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تسهیالت ویژه به تاکسی ها برای کاهش آلودگی هوا
معاون فنی سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از ارائه تسهیالت ویژه به 

رانندگان تاکسی که اقدام به تعویض کاتالیست می کنند، خبر داد.
مهدی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام نصب و تعویض کاتالیست 
بر روی تاکسی های شهر تهران، گفت: هر ساله در بودجه تاکسیرانی مبلغی را 
برای تعویض کاتالیست در نظر می گیرند؛ اما به دلیل پیمایش باالی تاکسی ها 
این کاتالیست ها حدود ۱۴ الی ۱۵ ماه بیشتر کارآیی ندارد و این در حالیست که 

کاتالیست بر روی یک خودروی معمولی حدود سه سال کارآیی الزم را دارد.
وی با بیان اینکه در پی افزایش قیمت ها و گران شدن قطعات، قیمت کاتالیست 
افزایش یافته است، تصریح کرد: به همین دلیل به سمت تشویق رانندگان تاکسی 
رفته ایم تا خودشان نسبت به تعویض کاتالیست اقدام کنند و در عوض سازمان 

تاکسیرانی نیز تسهیالت ویژه ای را برای آنها در نظر می گیرد.
ابراهیمی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی توانسته است که تنها حدود ۷۰۰۰ 
کاتالیست تاکسی را عوض کند، گفت: عمر کاتالیست بر روی تاکسی ها محدود است 
و با پیمایش ۶۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر میزان جذب آالیندگی آنها کاهش می یابد و به 
همین دلیل الزم است رانندگان تاکسی تشویق شوند تا خودشان کاتالیست خودرو 

را تغییر دهند.
وی با بیان اینکه برای رانندگانی که خودشان کاتالیست تاکسی را تغییر دهند 
تسهیالت ویژه ای در نظر خواهیم گرفت، اظهار کرد: در حال تدوین بسته تشویقی 
هستیم و در آن آیتم هایی همچون رایگان بودن تمدید پروانه تاکسی، قرار گرفتن در 

اولویت سفر و ... وجود دارد.
معاون فنی سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه نصب کاتالیست در 
کاهش آالیندگی تاکسی ها نقش موثری دارد، گفت: در یک آزمایش خروجی گاز 
CO تاکسی قبل از نصب کاتالیست ۹۴ بود و بعد از نصب کاتالیست این خروجی به 

۰.۴ رسید و نصب کاتالیست در کاهش آالیندگی بسیار موثر است.

دریافت »پول« بابت هزینه های متفرقه مدارس تخلف 
است

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعریف ۸۶عنوان فعالیت فوق 
برنامه با کدشناسه مشخص در سامانه حساب یکپارچه مدارس گفت: مدیر 
مدرسه حق ندارد پولی تحت عنوان هزینه های متفرقه از اولیای دانش 

آموزان اخذ کند.
منصور مجاوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سامانه حساب یکپارچه مدارس 
که استقرار آن در مدارس از ماه جاری آغاز شده است اظهار کرد: ازحدود ۱۰۰تا 
۱۵۰ مدرسه بازدید میدانی صورت گرفته و عناوین کلیه فعالیت هایی که بابت آنها 

هزینه ای اخذ می شود، احصاء شده است.
وی افزود: این فعالیت ها را به صورت کدگذاری شده داخل سامانه وارد کردیم و 
دیگر چیزی تحت عنوان سایر هزینه ها در مدارس نخواهیم داشت و مدیر مدرسه 

ملزم است نوع فعالیت و نوع درآمد را کامال مشخص کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مدیر مدرسه ای هزینه ای برای 
مواردی به جز کدهای درج شده در سامانه اخذ کند مرتکب تخلف شده است 
گفت: ۸۶عنوان مشخص شده و تقریبا همه محل های هزینه کرد بودجه پوشش 

