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پیشبینی  100میلیون دالر اعتبار
برای تقویت آتش نشانیهای کشور

رئیسستادمدیریتبحرانکشورگفت:مجلسشورایاسالمی 100میلیوندالراعتباربرایتقویتآتشنشانیهایکشورپیشبینیکردهاستکهامیدواریم
بسیاریازمشکالتمرتفعوخدماترسانیبهترانجامشود.بهگزارشایسنا،اسماعیلنجاربیانکرد:جمهوریاسالمیایران،یکیازکشورهاییاستکه
توانستهدرزمانوقوعبحرانهاییهمچونزلزله،سیل،توفانوآتشسوزیمدیریتخوبیدرکمکرسانیبهمردمحادثهدیدهداشتهباشد.

...
دریچه

میانکاله ،نقاشی طلوع تاالب
فالمینگوها نــوار مــرزی درســت کــرد هانــد؛ نواری
سفید و نارنجی درســت وســط تــاالب میانکاله.
آفتاب بر سر تاالب که پهن میشود ،فالمینگوها
با قوها و مرغابیها همصدا میشوند و عقا بها
و باکال نها ،با همنواز یشان ،سمفونی عجیبی
میسازند؛ سمفونی پرندگان مهاجر .پاییز هر
سال ،هزاران پرنده مهاجر ،پس از ساعتها باز و
بسته کردن بالها ،خودشان را به تاالب میرسانند
تا زمستان گرمتری را تجربه کنند .پرندگانی چون
فالمینگو ،پلیکان سفید ،پلیکان خاکستری،
قوی کوچک ،قوی گنگ ،قوی فریادکش ،اردک
سرسفید ،غــاز پیشانی سفید کوچک ،مرگوس
بــزرگ ،سنقرتاالبی ،عقاب دریــایــی دم سفید و
پرندگان خشکی همانند قرقاول خزری ،دراج و
زنبورخوار ،سنقر خاکستری و دلیجه را میتوان
در این تــاالب مشاهد کــرد« .میانکاله» زیباترین
تــاالب اســتــان مــازنــدران ؛بخشی از شبهجزیره
میانکاله است و در حوالی آشوراده قرار دارد .این
تاالب اولین تاالب بینالمللی ثبتشده در فهرست
کنوانسیون مربوط به تاالبهای بینالمللی است.
میانکاله یکی از تاالب های ایران زیباست...

...
اخبار

پی

وعده همسانسازی «حقوق» بازنشستگان در سال 97

گیری

همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان درحال بررسی

دانش پور -در حالی که به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قدرت خرید بازنشستگان طی  8سال کاهش
 65درصدی داشته است ،نه تنها قانون همسان سازی
حقوق بازنشستگان هنوز اجرا نشده است بلکه یکی از
نمایندگان مجلس با بیان این که در الیحه بودجه 97
رقم مناسبی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
با کارمندان تعیین نشده است گفت :با تصمیم رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد در سال
 ۹۶برای حقوقهای حداکثر تا  ۲میلیون تومان ،طرح
همسان سازی بازنشستگی اجرا شود و باقی حقو قها
در سال  ۹۷به مرحله همسان سازی برسد .دو روز پیش
بود که وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از کاهش 68
درصدی قدرت خرید بازنشستگان طی هشت سال
خبر داد و گفت :قــدرت خرید کارگران در سال 92
نسبت به سال  89نیز تا  40درصد کاهش یافته که از
سال  93با تعیین مزد تا  27درصد جبران شده است.
علی ربیعی تصریح کرد :هم اکنون متوسط درآمد یک
خانواده پنج نفری مستمر یبگیر  640هزار تومان
است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به



 900هزار تومان برسد .براساس گفته رئیسجمهور
افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید
شناسایی شوند که تاکنون توانستهایم بیش از 800
هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی نیز دیروز با اشاره به این که الیحه بودجه ۹۷
رقم مناسبی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
با کارمندان تعیین نکرده است گفت :با تصمیم رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر و مصوب شد در سال
 ۹۶برای حقوقهای حداکثر تا  ۲میلیون تومان ،طرح
همسان سازی بازنشستگی اجرا شود و باقی حقو قها
در سال  ۹۷به مرحله همسان سازی برسد.
سـلمان خـدادادی در گفـت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه
قانـون برنامـه ششـم توسـعه کشـور ،گفـت :بـر اسـاس
برنامـه ششـم توسـعه کشـور ،دولـت موظـف اسـت در
سـال  ۹۶تا  ۹۷حقوق بازنشسـتگان را همسـان سـازی
کنـد ،بـه طـوری کـه ایـن موضـوع در کمیسـیون تلفیـق
تصویـب و در صحـن علنـی مطـرح شـده اسـت .وی
افـزود :مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام نـرخ تفـاوت

...

