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 نحوه محاسبه دوران سربازی
در جبهه برای دریافت تسهیالت

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از احتساب سه 
چهارم معادل ۷۵ درصد مدت خدمت وظیفه عمومی سربازان دوران جنگ 

به عنوان خدمت داوطلبانه خبر داد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه احتساب مدت حضور 
سربازان در جبهه برای بهره مندی از تسهیالت رزمندگی اظهارکرد: در قانون 
یکسری تسهیالت مانند تسهیالت مربوط به کنکور و ... برای رزمندگان داوطلب 
پیش بینی شده است که این امر سبب نارضایتی برخی از افرادی شده بود که دوران 
مدت خدمت سربازی خود را به جبهه های جنگ تحمیلی گذرانده بودند که در 
همین راستا ستادکل نیروهای مسلح در دی ماه سال ۸۸ ابالغیه ای صادر کرد که بر 
اساس آن  سه چهارم مدت خدمت سربازی این افراد نیز به عنوان خدمت سربازی 
داوطلبانه محسوب می شود. وی با بیان اینکه سربازانی که از سوی ارتش،  سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، کمیته، شهربانی،  ژاندارمری و وزارت سپاه و وزارت دفاع و 
جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند، 
مشمول این ابالغیه هستند، گفـت:  این افراد می توانند از تسهیالتی که برای خدمت 
سربازی داوطلبانه در نظر گرفته شده است، برای خود یا فرزندان خود استفاده کنند.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: به عنوان مثال 
اگر فردی ۱۶ ماه از دوران خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده باشد، سه 
چهارم این مدت یعنی معادل ۱۲ ماه آن داوطلبانه خواهد بود. کمالی با تاکید بر 
اینکه این ابالغیه ارتباطی با کسر خدمت های ایثارگری ندارند، خاطرنشان کرد: کسر 
خدمت ها برای تمامی افراد به طور یکسان صادر می شود، به عبارت بهتر، تفاوتی 
میان حضور داوطلبانه و حضور به عنوان سرباز در جبهه های جنگ تحمیلی وجود 
ندارد و چه فردی مثال ۱۵ ماه حضور داوطلبانه داشته باشد و چه فردی همین 
مدت به عنوان سرباز در جبهه ها حضور داشته باشد، می تواند به ازای هرماه ۱۲ روز 
کسرخدمت دریافت کند. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود:  بنابراین این ابالغیه برای متقاضیان دریافت کسر خدمت جای نگرانی ندارد 
و تنها برای بهره مندی از دیگر تسهیالت مربوط با حضور داوطلبانه در دوران دفاع 
مقدس است. وی با بیان این دستور ستادکل به تمامی دستگاه ها ابالغ شده است، 
اظهار کرد:  تمامی دستگاه هایی که ملزم به ارائه تسهیالت به رزمندگان و خانواده های 

آنان هستند باید از این ابالغیه پیروی کنند.

کاهش ۱۵ درجه ای دما در مناطق شمالی کشور

هوای تهران سرد می شود

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی ضمن پیش بینی 
روند فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف کشور طی دو روز آینده )۶ 
و ۷ آبان ماه( از کاهش دما ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دما در شمال و شمال شرق 
کشور و کاهش دمای ۶ تا ۱۰ درجه ای در دامنه های جنوبی البرز ، مرکز و 

شرق کشور خبر داد.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی، 
امروز )۵ آبان ماه( سامانه بارشی به صورت رگبار باران، گاهی رعد و برق همراه با وزش 
باد شدید در نوار شمالی کشور در استان های گیالن، مازندران، گلستان، خراسان 
شمالی، در نواحی شمالی خراسان رضوی، دامنه های جنوبی البرز در استان های 
غربی البرز، تهران، قم و سمنان فعالیت دارد. وی با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات 
البرز دور از انتظار نیست، گفت: امروز)۵ آبان ماه( رگبار باران، گاهی رعد و برق همراه 
با وزش باد شدید، در نواحی جنوب و جنوب غربی کشور در استان های بوشهر، 
هرمزگان، خوزستان و در پاره ای نقاط در استان فارس و با شدت کمتر در دامنه های 
زاگرس شمالی و مرکزی در استان های مرکزی، همدان، لرستان، غرب اصفهان، غرب 

