کوتاه از جامعه

شکار در جنگلهای شمال کشور به مدت  ۵سال ممنوع شد

نجفی بار دیگر به قتل عمد محکوم شد

میزان :مدیرکل محیط زیست مازندران با اعالم ممنوعیت پنج ساله شکار در جنگلهای شمال گفت :این تصمیم در تکمیل ابالغ
آییننامه قانون شکار و صید گرفته شد .حسینعلی ابراهیمی کارنامی با اشاره به صدور اطالعیهای در خصوص اجرای قانون ممنوعیت
پنج ساله شکار در جنگلهای شمال کشور گفت :این تصمیم برای تمام جنگلهای استانهای گلستان ،مازندران و گیالن گرفته
شده و در تکمیل ابالغ آییننامه قانون شکار و صید صورت گرفته است .وی در ادامه تصریح کرد :با توجه به اهمیت و ارزشهای
اکولوژیک جنگلهای هیرکانی شمال و در راستای اجرای برنامههای تنفس جنگلهای هیرکانی شمال هرگونه تیراندازی و شکار
در سطح کلیه عرصههای جنگلی شمال کشور ممنوع بوده و به مدت پنج ســال به عنوان مناطق شکار ممنوع تعیین و معرفی
شد.

ایرنا :شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران را به اتهام قتل میترا استاد همسر دومش به
شش سال و نیم حبس محکوم کرد.حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع نجفی با اعالم این خبر افزود :حکم دادگاه به تازگی ابالغ شده و به
این حکم که مخالف رای دیوان عالی کشور است ،اعتراض میکنیم .محمدعلی نجفی ،هفتم خرداد سال گذشته ،میترا استاد همسر
دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادتآباد تهران به قتل رساند .سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم
دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن ،سخنگوی قوه قضائیه ،از صدور رأی پرونده
قتل میترا استاد خبر داد و گفت :قتل عمد ،ایراد صدمه غیرموثر و نگهداری اسلحه غیرمجاز ،سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در
دو موضوع متهم را محکوم کرد.

شهری


شهردار قم انتقاد کرد؛

کاهش اختیارات شوراها و
مجموعه مدیریت شهری در
تصمیمگیریها

دانستنی های حقوقی
تعویض شناسنامه در چه
صورتی امکانپذیر است؟

باشگاه خبرنگاران :تعویــض شناسنامه کار
آسانینیستومیتوانگفتبههردلیلینمیتوان
شناسنامهقدیمیرابهیکشناسنامهجدیدتبدیل
کرد ،بسیاری از افراد به دالیلی خواستار تعویض
شناسنامه خود هستند که سازمان ثبت احوال
تنها با وجود داشتن چند دلیل خاص این اقدام
را انجام میدهد .تعویض شناسنامه به دالیل زیر
امکانپذیر است -1:مخدوش بودن شناسنامه-2
ناخوانابودن-3جابهجاییعکسومنگنه-4حذف
ازدواج و طالق اول (در شرایط خاص مورد تایید
ازدواج یا طالق حذف میشود) در صورت ثبت
ازدواج بعدی  -5حذف طالق بائن  -6تغییر نام و
نام خانوادگی -7تغییر نام پدر ،مادر یا همسر .برای
تعویض شناسنامه افراد  ۱۸ســال به باال باید به
ادارات ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند
و در صورتی که فرد زیر  ۱۸سال است پدر یا جد
پدری با به همراه داشتن شناسنامه خود باید این
درخواست را انجام دهد.
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مدارس در نفسهای آخر سال تحصیلی بازگشایی شد!