حقـوق کارمنـدان بـا بازنشسـتگان را حـدود  ۲۰درصد
مشـخص کـرده اسـت ،در حالی کـه طـرح ارائه شـده در
مجلس شـورای اسلامی بـا  ۱۰درصـد اختلاف مطرح
شـده بـود .عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای
اسلامی همچنین در ادامه اضافه کرد :دولـت و مجمع
تشـخیص مصلحـت نظـام بـرای اجرای همسـان سـازی
 ۲۰درصدی حقوق بازنشسـتگان مدت زمان پنج ساله
را در نظـر گرفتـه انـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از
مشـموالن ایـن طـرح تـا پنـج سـال آینـده شـاید عمـری
بـرای زندگـی در اختیـار نداشـته باشـند .وی بـا اشـاره
بـه اقدامـات رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در
خصوص همسـان سـازی حقـوق بازنشسـتگان ،تصریح
کـرد :بـا پیگیـری هـای مکـرر و تصمیـم رئیـس سـازمان
برنامـه و بودجـه کشـور مقـرر و مصـوب شـد تـا در سـال
 ۹۶بـرای حقـوق هـای حداکثـر تـا  ۲میلیـون تومـان،
طـرح همسـان سـازی بازنشسـتگی اجـرا شـود و باقـی
حقوق ها در سـال  ۹۷به مرحله همسـان سـازی برسـد.
در عین حال مدیر کل امــور مستمری های سازمان
تامین اجتماعی در گفت وگو با خراسان درباره اجرای

درمان

پیامک سازمان ثبت اسناد به مشترکان اشتباها ارسال
شده است

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد:
برای بررسی این قانون کارگروهی در حوزه معاونت
بیمه ای تشکیل شده است و هم اکنون در حال بررسی
های کارشناسی است تا ضوابط و معیارهای آن طراحی
شود .محمدعلی جنانی افزود :تصمیم گیری و اظهار
نظر سازمان تامین اجتماعی درباره اجرای این قانون
متناسب با برنامه کارگروه های کارشناسی است ضمن
آن که هر آن چه قانون بگوید ما تابع آن هستیم و آن را
اجرا می کنیم.

...



مدرسه

رئیس مرکز تحول اداری وزارت بهداشت گفت :چین و کــره جنوبی چهار بیمارستان هــزار تختخوابی در
شهرهای اهــواز،تــبــریــز و تــهــران مــی ســازنــد .بــه گ ــزراش ایــرنــا ،محمد حسین ســاالریــان زاده افـــزود :یکی از
دستاوردهای سفر اخیر وزیر بهداشت به کشورهای کره جنوبی و چین ،این است که قرار است با همکاری و
سرمایه گــذاری شرکت های چینی و کره ای چهار بیمارستان بــزرگ هــزار تختخوابی در کشور ساخته شود.
وی گفت :یکی از این بیمارستان های هزار تختخوابی در تبریز و یکی در اهواز ساخته می شود و دو بیمارستان هزار
تختخوابینیزباسرمایهگذاریاینکشورهاقراراستدرتهرانساختهشودکهیکیازآنهابیمارستانیاستکهدرجوار
بیمارستانقلبشهیدرجاییتهرانساختهمیشود.ویافزود:بهدنبالانجامکارهایاداریوتامیننیرویانسانی
اینبیمارستانهاهستیم،ایجادهرتختبیمارستانیحدود 500میلیونتومانسرمایهمیخواهدوبهازایهرتخت
باید 2.7نیرویانسانیازجملهپزشک،پرستار،ماماوبهیارنیزتامینشود.

