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اجتماعي

وطن امروز شماره 2533

نبضجامعه
فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد

برخورد ناجا
با مفسدان اقتصادی و محتکران

فرمانده نیروی انتظامی گفت:
در راستای کمک به دولت و
قوهقضائیه برای ایجاد امنیت
در حوزه اقتصاد و معیش��ت
مردم ،با مفس��دان اقتصادی
و محتکران مبارزه میکنی��م .به گزارش مهر،
سردار حسین اشتری در آیین دانشآموختگی
دانشجویان انتظامی دانشگاه امین اظهار داشت:
ما در راستای کمک به دولت و قوهقضائیه برای
ایجاد امنیت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم ،با
مفسدان اقتصادی و محتکران مبارزه میکنیم.
همچنین به دور از فضاسازیها ضمن سعه صدر
با ناامنیهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و
ناامنکنندگان فضای عمومی جامعه با ارادهای
راسخ مقابله میکنیم .فرمانده نیروی انتظامی
همچنین گفت :ما در جه��ت افزایش آمادگی
و توان رزمی و معن��وی نیروهای انتظامی گام
برمیداری��م .م��ا خدمتگ��زاران م��ردم و نظام
جمهوری اسالمی همچنان بر عهد و پیمان خود
با رهبر و مقتدایمان پایداریم و با اراده پوالدین و
تالش جهادی در پاسداری از ارزشهای انسانی
و اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرده و از جان،
مال و ناموس مردم همواره دفاع خواهیم کرد.
رئیس انجمن داروسازان تهران تشریح کرد

دالیل افزایش مهاجرت
داروسازان جوان

معاون رئیس قوهقضائیه مطرح کرد

افزایش زندانیان مهریه بهخاطر قیمت سکه

گروه اجتماعی :معاون رئیس قوهقضائیه و رئیس
مرکز آمار و فناوری اطالعات دس��تگاه قضا گفت:
متاسفانه ش��اهد رش��د زندانیان مهریه به دنبال
افزایش قیمت س��که در ماههای گذشته هستیم
و معاونته��ای حقوق��ی و اجرایی دس��تگاه قضا،
مشغول بررس��ی راهکارها برای پیشگیری از این
مورد هستند.
به گزارش تسنیم ،حمید شهریاری با اعالم آمار
عملکرد دستگاه قضا در سال  ،96به اعالم  10اتهام
و خواسته حقوقی کشور پرداخت و اظهار داشت:
س��رقت مس��توجب تعزیر ،ضرب و جرح عمدی،
توهین به اشخاص عادی ،ایراد صدمه بدنی ناشی
از رانندگی ،تهدید ،تخریب ،کالهبرداری ،رانندگی
بدون پروانه ،خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت
مواد مخدر 10 ،اتهام اول در کش��ور است .رئیس
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوهقضائیه همچنین
مطالب��ه وجه در امور گوناگون ،مطالبه وجه چک،
اعس��ار از محکومبه ،طالق توافقی ،مطالبه مهریه،
مطالبه خس��ارت ،ال��زام به تمکین ،درخواس��ت
اجرائیه مربوط به اختالف کارگر و کارفرما ،طالق
به درخواس��ت زوجه و الزام به تنظیم سند را 10
خواسته حقوقی کشور عنوان کرد و گفت :با توجه
اینکه تعداد پروندهها یک میلیون افزایش یافته ،به
طور طبیعی تعداد خواستهها نیز باید افزایش یابد
اما مطالبه مهریه از  130هزار مورد در سال  95به
 128هزار مورد در سال  96کاهش یافته است.
■■افزایش مراجعه به دادگاههای خانواده

