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اجتماعي

وطن امروز شماره 2461

نبضجامعه
سرپرست دادسرای ارشاد اعالم کرد

پنجشنبه  24خرداد 1397

«وطنامروز» از تمهیدات سازمانهای فرهنگی ،اجتماعی ،خدماتی و انتظامی برای برگزاری نماز عید فطر گزارش میدهد

تدارک برای عید بندگی 1439

اتهامهای اصلی ناظم متخلف
مدرسه غرب تهران

زیارت
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

یک میلیون و  350هزار نفر
در نوبت حج تمتع

نمازگزاران با  40هزار گل میخک گلباران میشوند و شب عید نورافشانی در  12میدان اصلی برگزار میشود

سرپرست دادسرای ارشاد ،اتهامهای اصلی
مته��م پرون��ده آزار و اذیت چن��د دانشآموز
در غ��رب ته��ران را «تش��ویق ب��ه فس��اد» و
«ک��ودکآزاری» اع�لام کرد .حجتاالس�لام
منص��وری در گفتوگ��و ب��ا تس��نیم ،درباره
آخری��ن وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از
دانشآموزان در یک��ی از مدارس غرب تهران،
اظهار کرد :این پرونده با صدور کیفرخواس��ت
به دادگاه کیفری  2ارش��اد ارس��ال شده است.
ب��ه گفته این مقام قضای��ی ،اتهام اصلی متهم
پرونده مزبور ،تش��ویق به فساد و کودکآزاری
است .منصوری تعداد شاکیان این پرونده را 8
نفر اعالم کرد و گفت :البته تعدادی از خانوادهها
بهرغم ش��کایت در مرجع انتظامی ،ش��کایت
خ��ود را در مرج��ع قضایی پیگی��ری نکردند.
سرپرست دادس��رای ارشاد یادآور شد شکایت
آموزشوپرورش از متهم این پرونده به صورت
جداگانه رسیدگی و تصمیمگیری میشود.
وزیر علوم تشریح کرد

دلیل توقف آموزش
رشتههای دانشگاه صداوسیما

وزی��ر عل��وم درباره بازگش��ت رش��تههای
باقیمانده دانشگاه صداوسیما گفت :وزارت علوم
رشتههای این دانش��گاه را که در دانشگاههای
دیگر آموزش داده میشوند متوقف کرد .منصور
غالمی در پاسخ به این سوال که آیا رشتههای
باقیمانده دانشگاه صداوسیما به دفترچه کنکور
کارشناس��ی ارش��د باز میگردد یا خیر ،گفت:
بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی اداری کشور،
دس��تگاههای اجرایی که مسؤولیت آموزش و
تربیت دانش��جو ندارند ،نباید دانش��گاه داشته
باش��ند .وی ادامه داد :بنابرای��ن در اجرای این
مصوبه ،امسال نباید تعداد زیادی از دانشگاههای
اینچنینی ،دانشجو پذیرش میکردند اما چون
این مصوبه ،مقداری با تاخیر توسط وزارت علوم
پیگیری ش��ده بود و داوطلب��ان زیادی خود را
برای پذیرش در رشتههای خاصی آماده کرده
بودن��د ،این س��ری را به تاخی��ر انداخت .وزیر
علوم اف��زود :بنابراین وزارت عل��وم اعالم کرد،
بعضی از رش��تههای دانش��گاه صداوسیما که
در دانش��گاههای زیادی آموزش داده میشود،
متوقف شود.

کمبود آب
مشکل زلزلهزدگان سرپلذهاب

گروه اجتماع�ی :ماه بندگی به پایان
رس��ید؛ مس��لمانان پ��س از  29روز
روزهداری ،سنت دیرینه نماز در عید
فطر را به ج��ا میآورند .برپایی نماز
عید فطر که نماد وحدت و یکپارچگی
امت اسالم به حساب میآید از سال
اول هجری آغاز ش��د و سنت موکده
اس��ت .در این میان هر ساله یکی از
بزرگترین اجتماعهای مس��لمانان
برای برپایی نماز عید فطر در مصالی
تهران برگزار میش��ود .امس��ال نیز
نم��از عید فط��ر به امام��ت حضرت
آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب برگزار
خواهد شد .در همین باره سازمانها
و دس��تگاههای اجرای��ی ،ام��دادی،
خدمات��ی ،فرهنگی و اجتماعی برای
برگزاری هر چه با شکوهتر نماز عید
فطر تدارک گستردهای دیدهاند.
■■اجرای  ۱۵ویژهبرنامه