یلدا توکلی  /گروه جامعه
tavakoli.yalda11@gmail.com

از امروز د ِر مدارس به روی دانشآموزان باز
است البته حضور آنها الزامی نیست ،ولی
درهای بسته خانه دومشان پس از چند ماه
باز میشــود و آنها میتوانند بار دیگر با
معلمان و همکالسیهایشان دیدار کنند.
این موارد در حالی اســت کــه ابهامها و
چالشها برقرار است حتی برای اختیاری به
مدرسه رفتن.
بازگشایی یک ماهه مدارس
بازگشــایی مدارس بــرای رفع
اشــکاالت دانشآموزان اقدام خوبی است
به ویژه برای آن گــروه از دانشآموزان که
به دالیل مختلف نتوانستند از آموزشهای
مجازی و تلویزیونی استفاده کنند یا حتی
در صورت استفاده از آموزشها برای فهم
مطالب دچار مشکل هستند و این فرصت
یک ماهه میتواند کمکی برای آنها باشد
و بخشی از وقفه آموزشــی پیش آمده را
جبران کند ،اما درباره بازگشایی مدارس،
موضوعی که اهمیت ویــژهای دارد حفظ
ســامت دانشآموزان و رعایــت دقیق
پروتکلهای بهداشــتی توســط مدارس
است .براساس مصوبه ســتاد ملی کرونا،
تمام مــدارس دولتــی و غیردولتی از 27
اردیبهشت باز میشوند و به مدت یک ماه
یعنی تا  27خــرداد فعالیت خواهند کرد.
مسئوالن آموزش و پرورش تأکید کردهاند
که حضور دانشآموزان در مدارس الزامی
نبوده و این موضوع را به اختیار خانوادهها
واگــذار کردهاند تا اگر فرزندشــان دچار
مشکلی بود برای رفع اشــکال به مدرسه
مراجعه کند.
تصمیمگیری با شورای مدرسه
اما حاال که آمــوزش و پرورش به
این نتیجه رسیده است در نفسهای آخر
ســال تحصیلی حتی شــده به مدت یک
ماه مدارس را باز کند تا دانشآموزانی که
با مشکل مواجه هستند برای رفع اشکال
مراجعه کنند و برخــی خانوادهها نیز به
دلیل ضعــف یادگیری فرزندانشــان در
شــیوه آموزش مجازی از این بازگشایی
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محمد توکلی /گروه جامعه  :شــهردار قم با
انتقاد از کم شدن اختیارات شوراها و مجموعه
مدیریت شهری در تصمیمگیریها،گفت :الیحه
مالیات بر ارزشافزوده حق تصویب عوارض را
برای شوراها چند هفته پیش منع کرد ،با گرفتن
این حق دیگر چه چیزی از شــوراها میماند؟.
سیدمرتضی سقائیاننژاد در یک صدو چهل و
سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی
شهر قم ،با اشاره به اقداماتی که شهرداری باید
بر مبنای سرفصلهای تعیینشــده در قانون
اساســی ومصوبات مجلس انجام دهد ،اظهار
داشت :به نظر میرســد این روزها وارد مسائل
روزمره شدهایم و اینکه چه اتفاقاتی در ارتباط
با مدیریت شهری در کشور رخ میدهد را شاید
بیتفاوت از کنارش گذشــتهایم .شهردار قم با
انتقاد از کم شدن اختیارات شوراها و مجموعه
مدیریت شهری در تصمیمگیریها ،ابراز کرد:
الیحه مالیات بــر ارزشافــزوده حق تصویب
عوارض را برای شــوراها چند هفته پیش منع
کرد ،با گرفتن این حق دیگر چه چیزی از شوراها
میماند؟ اختیارت این مجموعه را هر روز کمتر