یزد ، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی می شود.
استان های بارانی امروز

مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: امروز )۶ آبان ماه( 
بارش باران، گاهی رعد و برق همراه با وزش باد شدید در نواحی شمال شرقی کشور 
شامل استان های خراسان رضوی و برخی نقاط خراسان شمالی، در دامنه های شمالی 
البرز در گیالن، مازندران و گلستان، در دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین، 
البرز و تهران، قم، مرکزی و سمنان، در نواحی جنوبی کشور در هرمزگان و جنوب 
فارس و در نواحی مرکزی کشور در استان های اصفهان، یزد و کرمان پیش بینی 
می شود. وظیفه با اشاره به اینکه امروز )۶ آبان ماه( برای ارتفاعات البرز و خراسان 
شمالی بارش برف انتظار می رود، تاکید کرد: امروز و امروز )۵ و ۶ آبان ماه( کاهش 
دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دما برای شمال و شمال شرق کشور و کاهش دمای ۶ تا 

۱۰ درجه ای برای دامنه های جنوبی البرز، مرکز و شرق کشور پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: خیزش گرد و خاک امروز )۵ آبان ماه( برای نواحی غرب و جنوب 
غربی کشور همچنین امروز و امروز )۵ و ۶ آبان ماه( در شمال شرق و شرق کشور در 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
و همچنین در برخی از نقاط کرمان انتظار می رود. این کارشناس سازمان هواشناسی 
در ادامه با بیان اینکه امروز و امروز )۵ و ۶ آبان ماه( دریای خزر و نواحی غربی خلیج 
فارس به ویژه سواحل خوزستان و بوشهر مواج و طوالنی خواهد شد، گفت: پس امروز 
)۷ آبان ماه( بارش با شدت کمتر در شمال شرق کشور در استان های خراسان رضوی 
و خراسان جنوبی همچنین در برخی نقاط اصفهان، یزد، کرمان، جنوب فارس و 
هرمزگان به صورت رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید فعال خواهد بود و در 
روز دوشنبه )۸ آبان ماه( در نواحی مرکزی و شرقی تنگه هرمز و دریای عمان مواج 
و طوفانی پیش بینی می شود. وظیفه در پایان با اشاره به شرایط آب و هوایی تهران 
اظهار کرد: آسمان تهران امروز )۶ آبان ماه( ابری همراه با کاهش دما و مه صبحگاهی، 
در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. بیشترین و 
کمترین دمای تهران در این روز ۱۴ و ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود همچنین 
آسمان پایتخت در روز دوشنبه )۷ آبان ماه( صاف تا قسمتی ابری با بیشترین و 

کمترین دمای ۱۶ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

اخبار

یکشنبه / ۶ آبان ۱39۷ / شماره 2۶۶

 اتهام جاسوسی یکی از متهمان پرونده محیط زیستی منتفی شد
وکیل مدافع »سام رجبی« یکی از متهمان پرونده موسوم به فعاالن محیط زیستی بازداشت شده، از صدور قرار منع پیگرد برای موکلش در ارتباط با اتهامات جاسوسی و مشارکت در جاسوسی خبر داد. محمدحسین آقاسی روز شنبه در گفت و 

گو با خبرنگار قضائی ایرنا با اعالم این خبر افزود: دادسرا در ارتباط با اتهامات جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای این موکل قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تائید از سوی دادستان تهران قطعی شده است. وکیل دادگستری اضافه کرد: 
بنابراین در حال حاضر موکلم فقط دو عنوان اتهامی دارد که یکی از آنها اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است و در خصوص اتهام دیگر فعال نمی توانم اطالع رسانی کنم.

