شکار و در نتیجه بروز 

درگیری میان متخلفان و محیط بانان نیست.

طوفان شدید در اسپانیا دست کم چهار 
کشته بر جای گذاشته است.

به گزارش یورونیوز، شــدت طوفان به حدی 
بود که بخش هایی از سیستم برق استان »خیرونا« 
دچار آســیب شده و برق بســیاری از واحدهای 
مسکونی قطع شد تا جایی که بیش از 200 هزار 

نفر در تاریکی فرو رفتند. مقامات راهنمایی و رانندگی اســپانیا گفته اند بسیاری 
از جاده ها به دلیل بارش برف غیر قابل عبور اســت. یک بزرگراه نیز در نزدیکی 
مرز فرانسه و اسپانیا در شــمال شرقی این کشور مسدود شد. این طوفان که از 
روز یکشنبه آغاز شده و سواحل جنوب شرقی این کشور را در نوردیده به سمت 
فرانسه در حال حرکت است. سرعت این طوفان در مناطقی به 140 کیلومتر در 
ساعت رسیده است به طوری که  مقامات منطقه »الیکانته« مجبور شدند فرودگاه 
این شــهر را تعطیل کنند. این طوفان در منطقه ای به وقوع پیوسته که همواره 
جزو گرم ترین بخش های اسپانیا به شمار می رود. اما در طوفان اخیر حدود چهار 
سانتیمتر برف روی زمین نشسته است. آژانس هواشناسی اسپانیا در 2۳ استان 
وضعیت هشــدار اعالم کرده و احتمال جاری شدن سیل و طوفان را در آنها باال 
تخمین زده است. همچنین امواج عظیم و وزش باد سنگین در شهرهای ساحلی 
باعث شده تا بسیاری از فروشگاه ها و رستوران ها آسیب ببینند. مقامات در بارسلونا 

هم به مردم هشدار داده اند از تردد در نزدیکی سواحل اجتناب کنند.

طوفان
  ۴ قربانی
 گرفت 

اسپانیا

یک تیــم بین المللی به سرپرســتی 
ناســا قدیمی ترین دهانه شهاب  دانشمند 
سنگ شناخته شده در استرالیا را شناسایی 
کرد که سرنخ های بیشتری را در شکل گیری 

زمین در دسترس قرار می دهد.
به گزارش فارس به نقل از شینهوا، این مطالعه 

که روز سه شنبه در مجله »Nature Communications« منتشر شد، نشان داد که 
دهانه شهاب ســنگ »Yarrabubba« در بخش دورافتاده غرب استرالیا دو میلیارد 
و 22۹ میلیون ســال قدمت دارد. »تیمونز اریکسون« دانشمند مرکز تحقیقات 
فضایی جانسون ناسا گفت: این دهانه شهاب سنگ 200 میلیون سال قدیمی تر 
از دهانه شناخته شده قبلی است که در آفریقای جنوبی کشف شده بود. اعتقاد بر 
این است که اندازه اصلی دهانه این شهاب سنگ 70 کیلومتر بوده، اگرچه بقایای 

آن امروز تنها 20 کیلومتر است. 
تیم اریکســون تا به امروز نمونه های ســنگی را جمع آوری کرده که حاوی 
زیرکون و مونازیت است. این دو کریستال معدنی حاوی اورانیوم و سرب هستند 
که نســبت آن برای تعیین سن سنگ قابل اندازه گیری است. زمان شکل گیری 
Yarrabubba، همزمان با تشــکیل برخی از نخستین  یخ ها و یخچال های طبیعی 

زمین و اندکی پس از ظهور اکسیژن در جو است. 
اریکسون گفت: نکته جالب در مورد این پروژه این است که چگونه می توانیم 

سن دهانه های باستانی و فرسوده را تعیین کنیم.

قدیمی ترین 
دهانه »شهاب سنگ« 

روی زمین 

استرالیا

به  استناد  با  مکزیک  داخلی  رسانه های 
اطالعات وزارت امنیت عمومی این کشــور 
گزارش دادند که در سال ۲۰۱9 میالدی، آمار 
قتل ها در مکزیــک رکوردی را رقم زد که با 
افزایش یک درصدی به بیش از ۳۵ هزار فقره 

رسید.