میکنند .سقائیاننژاد با بیان اینکه در بودجه
سال  ،۹۹کل بودجههای بازآفرینی حذفشده
است ،افزود :وقتی به تاریخ مطرحشدن پروژه ۴۸
هکتاری پردیسان نگاهی میاندازیم مشاهده
میشــود این پروژه از قبل مطرح بــوده ،اما با
تغییراتی که در وزارتخانه صورت میگیرد تمام
تصمیماتی که قب ً
ال گرفتهشده یکشبه به هوا
میرود .وی مطرح کرد :ســال گذشته عوارض
جرائم راهنمایی و رانندگی را  ۲۳میلیارد تومان
اعالم کردهاند درحالیکه  ۳۰۰میلیون تومان
به شهرداری پرداختشده است ،این درحالی
است که در بودجه ســال  ،۹۸کل ورودیهای
شــهرداریها را بهصــورت پرداخــت نقدی
و غیرنقدی تعریف کردند .شــهردار قم سهم
شــهرداری از محل ارزشافزوده را مورد اشاره
قرار داد و گفت :مجلس شورای اسالمی استان
تهران را با توجه به نســبت جمعیت شهری ،از
نسبت دوازده به هشتادوهشت مستثنی کرده
است ،درصورتیکه نسبت جمعیت شهری قم
بیش از  ۹۰درصد است و نسبت هفتاد به سی در
نظر گرفتهشده است .سقائیاننژاد خاطرنشان
کرد :مگر میشود شهر را اداره کرد و به بانکها
بدهکار نبود ،مدیریت شهری که اینهمه کار
به عهدهاش گذاشتهشــده چگونه میشود که
به بانک بدهکار نباشد .در ادامه شهردار قم به
الیحه اخذ مجوز امضای تفاهمنامه شهرداری
و معاون وزیر ارتباطات و فناوری و مدیرعامل
مخابرات و رئیس هیئتمدیره شــاتل اشاره و
خاطرنشان کرد :اهمیت تفاهمنامه برای شهر
قم بسیار باال است .سقائیاننژاد با تأکید بر اینکه
این تفاهمنامه بنا به دالیلی نیازمند اخذ مجوز
از سوی شورای اسالمی شهر قم است ،تصریح
کرد :در ارتباط با وزیــر ارتباطات به وی گفتم،
به دلیل اینکه نمیخواهیم تفاهمنامه یک کار
صوری باشد باید حتماً با شورای اسالمی شهر
مطرح کنیم .وی با تأکید بر اینکه شهر قم نیاز به
فراهم کردن فیبر نوری دارد ،عنوان کرد :فرصت
به وجود آمده را باید غنیمت شمرد و در راستای
شهر هوشمند تالش کرد.
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استقبال میکنند؛ رعایت دستورالعملها و
پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت برای
حفظ سالمت دانشآموزان ،پاشنه آشیل
موفقیت این طرح است .البته درباره فعالیت
یک ماهه مدارس نیز اما و اگرهایی مطرح
است چرا که در دستورالعمل وزارت آموزش
و پرورش آمده است ،مدارس هفته نخست
باز باشند و از هفتههای بعد شورای مدرسه
بر اســاس مراجعه دانشآموزان و میزان
اســتقبال آنها درباره فعالیت مدارس و
حضور مدیران و معلمان تصمیمگیری کند.
از بازگشــایی عجوالنــه
مهدکودکهــا و مــدارس
اجتناب شود
در بخشی از دستورالعمل وزارت بهداشت
برای بازگشــایی مدارس آمده اســت :به
دلیل فرصــت ارزیابی خطر مجــدد ،به
شــدت توصیه میشــود که از بازگشایی
عجوالنه مهدکودکها و مدارس اجتناب
شــود ،نباید فراموش کرد کــه کودکان
به عنــوان یکی از گروههــای فوق پخش