رئیس کمیته فرهنگی و تبلیغاتی
س��تاد برگزاری نماز عید سعید فطر با اشاره به ۱۵
برنامه این کمیته به مناسبت روز عید ،از اهدای ۴۰
هزار شاخه گالیل به نمازگزاران پایتخت و گلباران
آنها با  ۴۰هزار ش��اخه میخک خبر داد .اوحدی با
اش��اره به برگزاری  5برنامه قبل از نماز عید سعید
فطر اظهار داش��ت :با هماهنگی مخابرات ایران 60
میلیون پیامک با موض��وع عید فطر به مخاطبان
ارسال میشود ،همچنین در سطح شهر تهران بالغ
بر  10هزار مترمربع فضاسازی شهری اعم از پوستر،
بنر و پالکارد با موضوع عید فطر انجام میشود.
وی با بیان اینکه  10برنامه هم در روز عید فطر
پیگیری میش��ود ،گفت :نورافشانی در  12میدان
تهران ،راهاندازی  5کاروان گل با تریلی در س��طح
تهران و اس��تقرار آنها در چه��ار در ورودی مصال،
توزیع  40هزار ش��اخه گل گالیل بین نمازگزاران،
گلباران مردم ب��ا  40هزار گل میخک در روز عید
سعید فطر برای نخستینبار توسط بالگرد و برپایی
 5ایستگاه صلواتی از دیگر برنامههای روز عید سعید
فطر در مصالی امام خمینی(ره) است.
■■استقرار  ۴۵۰دستگاه تاکسی ون

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری با اشاره
ب��ه رایگان بودن مترو در روز عید فطر گفت۴۵۰ :
دس��تگاه تاکس��ی ون رایگان در  ۵مسیر و داخل
مصال نیز مستقر میشود .محسن پورسیدآقایی با
اعالم بهکارگیری  ۴۵۰دستگاه تاکسی ون رایگان
در  ۵مس��یر و داخل مصال گفت :برقراری  5مسیر
با  ۴۰۰دس��تگاه تاکس��یون به ص��ورت رفت و
برگش��ت و رایگان و اختصاص  ۵۰دستگاه تاکسی
ون جه��ت س��رویسدهی داخل مص�لا از جمله

آژیر

حج��م باالی ساختوس��از و اس��تفاده از
آب آش��امیدنی برای ای��ن مهم ،باعث کمبود
آب و قطعی مکرر آن در روستاهای زلزلهزده
سرپلذهاب ش��ده و مش��کالت عدیدهای را
در فص��ل گرما برای م��ردم این مناطق ایجاد
کرده اس��ت .بهگزارش ایرنا ،ش��بکه آبرسانی
روس��تاهای س��رپل ذهاب قبل از وقوع زلزله
 7/3دهم ریش��تری  21آبان پارس��ال ،دارای
فرس��ودگی بودهاند که کمبود آب آشامیدنی
و قطعیه��ای مکرر آن به دلیل شکس��تگی
لولهه��ای خط انتقال آب ،اکنون به مش��کل
عمده برای زلزلهزدگان این شهرستان تبدیل
ش��ده اس��ت .این مشکل در روس��تاهایی که
در پایی��ن دس��ت مجتمعهای ش��بکههای
آبرسانی قرار دارند ،بیش��تر نمایان است و از
این رو س��اکنان مناطق روس��تایی مسؤوالن
را برای رفع این مش��کل به مساعدت و یاری
طلبیدهاند .جواد محمدی ،بخش��دار مرکزی
س��رپلذهاب در همینباره گفت :فرسودگی
ش��بکه آبرس��انی ،افزایش جمعیت روستایی
و اس��تفاده از آب آش��امیدنی در امر بازسازی
واحدهای مس��کونی تخریب ش��ده ناش��ی از
زلزل��ه ،از دالی��ل اصلی قطعی یا افت فش��ار
آب آش��امیدنی بوی��ژه در مناطق روس��تایی
اس��ت .وی اظهار داش��ت :آب مورد نیاز برای
س��اخت و ساز باید از طریق تانکر تامین شود
و اگر این موضوع درس��ت مدیریت نش��ود ،با
چالشی جدی روبهرو خواهیم شد .مدیر شرکت
آب و فاضالب روستایی سرپل ذهاب هم گفت:
هماکنون  70درصد از شبکههای آبرسانی در
مناطق روستایی این شهرستان فرسوده است
و نیاز به اصالح و مرمت دارد .حشمت احمدی
افزود :اصالح ،مرمت و بازس��ازی ش��بکههای
آبرسانی در  161روستای سرپلذهاب نیازمند
 570میلیارد ریال اعتبار است.