به گزارش ایسنا، براســاس داده های اولیه، از ژانویه تا نوامبر ســال 201۹ 
میالدی، ۳2 هزار و 600 فقره قتل در سراســر مکزیک ثبت شــده اســت. در 
رکــورد قبلی کــه متعلق به مجموِع ســال 2018 میالدی اســت، بیش از ۳۳ 
هزار پرونده قتل ثبت شــده بود. آمارهای منتشــر شــده در مکزیک هم چنین 
نشــان می دهد که از آغاز اقدامات این کشــور برای مقابله بــا کارتل های مواد 
مخدر بیش از 60 هزار نفر ناپدید شــده اند. این آمار بیشــترین موارد ثبت آمار 
مفقودی های این کشــور از سال 2006 میالدی محسوب می شود. بنا بر گزارش 
اسپوتنیک، در سال های اخیر میزان جرم در مکزیک افزایش یافته است. افزایش 
 جــرم در مکزیک با تولید مواد مخدر و تقابل کارتل های مواد بر کنترل ترانزیت 
مواد مخدر به ایاالت متحده همراه بوده است. مکزیک سال هاست که با خشونت 
دســت و پنجه نرم می کند و دولت های مختلف با روش های گوناگونی که اغلب 
شــامل از ســر راه برداشــتن رهبران گروه های کارتل مواد مخدر است، با این 
خشونت ها به مبارزه پرداخته اند، چرا که این امر موجب چند تکه شدن باندهای 
تبهکاری و کاهش مبارزات مرگبار بین آن ها می شــود. برخی نیز سیاست های 
اقتصادی دولت های قبلی را مقصر تشدید این خشونت ها می دانند، این در حالی 
اســت که به اعتقاد بســیاری، سیاست های درســت اجتماعی از اهمیت باالیی 

برخوردار بوده و تاثیرات مثبتی در بلند مدت در پی خواهند داشت. 
پیچیدگی مقابله با باندهای تبهکاری و کارتل هــای مواد مخدر را می توان 
آزمونی ســخت برای اوبــرادور، رئیس جمهوری مکزیک دانســت که قول داده 
روش های دیگری را در این راه نسبت به رئیس جمهور قبلی به کار گیرد. دولت او 
یک نیروی پلیس گارد ملی نظامی جدید را برای حل این مشکل راه اندازی کرد.

۳5هزار قتل 

در یک سال

مکزیک

به ســبب شــرایط  که  افرادی  تعداد 
اضطراری مربوط به ابتــالء به زوال عقل در 
بیمارستان های انگلیس بستری شده اند، در 
پنج سال گذشته بیش از یک سوم افزایش 

یافته است.
به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، روزنامه 
گاردین چاپ انگلیس نوشت: اطالعات ارائه شده از 
طرف سرویس سالمت همگانی انگلیس نشان داد، بیمارستان ها بیش از ۳7۹ هزار 
نفر را با بیماری زوال عقل در طول سال های 2017 و 2018 پذیرش کرده اند. این 
رقم بیش از 100 هزار نفر نسبت به سال های 2012 و 201۳ بیشتر است و افزایشی 
۳۵ درصدی را در این پنج سال نشان می دهد. »موسسه جامعه مقابله با زوال عقل« 
که این ارقام را به دســت آورده است، اعالم کرد این ارقام نشان می دهد، بیش از 
نیمی از افرادی که در انگلیس مبتال به زوال عقل هستند در طول سال های 2017 
 و 2018 دســت کم یک بار و برخی اوقات، بار ها در بیمارستان پذیرش شده اند.
جرمی هیوز، مدیر اجرایی جامعه مقابله با زوال عقل گفت: واقعیت این است که 
افــرادی که زوال عقل دارند در نظام مراقبت اجتماعی از هم گســیخته ما مورد 
غفلت واقع می شوند. وی افزود: افزایش پذیرش ها در بیمارستان ها به سبب این 
است که مراقبت اجتماعی از افراد در خانه یا محل های نگهداری افراد، نادر، ناکافی 
و پر هزینه است. جامعه مقابله با زوال عقل برآورد کرده است 100 هزار پذیرش 

اضافه، هر سال 280 میلیون پوند هزینه دارد.