رئیس انجمن داروسازان تهران گفت :متأسفانه
یک سیاست بلندمدت دارویی که مدیران دانشگاه
و صنعت دارو بتوانند مطابق آن برنامههای کاری
خود را تعیین کنند ،در کشور وجود ندارد.
سیدحمید خوئی ،رئیس انجمن داروسازان
تهران به فارس گفت :وضعیت داروسازی کشور
را چ��ه از لحاظ داروخانه و چه از لحاظ صنعت
و تجارت مطلوب نمیدانم .داروسازی ،داروخانه
و صنعت دارویی در حال حاضر بشدت گرفتار
آشفتگی و بیبرنامگی و بیسیاستی است .وی
ادامه داد :هیچکس نمیتواند تصویر روش��نی
از آینده ش��غلی خود داشته باشد و سیاستها
به سرعت تغییر میکنند؛ عوامل تهدیدکننده
بیرونی و درونی ثبات ب��ازار دارویی و خدمات
دارویی را دچار تکانههای جدی میکند .رئیس
انجمن داروس��ازان تهران گفت :متاسفانه این
وضعیت میل داروس��ازان جوان را به مهاجرت
افزای��ش میدهد ،زیرا دچار یک بالتکلیفی در
برابر آینده ش��غلی خود هس��تند .صرفنظر از
شرایط دش��واری که در چرخه توزیع و عرضه
دارو ایجاد شده متأسفانه یک سیاست بلندمدت
دارویی که مدیران دانشگاه و صنعت دارو بتوانند
مطابق آن برنامههای کاری خود را تعیین کنند،
در کشور وجود ندارد.

ابالغ دستورالعمل
مقابله با کمبود احتمالی دارو

معاون توس��عه مدیریت و منابع سازمان غذا و
دارو از ابالغ دستورالعمل تسریع در حمل و تحویل
دارو ،واکسن و شیرخشک متابولیک خبر داد.
به گزارش مهر ،اکبر برندگی به موضوع ابالغ
دستورالعمل تسریع در تحویل دارو ،واکسن و
شیرخشک متابولیک (رژیمی یارانهای وارداتی
 )۹۷اشاره کرد و گفت :در این دستورالعمل از
ش��رکتهای واردکننده خواستهایم با توجه به
شرایط فعلی کشور ،با س��ازمان غذا و دارو که
در نظر دارد با توجه به تمام مسائل پیش رو و با
هماهنگی اداره کل تخصصی مربوطه ،از بروز هر
گونه کمبود احتمالی دارو ،واکسن و شیرخشک
رژیمی ،پیشگیری کند ،همکاری کنند.
وی گفت :از همی��ن رو ،تالش میکنیم با
توجه به نوع فرآورده که ش��امل دارو ،واکس��ن
و شیرخشک متابولیک میش��ود ،در حمل و
تحویل آنها تسریع صورت گیرد .معاون توسعه
مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد :بر
اساس این دستورالعمل ،شرکتهای واردکننده
تا جایی که امکان دارد باید در حمل و تحویل
محمولههایی که متعهد به تامین آنها شدهاند،
تس��ریع کنند .به گفته برندگی ،این شرکتها
باید حتیاالمکان تا قبل از آبان  ۹۷نس��بت به
اجرایی کردن عمده تعهدات خود اقدام کنند.
وی افزود :بر همین اساس ،دریافت اسناد مثبت
و تسویه هر محموله نیز متعاقب تحویل به انبار،
سریعتر از گذشته انجام خواهد شد.
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معاون رئیس ق��وه قضائیه گف��ت :از مجموع
پروندههای وارده به دستگاه قضا در سال گذشته،
 ۱۶میلیون و  ۲۱۲هزار و ۸۰پرونده رس��یدگی و
مختومه ش��ده و آمار پروندههای وارده در س��ال
 ۹۶نسبت به  ،۹۵یک میلیون فقره افزایش یافته
است .حجتاالسالم ش��هریاری در ادامه به تعداد
پروندههای وارده به دس��تگاه قضایی در سال 96
و مقایسه آن با س��ال  95اشاره کرد و گفت :سال
گذش��ته  16میلیون و  321هزار و  325پرونده به
قوهقضائیه به صورت تکراری وارد ش��ده که از این
تعداد 5 ،میلی��ون و  828هزار و  136پرونده غیر
تکراری بوده است.
شهریاری به آمار پروندههای مختومه اشاره کرد
و ادامه داد :از مجموع پروندههای وارده به دستگاه
قضا در سال گذشته 16 ،میلیون و  212هزار و80
پرونده رسیدگی و مختومه شده و آمار پروندههای
وارده در سال  96نسبت به  ،95یک میلیون فقره
افزایش یافته اس��ت .معاون رئیس قوهقضائیه در
ادامه با اش��اره به عملکرد دیوان عالی کشور بیان
ک��رد :دیوان عالی کش��ور از نظر آم��اری یکی از
موفقترین نهادهای دادگستری در سالهای اخیر
بوده اس��ت .بهرغم اینکه وارده دیوان عالی کشور