داده می شود.
وی درباره نقش ستاد مرکزی آموزش و پرورش در درآمدها و هزینه های مدرسه 
در حساب یکپارچه اظهار کرد: نظارت کامل داریم و کامال برایمان مشخص است هر 
مدرسه تحت چه عنوانی پول گرفته و آن را کجا خرج کرده است. عالوه بر این سامانه 

حسابداری مدرسه نیز در حال آماده سازی است.
مجاوری درباره هزینه کرد کمک های مالی دریافت شده از والدین نیز گفت: 
مصرف منابع جمع آوری شده از سوی شورای مالی مدرسه است و دستورالعمل 

مالی مدارس هم قید شده است.
وی افزود امیدواریم به زودی با استقرار کامل حساب یکپارچه، پول دادن نقدی 

در مدارس جمع شود.

پیگیری قضایی برای ابطال سند ویالی الکچری
پرونده ویالی ساخته شده در اراضی ملی، در شهرستان شمیرانات، مسیر 
فشم به آهار، که با تراشیدن بخش هایی از کوه ساخته شده بود، همچنان 
در دادگاه در حال رسیدگی است. مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در 
گفت وگو با ایرناپالس از آخرین وضعیت این پرونده برای ابطال سند ویالی 

مذکور خبر داد.
ویالیی که در مدت اخیر مورد بحث قرار گرفته، تنها ویالی فشم و لواسان نیست 
که در مناطق سبز و کوهستانی باالدست تهران ساخته شده است. ویالسازی های 
متعدد در سال های اخیر به این روش تهدیدی برای منابع آب پایتخت خواهد بود. 
ساخت وسازهای غیرمجاز بخشی از پهنای رود دره ها و کوه های مناطق لواسان، رودبار 
قصران، فشم و شمشک است که کمتر سازمانی زیر بار مسئولیت ارائه مجوز به آنها 

می رود.
ویالسازی ها، منابع آبی تهران را تهدید می کند

ویالسازی ها اکنون به جایی رسیده که فعاالن مدنی و محیط زیستی نگران 
هستند کوه ها دیگر کارایی گذشته را در جذب آب و تأمین آب شرب تهران نداشته 
باشند، چون ساخت آپارتمان و ویال در میان کوه، مسیر آبریزها را مسدود کرده و در 

بلندمدت خطری بیخ گوش پایتخت خواهد بود.
مسئوالن و کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی در این مورد هشدارهای 
صریح و مشخصی داده اند که اگر زودتر بر روند ساخت وسازهای این مناطق نظارت 
نشود، احتمال کم آبی افزایش می یابد. آپارتمان ها و ویالهایی که در این منطقه 
از  ساخته شده اند، اکوسیستم آبی منطقه را تخریب می کنند و در آینده آبی، 
کوهپایه های شمالی به تهران نخواهد آمد. احتماالً به همین دلیل است که شورای 
عالی امنیت در حوضه آبریز سد لتیان، الر و کرج وارد شده تا تأمین آب تهران با 
تهدید مواجه نشود. اما سود کالن ناشی از ساخت وساز در این مناطق به حدی است 

که به راحتی نمی توان با آن مقابله کرد.
پرونده ویالی ساخته شده در اراضی ملی در حال پیگیری است

علی کیان، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در گفت وگو با ایرناپالس در 
مورد پیگیری پرونده ویالی ساخته شده در اراضی ملی گفت: از سال ۱3۹3 
پرونده در دادگاه قضایی مطرح است و االن در مرحله تجدید نظر است. اما در 
مورد این ملک که سند شخصی داشته، دادخواست حقوقی برای ابطال سند 

ارائه شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای ویالهای مشابه که در همسایگی ویالی مورد 
بحث ساخته شده اند نیز اقدام قضایی شده است، گفت: فعالً فقط در مورد این ویال 
دادخواست ارائه شده است. از زمانی که خبر مربوط به این ویال منتشر شد، دست 
به کار شدیم. دادخواست حقوقی برای ابطال آن صادر و در مورد آن پیگیری هایی 