افزایش
 ابتال به

 زوال عقل

انگلیس

رئیس  پلیس پایتخت از دســتگیری ۶۴9 سارق 
و مالخر در اجرای ســی و دومین مرحله از طرح رعد 

خبرداد.
به گزارش خبرنگار کیهان، سردار حسین رحیمی دیروز 
در حاشیه اجرای ســی و دومین مرحله از طرح رعد گفت : 
با اجرای این مرحله 64۹ ســارق دســتگیر شدند که از این 
تعداد 111 نفرشان ســابقه دار بوده و مابقی برای نخستین 

بار دستگیر شدند.
رحیمی با  اشاره به انهدام 4۳ باند سرقت در این مرحله 
اظهار داشــت: ۹هزار و 800 فقره اموال سرقتی به ارزش 7 
میلیارد تومان کشــف و در اختیــار مالباختگان قرار گرفته 
است. به گفته  وی، از این سارقان دو قبضه سالح گرم، 104 

قبضه ســالح سرد و 178 دســتگاه خودرو و موتورسیکلت 
کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس فاتب با بیان اینکه در مجموع ۵4 کیلوگرم 
انواع موادمخدر در این طرح کشف شده، درباره  کاالی قاچاق 
مکشــوفه نیز افزود: 8۳ هزار فقره کاالی قاچاق ضبط شده 
است و ۳۵ نفر نیز دستگیر شــده اند که ارزش ریالی اموال 

قاچاق مسروقه بالغ بر 8/۵ میلیارد تومان است.
رحیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان درباره آخرین 
آمار ســرقت در تهران بزرگ گفت: در دی ماه ســرقت ها 2 
درصد کاهش داشــته و کشفیات نیز ۵ درصد افزایش یافته 
است. همچنین در مجموع از ابتدای سال تاکنون آمار سرقت 

1۵ درصد کاهش داشته است.

دستگیری عامل بی حرمتی به تصویر 
شهید »حاج قاسم سلیمانی«

وی با  اشــاره به دســتگیری عامل بی حرمتی به تصویر 
ســردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کمتر از 24 ساعت 
توســط پلیس امنیت تهران بزرگ، اظهار داشــت: این فرد 
زیر 18 ســال سن داشت و در اعترافاتش گفت مورد تهاجم 
تبلیغاتــی فضای مجازی قرار گرفته و به  اشــتباه این کار را 

انجام داده است.
به گفته فرمانده انتظامی پایتخت، این فرد بعد از انجام 
مراحل مقدماتی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت که با 

قرار وثیقه آزاد شد.

جزئیات محموله های ارسالی 
هالل احمر به مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان
معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر از ارسال ۱۸ هزار و ۵۴۰ تخته پتوی مینگ 
و ۲9 هزار قوطی کنســرو لوبیا و تن ماهی به مناطق 

سیل زده استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
حامد ســجادی با اشاره به ادامه ارســال محموله های 
امدادی و غذایی برای مردم ســیل زده اســتان سیســتان 
و بلوچســتان از انبارهای امدادی ســازمان امداد و نجات و 
جمعیت هالل احمر اســتان های مختلف سراسر کشور، به 
ایرنا گفت: اقالم امدادی ارسال شده شامل چادر، پتو، نایلون 
پوششــی چادر، موکت، والور، بسته های غذایی 72 ساعته و 
یک ماهه، قند و شــکر، کنسرو، روغن، تن ماهی، حبوبات و 

چای بوده است.
وی افزود: 18 هزار و ۹2۳ بســته غذایی 72 ساعته، 6 
هزار و ۵۹0 بسته غذایی یک ماهه، سه هزار و 200 دستگاه 
چادر امدادی، 18 هــزار و ۵40 تخته پتو مینگ، پنج هزار 
کیلوگرم نایلون پوششــی، 6 هزار و 72۵ تخته موکت، ۳0 
هزار و 627 بسته قند و شکر، دو هزار و 220 شعله والور، 12 
هزار و 827 قوطی روغن، 2۹ هزار و 1۳7کیلوگرم حبوبات، 
21 هزار و 14 قوطی کنســرو لوبیــا، 7 هزار و 8۳۹ قوطی 
کنســرو تن ماهی و یک هزار و 400 بسته چای برای توزیع 
در میان سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان ارسال شده 

است.
تسویه بدهی تامین اجتماعی 
به مراکز درمانی از طریق 

اوراق و تهاتر حق بیمه پرسنل 
مدیر کل درمان غیرمســتقیم ســازمان تأمین 
اجتماعی ضمن اعالم جزییــات پرداخت معوقات به 
بخش خصوصی طرف قرار داد گفت: بدهی امسال این 
مراکز را تا تیرماه پرداخت کرده ایم و از سال قبل نیز 