حدود  4ه��زار و  500پرونده
واردهه��ای پرون��ده در حوزه
افزایش یافته اما رسیدگی در مع�اون رئیس قوهقضائیه :متاس�فانه دادگاههای تجدیدنظر به طور
حدود صددرصد بوده و بالغ بر شاهد رش�د زندانیان مهریه به دنبال مرتب در حال افزایش بوده و
 5هزار و  500پرونده بیش از افزای�ش قیم�ت س�که در ماهه�ای در س��ال  96ب��ه  823هزار و
سال گذشته رسیدگی شده؛ گذشته هستیم و معاونتهای حقوقی  611پرونده رسیده است این
یعنی  53هزار و  312پرونده و اجرای�ی دس�تگاه قض�ا ،مش�غول در حالی اس��ت که  824هزار
در س��ال  96وارد دیوان شده بررس�ی راهکارها برای پیشگیری از و  287پرونده رسیدگی شده
و نرخ رس��یدگی بالغ بر 100
که از این تعداد  53هزار و  81این مورد هستند
پرونده مختومه شده است.
درصد است .وی تصریح کرد:
همین وضعیت را ما در دادگاههای عمومی کشور
■■وضعیت پروندهها در دیوان عدالت
ش��هریاری گفت :عملکرد بخشهای گوناگون شاهد هستیم یعنی بالغ بر  4میلیون و  842هزار و
از جمله دیوان عدالت اداری نش��اندهنده تالش  684پرونده وارد این دادگاهها شده که از این تعداد
مضاعف همکاران است .بهرغم اینکه حدود  40هزار  4میلی��ون و  819هزار و  660پرونده رس��یدگی
پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری ش��ده اس��ت .رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات
شده است و واردههای این دستگاه را به  179هزار قوهقضائیه همچنین به بیان عملکرد دادگاههای
و  579پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری تجدیدنظر در سال  96پرداخت و افزود :ماندههای
بالغ بر  181هزار و  583پرونده را رسیدگی کرده دادگاههای تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است
اس��ت که میزان آن بالغ ب��ر  5هزار و  300پرونده به طوری که س��ال گذش��ته به  823هزار و 611
بیش از سال گذشته است .وی افزود :نرخ رسیدگی پرونده رسید و نرخ رس��یدگی نیز در دادگاههای
در دیوان عدالت اداری بی��ش از  100درصد بوده تجدیدنظر بالغ بر  100درصد است.
است البته باید اذعان کنیم تعداد پروندههای مانده ■■پروندههای وارده به دادگاه ها
در دیوان عدالت اداری بالغ بر  93هزار پرونده است
ش��هریاری درباره پروندههای وارده و مختومه
که تعداد قابل مالحظهای است و فرآیند رسیدگی دادگاههای عمومی و کیف��ری نیز گفت :ورودی
را در دیوان عدالت اداری طوالنیمدت کرده است .پروندهها به دادگاههای عمومی در سال  96اعم از
متاسفانه امکانات الزم در اختیار آنها نیست و الزم حقوق��ی و کیفری 4 ،میلیون و  842هزار و 684
اس��ت دولت با عنایت به احقاق حقوق شهروندی فقره بوده و  4میلیون و  819هزار و  660پرونده
نسبت به بودجه دستگاه قضا از جمله دیوان عدالت رس��یدگی شده است .رشد ماندههای دادگاههای
اداری اهتمام ویژهای داش��ته باشد .معاون رئیس عمومی تقریباً متوقف ش��ده و  22هزار پرونده به
ق��وهقضائیه توضی��ح داد :در  5س��ال اخیر تعداد ماندههای دادگاههای عمومی اضافه ش��ده است.

دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش عنوان کرد

شروط آموزشوپرورش برای  ۵روز تعطیالت زمستانی
نیمکت گروه اجتماعی :دبیرکل شورای
عال��ی آموزشوپ��رورش گفت:
تنها به شرط آغاز س��ال تحصیلی از شهریورماه
با تعطی�لات  ۵روزه مدارس در فصل زمس��تان
موافقتمیکنیم.
مه��دی نویداده��م در
واکن��ش به خب��ر تعطیالت
 5روزه م��دارس در فص��ل
زمس��تان که از سوی رئیس
سازمان میراث فرهنگی اعالم
شده اس��ت ،به تسنیم اظهار
داش��ت :آموزشوپرورش به تعطیالت زمستانی از
نظر آموزشی و تربیتی نگاه میکند و این تعطیالت
باید به گونهای باشد که به زمان آموزش دانشآموزان
آس��یب نزند .وی افزود :هماکنون زمان آغاز س��ال
تحصیلی اول مهر و پایان آن آخر اردیبهشت است
و خردادماه فصل برگزاری امتحانات .اگر قرار باشد
چند روز از زمان آموزش مدارس در فصل زمستان
کاس��ته ش��ود باید شروع س��ال تحصیلی به جای
اول مهر از  10یا  20ش��هریور باش��د و تغییر زمان

آژیر

فعالیت مدارس نیازمند تغییر قانون مصوب مجلس
است .دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش گفت:
اگر مجلس قانون ش��روع و پایان سال تحصیلی را
اصالح کند ،آمادهایم تعطیالت زمس��تانی را داشته
باشیم در غیر این صورت تعطیالت زمستانی توجیه
آموزش��ی و تربیتی ن��دارد و
صرفا برای گردش��گری مفید
اس��ت .نویدادهم در پاسخ به
این پرسش که «پس چگونه
رئیس سازمان میراث فرهنگی
خبر تعطیلی  5روزه مدارس
در فصل زمس��تان را اعالم کرده اس��ت» ،گفت :ما
مصوبهای را در این رابطه نداریم و نمیدانیم آیا این
موضوع در دولت مصوب شده است یا نه .پیش از این
علیاصغر مونسان ،رئیس سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری درباره آخرین تغییرات طرح تعطیالت
زمستانی مدارس ،گفته بود به منظور عملیاتی شدن
تعطیالت زمستانی مقرر شد مدارس در این طرح 5
روز تعطیل باشند که با احتساب پنجشنبه و جمعه
این تعطیالت در یک هفته خالصه میشود.

مع��اون رئیس قوهقضائیه همچنی��ن از افزایش
مراجع��ات به دادگاهه��ای خانواده در س��ال 96
خبر داد و افزود :در س��ال گذش��ته 534 ،هزار و
 341پرونده به دادگاههای خان��واده وارد و 539
هزار و  361پرونده نیز رس��یدگی ش��ده است و
خوش��بختانه شاهد کاهش  2هزار و  300پرونده
از ماندههای دادگاههای خانواده در س��ال گذشته
بودیم.
شهریاری درباره عملکرد دادگاههای انقالب نیز
گف��ت :در دادگاههای خان��واده ،افزایش یا کاهش
محسوسی نسبت به سنوات قبل نداشتیم به طوری
که تعداد پروندههای وارده  268هزار و  898پرونده
و تعداد پروندههای مختومه نی��ز  269هزار و 93
فقره بوده است.
 10اتهام حقوقی کشور در یک نگاه
عنوان