در صورت  تایید دولت صورت می گیرد

افزایش تعرفه های پزشکی در نیمه دوم 97 
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی با تشریح 
و  فنی  هزینه های  جبران  برای  سازمان  این  پیشنهاد 
تجهیزاتی حوزه سالمت در شش ماهه دوم سال 9۷، گفت: 
خواهش مان این است که این اقدام به گونه ای انجام شود که 

نوش دارو بعد از مرگ سهراب نباشد.
دکتر محمد جهانگیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهاد 
بازنگری در تعرفه های پزشکی با توجه به افزایش هزینه ها، گفت: 
باید توجه کرد که  سازمان نظام پزشکی هنوز پیشنهادی برای 
تعرفه های سال ۹۸ ارائه نداده است. البته با توجه به شرایطی که 
در حال حاضر در کشور ایجاد شده و ایجاد تورم دو رقمی در 
حوزه های مختلف، امروز تمام موسسات  درمانی مان برای تامین 
هزینه هایشان دچار مشکل شده اند؛  به خصوص در حوزه مخارج 
پرسنلی؛ چراکه هزینه های جاری شان افزایش یافته و از طرفی 
مطالباتی هم دارند. همچنین خریدهایشان را نیز باید به صورت 

نقد انجام دهند.
بی پولی، گریبانگیر بیمارستان های بزرگ خصوصی

وی با بیان اینکه در گذشته بیمارستان ها تمام خریدهایشان 
را در یک پروسه زمانی انجام می دادند، افزود: به عنوان مثال اگر 
مواد مصرفی یا تجهیزات مورد نیازشان را خریداری می کردند، با 
چک های سه ماهه و شش ماهه ارائه می دادند، اما در حال حاضر تا 
پول را به صورت نقدی ندهیم، خریدی انجام نمی شود. این موضوع 
نه تنها برای تجهیزات پزشکی و دارو، بلکه حتی در موادی مانند 
دستمال کاغذی، آب معدنی، مواد خواراکی و... هم اتفاق افتاده و 
باید به صورت نقدی و یا با چک های کم مدت این مواد برای مراکز 

درمانی تامین شود.
جهانگیری ادامه داد: بنابراین هزینه های مراکز درمانی خصوصی، 
جاری و بروز شده است. از طرفی هزینه های پرسنل هم وجود دارد 
و بر همین اساس مدیریت مراکز، اعم از بیمارستان ها، پاراکلینیک، 
کلینیک ها، درمانگاه ها و حتی مطب ها دچار مشکل شده است. 
از طرفی پرداخت های بیمه ها هم با تاخیر انجام می شود و برخی 
بیمه ها هنوز سال گذشته را هم تسویه نکرده اند. البته میزان 
تاخیرها متفاوت است، اما بیشترین تاخیر برای بیمارستان ها است. 
بویژه در مراکز بزرگ مان که هزینه هایشان باال است، بیشترین 
تاخیر را در حوزه بیمارستانی داریم که بیش از یکسال تاخیر در 

پرداخت مطالبات شان وجود دارد.
بیمارستان های خصوصی ورشکسته اند؟

برخی  ورشکستگی  بر  مبنی  اظهاراتی  به  پاسخ  در  وی 
بیمارستان های خصوصی، گفت: وقتی درآمد مراکز درمانی، نه به 
صورت نقدی، بلکه به صورت تعهدی است و باید از سوی بیمه ها 

اعم از پایه یا تکمیلی پرداخت شود، آن هم با تاخیر زیاد، این مراکز 
نمی توانند هزینه هایشان را بپردازند. از طرفی باید هزینه های جاری 
و پرسنلی شان را هم به صورت نقدی پرداخت کنند. حال وقتی 

نمی توانند این پول ها را تامین کنند، اسمش را چه باید گذاشت؟
جبران بخشی از هزینه های فنی و تجهیزاتی حوزه 