کننده بیماری شــناخته میشــوند ،اما
فاصلهگذاران اجتماعی خوبی نیســتند
و این ماهیت کودکی اســت .البته در این
میان بیشــترین نگرانی دربــاره وضعیت
دانشآموزان دبستانی است که به اقتضای
سن کودکی نمیتوانند نکات بهداشتی را
به خوبی رعایت کنند؛ مث ً
ال آیا دانشآموز
دبستانی در ساعت کالس درس میتواند
ماسک و دستکش خود را به مدت طوالنی
حفظ کند یا حتی در محیط مدرسه فاصله
اجتماعی الزم را با دوستانش رعایت خواهد
کرد.
دسترسی به آموز شهای با
کیفیت فراهم نبوده است
با توجه به اینکه بســیاری از دانشآموزان
برای یادگیری دروس در آموزش مجازی
با مشــکل مواجه بودند و در دوره ابتدایی
به ویژه برای دورسی مانند ریاضی ،فارسی
و علوم احتماالً متقاضیان حضور در مدارس
برای رفع اشکال زیاد باشد ،در اینجاست که
نگرانی برای حفظ فاصلهگذاری اجتماعی یا

رعایت نکات بهداشتی توسط دانشآموزان
به ویژه دبســتانیها آغاز میشود .یکی از
دالیل اصلی بازگشــایی مدارس و فعالیت
آنها به مدت یک ماه میتواند ناشی از این
باشــد که در تعطیالت کرونایی مدارس،
دسترسی به آموزشهای با کیفیت فراهم
نبوده است و این مسئله در سال تحصیلی
آینده میتواند باعث افت تحصیلی و آسیب
به دانشآموزان شود.
یادگیری معنادار مهارتهای پایه
رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی
وزارت آمــوزش و پرورش دربــاره دلیل
بازگشــایی یک ماهه مــدارس میگوید:
دانشآموزان پایه اول در بدو ورود به مدرسه
باید حروف الفبا را کامل یاد بگیرند و توانایی
خواندن و نوشتن را به صورت صحیح کسب
کنند؛ باید اطمینان پیدا کنیم که آنها این
موارد را یاد گرفتهاند و نگرانی خانوادهها رفع
شود و مطمئن شویم آیا اقدامات متعددی
که در مدت تعطیالت انجام شد به یادگیری
معنادار مهارتهای پایــه در آنها منجر

شده اســت یا خیر .به هر حال هماکنون
بخشــی از خانوادهها معتقدند این شیوه
بازگشایی مدارس ،میتواند به لحاظ درسی
به نفع دانشآموزان باشــد ،اما اگر موارد
بهداشتی رعایت نشــود در نهایت ،ممکن
است سالمت آنها به مخاطره بیفتد و حاال
در مرحله بازگشایی یک ماهه مدارس باید
تدابیری لحاظ شود تا بتوان به خانوادهها
این اطمینان را داد که ســامت فرزندان
آنها حفظ میشود.
قطعا نمیتوانیــم برای همه
مــدارس پروتکلهــای
بهداشتی را رعایت کنیم
قاسم احمدی الشــکی ،عضو کمیسیون
آمــوزش و تحقیقات مجلس در جلســه
علنی  22اردیبهشــت مجلس نیز عنوان
کرد :اختیاری شدن حضور دانشآموزان
در مدارس را اصالح کنیــد؛ دانشآموزان
ابتدایی نمیتوانند به تنهایی بهداشت فردی
را رعایت کنند .قطعا ما نمیتوانیم برای همه
مدارس پروتکلهای بهداشــتی را رعایت
کنیم لذا قطعا دچار آســیب خواهیم شد.
پس همان تصمیمی که کمیسیون آموزش
گرفته مناسبتر است 80 ،درصد محتوای
درسی برای برگزاری آزمون کافی است.
بایــد دانشآمــوزان را
نوبتبندی کرد
محمد محسن بیگی ،مدیرکل دفتر سالمت
وزارت آموزش و پرورش در پاســخ به این
پرســش که اگر قرار باشــد دانشآموزان
برای رفع اشکال به مدرسه مراجعه کنند،
کالسهای درس باید میزبــان چه تعداد
از دانشآموزان باشند تا مسائل بهداشتی
و حفظ ســامت دانشآمــوزان رعایت
شود؟
میگوید :این در دستورالعمل و پروتکلی
ارســالی به مدارس تبیین شــده است تا
فاصله فیزیکی  1.5تا  2متری رعایت شود و
اگر در مدرسهای متقاضی حضور زیاد باشد
باید دانشآموزان را نوبتبندی کرده تا یک
روز در میان یا در شــیفت چرخی صبح و
عصر به مدرسه بیایند.

عکس خبر

تدریس در دل طبیعت آستارا
مهدی گرامیپور معلم آستارایی به دلیل نبود
اینترنت و عدم دسترسی دانشآموزان روستای
«مشند» این شهرستان به شبکه پیامرسان شاد ،با
رعایت اصول بهداشتی توسط خود و دانشآموزان
در دل طبیعت به آنها آموزش میدهد.
یوسف هدایتی
خبرگزاری ایرنا

حادثه

محیطزیست
یک مقام انتظامی خبر داد:

سرقت میلیاردی دزد حرفهای در زمان
مرخصی از زندان

خبرآنالین :سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال گفت :پنجم مهرماه سال
گذشته شخصی با مراجعه به کالنتری  ۱۲۴قلهک مأموران پلیس را در
جریان وقوع سرقت از منزلش میگذارد و با ثبت اظهارات شاکی پرونده به
دستور مقام قضائی برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم پلیس آگاهی
ارجاع میشود .وی افزود :محتویات پرونده حاکی از آن بود شاکی پنجم
مهرماه از خانه خود واقع در امیرآباد خارج میشــود و پس از بازگشت با
به هم ریختگی منزل مواجه شــده و متوجه میشود اموالی شامل طال و
لوازم شخصی به ارزش  ۴۰۰میلیون ریال به سرقت رفته است .این مقام
انتظامی گفت :در گام اولیه تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی سارق یا
سارقان از محل سرقت بازدید و به دست میآورند سرقت از منزل شاکی
توسط یکی از متهمان سابقهدار به نام «وحید» صورت گرفته است .رئیس
پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت گفت :در تحقیقات پلیسی مشخص شد
وحید در حال حاضر به اتهام سرقت از منزل در زندان در حال تحمل کیفر
است که با هماهنگی و کسب دستور از بازپرس محترم شعبه  ۱۵ناحیه ۶
تهران متهم از زندان تحویل پایگاه سوم شد .این مقام پلیسی ابراز داشت:
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در اظهاراتش به بزه انتسابی معترف و
اذعان داشت ،در خالل مدت زمانی که آزاد بودم مرتکب  ۱۵فقره سرقت
از منزل شهروندان در سطح شهر تهران با همدستی یکی از دوستانم به نام
«جمشید» شدم و با یک دستگاه خودروی پارس سفید سرقتها را انجام
میدادیم و اکنون قادر به شناسایی محلهای سرقت هستم .رئیس پایگاه
سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت :در گام بعدی از تحقیقات
پلیسی مشخص شد جمشــید نیز به اتهام ســرقت در زندان است که با
هماهنگی مقام قضایی متهم برای تحقیقــات تکمیلی به پلیس آگاهی
انتقال و هر دو متهم برای کشف و شناسایی محلهای سرقت در اختیار
پلیس آگاهی قرار گرفتند.

هشدار به طبیعتگرها؛

به نوزادان حیات وحش
دست نزنید

پارسیک :ایمان معماریان دامپزشک محیطزیست با اشاره به اینکه در
فصل بهار نباید به نوزادان حیات وحش دست زد و به النه آنان نزدیک
شد ،اظهار کرد :همزمان با افزایش طبیعتگردی و زایش حیات وحش
در فصل بهار ،شاهد برخورد گســترده طبیعتگرها با نوزادان حیات
وحش هستیم .او در ادامه بیان کرد :در نخستین برخورد مردم با تصور
اینکه نوزاد گم شده یا مادرش را از دســت داده است از سر دلسوزی
و تصور اشــتباه اقدام به آوردن نوزاد به خانه یا تحویــل آن به ادارات
محیطزیست میکنند .معماریان با بیان اینکه دســت زدن به نوزاد
حیوان ممکن است سبب مرگ و جدا شدن همیشگی آن از طبیعت
باشــد ،گفت :اغلب پســتانداران در روزهای اول پس از زایمان برای
تغذیه برای مدت کوتاهی نوزاد را تنها میگذارند و در شرایط طبیعی
مادر مجدد نوزاد را پیدا میکند .این دامپزشــک عنوان کرد :اما برای
زمانی که انسان آن نوزاد را لمس میکند به دلیل اینکه آن حیوان بوی
انسان را میگیرد ،مادر دیگر به سراغ او نمیآید و نوزاد در این شرایط
میمیرد .معماریان افزود :برای نوزادانی هم که مردم به خانه یا ادارات
محیطزیست میآورند امکان بازگشت آنها به طبیعت یا به آغوش مادر
تقریبا غیرممکن است .این دامپزشک تصریح کرد :همچنین تنظیم
دمای الزم برای رشد و زنده ماندن تخم پرندگان ،به وسیله بدن مادر
و چرخاندن توسط مادر انجام میشــود ،نزدیکی انسان به النه ،باعث
ترک النه توسط مادر و طوالنی شــدن این زمان سبب آسیب یا مرگ
جوجهها در تخم میشود .او تاکید کرد :به محض دیدن یا شنیدن عالئم
هشدار مانند جیغ زدن پرندگان یا پروازهای پر سر و صدا به طرف شما،
سریعا منطقه را ترک کنید ،زیرا شما بیش از حد به النه نزدیک شدید.
معماریان بیان کرد :در فصل بهار به هیچ عنوان نباید به مناطق حساس
زیستگاههای حیات وحش نزدیک شد.