انجام شده است.
مجوزها بدون استعالم از منابع طبیعی صادر شده است

در  که  اینجاست  نکته  کرد:  تصریح  تهران  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مورد این  ویال سازمان ثبت، بدون استعالم از منابع طبیعی سند صادر کرده 
و شهرداری اوشان نیز مجوز ساخت ارائه داده است، در صورتی که استعالمی 
از منابع طبیعی در مورد وضعیت زمین نشده است. از همین رو، ما برای ابطال 
این اسناد دادخواست حقوقی ارائه کردیم چون این ملک در اراضی ملی ساخته 

شده است.

اخبار
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آغاز توزیع الستیک دولتی به تاکسی های کشور از هفته آتی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور از آغاز توزیع الستیک به قیمت مصوب دولتی به رانندگان تاکسی در کشور با نرخ مصوب از هفته آتی خبر داد. مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مجموعه وزارت کشور اصلی مبنی بر 

کاهش هزینه های سفر به جای افزایش قیمت کرایه ها وجود دارد، اظهار کرد: در این خصوص و در فضای کنونی که حوزه تولید مشکل دارد و اختالف قیمت زیادی میان قیمت تولیدی و مصرفی وجود دارد، رسالت اتحادیه تاکسیرانی این است که 
کمک کند تا محصوالت مصرفی ناوگان تاکسیرانی به صورت مستقیم از تولیدکننده به دست مصرف کننده برسد.

فصل پاییز و شیوع بیماریهایی مانند آنفلوآنزا، آسم، برونشیت، خروسک و سینوزیت

 امراض پاییزی در راه است
تغییرات دما در فصل پاییز باعث بروز و شیوع بسیاری 
از بیماریها مانند آنفلوآنزا، آسم، برونشیت، خروسک و 

سینوزیت می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، مردم در همه گروههای 
سنی برای پیشگیری از ابتال به امراض پاییزی، باید فضای داخل 
خانه و محل کار خود را تمیز نگه دارند و ابزار، ابزار و لوازمی مثل 
موبایل، کنترل تلویزیون یا دستگیره در را که معموال زیاد مورد 
استفاده قرار می گیرد مدام ضد عفونی کرده، از عطسه و سرفه 
بیمار، اشیاء آلوده به ویروس، دست دادن و روبوسی با فرد آلوده 

به شدت پرهیز کنند.
رضا صابری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره به 
خبرنگار ایرنا می گوید: تغییرات در فشار هوا و همچنین پایین 
آمدن دما باعث بروز دردهای مفصلی و ماهیچه ای در افراد می 
شود و کم تحرکی در پاییز، میزان این دردها را به مراتب بیشتر 

و عمیق تر می کند.
 دمای بدن را باال نگه دارید

وی اظهار می دارد: افراد باید روزانه با انجام ورزش های سبک، 
فعالیت بدنی مطلوبی داشته و دمای بدن خود را باال نگه دارند تا از 

میزان دردهای آنها کاسته شود.
این متخصص گوارش با بیان اینکه فصل سرما زمان اوج ابتال 
به بسیاری از بیماری های ویروسی، به ویژه آنفلوانزاست، ادامه 
می دهد: ویروس ها به راحتی بین افراد سرایت کرده و به ویژه 
برای افراد مسن، جوان و کسانی که از سیستم ایمنی ضعیفی 

برخوردارند، خطرناک هستند.
صابری اضافه می کند: درد عمومی بدن و تب ضعیف، گلو درد 
یا احساس سوزش و خارش در گلو ، عطسه، سرفه و آب ریزش 
بینی، گرفتگی بینی، ریزش اشک، احساس پری در گوش ها، 
سرفه خشک یا به همراه ترشحات سفید و روان، احساس خستگی 
عمومی از عوارض آنفلوآنزاست و طول دوره بیماری حدود یک تا 
دو هفته است و اغلب با استراحت، مصرف میوه و مایعات گرم 

قابل درمان است.
این پزشک تصریح می کند: با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزا 
مسری است باید افراد دست های خود را به طور مرتب بشویند، به 
ویژه بعد از دست دادن با افراد و بعد از تماس با سطوح عمومی، 
گوشی تلفن، درها، میزها و اشیایی که همه افراد آنها را لمس 
می کنند و سعی شود به صورت، چشم ها و بینی دست زده نشود.