هادی محمدی  -وزیـر آموزش و پـرورش گفت :مدارس بـرای اداره خـود به کمک مردمـی احتیاج دارند .سـید
محمـد بطحایی دیروز در حاشـیه نشسـت دولت درخصـوص آخرین اخبـار وزارت آموزش و پـرورش گفت :طی
دوروز اخیر سـمینار سراسـری مدیران کل آموزش و پرورش در حال برگزاری است و در این سـمینار طرحهای
آموزشـی ،بررسـی و مدیـران آمـوزش و پـرورش دربـاره آن هـا توجیه میشـوند.وی با اشـاره بـه طرحهـای مورد
بررسـی در ایـن سـمینار اظهار کـرد :تلاش میکنیـم در زمینـه ارتقـای کیفیـت برنامههـای آموزش و پـرورش و
کاستن از فشـارهای دانشـی در ذهن دانشآموزان ،برنامههای توجیهی برای مدیران داشـته باشیم.بطحایی
همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره پرداخـت هرگونـه وجـه بـه مـدارس اظهـار کـرد :تاکیـد مـی کنم کـه هیچ
کمکـی نبایـد از سـوی خانـواده هـا بـه مـدارس شـود ،ولـی از طـرف دیگـر مـدارس بـرای اداره خـود احتیـاج بـه
کمـک مردمـی دارند.

کالنتری خبرداد  :پیشنهاد تعطیلی یک ماهه
مدارس نیمه شمالی کشور در آذر و دی
هادی محمدی – رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به
تصمیمکمیسیونزیربناییدولتدربارهآلودگیهواوکنترل
آن ،گفت :در این کمیسیون پیشنهاد کردهایم که مدارس در
نیمه شمالی کشور و مناطق سردسیر از جمله تهران یک ماه
زودتر آغاز و از  15آذر تا  15دی تعطیل شود تا دانشآموزان
با هوای آلــوده مواجه نشوند .به گــزارش خراسان ،عیسی
کالنتری درحاشیهنشستهیئتدولتدرجمعخبرنگاران
دربارهآلودگیهوایکالنشهرهاوتهرانگفت:هماکنونسه
هزار و ۴۰۰اتوبوس شرکت واحد به اضافه ۴۰هزار کامیون
فرسودهدرشهرترددمیکنند.بیشترینوارونگیهوامربوط
بههمینکامیونهایفرسودهاستوسواریهادراینآلودگی
تنها حدود ۳درصد نقش دارند .اعمال طرح زوج و فرد نیز در
روزهای اخیر ارتباطی به موضوع آلودگی هوا ندارد و برای
کاهش ترافیک شهری بوده است.وی درخصوص همکاری
وزارت راه در جمع آوری کامیونهای فرسوده و رفع آلودگی
هوااظهارکرد:وزارتراهبهدرستیجلویورودکامیونهای
فرسودهبهجادههاراگرفتبهعلتاینکهآنهاسوختشانرا
بابارنامهتحویلمیدهنداماتماماینکامیونهایفرسودهای
که از جادهها خارج شدند به شهرها آمدند.کالنتری افزود:
پایین بودن استانداردهای سوخت ما از سطح بینالمللی و
وارد شدن خودروهای فرسوده به شهر باعث این آلودگیها
شده است  ،آلودگی هوا در شبها هم وجود دارد اما دیده
نمیشود و صبحها این آلودگی و وراونگی دیده میشود.وی
تصریح کرد  ۶۷ :درصد آلودگی تهران مربوط به سه هزار و
 ۴۰۰اتوبوس شرکت واحد است اما شهردار میگوید :من
نمیتوانمازردهخارجکنمزیرااتوبوسجایگزینندارمومردم
در خیابانها میمانند .البته جلوی کامیونها را میتوان
گرفت و استاندار قول داده است به محض این که هوا ساکن
و آلوده شد ،جلوی ورود این کامیونها به شهر را می گیرد
و فعال تنها راه همین است.کالنتری افــزود :اگر بتوانیم با
اعمال طرحی طی  15روز پایانی آذر و دی ماه جلوی تردد
کامیونهای فرسوده را در تهران و کالن شهرها بگیریم و در
کنارایناقدامنیزدولتتصمیماتفوریدربارهاتوبوسهای
فرسوده شهری بگیرد ،قطعا در سالهای آینده با شرایط
بهتریدرفصولسردمواجهخواهیمبود.