پنج ماه بدهکاریم.
شــهرام غفاری در مورد پرداخت مطالبات داروخانه ها و 
بخش خصوصی به خبرگزاری مهر گفت: در اکثر نقاط کشور، 
مطالبات تا تیرماه بخش خصوصی و داروخانه ها را پرداخت 
کرده ایم، به طوری که فروردین، اردیبهشت و خرداد به طور 

کامل و بخشی از تیر پرداخت شده است.
غفاری افزود: تنها مشکلی که داریم در خصوص مطالبات 
بخش خصوصی در سال ۹7 اســت که حدود هزار میلیارد 
تومان می شود که این بدهی شامل داروخانه ها نیست. چون 

حجم عملیات مالی آنها باالست.
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری که مربوط به پزشکان، 
پاراکلینیک و بخشی از بیمارستان ها می شود، مطالباتشان از 

تأمین اجتماعی به هزار میلیارد تومان می رسد.
مدیر کل درمان غیرمســتقیم سازمان تأمین اجتماعی 
با اشــاره به اینکه به برخی از داروخانه ها متأسفانه از مهر تا 
اسفند سال گذشته، بدهی داریم، گفت: قرار است بخشی از 
مطالبات را تهاتر کنیم چرا که مراکز درمانی و بیمارستان ها 
برای پرداخت حق بیمه نیروهای خود به ما بدهی دارند و ما 
می توانیم بر اساس تهاتر با آنها از محل پرداخت حق بیمه ها، 
بدهی هایمان را تســویه کنیم که دستورالعمل این آئین نامه 
صادر شده و افرادی که به ما بدهکار هستند، از طریق تهاتر 

می توانند نسبت به رفع بدهی خود اقدام کنند.
غفاری اظهارداشت: در مجموع 4 ماه از سال ۹8 پرداخت 
شده و در سال ۹7 نیز هزار میلیارد تومان به آنها بدهکاریم. 
۵ تا 6 ماه از ســال ۹7 بــه بخش خصوصی بدهی داریم که 
از طریق تهاتر می توانیم آنها را پرداخت کنیم. درباره بدهی 
مراکز علوم پزشکی نیز در حال پیگیری هستیم تا از طریق 

اوراق پرداخت کنیم.
باج گیری از کسبه بازار 

با جعل عنوان »بازرس تعزیرات«
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: 
در ماه های اخیر شــاهد هستیم که افرادی با عناوین 
جعلی، خود را بازرس سازمان تعزیرات معرفی کرده و 

از مردم باج می گیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، سیدیاســر رایگانی 
بــا تأکید بر اینکه مردم مراقب کالهبرداران باشــند، اظهار 
داشت: ما در سازمان تعزیرات، عنوان شغلی »بازرس« نداریم 
و چنانچه بخواهیم نظارتی بر بازار داشــته باشیم به صورت 

تیم های گشت مشترک به بازار می رویم. 
رایگانی افزود: در این تیم مشــترک رئیس شعبه و دو 
تا سه نفر از بازرســان اتحادیه و اصناف و همین طور نیروی 
انتظامی حضور دارند، اما در ماه های اخیر مشاهده کرده ایم 
که افرادی با عناوین جعلی، خود را بازرس سازمان تعزیرات 

معرفی کرده و از مردم باج می گیرند. 
وی ادامه داد: در شــکایات دیده ایم که کســبه اطالع 
می دهنــد افرادی با عنوان بازرس تعزیرات به محل کســب 
آنها مراجعه کرده و درخواست 10 برابر پول جریمه احتمالی 
آنها را داشــته اند و کســبه هم از روی ناآگاهی این مبالغ را 

پرداخت کرده اند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور تأکید کرد: 
عنوان و جایگاه سازمانی به عنوان بازپرس تعزیرات نداریم و 
فقط بازرسان اتحادیه و اصناف هستند که آن هم به تنهایی 
در بازدیدهــا نمی روند و اگر هم بروند با معرفی نامه اتحادیه 

خود خواهند رفت.

افزایش حقوق یک میلیون تومانی
کارکنان و بازنشستگان در سال آینده

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: بر اساس 
مصوبــه نماینــدگان مجلس، حقــوق کارکنان و 
بازنشستگان در ســال آینده از یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش 

می یابد. 
جالل میرزایی عضو کمیســیون انــرژی مجلس در 
گفت و گو با فارس در ایــالم، گفت: مصوبه افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان به تایید نمایندگان مجلس رسید.