 هوای آلوده برونشیت را افزایش می دهد
وی تهویه مناسب محل و رطوبت مناسب با بخور را در فصل 
پاییز مناسب می داند و می گوید: پرهیز از گرد و غبار و هوای 
به  ابتال  احتمال  افزایش  به خاطر  و مصرف سیگار  آلوده، دود 

برونشیت یا سینه پهلو الزم است و برای کاهش التهاب گلو یک 
قاشق چایخوری نمک را باید داخل یک لیوان آب گرم حل کرده، 

هر ۴ ساعت غرغره شود.
صابری اظهار می داد: در صورت طوالنی شدن عالیم و ترشحات 
زرد بینی، درد اطراف چشمها یا دردناک بودن اطراف چشم در 
لمس، تورم دردناک غدد لنفاوی اطراف گردن، سرفه های خلط 
دار زرد رنگ و دردناک سینه، سردرد های شدید به خصوص 
پیشانی، تنفس دردناک، تنگی نفس یا کوتاهی تنفس، تب بیش 
از 3۸.۵ درجه سانتی گراد، وجود لکه های سفید رنگ روی گلو 
یا لوزه ها، خستگی و ضعف غیر طبیعی و طوالنی مدت حتما به 

پزشک مراجعه شود.
 خروسک را جدی بگیرید

وی در مورد بیماری کروپ یا خروسک می گوید: شیوع این 
بیماری در فصل پاییز بوده و تب، سرفه های خشک و خشن و 

صدادار از عالئم آن است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، می افزاید: این ویروس باعث 
تنگ شدن حنجره و نای می شود و این مجاری که مجاری اصلی 
هستند، مشکالت تنفسی را برای کودکان پدید می آورند، این 

بیماری معموال با یک سرماخوردگی ساده شروع می شود.

وی ادامه می دهد: شدت بیماری خروسک در شب ها بیشتر 
است، تنفس تندتر می شود و پوست شکم و دنده ها حالت فرورفته 

پیدا می کند و گاهی کبودی لب ها نیز دیده می شود.
صابر بیان می کند: مدت بهبودی این بیماری حدود یک هفته 
است و بخور و افزایش رطوبت هوای تنفس هم برای رهایی از آن 

کمک کننده است.
 سینوزیت از عوارض سرماخوردگی

مهدی رمضانی، متخصص داخلی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا 
می گوید: سینوزیت از عوارض سرماخوردگی و فصل سرما است 
که شنا یا شیرجه در آب و نارسایی های مادرزادی ناحیه بینی و 
غیره باعث تشدید آن می شود. وی با اشاره به اینکه انواع سینوزیت 
بر اساس طول مدت بیماری حاد کمتر از ۴ هفته و مزمن بیش 
از ۱2 هفته است، می افزاید: احتقان بینی، ترشح چرکی، ترشح 
غلیظ و زرد و سرفه های شبانه، عطسه، بوی بد دهان، اِِدم دور 
چشم و سردرد و درد در محل سینوس مبتال، احساس فشار در 
صورت، گاهی اختالل بویایی از عوارض سینوزیت است و باید با 

تشخیص پزشک، آنتی بیوتیک مصرف شود.
 خود درمانی نکنید

وی هشدار می دهد: مردم باید مراقب سالمت خود باشند و از 

خود درمانی و استفاده بی رویه از داروها به خصوص آنتی بیوتیک 
پرهیز کنند.