نتایج یک پژوهش از وجود  1.5تا 4میلیون معتاد حکایت دارد

تعداد معتادان کاهش نیافته است

بهاینسوالپاسخدرستمیدهند.ویباتاکید
بر این که در این کشورها جامعه تا حدودی
وجود معتادان را پذیرفت ه است و آن ها را مایه
ننگ تلقی نمیکند ،اظهار کرد :این درحالی
استکهدرکشورماباتوجهبهشرایطفرهنگی،
اینوضعبالعکساستبه خصوصبرایاقشار
دانشجو یا کارمند وضعیت پاسخگویی در این
باره بدتر هم میشود.صفاتیان با بیان این که
روش آمارگیری درخصوص تعداد معتادان
آن هم با استفاده از خود اظهاری با حضور
مقابل در منازل به نتایج قابل قبولی منتهی
نمیشود ،تصریح کرد  :در شرایط موجود اگر
به در منازل برویم و از صاحب خانه بپرسیم
که آیا اعتیاد دارد یا نه؟ فکر میکنید پاسخ
این افــراد تا چه حد میتواند درست باشد؟
بنابر نظر کارشناسان این پاسخها حداکثر
 ۳۰تا  ۴۰درصد صحیح خواهد بود  .حا ل
اگر از این افــراد پرسیده شود آیا در خانواده
شما کسی مواد مخدر استفاده میکند یا نه؟
فکر میکنید این فرد حاضر است بگوید که
پدرم مصرف کننده مواد مخدر است؟ یا برای
مثال مادری بگوید پسر دانشجوی سال سوم
پزشکیم از شیشه استفاده میکند؟ یا دخترم
گلمیکشد؟ایندرمانگراعتیاد باانتقادازاین
که در وهله اول نحوه آمار گیری ما در خصوص
آمــار اعتیاد دچــار مشکل است اظهار کرد:
مردمبهراحتیبهاینگونهسواالتپاسخنمی

دهندودراینشرایطآمارمعتادانکشورقطعا
بیشتر خواهد بود .در سال های اخیر دو آمار
متفاوت در خصوص تعداد معتادان در کشور
اعالم شده است .در سال  ۹۰اعالم شده بود
کهیکمیلیونو ۳۰۰هزارنفرمعتاددرکشور
وجوددارد.ستادمبارزهباموادمخدرنیزتاسال
گذشتهتنهارویهمینآماردستمیگذاشت.
در واقع طی  ۵تا  ۶سال گذشته تنها با همین
آمارسروکارداشتیم.

که بخواهیم سایر مصرف کنندگان انواع مواد
مخدر را با توجه به نوع آمارگیری نادرست آن

بهاینتعداداضافهکنیم،قطعااینآمارافزایش
خواهدیافت.

صفاتیان :اگربهدرمنازلبرویموازصاحبخانهبپرسیمکه
آیا اعتیادداردیانه؟فکرمیکنیدپاسخاینافرادتاچهحد
میتوانددرستباشد؟ بنابر نظرکارشناساناینپاسخها
حداکثر ۳۰تا ۴۰درصدصحیحخواهدبود

▪وجود۴میلیونو ۲۰۰هزارمعتاد؟

وی با بیان این که تحقیق دیگری  طی 6-7
سال گذشته انجام شده و حداکثر به وجود
 ۴میلیون و  ۲۰۰هزار و حداقل  1.5میلیون
معتاد اشاره کرده بود ،اضافه کرد :بر اساس
همین پژوهش به طور میانگین گفته میشود
 2.5میلیون معتاد در کشور وجود داشته؛ این
آمار تنها شامل معتادان مصرف کننده دائمی
نبود ،بلکه مصرف کنندگان تفننی ،یک بار
مصرف کنندگان در سال گذشته یا حتی یک
بار مصرف کننده در تمام طول زندگی را نیز
شامل میشد که وجود این تعداد متغیر زیاد
در ایــن آمــار گیری باعث کاهش صحت آن
میشود.صفاتیان آمار ستاد مبارزه با مواد
مخدردرخصوصوجود ۲میلیونو ۸۰۰هزار
مصرف کننده مواد مخدر را مربوط به مصرف
کنندگان روزانــه دانست و گفت :در صورتی

دیروز پیامکی برای مشترکان همراه اول ارسال شد با این
مضمون که« :مشترک گرامی :سرویس اطــاع رسانی
سازمان ثبت اسناد با تعرفه  50تومان روزانــه برای شما
فعال شد».
به دنبال پیگیری خراسان درباره چرایی ارسال این پیامک،
روابــط عمومی سازمان ثبت اسناد کشور اعــام کــرد« :
پیامک مذکور از طریق همراه اول اشتباها برای 180
هزار نفر از مشترکان ارسال شده است و اپراتور همراه اول
وعده داده است که این موضوع را اصالح کند .ضمن آن
که خاطرنشان می شود تمام اقدامات ثبتی مردم به وسیله
پیامک به آن ها اطالع رسانی می شود که بابت دریافت هر
کدام از این خدمات ،هزینه پیامک اطالع رسانی به مبلغ
 50تومان از مشترکان کسر می شود .این تعرفه از گذشته
وجود داشته است و جدید نیست».