سالمت در ۶ ماهه دوم 9۷
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی  تاکید کرد: 
بنابراین میزان تورم هم باال رفته است و متناسب با این افزایش، 
حاضر  حال  در  بود.  چاره  فکر  به  هم  پزشکی  حوزه  در  باید 
می بینیم که اقشار مختلف هزینه هایشان را تقریبا به روز کرده اند. 
حتی بخش هایی چون هواپیمایی، حمل ونقل، خوراک و... همه 
تنها جایی که هزینه هایش  اما  بروز کرده اند،  را  هزینه هایشان 
به روز نشده و هنوز هم ارائه خدمت می کند، حوزه سالمت است. 
خوشبختانه همکاران مان در حوزه سالمت همچنان خدمات شان 
را ارائه می دهند. زیرا اعتقاد دارند باید خدمات سالمت را به مردم 

ارائه داد.
جهانگیری افزود: البته از طرفی هزینه هایشان دچار مشکل 
شده و باید برای این موضوع چاره اندیشی شود. بر همین اساس ما 

درخواستی را برای جبران این هزینه ها به شورای عالی بیمه ارائه 
دادیم تا برای جبران هزینه های حوزه سالمت در شش ماهه دوم 
سال ۹۷ تدابیری اتخاذ شود. بنابراین هنوز برای سال ۹۸ هیچ 
موضوعی مطرح نشده و باید بر اساس قانون بررسی های الزم انجام 

شود و پیشنهادات داده شود.
وی تاکید کرد: کلیت پیشنهادات مان برای جبران هزینه های 
حوزه سالمت در شش ماهه دوم سال ۹۷، درباره جبران بخشی از 
هزینه های فنی و تجهیزاتی بوده است. در عین حال بررسی های 
الزم را برای سال ۹۸ هم در سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه 

شورای عالی بیمه انجام می دهیم تا در زمان مقرر مطرح کنیم.
نوش دارو قبل از مرگ سهراب!

جهانگیری با بیان اینکه پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای 
جبران بخشی از هزینه های فنی و تجهیزاتی حوزه سالمت در 
شش ماهه دوم ۹۷، در شورای عالی بیمه تصویب شده است، 
گفت: قرار است سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی کنند. البته 
اعضای سازمان برنامه و بودجه، در شورای عالی بیمه این موضوع 
را تایید کردند، اما قرار است سازمان برنامه وبودجه این پیشنهاد را 
به هیات  دولت ارائه دهد تا مصوبه هیات  دولت را داشته باشد. در 

حال حاضر منتظر جواب هیات دولت هستیم. فقط خواهش مان 
این است که این اقدام به گونه ای انجام شود که نوش دارو بعد از 
مرگ سهراب نباشد. بنابراین این اقدام را به موقع انجام دهند تا 

مشکلی ایجاد نشود.
درخواست نظام پزشکی درباره برداشت ۵۰۰ میلیون دالر 

از صندوق توسعه ملی برای سالمت 
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی  در ادامه 
با اشاره به برداشت ۵۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
طبق  گفت:  دارویی،  حوزه  در  نقدینگی  مشکالت  برای حل 
آنچه که اعالم شده، این میزان برای کلیه حوزه دارو، تجهیزات، 
مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی است و قطعا به هر دو بخش 
خصوصی و دولتی در حوزه دارویی و تجهیزاتی تعلق خواهد 
گرفت. البته هرچند که قسمت عمده مطالبات داروخانه ها و 
شرکت های دارویی در بخش دولتی یا خصولتی هستند، اما 
بخشی از این مراکز هم خصوصی هستند و این رقم باید برای 
همه بخش ها دیده شود. قولی که داده شده این بوده که همه 
بخش ها را برای اختصاص این رقم، به صورت جامع ببینند که 

امیدواریم این کار انجام شود.