این پزشک، آسم را نیز یکی دیگر از بیماریهای پاییز می داند و 
اظهار می دارد: هوای سرد یکی از دالیل تشدید بیماری آسم است 

و با سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس همراه است.
رمضانی و استفاده از لباس مناسب و شال و کاله و پرهیز از 
تردد در مکان های شلوغ و آلوده و سرمای شدید را برای افراد 
فراوان، عوارض  مایعات  نوشیدن  و می گوید:  توصیه می کند 
حساسیت های تنفسی فصلی را کاهش می دهد. در واقع مایعات 
ترشحات تنفسی را رقیق کرده، باعث می شود عامل حساسیت زا 

اثر کمتری بر بدن بگذارد.
وی خاطرنشان می کند: مردم باید هوای داخل خانه خود را 
در فصل سرما با دستگاه بخور سرد مرطوب نگه دارند و برای 
جلوگیری از ابتال به این بیماریهای بهداشت فردی را رعایت کنند. 
اگر دچار آبریزش بینی و سرفه شدند، از دستمال استفاده کنند 
و حتما دستمال را پر از استفاده دور بیندازند، از انتقال ترشحات 
سرفه و عطسه به دیگران و سطوحی که دیگران به آن دست می 
زنند مانند میز و صندلی، کیبورد، دستگیره در و در اماکن و وسایل 

نقلیه عمومی خودداری کنند.

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور خبر داد

اعزام ون های مناسب سازی شده به پاتوق معتادان

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
فعالیت ١٠ » موبایل سنتر« یا مراکز سیار در استان تهران برای ارائه خدمات 

به معتادان متجاهر گفت: امسال اقدامات بهزیستی و سازمان های مردم نهاد 
در این حوزه جدی تر از سال گذشته و با حمایت مالی بهزیستی دنبال خواهد 

شد.
فرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نشست مشترک سازمان بهزیستی  
با سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش آسیب های احتماعی گفت: در این جلسه در 
مورد بسیج کلیه شلترها و مراکز DIC در حوزه نگهداری از معتادان همزمان با آغاز 

فصل پاییز و زمستان توافق شد.
به گفته وی در این جلسه که با هماهنگی بهزیستی استان تهران برگزار شده 
بود، تمام موسسات و سازمان های مردم نهاد کاهش آسیب های اجتماعی و مسئوالن 
شلترها حضور داشتند تا تمهیدات الزم برای نگهداری از معتادان متجاهر همزمان با 

آغاز فصل سرما و بارش ها را پیش بینی کنند.
براتی سده با بیان اینکه درحال حاضر ۱۴ شلتر در استان تهران مشغول فعالیت 
است، اظهار کرد: در این جلسه در مورد اهمیت خدمات ارائه شده به معتادان همزمان 
با آغاز فصل سرد صحبت شد و در نهایت کمیته تشکیل شد تا همه امکانات شرکت ها 

و مراکزDIC بسیج شوند.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در 

این جلسه توافق شد تا تمام موبایل سنتر ها در جمع آوری و ارائه خدمات به معتادان 
متجاهر همزمان و فصل سرما وارد عمل شوند، تصریح کرد: در حال حاضر در ۱۰ 

استان ١٧ مرکز موبایل سنتر وجود دارد که ١٠ مرکز آن در تهران فعال است.

براتی سده در مورد اقدامات و خدمات موبایل سنترها توضیح داد: موبایل سنترها 
نظیر  خدماتی  پاتوق ها  به  که  هستند  شده ای  سازی  مناسب  ون   خودروهای 
سوزن،سرنگ، غذا، پانسمان زخم یا معرفی  به مراکز درمانی یا مراکز درمان اچ آی 

وی را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه  در سراسر کشور ۱۷ موبایل سنتر مشغول فعالیت است، افزود: 
این مراکز در استان های البرز، اصفهان، بندرعباس، گلستان، چهارمحال و بختیاری، 