ردیف
1

سرقتمستوجبتعزیر

2

ضرب و جرح عمدی

3

توهین به اشخاص عادی

4

ایراد صدمه بدنی ناشی از رانندگی

5

تهدید

6

تخریب

7

کالهبرداری

8

رانندگی بدون پروانه

9

خیانت در امانت

10

نگهداری و مالکیت مواد مخدر

معاون شهردار تهران خبر داد

تخفیف  ۴۰درصدی
در نمایشگاه عطر سیب

معاون شهردار تهران با بیان اینکه امسال بن
بین هیأتهای مذهبی توزیع نمیشود ،گفت :اما
تمهیداتی اندیش��یدهایم که هیأتها میتوانند با
حضور در نمایش��گاه عطر س��یب تا  ۴۰درصد از
تخفیفات کاال برخوردار شوند.
به گزارش فارس ،ولیاهلل شجاعپوریان درباره
برگزاری نمایشگاه عطر سیب گفت :این نمایشگاه
 ۱۵س��ال برگزار شده است و بنده در سوابقی که
از آن مشاهده کردهام از کمک یک میلیاردی آغاز
ش��ده و تا  ۷میلیارد تومان رس��یده است .وی با
بیان اینکه امسال در معاونت اجتماعی شهرداری
ته��ران تصمیم گرفتیم این نمایش��گاه را برگزار
کنیم ،گفت :قرار ش��د مکانی��زم برگزاری تغییر
کند .معاون اجتماعی شهرداری تهران گفت :بنا
به توصیه شهردار تهران این نمایشگاه انجام شد نه
مانند سنوات قبل ،مکانیزم اجرا را تغییر دادهایم.
شجاعپوریان در ادامه گفت :از غرفهداران ورودی
نگرفتهایم ،همچنین اجاره غرفه نیز دریافت نشده
اس��ت .اگر ما اجاره غرفه دریافت میکردیم ۵۰۰
میلیارد تومان درآمد داش��تیم اما ای��ن درآمد را
حذف کردیم و از غرفهداران خواس��تیم بین ۳۰
ت��ا  ۴۰درصد تخفیف قائل ش��وند .به گفته وی،
هزینه برگزاری نمایشگاه عطر سیب امسال حدود
 ۵۰۰میلیون تومان است که نسبت به سال قبل
یکس��وم کاهش یافته اس��ت .معاون اجتماعی
ش��هرداری تهران با بیان اینکه امس��ال شهروند
حضور فعال در نمایشگاه عطر سیب داشته است،
گفت :یک غرفه هزار متری به شهروند اختصاص
دادهایم و از شهروند خواستهایم هیچگونه سودی
بر کاالها نگیرد و با قیمت تنظیم بازار عرضه کند.
برای مثال گوش��ت منجمد در این نمایشگاه به
قیمت  ۲۹هزار تومان عرضه میش��ود .به گفته
شجاعپوریان ،شهروند از  ۱۰تا  ۵۵درصد به کاالها
تخفیف داده است .وی با بیان اینکه این مکانیزم
اجرا باعث ش��د هیأتهای واقعی به نمایش��گاه
مراجعه کنند ،افزود :اگ��ر هیأتی  2تا  3میلیون
تومان خرید کند بیش از  ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان
تخفیف ش��امل حالش میشود و تأکید میکنم
امسال به هیأتهای مذهبی بن نمیدهیم.
معاون حمایتی کمیته امداد:

 ۴میلیون مددجو سبد کاال میگیرند

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

ابتالی  5میلیون ایرانی به دیابت
سالمت گ�روه اجتماع�ی :مع��اون وزیر
بهداش��ت از ابت�لای  5میلیون
ایرانی به دیابت خبر داد و گفت :نیمی از این افراد
از بیماریشان بیاطال ع هستند.
ب��ه گزارش فارس ،مریم حضرتی در مراس��م
افتتاح کلینیک پرس��تاری
و خودمراقبت��ی دیاب��ت
در س��نندج ،گف��ت :تغییر
س��یمای س�لامت به سبب
افزایش میانه سنی جمعیت،
تغییر الگوی مصرف ،شیوع
رفتارهای خطرزا ،رشد سریع شهرنشینی ،کوچک
شدن جوامع ،جهانی شدن عوامل خطرزا و انتقال
س��ریع این عوامل به جوامع سراس��ر دنیا اتفاق
افتاده است .وی افزود :کشورهای در حال توسعه
زیاندیدگان عمده بیماریهای غیرواگیرند ،زیرا
در حالی که درگیر بیماریهای واگیر هستند باید
همزمان با بیماریهای مزمن و غیرواگیر که نیاز
به مراقبت طوالنی دارند ،نیز مبارزه کنند .معاون
پرستاری وزیر بهداشت گفت :تعداد مبتالیان به

دیابت در همه کشورهای جهان در حال افزایش
اس��ت و  80درصد بیماران در کشورهای در حال
توسعه و متوسط زندگی میکنند و بخش اعظم
مبتالی��ان به دیابت در س��نین  40تا  59س��ال
هستند .حضرتی با بیان اینکه نیمی از مبتالیان به
دیابت و حدود  175میلیون
نفر از بیماری خود بیخبرند،
افزود :دیابت عامل  5میلیون
م��رگ در س��ال  2013بود
و هزینهه��ای بهداش��تی و
درمان��ی ناش��ی از دیابت در
س��ال  2013حداقل  548میلی��ارد دالر بوده و
ساالنه  79هزار کودک در جهان مبتال به دیابت
میشوند .وی گفت :بر اساس مطالعات گوناگون
در حال حاضر حدود  5میلیون نفر در کشورمان
مبتال به دیابت هستند که نیمی از آنها از بیماری
خود بیاطالعند و این در حالی است که سازمان
جهانی بهداش��ت پیشبینی کرده تا سال 2035
تعداد مبتالیان به دیابت در ایران به  6/5میلیون
نفر افزایش مییابد.

کالهبرداری با استفاده از اپلیکیشن «صیغهیاب»

گ�روه اجتماع�ی :معاون اجتماع��ی پلیس فتا آخری��ن روشهای
کالهب��رداری در فضای مجازی را تش��ریح کرد و گفت :یکس��ری
اپلیکیشن تحت عنوان صیغهیاب و ماهواره جیبی تبلیغ میشود که
از کاربران کالهبرداری میکنند.
به گزارش مهر ،سرهنگ رامین پاشایی ،معاون اجتماعی پلیس فتا
به کالهبرداریهای جدید در فضای مجازی پرداخت و اظهار داش��ت:
کوچکتری��ن غفلت کارب��ران در فضای مج��ازی و کوتاهی در حفظ
اطالعات شخصی و کارتی میتواند عواقب جبرانناپذیری را رقم زند.
معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح کرد :جرائم از سطح حوزه فیزیکی
به س��مت رایانهها و فضای مجازی کشیده ش��ده و افراد کالهبردار و
س��ودجو این فضا را انتخاب کردهاند .سرهنگ پاشایی با تأکید بر این
مطلب که  ۹۰درصد از جرائم موجود در فضای مجازی توسط پلیس
فتا کشف میشود ،خاطرنش��ان کرد :نبود آگاهی و شناخت کاربران