اما و اگرهای وعده »سربازی سمن های جوانان«

 رئیس بنیادشهید:

جذب تمام ایثارگران در ادارات دولتی ممکن نیست

بیش از یک سال از پیشنهاد اعطای تسهیالت سربازی برای جوانان عضو 
سازمان های مردم نهاد می گذرد؛ پیشنهادی که هر بار با واکنشی از سوی 
ستاد کل نیروهای مسلح مواجه می شود و نمی توان برای تصویب و اجرای 

آن روزشماری تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته بود که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش جوانان برای اولین بار از برگزاری جلسه مشترک با ستاد کل نیروهای مسلح  
برای طرح » سربازـ  مهارت« خبر داده و گفته بود که امیدواریم در صورت انعقاد تفاهم 
نامه بتوانیم برای سمن های فعال در حوزه اشتغال و کارآفرینی امتیازاتی مانند کسر از 
خدمت و سربازی امریه را اجرا کنیم. چندی بعد نیز تندگویان از آماده شدن تفاهم نامه 

با ستاد کل نیروهای مسلح در مورد امریه تشکل های جوانان تا آخر دی ماه ۹۶ خبر 
داد؛ اگرچه چندی بعد نیز در اولین همایش مجمع ملی سازمان های مردم نهاد این 
مدت زمان را تا پایان بهمن ماه ۹۶ تمدید کرد اما در اسفند ماه همان سال بود که 
معاون ساماندهی امور جوانان دوباره از آماده شدن تفاهم نامه با ستاد نیروهای مسلح 
خبر داد و گفت که باید تاریخی برای امضاء آن اعالم شود و در صورت امضاء و قطعی 

شدن، این تفاهم نامه برای سال آینده )۹۷( قابل اجرا خواهد بود.
اما در نهایت تیرماه امسال بود که تندگویان از امضای تفاهم نامه بین سازمان ورزش 
و جوانان و ستاد کل در خصوص حضور سربازان امریه در تشکل های جوانان  خبر داد 
و گفت: باید کارگروهی شکل بگیرد تا دستورالعمل نحوه استفاده و گذراندن امریه در 
تشکل ها تا پایان شهریورماه ۹۷ تهیه و تدوین شود؛ بر اساس این تفاهم نامه کسانی 
که در داخل تشکل های کارآفرین جوانان فعالیت می کنند، می توانند از امریه برای 
گذراندن دوره پایان خدمت در همان تشکل استفاده کنند که امیدوارم این دستور تا 

پایان امسال اجرایی  شود. 
  وی تاکید کرد ه بود که در این بحث، کسر خدمت نداریم و فقط بحث »امریه« 
مطرح است که فرد شش ماه از دوره پایانی خدمت خود را در داخل تشکل سپری 

کند.
اگرچه تندگویان شهریور امسال هم  از آماده شدن دستورالعمل مشترک بین 
این معاونت و ستاد کل نیروهای مسلح در مورد »سهمیه امریه« اعضای تشکل های 
جوانان تا پایان آخرین ماه فصل تابستان ۹۷ خبر داد، در عین حال توضیح داده 
بود که تعدادی شاخص های اعطالی این تسهیالت را در سایت اعالم خواهیم کرد، 

شاخص هایی که هنوز اعالم نشده است.
این درحالیست که هفته گذشته سردار کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز 

ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره پیشنهاد ارائه تسهیالت سربازی به فعاالن 
سمن ها و تشکل ها ارائه کرد و گفت: این مساله از سال گذشته در قالب پیشنهادی 
از سوی وزارت ورزش و جوانان به ستادکل نیروهای مسلح ارائه شد و هیچ قانونی در 

این خصوص وجود ندارد.
به گفته وی مواردی که تحت عنوان کسرخدمت سربازی در ازای فعالیت در سمن 
ها یا دیگر تسهیالت سربازی که در این خصوص مطرح می شود در حد پیشنهاد 
وزارت ورزش و جوانان است و تنها در صورت اخذ مجوزهای الزم و تبدیل شدن به 
قانون اجرایی خواهد شد، بنابراین در حال حاضر کسر خدمتی برای فعاالن سازمان 