روانشناسی
یک روانشناس اظهار کرد:

احتراممتقابلزوجین؛گامیمحکمبرای
خوشبختیدرزندگی

یک روانشناس ،در خصوص اهمیت احترام متقابل زن و شوهر اظهار
کرد :یکی از مهمترین مسائل زندگی زناشویی احترام متقابل زوجین به
یکدیگر است ،چرا که کوچکترین بیاحترامی باعث رابطه برد-باخت،
تعارض منافع ،روابط متزلزل ،خودبینــی ،غرور نفس موقتی ،عذاب
وجدان و دل نگرانی در زندگی زناشویی میشود .مهرداد ثابت افزود:
زن و شوهرهایی که در گفتوگوها به هم احترام نمیگذارند معموال
دچار تعارضات زیادی در منافع خود میشــوند ،چرا که هیچ یک از
آنها در زمان بحث در خصوص یک موضوع ،به راحتی قانع نمیشوند
و هر دو میخواهند به یکدیگر نشان دهند که درستتر فکر میکنند
و تمایل دارند که در این مبارزه دو نفره از لذت برنده شــدن بهرهمند
شوند تا به وضعیت «من برنده و تو بازنده» برسند .این روانشناس گفت:
زوجینی که به یکدیگر احترام نمیگذارند ،حاضر نیستند بپذیرند که
خودشان هم ممکن است اشتباه کنند و همیشه اصرار دارند تا ثابت
کنند به شدت زیرک و ارزشمند هســتند ،از این رو اگر بازنده شوند
احساس بیکفایتی میکنند و به ســرعت از خود پرخاشگری نشان
میدهند.ثابت ادامه داد :یکــی از نتایج چنین تفکری ،اضطراب دائم
است و در حقیقت هیچ زمانی برد واقعی برای هیچ یک از آنها به وجود
نمیآید و حتی اگر طرف مقابل هم در بحث و مشاجرهها کوتاه بیاید به
عذاب وجدان و دل نگرانی منتهی میشود .وی افزود :بهترین راه برنده
شدن ،رعایت احترام و قدردانی از طرف مقابل است که در نهایت منجر
به وضعیت برنده-برنده برای هر دو میشود .این روانشناس تأکید کرد:
اگر زوجین با رعایت و حفظ احترام کامل به طرف مقابل خود حق خطا
کردن به دیگری را بدهند و خواستههای خود را نیز مورد بازبینی قرار
دهند ،قطعا در رابطه زناشویی خود احساس رضایت کامل و سازگاری
بیشتری خواهند داشت.

پرداخت تسهیالت
به مهدهای کودک

مهر :رئیس سازمان بهزیســتی گفت :پرسنل
مهدهای کودک میتوانند از مزایای قانون بیمه
بیکاری به دلیل کرونا با لحاظ شرایط الزم پس از
ثبتنام در سامانه بهرهمند شوند .وحید قبادی دانا
در ارتباط با حمایت از مهدهای کودک غیردولتی
تحت نظارت سازمان بهزیســتی کشور ،افزود:
مهدهای کودک برای قطع زنجیره انتقال کرونا از
اسفندماه تعطیل هستند و بر اساس رایزنیهای
انجام شــده با مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی و کارگروه بررسی مشاغل آسیبدیده
از کرونا ،بنا شد تا مهدهای کودک غیردولتی هم
به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط تشخیص
داده شوند .وی با بیان اینکه مهدهای کودک هم
شامل مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
قرار گرفتند ،اظهار کرد :بر این اساس این مراکز
میتوانند تقاضای دریافت تســهیالت  ۱۲تا ۱۶
میلیــون تومانی را برای هر یک از پرســنلی که
اشتغال آنها را حفظ کردند به مراجع ذیصالح
بدهند .رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه
بر اساس اعالم معاونت اقتصادی رئیسجمهور
این افراد از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط
بانکی هم بهرهمند میشــوند ،تصریح کرد :این
متقاضیان میتوانند درخواستشان را به سازمان
بهزیســتی ارائه کنند و در صــورت تأیید این
سازمان ،موارد به بانک مرکزی اعالم میشوند.