اقدامات انجام شده است .وی
نمازگ��زاران عید س��عید فطر
ادامه داد :اطالعرس��انی درباره برپایی نماز عید فطر که نماد وحدت خبر داد و گفت :پلیس راهور
انسداد تونل رسالت و هدایت و یکپارچگی امت اسالم به حساب در ای��نب��اره محدودیتها و
خودروها به پارکینگ مجتمع میآید از سال اول هجری آغاز شد ممنوعیته��ای ترافیک��ی را
امام خمینی(ره) انجام میشود .و سنت موکده است .در این میان هر پیشبینی کرده است .سردار
پورس��یدآقایی درباره اقدامات ساله یکی از بزرگترین اجتماعهای محمدرض��ا مهمان��دار اظهار
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسلمانان برای برپایی نماز عید فطر داشت :تردد همه وسایط نقلیه
از ساعت  4صبح روز عید فطر
و حوم��ه گف��ت :در مجموع در مصالی تهران برگزار میشود
بهکارگی��ری  ۷۶۳دس��تگاه
در معاب��ر محدوده مش��خص
اتوبوس در  ۲۱مبدا در دستور کار است .وی افزود :شده ممنوع خواهد بود .این محدوده شامل خیابان
 ۹۰دس��تگاه اتوبوس دوکابین در میادین ،پایانهها شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا
و محالت منتخ��ب به منظور انتقال نمازگزاران به خیابان قائممقام فراهانی ،خیابان شهید علیاکبری
مصال و برگشت آنان به مبادی اولیه ( ۲۱مبدأ) در از خیابان شهید مطهری به سمت شمال تا خیابان
نظر گرفته شده است.
بهشتی ،خیابان میرعماد از خیابان شهید مطهری تا
خیابان شهید بهشتی و خیابان پاکستان در ضلع
■■خدمات رایگان پارکینگ بیهقی
همچنی��ن مدیرعام��ل س��ازمان پایانهه��ا و غربی مص�لای امام خمینی(ره) اس��ت .مهماندار
پارکسوارهای ش��هرداری تهران گفت :استفاده از خاطرنشان کرد :همچنین طول خیابانهای هویزه
پارکینگ پارکسوار بیهقی از ساعت یک بامداد روز و خرمشهر در حد فاصل صابونچی و خیابان شهید
عید سعید فطر رایگان است .امیرحسین صدیقی قنبرزاده ،مس��یر غرب به ش��رق بزرگراه رس��الت
افزود :با توجه به برگزاری نماز پرشکوه عید سعید در مح��دوده مصالی امام خمین��ی(ره) از تقاطع
فط��ر در مصالی تهران ،ش��هروندان و نمازگزاران کردستان و مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت از
خداجو برای شرکت در نماز و انجام فرایض مربوط پل سیدخندان نیز شامل این محدودیتها میشود
به ای��ن روز فرخنده ،میتوانند رای��گان از پایانه و و برای خط ویژه اتوبوسرانی در خیابانهای شهید
پارکس��وار بیهقی برای توق��ف خودروهای خود بهشتی و شهید مطهری نیز محدودیت تردد وجود
دارد .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
استفادهکنند.
درباره محدودیت توقف این روز نیز اظهار داشت :از
■■تمهیدات ترافیکی نماز عید سعید فطر
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ س��اعت  24شب قبل از مراسم توقف همه وسایط
نیز از آمادهباش ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی نقلیه در برخی محدودهها ممنوع و پاکسازی کامل
پایتخت برای مدیریت ترافیک و تس��هیل در تردد انجام خواهد شد .این محدودهها شامل طول بزرگراه