وی با بیان اینکه این مصوبه شــامل بازنشستگان هم 

می شود، اظهار کرد: از سال آینده حقوق  دریافتی ماهانه تا 
سقف سه میلیون تومان معاف از مالیات خواهد شد.

میرزایی ادامه داد: همچنین برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان مبلغ شش هزار میلیارد تومان تخصیص یافته 
است.  به گفته میرزایی، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
کلیه پرداخت هایی که مشــابه حقوق و دستمزد هستند 
مانند حق التدریس، حق الزحمه، شرکتی، ساعتی، پاداش 
شــورای حل اختالف و... هزینــه اجتناب ناپذیر بوده و به 

صورت ماهانه پرداخت می شوند.

تهران  اتوبوســرانی  واحد  شــرکت  سرپرست 
اظهارداشت: از طریق منابع شهرداری تهران، اقدامات 
الزم برای تامیــن تعدادی اتوبوس و مینی بوس برای 

پایتخت در حال انجام است.
محمود ترفع با بیان اینکه پیگیر همه دستورالعمل های 
تعیین شده برای کمک دولت به حوزه اتوبوسرانی هستیم اما 
هنوز هیچ یک منجر به نتیجه نشده است، به تسنیم گفت: 
در برخی دستورالعمل های تعیین شده نیاز به حضور بانک ها 
بوده اما آنها پای کار نیامدند و موارد دیگر مربوط به تبدیل ارز 
به ریال بوده است، مجموع این عوامل باعث شده دستورات 

تعیین شده منجر به خرید اتوبوس نه تنها برای تهران بلکه 
برای سایر شهرها نیز نشود.

ترفع با  اشــاره بــه صدور مجوز خرید 1۵00 دســتگاه 
اتوبوس از محل ارز حاصل از صادرات نفت افزود: با توجه به 
اینکه پیگیر دســتورالعمل های دولتی هستیم اما به اجرا در 
آمدن آنها سخت است، شهردار تهران و شورای شهر موافقت 
کردند که بتوانیم از منابع مالی شهرداری خرید اتوبوس انجام 
دهیم البته اتوبوس آماده وجود ندارد و همیشــه بر اســاس 

سفارش مشتری اتوبوس ها ساخته می شوند.
وی بــا  اشــاره به اینکــه تا پایــان ســال دو خط که 

اتوبوس های فرسوده دارند از محل منابع شهرداری نوسازی 
خواهند شد، یادآور شد: در خطوطی که ظرفیتشان مناسب 
اتوبوس نیست، نوســازی از طریق مینی بوس انجام خواهد 
 شــد؛ خوشــبختانه تعدادی مینی بوس نیز موجود اســت

 که ارتفاع ســقف آنها بلند و استاندارد آالیندگی آنها طبق 
مصوبات شورای شهر است، همچنین فیلتر جذب دوده نیز 

دارند.
به گفته سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، قیمت 
هر دستگاه اتوبوس حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان 

است.

پیگیری تأمین اتوبوس و مینی بوس جدید برای پایتخت از منابع شهرداری

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس 
نباید اجازه افزایش تعرفه های خدمات درمانی در سال 

99 را صادر کند.
ســید ناصر موســوی الرگانی، درباره احتمال افزایش 
تعرفه های خدمات درمانی در سال ۹۹، به فارس گفت: پس 
از اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان به ویژه استکبار جهانی 
علیه کشــورمان، تورم به 40 درصد افزایــش یافت، درآمد 
مردم نیز کاهش پیدا کرد و تعداد افرادی که امروز مستحق 

دریافت یارانه هستند نسبت به گذشته بیشتر شد.
موســوی الرگانی ادامــه داد: در این وضعیــت اگر ما 
با افزایش تعرفه پزشــکان بار ســنگین دیگری برای مردم 
ایجــاد کنیم، ظلم بزرگی در حق آحاد ملت به ویژه اقشــار 
آســیب پذیر کرده ایم، زیرا درآمد مردم افزایشی نداشته که 

تعرفه پزشکان در سال جدید 100 درصد بیشتر شود. حتی 
در شرایط کنونی هم عده ای توان مراجعه به پزشک را ندارند 

بنابراین به نظر من نباید تعرفه پزشکان افزایش یابد.
وی افــزود: اکنون دولت چراغ خامــوش قیمت برخی 
خدماتی که به مردم ارائه می کند را بیشتر کرده است مانند 
بهای برق، آب و گاز که ســالی دو مرتبه نرخشــان افزایش 
می یابد. با در نظر گرفتن وضع معیشت مردم هرگونه افزایش 
تعرفه، خالف اســت و ما باید در سال ۹۹ تالش کنیم مردم 