شرایط بهرهمندی بیمهشدگان
اختیاری از بیمه تکمیلی

پارســیک :به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و
تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،
محمد حسن زدا مشاور امور بیمه شدگان سازمان
تأمین اجتماعی درباره چگونگی بهرهمندی بیمه
شــدگان اختیاری از بیمه تکمیلی ،اظهار کرد:
بیمههای تکمیلی در ســازمان تأمین اجتماعی
فقط برای بازنشســتگان اجرا میشوند و متولی
آنها نیز کانون عالی بازنشستگان است .وی گفت:
تمام شاغالن و اشخاصی که بیمه قراردادی دارند،
میتوانند با مراجعه به دفاتر بیمههای خصوصی
و آزاد ،خود را بیمه تکمیلــی کنند و به محض
بازنشستگیشان سازمان تأمین اجتماعی آنها
را بیمه تکمیلی میکند.

کشف اقالم بهداشتی احتکار شده
در مرکز پایتخت

شهر خبر :معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس
امنیت عمومی پایتخت از کشف بیش از  ۳۰هزار
اقالم بهداشتی احتکار شده در محدود خیابان ویال
به ارزش پنج میلیارد ریال خبر داد .سرهنگ نادر
مرادی در تشریح جزئیات این خبر ،بیان داشت:
روز گذشته با دریافت خبری مبنی بر این که در
حوالی خیابان ویال ،فرد محتکری با سوءاستفاده
از شــرایط و وضعیت فعلی جامعه در انبار منزل
شخصیاش مقدار فراوانی اقالم بهداشتی و مورد
نیاز این روزهای شهروندان را احتکار کرده است،
بررسی موضوع در دستور تیمی از ماموران معاونت
نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی قرار گرفت
.وی با اشــاره به اینکه تحقیقات پلیســی نشان
از صحت خبر داشــت ،گفت :با هماهنگی مقام
قضایی مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی
پلیس امنیت عمومی پایتخت برای دستگیری
متهم و بازرسی از محل مذکور به نشانی اعالمی
اعزام شدند و موفق شدند ضمن دستگیری این
فرد محتکر مقادیر قابل توجهی اقالم بهداشتی
احتکار شده را کشف کنند.

ارسال پیامک دریافت وام به
مشموالن ناوگان تاکسیرانی

ایرنا :مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری
کشور در تشریح آخرین جزئیات پرداخت وام به
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکســی
آسیبدیده از شــیوع ویروس کرونا گفت :بسته
حمایتی (پرداخت وام) به رانندگان ناوگان حمل
و نقل عمومی و تاکسیها از ســوی وزارت رفاه
انجام میشود و به گفته سخنگوی ستاد شناسایی
مشموالن بسته حمایتی ،قرار است از این هفته
کار ارسال پیامک به افرادی که مشمول دریافت
وام شدهاند انجام شــود .مرتضی ضامنی افزود:
رانندگان ناوگان تاکســیرانی کشور باید به این
موضوع آگاه باشند که سازمان تاکسیرانی تنها
اطالعات رانندگان را بــه وزارت رفاه اعالم کرده
است و سازوکار پرداخت وام از سوی وزارت رفاه
انجام میشود .وی در پاسخ به این سوال که چه
تعداد از رانندگان در فهرســت ارسالی به وزارت
رفاه جهــت دریافت وام قــرار گرفتند،گفت :در
حوزه ناوگان تاکســیرانی اطالعات  ۳۱۰هزار
نفر و به شکل کلی در حوزه حمل و نقل ،اسامی
و اطالعات  ۹۴۰هزار نفــر جهت پرداخت وام به
وزارت رفاه ارسال شده اســت .ضامنی در پاسخ
به این ســوال که رانندگانی که مشمول دریافت
وام نشدند از چه طریق باید اعتراض خود را اعالم
کنند ،بیان کرد :برای اعالم اعتراض باید منتظر
ماند تا کار پرداخت وام از سوی وزارت رفاه انجام
شــود و در همان زمان از سوی مسئوالن جهت
نحوه اعتراض اطالعرســانی میشود .وی گفت:
تا به امــروز تعداد  ۴۵۰نفــر از رانندگان ناوگان
تاکسیرانی کشور به ویروس کرونا مبتال شدند
که متاسفانه  ۳۱نفر جان خود را از دست دادهاند.