م��درس از میدان هفت تیر تا حقانی
در هر  2مسیر ،طول بزرگراه رسالت
از بزرگراه آفریقا تا پل س��ید خندان
در هر دو مسیر ،طول خیابان شهید
قنبرزاده حدفاصل بزرگراه رس��الت
تا خیابان ش��هید بهش��تی در هر 2
مسیر و طول خیابان شهید بهشتی
از میدان تختی ت��ا خیابان قائممقام
فراهان��ی اس��ت .وی در ای��ن رابطه
افزود :همچنین طول خیابان میرعماد
حدفاصل خیابان ش��هید مطهری تا
خیابان شهید بهشتی ،طول خیابان
شهید مفتح حد فاصل خیابان شهید
بهشتی تا خیابان شهید مطهری (به
استثنای اتوبوسهای شرکت واحد)،
طول خیاب��ان پاکس��تان از خیابان
ش��هید بهش��تی تا بزرگراه مدرس،
طول خیابانهای هویزه و خرمش��هر
حدفاص��ل قنبرزاده تا عش��قیار (به
استثنای موتوس��یکلتها) ،محدوده
ضل��ع غربی می��دان هفتتیر حد فاص��ل خیابان
زه��ره و خیابان قائممقام فراهان��ی و طول خیابان
شهید مطهری حد فاصل بزرگراه مدرس تا خیابان
سهروردی مشمول این محدودیتها میشود.

■■تمهیدات اورژانس تهران برای نماز عید فطر

پیمان صابریان ،رئیس اورژانس تهران نیز بر آمادگی
نیروهای اورژانس در نماز عیدس��عید فطر تاکید کرد.
صابریان درباره تمهیدات این س��ازمان برای برگزاری
نماز عید سعید فطر گفت :نیروهای اورژانس در قالب
 ۴۹دستگاه آمبوالنس ۴ ،درمانگاه برادران و خواهران،
 ۳۲دستگاه موتورالنس و  ۶دستگاه اتوبوسآمبوالنس
در این مراس��م در کنار مردم حضور دارند .وی افزود:
نیروهای س��تادی و عملیاتی جهت خدمات بیش��تر
به نمازگزاران از ش��ب قب��ل عید فطر در مصالی امام
خمینی(ره) و اطراف آن حضور خواهند یافت.
■■آمادهباشآتشنشانی

از س��وی دیگر ،سخنگوی سازمان آتشنشانی
ش��هر تهران هم از آمادهباش تمام ایس��تگاههای
آتشنش��انی پایتخت ب��رای برگ��زاری نماز عید
فطر خبر داد .س��یدجالل ملکی درباره تمهیدات
آتشنشانی برای برگزاری نماز عید فطر اظهار کرد:
س��ازمان آتشنشانی ش��هر تهران مانند سالهای
گذش��ته برای برگزاری باش��کوه نماز عید فطر در
حال آمادهباش کامل اس��ت .وی اف��زود :عالوه بر
آمادهباش  ۱۳۰ایستگاه آتشنشانی در سطح شهر،
آتشنشانان در  ۴۸نقطه در اطراف و داخل مصالی
تهران مستقر خواهند شد و همچنین در  ۴۶نقطه
تعیین شده ،آتشنشانان عملیاتی همراه با خودرو و
تجهیزاتمستقرمیشوند.