زندگی بهتری داشته باشند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس تصریح کرد: در این 
وضعیت افزایش تعرفه پزشــکان ظلم در حق ملت است، لذا 
من از اعضای کمیســیون تلفیق خواهش می کنم به دولت 

اجازه بیشتر شدن تعرفه پزشکان در سال آینده را ندهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش تعرفه پزشکان در شرایط اقتصادی فعلی
ظلم در حق ملت است

معاون درمان وزارت بهداشت:

انتظار برای اعمال جراحی 
غیرضروری طبیعی است

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: وجود لیست 
امری طبیعی  اعمال جراحی غیرضروری  برای  انتظار 
است که در تمام جهان حتی کشورهای پیشرفته نیز 

موضوعی پذیرفته شده است.
قاســم جان بابایــی در گفت وگو با ایســنا، در خصوص 
اظهاراتــی مبنی بر کمبــود دارو و تجهیزات پزشــکی که 
منجر به صف هــای طوالنی برای انجــام اعمال جراحی در 
بیمارســتان ها شــده اســت با تاکید بر اینکه لیست انتظار 
شکل گرفته در بیمارستان ها به هیچ وجه شامل حال اعمال 
جراحی اورژانســی و بیماری های صعب العالج نمی شــود، 
اظهارداشــت: در ســایر بیماری های مزمــن مانند بیماران 
سرطانی نیز، لیســت های انتظار طوالنی وجود ندارد. وجود 
لیست انتظار برای اعمال جراحی غیرضروری مانند تعویض 
مفصل کامال طبیعی است؛ حتی در برخی از پیشرفته ترین 
کشورها لیســت انتظار برای این دست اعمال جراحی به دو 

سال می رسد.
وی در تشریح دلیل دیگر وجود لیست های انتظار افزود: 
هنگام ارائه خدمت با موضوعی به اسم سقف ارائه خدمات از 
سوی بیمه ها روبرو هستیم که بر اساس آن باید خدمات ارائه 
داده و سند تولید کنیم، در صورتی که سقف ارائه خدمات از 
سوی بیمه ها برایمان افزایش یابد، می توانیم با اقداماتی که 
اکنون از طریق مجلس شورای اسالمی در دست انجام داریم، 

این مشکل را برطرف کنیم.
اختصاص بخشی از درآمد 
 جرائم رانندگی به بهزیستی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش حوادث رانندگی در 
افزایش شمار معلوالن در جامعه گفت: بخشی از منابع 
حاصل از جرائم رانندگی  باید به مجموعه بهزیستی 

اختصاص یابد. 
غالمرضا پناه ، در شــورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان فارس افزود:  بســیاری از معلوالن به دلیل 

تخلفات و سوانح رانندگی با معلولیت مواجه شده اند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از اقشار آسیب پذیر تحت 
پوشش این وزارتخانه هستند، ادامه داد:  طرحی در مجلس 
در حال بررســی است که بخشــی از منابع حاصل از جرایم 
رانندگی به حوزه بهزیســتی اختصاص یابد که این موضوع 

می تواند باری از مشکالت این حوزه را به دوش کشد.
دستگیری اعضای باند

سرقت مسلحانه در خوزستان 
اهواز- خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: قاتل فراری در 
اهواز و اعضای یک باند ســارق مسلح در شهرستان 

خرمشهر شناسایی و دستگیر شدند. 
ســرتیپ حیدر عباس زاده، افزود: در پی وقوع یک فقره 
قتل در روز 12 آذر امسال در حومه شهرستان اهواز، موضوع 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی گفــت: کارآگاهان پلیس آگاهی خرمشــهر با کار 
اطالعاتــی اعضای یــک باند پنج نفره سرقت مســلحانه را 
که در اهواز، آبادان، خرمشــهر، شــادگان اقدام به ســرقت 
مسلحانه می کردند شناســایی و با هماهنگی مرجع قضایی 
در مخفیگاهشــان دســتگیر کردند. وی با اشــاره به اینکه 
متهمان در تحقیقات پلیس به چهار فقره ســرقت مسلحانه 
 اعتراف کردنــد، افزود: یکی از ســارقان مســلح به هویت
)ع- پ( در ادامــه تحقیقات پلیس به قتل ارتکابی در حومه 
اهواز اعتــراف کرد. عباس زاده، گفــت: تحقیق در خصوص 
سایر سرقت های مسلحانه در حوزه سه شهرستان، شادگان، 