...
اخبار

چینوکرهجنوبی 4بیمارستانهزارتختخوابیدرایرانمیسازند

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام

حرف
مردم

یک پیامک اشتباهی

بطحایی :مدارس برای اداره خود به کمک مردمی احتیاج دارند

چندی پیش قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر با استناد به آمارگیری سال ۹۰
درخصوص مصرفکنندگان مواد مخدر در
ایران ( 6.9درصد) و مقایسه آن با آمار سال
 5/39( ۹۴درصد) چنین استنباط کرد که
در این سالها تعداد مصرف کنندگان کاهش
یافته است حال آن که رئیس کارگروه کاهش
تقاضایاعتیادمجمعتشخیصمصلحتنظام
ضمنرداینموضوع،نحوهآمارگیریدرکشور
در این خصوص را قابل اتکا ندانست و گفت
که روش آمارگیری اشتباه و وضعیت جامعه و
خانوادههاگویایهمهچیزاست.
در این باره سعید صفاتیان با بیان این که طی
 ۲۰سالگذشتهآمارهایمتفاوتیازوضعیت
اعتیاد کشور توسط سازمانها و نهادهای
مختلفمنتشرشدهاست،بهایسناگفت:تقریبا
همه کارشناسان انتقاداتی درباره روشهای
شناسایی معتادان در ایران ،که به پیروی از
روشه ــای رایــج در اروپــا و آمریکا انجام می
گیرد مطرح میکنند چرا که عمال استفاده از
روش های آن ها در ایران امکان پذیر نیست.
در کشورهای اروپایی وقتی از شخصی سوال
میشودکهآیاازموادمخدراستفادهمیکندیا
نه؟ باتوجهبهاینکهدراینکشورهامعتادیک
بیمار است ،کسی را به جرم اعتیاد به زندان
نمی اندازند و فرد از کار بیکار نمیشود ،بین
 ۸۰تا ۹۰درصدازمصرفکنندگانموادمخدر
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خبر مرتبط

 15هزار معتاد متجاهر رانده شده در تهران
زندگی می کنند
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت :متاسفانه هم اکنون حدود دو هزار زن و ۱۳
هزار مرد معتاد متجاهر رانده شده از مناطق مختلف کشور در تهران زندگی می کنند .به
گزارش ایسنا ،سرهنگ محمد بخشنده اظهارکرد :هم اکنون در استان تهران حدود ۱۵
هزار نفر معتاد متجاهر وجود دارند که از اجتماع و خانواده خود طرد شدهاند و به صورت
کارتن خوابی زندگی می کنند .وی افزود :بسیاری از معتادان متجاهر دارای بیماری
های عفونی هستند که بیماری ایذر و هپاتیت در آن ها می تواند از شایع ترین بیماری ها
باشد .وی با اشاره به غربال معتادان متجاهر پس از دستگیری ،بیان کرد :سازمان های
متولی در حوزه اعتیاد ،بسیاری مواقع از حضور در مرکز غربال معتادان ممانعت می کنند،
به طوری که این حضور نیافتن باعث می شود معتادان با بیماری های مختلف به صورت
یکجا به مراکز مختلف منتقل شوند.

باتصویبدرکمیسیونتلفیقبودجه

هزینه آب ،برق و گاز تمام مدارس کشور
رایگانشد
گروهاجتماعی-سخنگویکمیسیونتلفیقبودجهمجلس
شورایاسالمیگفت:باتصویبکمیسیونتلفیقبودجه،۹۷
واحدهایآموزشوپرورشاز پرداختهزینهمصرفآب،برق
وگازدرصورترعایتالگویمصرف،معافشدند .علیاصغر
یوسفنژاد درگفتوگوبا خبرگزاریخانهملت دربارهجلسه
صبح دیروزچهارشنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
شــورای اسالمی گفت:اعضای کمیسیون تلفیق به ادامه
بررسی بندهای درآمدی الیحه بودجه سال  97پرداختند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی
افزود:بعدازبررسیموضوعهزینههایآب،برقوگازمدارس
کشور ،اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ،در مصوبه ای کلیه
واحدهای آموزش و پرورش را از پرداخت هزینه مصرف آب،
برقوگازدرصورترعایتالگویمصرف،معافکردند.
گزارش خراسان حاکی است ،پیش از این مطابق مصوبه
هیئت دولت از اول فروردین ماه سال 1390تمام مدارس
و فضاهای آموزشی و پرورشی از  ۵۰درصــد تخفیف در
تعرفههای آب ،برق و گاز برخوردارشده بودند که این رقم را
دولت از محل درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن
یارانه ها تامین می کرد .با وجود این اغلب مدارس همواره
برایپرداختقبوضآب،برقوگازمصرفیشانبامشکالت
روبهروهستند.