آوای شهر

باعث میش��ود افراد مورد کالهبرداری ق��رار گیرند .وی تصریح کرد:
جدیدترین نوع کالهبرداری در فضای مجازی در پشت مرزهای خاکی
کشور با تبلیغات خاص در حال انجام است؛ یکسری اپلیکیشن تحت
عنوان صیغهیاب و ماهواره جیبی تبلیغ میشود که کاربران را تشویق
به نصب این اپلیکیشنها میکند .معاون اجتماعی پلیس فتا به بیان
جزئیات بیشتری در اینباره پرداخت و گفت :پس از نصب چند برنامه
به بهانه آبونمان روزانه ،هفتگی یا ماهانه برنامه قطع میش��ود و پول
طلب میکنند ،متأسفانه این مبلغ به صورت اینترنتی واریز میشود و
از اینجاست که مشکل شروع میشود .سرهنگ پاشایی اظهار داشت:
هنگام پرداخت وجه ،افراد به درگاههای جعلی بانکی هدایت میشوند
که با س��رقت اطالعات کارت آنها نس��بت به کالهبرداری و برداشت
غیرمجاز اقدام میش��ود و این جدیدترین نوع کالهبرداری است .وی
با تأکید بر این مطلب که باید رسیدهای بانکی پس از انجام عملیات

بانکی معدوم شود ،تصریح کرد :برای هرگونه تراکنش نیازمند اطالعاتی
از جمله نام ،نامخانوادگی و تلفن است که در فرمهای بانکی پر میشود؛
پس از پایان عملیات بیش��تر افراد به جای معدوم کردن این رسیدها
آنها را در پیشخوان بانک یا بیمارستان رها میکنند و افراد سودجو با
استفاده از آن اطالعات اقدام به کالهبرداری میکنند.

معاون حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) با
اشاره به اینکه اسامی  ۴میلیون نفر را برای دریافت
سبد کاال به وزارت رفاه اعالم کردهایم ،گفت :کارت
نیازمندان طی هفته جاری شارژ میشود.
فاطمه رهبر درباره توزیع سبد کاال برای اقشار
آسیبپذیر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
به مهر اظهار داش��ت :طبق س��نوات گذشته در
زمانهای مختلف از سال مانند ماه رمضان ،عید
یا ماههای دیگر حمایتهایی از مددجویان کمیته
امداد و بهزیس��تی انجام میشد ،به طوری که در
کارته��ای اعتباری که ویژه یارانه و مس��تمری
آنهاس��ت ،مبلغی جداگانه ب��رای خرید کاالهای
موردنی��از به آنها اختص��اص مییافت .وی گفت:
بر همین اساس با توجه به وضعیت اقتصادی این
روزهای جامعه ،کارت مددجویان مجددا ش��ارژ
میشود و به تناسب بُعد خانوار از یک نفر به باال به
این افراد اختصاص داده میشود .معاون حمایتی
کمیته امداد امام خمینی گفت :در دورههای قبل
مبلغ ش��ارژ کارت از  ۳۵ت��ا  ۱۳۰هزار تومان بود
که در ای��ن دوره  ۱۵ت��ا  ۲۰درصد به این مبلغ
اضافه میش��ود که مبلغ  ۴۰تا  ۱۵۰هزار تومان
خواه��د بود .به گفت��ه وی ،مددجویان و اقش��ار
نیازمندی که کارتهای آنها شارژ شده ،میتوانند
به فروش��گاههایی که از قبل شناس��ایی و به آنها
معرفی میشود و طرف قرارداد هستند مانند اتکا،
رفاه ،تعاونی مسکن فرهنگیان و افق کوروش برای
خرید کاالهای موردنیاز خود مراجعه کنند .رهبر
تاکید کرد :افراد مش��مول سبد کاال ،مددجویان
کمیته امداد و اف��رادی که موردی به آنها کمک
میش��ود و همچنین نیازمندانی که ما به وزارت
رفاه معرفی میکنیم ،مددجویان بهزیستی و اقشار
کمدرآمد هستند .وی با اشاره به اینکه  ۴میلیون
نفر از افرادی که سبد کاال به آنها اختصاص داده
میشود ،شامل مددجویان کمیته امداد و افرادی
که ما معرفی میکنیم میشوند ،گفت :مابقی افراد
نیز از سوی سایر نهادها معرفی میشوند و توسط
وزارت رفاه کارت آنها شارژ خواهد شد .رهبر تاکید
ک��رد :این هفت��ه کارت اعتباری این افراد ش��ارژ
میشود و میتوانند برای خرید اقدام کنند.