پرداخت آنالین فطریه ،شگرد مجرمان سایبری

گروه اجتماعی :رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری
پلیس فتای ناجا از تبلیغات دروغین و کذب مجرمان سایبری برای
دریافت فطریه و کمکهای مردمی خبر داد.
به گزارش «وطنامروز» ،س��رهنگ علی نیکنفس ،رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای نیروی انتظامی
اظهار داش��ت :همزمان با نزدیکی عید فط��ر و پرداخت زکات آن،
متاسفانه افراد سودجو با سوءاس��تفاده از احساسات انساندوستانه
هموطنان عزیز به دنبال کالهبرداری از آنان هستند .وی گفت :این
افراد با استفاده از قابلیتهای شبکههای اجتماعی و انجام تبلیغات
گس��ترده در این بستر س��عی دارند اعتماد کاربران فضای مجازی
گزارش 2ملیحه زرینپور :یکی از خاطرات
دانش��جویان ام��روزی ،قرارهای
س��یگار اس��ت! اوایل دهه  80زمان��ی که یکی از
همکالسیها وارد کالس میشد و همراهش بوی
سیگار در کالس میپیچید ،نگاههای متعجب بقیه
را به دنبال خود میکشید اما این روزها تهسیگارها
البهالی سنگ فرشهای دانشگاه آرام گرفتهاند و
عابران توجهی به آنها ندارند.
آم��ار ب��االی مص��رف دخانی��ات در ای��ران
نگرانکننده اس��ت؛ چندی پی��ش «محمدرضا
مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات از
اعتیاد بی��ش از  2میلیون جوان ایرانی خبر داد و
همه این اتفاقات در حالی در جریان است که تعداد
کارخانجات دخانیات و آمار تولید آنها در ایران رو
به افزایش است .وبگاه شرکت دخانیات ایران رنگ
به رنگ انواع تنباکو و س��یگار را تبلیغ میکند و
درصد نیکوتین آنها را به مش��تریان ارائه میدهد.
به گفته دبی��رکل جمعیت مبارزه ب��ا دخانیات،
97درصد سیگار کش��ور در داخل تولید میشود
و در حال��ی که پیش از ای��ن  6کارخانه دخانیات
در کشور فعال بودند ،اکنون  18کارخانه داریم که
دخانیات کشور را تولید میکنند.
■■دود شدن  30میلیارد تومان

آمارها حکایت از آن دارد که ایرانیها روزانه
معادل  ۳۰میلیارد تومان س��یگار میکش��ند؛

را جلب کرده و از حس��ابهای آنها برداش��ت غیرمجاز انجام دهند،
به همین منظور تبلیغاتی ج��ذاب برای دریافت کمکهای مردمی
و جم��عآوری فطریه و کف��اره روزه با هدف جل��ب اعتماد کاربران
طراحی میکنند .س��رهنگ نیکنفس طراحی سایتها ،کانالها و
اپلیکیشنهای جعلی و منسوب به نهادهای دولتی و مسؤول در این
زمینه را مهمترین شگرد مجرمان دانست و گفت :از آنجایی که اکثر
هموطنان از تلفنهای همراه و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند
لذا امکان طراحی اپلیکیشنها و همچنین کانالها و صفحات جعلی
بیش از سایر ش��گردهای مجرمانه متصور است .این مقام انتظامی
بیان کرد :هموطنانی که قص��د دارند فطریه و کفاره روزه خود را از

بستر فضای مجازی یا از طریق موسسات خیریه فعال در این حوزه
پرداخت کنند باید نسبت به اصالت آنها اطمینان پیدا کنند.

در تقابل قانون پیشگیری از اعتیاد و سودهای کالن مالی ،سالمتی ذبح میشود

سیگار پشت سیگار ،دود پشت دود!