آبادان، اهواز همچنان ادامه دارد.
جعل برندهای مواد غذایی 

کرج – خبرنگار کیهان: 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت : فردی که 
اقدام به جعل برندهای معروف مواد غذایی می کرد، 

دستگیر شد. 
ســرهنگ »محمد نادربیگی« افزود: در پی شکایت های 
متعدد برخی شــرکت های فروش مواد غذایی، مبنی بر این 
که برند کاالهای تولیدی آن ها جعل و وارد بازار شده است، 
پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت. وی اضافه 
کرد: نامبرده که از جاعالن سابقه دار بود، در منطقه حصارک 
کرج شناسایی و دستگیر شد. این مقام انتظامی افزود: متهم 
در اعترافات خود اذعان داشت که با جعل برندهای معروف، 
اقدام به پر کردن مواد غذایی مختلف کرده و آنها را وارد بازار 
می کرد. رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت :در بازرسی 
از مخفیگاه متهم، مقادیر زیــادی چای، ادویه و برخی مواد 
غذایی فاسد، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و مقادیر زیادی از 
این مواد که بسته بندی و آماده توزیع در بازار بود کشف شد.

جوابیه سازمان برنامه و بودجه درباره
خبر بدهی دولت به حمل و نقل عمومی پایتخت

پس از درج خبری با عنوان »بدهی دولت به حمل و نقل عمومی در دو و نیم 
سال گذشته به ۵۵00 میلیارد رسید« در کیهان، روابط عمومی سازمان برنامه و 

بودجه کشور جوابیه ای ارسال کرده است.
در این جوابیه با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت به شهرداری 
تهران در ســال های اخیر ادعای مطرح شده از سوی مسئوالن شهرداری درباره 

بدهی ۵۵00 میلیاردی دولت به حمل و نقل عمومی پایتخت رد شده است.
گفتنی است، استنادات و ارقام مطرح شده در خبر مذکور درباره بدهی دولت 
به حمل و نقل عمومی پایتخت از ســوی مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری 

شهرداری تهران و به نقل از روابط عمومی شهرداری ارائه شده بود.

سارق تلفن همراه بیماران دستگیر شد
فردی که تلفن همراه بیماران بیمارستان امام خمینی )ره( تهران را به سرقت می برد، دستگیر شد.

سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ به خبرگزاری میزان گفت: پرونده دزدیده شدن اموال بیماران و همراهانشان 
در بیمارستان امام خمینی)ره( در دست بررسی بود تا اینکه سارق برای سرقت دوباره بازگشت و این بار دستگیر شد.

سرهنگ علی کارخانه اظهار داشت: فردی به عنوان همراه بیمار وارد بیمارستان شده و با استفاده از خواب بودن بیماران، 
اموال همراه آنان شامل تلفن همراه و کیف پول را به سرقت می برد.

کارخانه افزود: این فرد به ۳0 فقره ســرقت در این بیمارســتان اعتراف کرده و آخرین بار در حال خروج از بیمارستان و با 
همراه داشتن اموال سرقتی، دستگیر می شود. به گفته وی، این سارق ۳0 ساله، دارای سابقه کیفری بوده و اجناس مسروقه را 

به قیمت پایین و برای خرید ماده مخدر »شیشه« می فروخت.

رئیس  مرکز مبارزه بــا جرایم پلیس فتا از 
انهدام باندی خبر داد که با راه اندازی درگاه های 
جعلی بانکی برای سرقت اطالعات و رمز کارت 
بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال 

اقدام می کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ 
نوروزی اظهار داشــت: با گزارش پلیس فتای اســتان 
زنجان مبنی بر فعالیــت اعضای یک باند مجرمانه در 
داخل و خارج کشــور به صورت حرفــه ای در زمینه 
راه انــدازی درگاه های کالهبرداری در بســتر تلگرام، 

پرونده در اختیار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررســی های تخصصی مشخص 
شــد این باند با اســتخدام افراد مختلــف در زمینه 
برنامه نویســی، تهیه کارت اجاره، سیم کارت های افراد 
غیر، شناســایی و اغفال دختران جوان و شناســایی 
صرافی هــای متخلف، تهیه مــدارک هویتــی و... با 
راه اندازی ربات های مختلف و ارسال پیامک های انبوه 
حاوی پیوند درگاه های جعلی بانکی اقدام به ســرقت 