های مردم نهاد و تشکل ها وجود ندارد.
وی افزود که متاسفانه گاهی طرح، پیشنهادات و ایده ها در رسانه سبب می شود تا 
برخی از مشموالن سربازی با امید به اجرایی شدن آن پیشنهادات وارد غیبت شده و 
امکان بهره مندی از هیچ تسهیالتی را نداشته باشند که به همین دلیل به مشموالن 
و خانواده های آنان توصیه می کنم که براساس قوانین جاری سربازی نسبت به تعیین 

تکلیف وضعیت خود و فرزندانشان اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، اگرچه بیش از یک سال از پیشنهاد معاونت ساماندهی امور جوانان 
درباره پیگیری وضعیت سربازی و اعطای تسهیالت به اعضای سازمان های مردم 
نهاد گذشته است، اما در شرایطی که ترغیب جوانان به حضور در سازمان های مردم 
نهاد همواره با ارائه مشوق هایی مانند اعطای تسهیالت بانکی، معافیت مالیاتی برای 
کارآفرینی از سوی سمن ها و حتی تالش معاونت جوانان برای رایزنی در مورد وضعیت 
بیمه آنها همراه بوده است، باید دید این وعده معاونت جوانان و انتظار اعضای سمن ها 
برای تحقق تسهیالت سربازی و رایزنی معاونت جوانان با ستاد کل نیروهای مسلح 

نهایتا به کجا خواهد رسید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در حال حاضر جذب تمام افراد 
جویای کار در میان فرزندان شاهد، ایثارگر و جانبازان در ادارات و دستگاه 
ایثارگران شامل  استخدامی  البته سهمیه  نیست.  امکانپذیر  های دولتی 

اختصاص 2۵ درصد مشاغل دولتی استفاده شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمدعلی شهیدی روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به این سوال که چرا ۶۰ درصد جویندگان کار در 
میان ایثارگران تمایل به اشتغال در دستگاه های دولتی دارند، اظهار داشت: آمار 
باالیی از بیکاری در سطح جامعه ایثارگری در کشور وجود دارد که نشان می دهد 
۶۲ هزار نفر از فرزندان خانواده های شهدا و جانبازان بیکار هستند و ماه به ماه این 

آمار افزایش می یابد.
وی افزود: از آنجا که این فرزندان شاهد و ایثارگر روز به روز در حال بزرگ شدن 
و تحصیل هستند، پس از این مراحل نیاز به شغل دارند. به همین دلیل تعداد افراد 

جویای کار در جامعه ایثارگری در حال افزایش است.
شهیدی تصریح کرد: تعداد زیادی از فرزندان شاهد و ایثارگر بر اساس سهمیه 
استخدامی به ایثارگران در دستگاه های دولتی مشغول به کار شده اند، مابقی آنها را 

سعی می کنیم با اشتغالزایی جذب بازارکار کنیم.
معاون رئیس جمهوری افزود: به همین منظور صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 
فعالیت های خوبی را برای اجرای طرح های خوداشتغالی دارد و اکنون در حال فعالیت 
برای جذب افرادی هستند که نیاز به سرمایه گذاری و اشتغال دارند؛ از این رو، بنیاد 

شهید از وجود این افراد در عرصه های اقتصادی و اشتغالزایی استفاده می کند.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوان در صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران تسهیالتی 

به این افراد داد و زمینه اشتغال آنها را فراهم کرد.
رئیس بنیادشهید با بیان اینکه تسهیالت اشتغالزایی به افراد متقاضی داده می 
شود، اظهار داشت: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز برای کمک به اشتغال 

ایثارگران تشکیل شده است که امسال هزار میلیارد تومان تسهیالت دارد؛ از این راه 
سرمایه ای به فرزندان ایثارگران داده می شود و امیدواریم بتوانیم برنامه شغلی برای 
آنها داشته باشیم. وی ادامه داد: اکنون که نرخ بیکاری در کشور ۱۲،۲ درصد است در 
بنیاد شهید و جامعه ایثارگری نرخ بیکاری چهار درصد است و این نشان می دهد که 
میزان بیکاری جامعه ایثارگران یک سوم نرخ بیکاری کشور است؛ بنابراین این آمارها 
نشان می دهد که اقدامات زیادی برای ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان انجام شده 
است اما با این حال آمار بیکاران در جامعه ایثارگری هم باال است. رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران گفت: در طول دولت یازدهم و دوازدهم در مجموع ۹۵ هزار فرصت 