هر چند گفته میش��ود بین  ۱۵تا  ۲۵میلیارد
آن قاچاق اس��ت اما به دلیل اس��تفاده بیش از
ح��د مردم از س��یگار و قلیان ،ان��واع بیماریها
در بی��ن آنها رواج پی��دا کرده اس��ت ،چنانکه
بیماریهای ریوی در افراد س��یگاری  ۲۰تا ۳۰
براب��ر و بیماریهای قلبی  ۳تا  ۴برابر بیش��تر
بوده و بیش��تر کسانی که س��رطان ریه دارند
مصرفکننده سیگار هستند.
ای��ن آماره��ا در حالی روایت میش��ود که در
سالهای گذشته ،زنگ خطر کاهش سن مصرف
هم به ش��کل هش��داردهندهای به صدا درآمده،

چنانکه در  ۲۰سال گذشته سن شروع اعتیاد به
سیگار در حدود اوایل دهه دوم زندگی افراد بوده
اس��ت اما در 2سال اخیر این شاخص به سن ۱۳
سالگی کاهش پیدا کرده است .به گفته بسیاری از
روانشناسان وابستگی به سیگار میتواند اعتیاد به
دیگر مواد مخدر را در بین جوانان به دنبال داشته
باشد .اینجاست که باید بگوییم سالمتی جامعه در
تقابل پیشگیری از اعتیاد و سودهای کالن مالی،
ذبح میشود.
■■مقابله با اعتیاد اندر خم یک کوچه

به گفته «رضا آرمانیان» عضو انجمن بینالمللی

مددکاران اجتماع��ی ای��ران کارخانههای تولید
دخانیات بنگاههایی اقتصادی هس��تند که تالش
دارند با استفاده از بهترین و مجربترین مدیران و
بازاریابان همواره سود و منفعت خود را افزایش داده
و به ترازهای مالی باالتری دس��ت یابند اما در آن
طرف ماجرا یعنی بخشی که مسؤولیت پیشگیری
و مقابله با اعتیاد را دارد ،همواره مشکالتی مشاهده
میشود که برخی از این مشکالت همچنان حل
نشده باقی مانده است.
در این می��ان خألهای قانونی یا قانونهایی که
اجرا نمیش��ود هم نقشی اساس��ی در افزایش آمار
اعتیاد داشت ه است .در همین باره قانون جامع کنترل
دخانیات در سال  ۸۵در کشور تصویب شد و مساله
ممنوعیت ف��روش به نوجوانان هم یکی از بندهای
همین قانون اس��ت و فروش سیگار به افراد زیر ۱۸
س��ال را با ممنوعیت قانونی مواجه میکند اما این
قانون هم هرگز درست اجرایی نشده است .از طرفی
ایران عضو کنوانس��یون مبارزه با دخانیات سازمان
بهداشت جهانی است و در این کنوانسیون متعهد
شده است مالیات بر دخانیات مبتنی بر واقعیات و
از محل خردهفروشی باشد به طوری که مالیات بر
خردهفروشی سیگار ساالنه  ۱۰درصد افزایش پیدا
کند تا بتوان تعادلی میان تولید و مصرف به وجود
آورد اما متاس��فانه ایران مالیات کمتری نسبت به
دیگر کشورهای دنیا از دخانیات دریافت میکند.

رئیس س��ازمان حج و زیارت با بیان اینکه
امسال  85هزار و  200نفر به حج تمتع مشرف
خواهند ش��د ،افزود :یکمیلی��ون و  350هزار
نفر که معموال در س��ال  1385برای تشرف به
حج ثبتنام کردهاند ،در نوبت اعزام قرار دارند.
حمید محمدی روز چهارش��نبه در گفتوگو
با ایرنا اظهار داش��ت :اگ��ر خوشبینانه به این
موضوع نگاه کنیم و س��االنه حدود  100هزار
نفر به حج تمتع اعزام ش��وند ،ب��رای اعزام این
تعداد  14سال زمان نیاز است .وی با تاکید بر
اینکه اعزام زائران «مدینه قبل» ،از  27تیرماه
برای انجام مناسک حج به عربستان آغاز خواهد
شد ،اظهار داش��ت :اعزام زائران مدینه قبل ،تا
 19مردادماه و «مدینه بعد» ،از هش��تم مرداد
تا  24مردادماه امس��ال ادامه خواهد داش��ت.
محمدی با بیان اینکه همه زائران ایرانی از 27
تیرماه تا  24مردادماه امسال به حج تمتع اعزام
میشوند ،افزود :صدور ویزای زائران حج تمتع
از اواخر خردادماه جاری آغاز خواهد شد .وی با
تاکید بر اینکه ح��دود  50درصد زائران ایرانی
را بانوان تشکیل خواهند داد ،خاطرنشان کرد:
 85ه��زار و  200زائ��ر اعزام��ی در قالب 583
کاروان و از طری��ق  20ایس��تگاه پروازی برای
انجام مناس��ک حج راهی عربس��تان خواهند
ش��د .رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه
اقدامات الزم ب��رای برپایی یک حج آبرومند و
باامنیت در قالب توافقات به عمل آمده اس��ت،
اظه��ار داش��ت :کاروانهای اعزام��ی در قالب
گروهه��ای  135 ،115 ،85و  165نف��ره ب��ه
عربستان اعزام خواهند شد.
رفاه

مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریعنوانکرد

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری
از خردادماه

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری
گف��ت :حقوق بازنشس��تگان کش��وری پیش از
عید س��عید فطر پرداخت و در خردادماه افزایش
خواه��د یافت .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،جمش��ید تق��یزاده ،مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کش��وری اظهار کرد :با تالشهای
ص��ورت گرفته ،احکام افزایش حقوق س��االنه و
همچنین همسانس��ازی حقوق بازنشس��تگان
مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۷
سهشنبه گذشته صادر شده و مابهالتفاوت مربوط
به ماههای فروردین و اردیبهش��ت سال جاری با
حقوق خردادماه پرداخت خواهد ش��د .تقیزاده
گفت :در اج��رای ماده  ۳۰قانون برنامه شش��م
توسعه و بند «ج» تبصره ( )۱۲قانون بودجه سال
 ۱۳۹۷کل کشور که حقوق تمام بازنشستگان و
موظفان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
که تا پایان س��ال  ۱۳۹۶بازنشسته ،از کار افتاده
یا فوت ش��دهاند ۱۰ ،درصد افزایش مییابد و به
منظور اجرای همسانسازی حقوق پس از اعمال
این میزان افزایش ،برای آن دس��ته از افرادی که
کمتر از  ۲میلیون تومان حقوق دریافت میکنند،
به صورت پلکان��ی از افزایش حق��وق برخوردار
خواهند بود .وی با بیان اینکه بر این اس��اس ،آن
دسته از بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت
میکنن��د از افزایش حقوق بیش��تری برخوردار
میشوند ،تصریح کرد :حداقل حقوق پرداختی به
بازنشس��تگان کشوری با  ۳۰سال سابقه خدمت
امسال یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان خواهد بود
و میانگین افزایش ساالنه به همراه همسانسازی
سال  ۹۷حدود  ۱۹درصد است.
کوتاه وگویا
■■فرنوش نوبخت ،مديرعامل شركت بهرهبرداري
مت��روي تهران و حومه گفت :س��رويسدهي در
خطوط ي��ك 4 ،3 ،2 ،و  5متروي تهران و حومه
در روز عيد س��عيد فطر از س��اعت  5:30صبح تا
پایان مراسم به طور رایگان انجام میشود و در این
روز تعداد حرکت قطارها نسبت به برنامه روزهای
تعطیل افزایش پیدا خواه��د کرد تا نمازگزاران و
مسافران گرامي راحتتر از اين وسيله حملونقل
ريلي ايمن ،سريع و پاك استفاده كنند.
■■س��جاد قاس��می ،رئیس مرکز حراست بنیاد
ش��هید و امور ایثارگران گفت :ایثارگران با صدور
کارت شناس��ایی جدید در اسرع وقت کارتهای
منقضی شده خود را تحویل حراست بنیاد استان یا
رابط حراست در شهرستانهای محل پرونده خود
بدهند تا بدون اطالع و آگاهی ایثارگر از کارت آنها
سوءاستفادهای انجام نگیرد.
■■مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال شهرداری
ته��ران جام رمض��ان در  2رده مدیران وکارکنان
توس��ط اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی
در سالن ورزشی شهرداری منطقه  11برگزار شد.