سیستان، لرستان و... مشغول فعالیت هستند.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور افزود: در این جلسه 
قرار شد تا موبایل  سنترها نیز در کنار شلترها تیم سیار داشته باشند. پیش از این تنها 
مراکز DIC ها تیمهای سیار داشتند. سال گذشته تمام این هماهنگی ها انجام شد و 
اگرچه مورد فوتی در میان معتادان وجود نداشت اما امسال این اقدامات خیلی جدی 

تر و با حمایت مالی بهزیستی دنبال خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( به اعالم جزئیات توزیع 
بسته های حمایتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 

پرداخت.
به گزارش ایسنا، پرویز فتاح به اعالم جزئیات بسته های حمایتی 
خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت و گفت: از چندماه 
قبل از سوی رئیس جمهور عنوان شد که دولت تصمیم دارد 
با توجه به شرایط اقتصادی به اقشار نیازمند، سبد کاال بدهد و 
حمایت کند که این بحث در دولت مطرح و مباحث کارشناسی 

بسیاری پیرامون آن صورت گرفت.
وی افزود: در نهایت در پنجم آبان معاون اول رئیس جمهور 
آیین نامه مربوط را ابالغ کرد و عنوان آن طرح حمایت غذایی 
از گروه های کم درآمد جامعه است که در بند الف آن به خانوار 
تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره شده و در اولویت اول قرار 

گرفته است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان اینکه خوشبختانه به 
تفاهم هایی رسیدیم که منجر به دو نامه از سوی دکتر نوبخت شد 
که هم جدول را به ما ابالغ کردند و در نامه دوم که ۱۵ آبان است، 
مبلغ کلی این طرح و نحوه پرداخت ذکر شده و همه چیز با ابالغ 

این دو نامه روشن شد.
پوشش  تحت  خانوار  هزار  و ۷۰  میلیون  دو  داد:  ادامه  فتاح 
مستمری بگیر یا پشت نوبتی آنگونه که در ابالغیه آمده است 

مشمول دریافت بسته ها شده اند.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه طی دو روز گذشته و امروز 
امیدواریم تمام زوایا تکمیل شود گفت: اطالع پیدا کردیم برخی 
خانوارها به فروشگاه ها مراجعه و موفق شدنده اند بسته خود را 

دریافت کنند.
میزان رقم شارژ شده کارتهای یارانه مددجویان

فتاح افزود: این بسته ها برای اقشار تحت پوشش به صورت 
پلکانی تعریف شده است که برای خانوار تک نفره ۱۰۰ هزار 
تومان، دو نفره ۱۵۰ هزار تومان ،سه نفره2۰۰ هزار تومان، خانوار 

چهار نفره 2۵۰ هزار تومان و پنج نفره و باالتر 3۰۰ هزار تومان 
است لذا متوسط قیمت این بسته همان 2۰۰ هزار تومان می شود. 
فروشگاه های معتبر کشور مجری توزیع بسته ها هستند که اتکا، 
افق کورش، سپه و تعاونی های روستایی و تعدادی دیگر از این 
جمله اند.وی با بیان اینکه رقم اعالم شده به صورت نقدی قابل 
وصول نیست اظهار کرد: این مبلغ روی کارت یارانه شارژ می شود و 
حتما باید خرید انجام شود که برای سبد کاالی حمایتی و خوراکی 
و اغذیه است که از گوشت، مرغ، برنج، روغن و حبوبات را در 

برمی گیرد که به تناسب نیاز خانواده قابل خرید است.
مددجویان برای خرید عجله نکنند/ مبلغ شارژ شده 

تاریخ انقضاء ندارد
ندارد  مراجعه وجود  و  ازدحام  برای  ای  داد: عجله  ادامه  وی 
است.  نشده  تعیین  اعتبار  منقضی شدن  برای  زمانی  و سقف 
همچنین الزم نیست حتما در یک نوبت خرید انجام شود، این 