اطالعات و رمز کارت بانکی افراد می کنند.
رئیــس  مرکز مبارزه با جرایــم پلیس فتا افزود: با 
دســتگیری ادمین های گروه تلگرامی و دســتگیری 
آنها مشــخص شــد که این افراد جزو سرشاخه های 

 اصلی طراحی و انتشــار ربات و پیوند های جعلی بوده 
و در سطح کالن با همکاری تعدادی از متهمان متواری 
به خارج از کشــور اقدام به تبدیل وجوه ســرقتی به 

ارز های دیجیتال می کردند.
به گفته نــوروزی، تاکنون 12هــزار کارت بانکی 
شناســایی شده که توســط این افراد مورد حمله قرار 
گرفته بود و طبق مســتندات تنهــا در یک روز بالغ 
 بر چهــار میلیارد ریال توســط متهمان از حســاب

 مالباختگان برداشت و تبدیل به ارز های دیجیتال شده 
است.

انهدام باند پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال

کشف۵۸ دستگاه خودپرداز قاچاق 
سرویس شهرستان ها : 

آذربایجان غربی  اســتان  انتظامي  فرمانده 
و کشــف تریلی  توقیــف چهاردســتگاه   از 

۵۸ دستگاه خود پرداز ATM قاچاق در خوی، خبر 
داد. 

سرتیپ »مســعود خرم نیا« اظهار داشت: ماموران 
ایســتگاه ایســت و بازرســی ایواوغلی« حین کنترل 
خودروهــاي عبوري در محور خــوی- تبریز به چهار 

دستگاه تریلی مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسي از خودرو های متوقف 
شــده، ۵8 دستگاه خودپرداز ATM قاچاق کشف شد، 
افزود: برابر اعالم کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه 

10 میلیارد ریال برآورد شده است. 
وی تصریح کرد: در این رابطه چهار  دستگاه تریلی 
توقیف و هفت متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری ۵ سارق طال 
در شهرکرد

شهرکرد – خبرنگار کیهان: 
و  چهارمحال  اســتان  انتظامی  فرمانــده 
بختیاری از دســتگیری پنج سارق طالجات و 
کشف اموال مسروقه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال 

خبر داد. 
ســرتیپ »غالمعباس غالمزاده« اظهار داشت: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت طالجات از منازل در 
سطح شهرکرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان  مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار 

گرفت.
وی گفــت: با بررســی پرونده و احتمــال اینکه 
سرقت توسط سارق یا سارقان حرفه ای صورت گرفته 
اســت، تالش های میدانی و تحقیقــات الزم در این 

زمینه آغاز شد.
 فرمانده انتظامی اســتان همچنین تصریح کرد: 
بــا انجام اقدامات پلیســی و اطالعاتی پنج ســارق، 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ارزش ریالی اموال 
کشــف شــده 20 میلیارد ریال توســط کارشناسان 
برآورد شده است ،گفت: سارقان پس از بازجویی های 
اولیه به 11 فقره ســرقت اعتراف که به مرجع قضائی 

معرفی شدند.

بوشهر  استان  دشتســتان  انتظامی  فرمانده 
گفت: اعضای باند  اشرار مسلح در این شهرستان 

شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ »فرهاد آراوند«، در جمع خبرنگاران افزود: 
در پی دریافت چند فقره شــکایات و گــزارش مبنی بر 
انجام  تهدیــد، ایجاد مزاحمت، ضرب و شــتم و تظاهر 
به قدرت نمایی در حالت مستی توســط تعدادی شــرور 
مسلح در تفرجگاه های شهرســتان دشتستان شناسایی 
و دســتگیری اعضای باند یاد شده در دستور کار پلیس 

قرار گرفت.

 وی بیــان کــرد: هویــت متهمان شناســایی و با 
 هماهنگی مقام قضایی اقدام های الزم برای دســتگیری

 آنان آغاز شد.
آراونــد ادامه داد: در نهایت سردســته باند به همراه 
چهار نفر از همدســتان وی دستگیر و چهار قبضه سالح 

غیر مجاز از آنان کشف شد.  
وی گفت: متهمان در مواجهه با شواهد و مستندات 
ارائه شده توسط پلیس به بزه های انتسابی اعتراف و پس 
از تشــکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

انهدام باند  اشرار مسلح در دشتستان