شغلی برای جامعه ایثارگری به ویژه فرزندان شهدا و جانبازان ایجاد شده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: اکنون موضوع اشتغال و درمان به عنوان دو دغدغه 
مهم در حوزه ایثارگری به شمار می رود، به همین منظور امسال اولویت هایی برای 

رسیدگی به وضعیت اشتغال و درمان در بنیاد شهید درنظرگرفته شده است.

رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی )ناجا(، از اجرای طرح 
عملیاتی پلیس آگاهی همزمان با راهپیمایی بزرگ اربعین 
حسینی در مرزهای سه گانه ایران و عراق خبر داد و گفت: 
گشت های پیاده نامحسوس پلیس در پایانه های مرزی به 

منظور شناسایی سارقان حضور فعال دارند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی 
روز شنبه با تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین )ع( از آماده 
باش نیروهای این پلیس از آغاز راهپیمایی بزرگ اربعین خبر داد 
و اظهار داشت: هماهنگی و برنامه ریزی های الزم برای کنترل و 
نظارت بر مبادی ورودی و خروجی تردد زائران اربعین حسینی 

چند ماه پیش از آغاز راهپیمایی انجام شده است.
وی با بیان اینکه همکاران پلیس آگاهی در سه پوشش مختلف 
در مرزها مستقر هستند، افزود: نیروهای پلیس آگاهی ناجا در 

استان های مرزی به ویژه محل تردد زوار انجام وظیفه می کنند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اقدامات انجام شده در 
از سرقت  پیشگیری  در حوزه  اربعین  بزرگ  ماموریت  راستای 
در پلیس آگاهی نیز خاطرنشان کرد: تهیه دستورالعمل اجرای 
ماموریت پلیس آگاهی در اربعین و ابالغ به استان های مرزی و 
یگان های مربوطه، احضار و کنترل سارقان سابقه دار و آزاد شده 
از زندان از جمله ماموریت های مهم پلیس و نصب بنر و بروشور با 

مضامین هشدارهای پلیسی و آموزش همگانی، پیشگیری از جعل، 
سرقت و کالهبرداری از دیگر اقدامات است.

سردار مقیمی از اجرای طرح عملیاتی بعثت با حضور گروه های 
خودرویی، موتوری و پیاده پلیس آگاهی خبر داد و گفت: برنامه 
ریزی گشت زنی هدفمند در مناطق جرم خیز از جمله اولویت 
های مهم ما به منظور پیشگیری از سرقت در این ایام است، 
همچنین در راستای عدم اعطای مرخصی به سارقان سابقه دار در 
این بازه زمانی هماهنگی و تعامل با مراجع قضایی انجام شده است.

این مقام ارشد انتظامی به حضور مستمر گشت های پیاده 
نامحسوس این پلیس در پایانه های مرزی به منظور شناسایی 

سارقان اشاره کرد و گفت: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته 
نسبت به سال گذشته بسیار موثر و تاثیرگذار بوده است؛ به طوری 
که در این بازه زمانی در حوزه سرقت کاهش چشمگیری داشته 

ایم.
رئیس پلیس آگاهی ناجا افزود: هیچ مشکل خاصی تاکنون برای 
مسافران کربالی معلی پیش نیامده است و عبور و مرور به سهولت 

انجام می شود.
سردار مقیمی به زوار توصیه کرد: خودروها و وسایل نقلیه خود 
را در پارکینگ های مجوزدار پارک کنند و از پارک کردن وسایل 

نقلیه در کنار خیابان و در زمین های کشاورزی خودداری کنند.

 رئیس پلیس آگاهی ناجا:

گشت های نامحسوس در پایانه های مرزی حضور دارند