مبالغ در چند نوبت قابل خریداری هستند.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار خانوار مستمری 
بگیر در ماه مهر داشتیم و مابقی پشت نوبتی ها هستند که وارد 
فهرست ما برای دریافت بسته حمایتی شدند گفت: اکنون با توجه 
به اجرای تبصره ۱۴ ، پشت نوبتی در کمیته امداد نداریم و این 
افراد از مهرماه وارد لیست مستمری بگیری شدند و این ۶۰۰ هزار 
خانوار هم بسته های حمایتی را دریافت می کنند و هم مستمری 
بگیر می شوند. همین ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر دیگر اضافه کردیم 
و امیدواریم روز شنبه که موعد یارانه و مستمری آبان ماه است، 

مستمری ها را به آنها نیز بپردازیم.
فتاح با بیان اینکه در مرحله اول اولویت با مددجویان بهزیستی 
و کمیته امداد است گفت: اینکه چند نوبت باید تا پایان سال 
پرداخت شود؟ هنوز مشخص نیست و دولت در حال ارزیابی است 
اما نظر رئیس جمهور این است که بسته ها تا پایان سال برای 

تحت پوشش ها در چند نوبت شارژ شود.
تخفیف 2۰ درصدی اقالم قابل خرید در فروشگاه های 

معرفی شده
رئیس کمیته امداد امام خمینی درباره قیمت باالی اقالم و 
رایزنی برای در نظر گرفتن تخفیفاتی در فروشگاه ها اظهار کرد: 
توافق در سطح کالن صورت گرفته که اقالم تا 2۰ درصد نسبت 
به بازار ارزانتر باشد. دولت ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای این امر 

اختصاص داده است.
فتاح در بخش دوم سخنانش با اشاره به فرارسیدن سالگرد زلزله 
کرمانشاه گفت: 2۱ آبان سالروز زلزله کرمانشاه بود و ۹ شهرستان 
درگیر حوادث تلخ آن شدند. اگر آن پیش زلزله ها رخ نمی داد 

تلفات جانی به مراتب بیشتر از این چندصد نفر می شد.
وی افزود: زلزله در فصل سرما و بارندگی صورت گرفت و امر 
امدادرسانی را مشکل کرد. برای اسکان موقت کانکس به اندازه 
کافی وجود نداشت و مردم هم وارد عمل شدند و کمک کردند 
و فرایند زمانبری بود که سه ماه طول کشید تا اسکان موقت و 

دریافت کانکس تکمیل شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( ادامه داد: ۹ ماه از شروع 

عملیات عمرانی گذشته و فرایندهایی باید طی می شد تا بتوانیم 
واحدهای مسکونی مددجویان را بسازیم تا افتتاح شود.

فتاح با بیان اینکه روند خوبی طی شد و توانستیم ۵۰۰ واحد 
مسکونی مددجویان را در اوایل تیر افتتاح کنیم اظهار کرد: مابقی 
نیز که شامل 2۰۰۰ واحد مسکونی بود اخیرا افتتاح شد و تقریبا 
مسئولیت ما برای خانواده هایی که خانه خود را از دست داده اند، 

رو به پایان است.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفتیم با همکاری دولت و بنیاد 
مسکن خانه های غیرمقاوم مددجویان را نیز بازسازی کنیم گفت: 
شمار واحدهای نیازمند بازسازی 2۷۰۰ است که تا پایان امسال 

به اتمام می رسد.
رئیس کمیته امداد درباره مقاومت واحدهای جدیداالحداث در 
مقابل زلزله نیز گفت: نقشه خانه ها مصوب بنیاد مسکن است و 
پیمانکاران هم مورد تایید بنیاد مسکن هستند و نظارت فنی هم با 
آنها بوده و ما فقط نظارت مکمل داشتیم. خانه های ساخته شده از 

نظر نقشه مورد تایید ماست و همه رضایت داشتند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( اعالم کرد

شارژ کارت یارانه مددجویان تا ۳۰۰ هزار تومان