نارساییتنفسیبیشترینعلتفوت۱۴هزار
تهرانیدرپاییز
سرپرست سازمان بهشت زهــرا(س) با اشاره به مرگومیر
حدود۱۴هزارنفردرپاییز ۹۶گفت:کمترینتعدادمتوفیات
در منطقه  ۲۱و بیشترین تعداد متوفیات در منطقه  ۵بوده
است.به گزارش مهر ،سعیدخال با اشاره به این که بیش از
 ۵۶درصد فوتیها در پاییز ۹۶مرد و ۴۱درصد زن بودهاند،
گفت :کل فوتشدگان  ۱۳هزار و  ۹۵۴نفر بوده که از این
تعداد  ۳۷۷نوزاد ۵ ،هزار و  ۷۳۸مؤنث و همچنین  ۷هزار و
 ۸۳۹نفر مذکر بودهاند .وی با بیان این که ۶۱متوفی بین۵
تا ۹سالداشتند،اظهارکرد:سنبیشاز ۸هزارو ۲۰۰نفراز
متوفیانباالی ۶۵سالبودهاستکهاینردهسنیبیشترین
آمار مرگومیر را در گروههای سنی به خود اختصاص داده
است .سرپرست سازمان بهشت زهرا(س) با بیان این که در
مجموع پنج هزار و  ۷۷۴فوتی خارج از سازمان داشتهایم،
افزود:ازکل ۱۴هزارو ۱۱۰نفرمتوفیپذیرششدهدرپاییز،
بیشاز ۱۰هزارفوتیدربهشتزهرادفنشدهاند.ویدرباره
اینکهکمترینعلتفوتبیماریهایاماسومننژیتبایک
فوتی بوده است ،ادامه داد :بیشترین علت فوت در مهرماه
نارساییتنفسیودرآذرماهوآبانماهایستقلبیبودهاست.

کمپترکاعتیادباظرفیت۲هزارمعتاد
در تهران ایجاد می شود
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
گفت :طی تفاهم نامهای که با وزارت کشور داریم کمپ ترک
اعتیاد با ظرفیت نگهداری دو هزار معتاد راهاندازی خواهد
شد .به گزارش فارس ،رضا قدیمی ادامه داد :در طرح جذب
معتادان شهرداری در کنار پلیس و بهزیستی قرار دارد و در
اینمیانحضوردرمحالت،هدایتبهسمتمراکزغربالگری
ونگهداریدرکمپهابهعهدهشهرداریتهراناست .قدیمی
تصریح کــرد :وضعیت معتادان متجاهر در بوستان محله
هرندیومنطقه 12بسیاربداست،بهگونهایکهکودکاندر
کنارمحلاستعمالموادمخدربازیمیکنند .ویخاطرنشان
کرد :متأسفانه با یک دوره نگهداری سه ماهه مسئله درمان و
بازتوانی فرد معتاد حل نمی شود ،بلکه این موضوع نیازمند
دو سال کار مداوم است .قدیمی افزود :بهزیستی باید مراکز
بهاران را به رسمیت بشناسد و قوه قضاییه احکامی برای بعد
ازدورهسهماههنگهداریودرمانافرادصادرکند،چراکهدر
غیراینصورتاینکاردریکدورتسلسلقرارخواهدگرفت  .

بیمه شدن اتباع خارجی فقط با تمدید
پروانه کار آنان امکان پذیر است
مدیرکلاتباعسازمانتأمیناجتماعیگفت:بهاستنادماده
 ٥قانون تأمین اجتماعی ،اتباع خارجی که در ایران اشتغال
بهکاردارند،تابعمقرراتقانونتأمیناجتماعیخواهندبود
و پروانه کار آنان تمدید شده است.به گزارش فارس ،حسین
جودکی اظهار کرد :اتباع خارجی به منظور بهرهمندی از
مزایایقانونتأمیناجتماعی،بایدبامراجعهبهمراکزمعرفی
شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،برای تمدید
یاتجدیدپروانهکارخوداقدامکنند .آندستهازاتباعخارجی
که در مهلت مقرر به دریافت ،تمدید یا تجدید پروان ه کار خود
اقدام نکنند ،دریافت لیست و حق بیمه مربوط و همچنین
تمدیداعتباردفترچهدرمانیآنانامکانپذیرنخواهدبود.
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