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 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا:
شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی 
۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.

سرهنگ علی نیک نفس )رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتا( در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات 
پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت های شرط بندی گفت: در خصوص 
و  ناجا  فتا  پلیس  توسط  خوبی  بسیار  اقدامات  اینترنتی  قمار  سایت های 

واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ 
برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال9۷ گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای 
قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار 
میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر 
به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت های این قبیل سایت ها 

شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد 
با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص 
موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح های 
اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس 
درباره  نیک نفس همچنین  ارسال می شود. سرهنگ  مواد مخدر  با  مبارزه 
برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کالهبرداری می کنند، توضیح داد: 
در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده های مختلفی در کشور پیرامون 
راه اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری 
از  و حتما  داشته  توجه  این موضوع  به  است شهروندان  که الزم  بوده ایم 

سایت های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک 
دیگری با پلیس بین المللی داشته اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا 
عملیات مشترک دیگری با پلیس بین الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا 
)PANGEA( با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی 
در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میالدی با 
حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ 

مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: 
اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میالدی 
پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی 
در این عملیات داشته است. سرهنگ نیک نفس با اشاره به اهداف و محورهای 
این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی 
از به دست آوردن دارو از وب سایت های غیرقانونی، کشف محصوالت تقلبی، 
غیرقانونی و جمع آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب سایت ها و فعالیت های 
تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصوالت دارویی 
تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه های جنایی حمایت کننده از آنها 
از اهداف عملیات پانچیا بود. وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول 
در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و 
بین المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصوالت دارویی غیرقانونی و 

تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان 
کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع 
داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف 
محسوب می شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و 
غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کاالهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت 
معرفی دارای شرکت تأمین کننده با ارجاع آن به داروخانه های معتبر جهت 

خرید، مجاز خواهد بود.

هاشمی:
حضور مسئوالن در کنار مردم نباید تنها در تبلیغات و 

شعار باشد

رییس شورای اسالمی شهر تهران گفت: حضور مسئوالن در کنار مردم 
نباید تنها در تبلیغات و شعار باشد و مردم سختی را در زندگی شخصی 

مسئوالن وخانواده های آنان نیز باید مشاهده کنند.
اسالمی  شورای  رییس  هاشمی،  محسن  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
شهر تهران در یکصدو چهل و یکمین جلسه شورا ضمن تسلیت وفات 
نقش  گفت:  کبری )س(  اسالم، حضرت خدیجه  پیامبر  همسرگرامی 
ایشان در حفظ و تثبیت اسالم نقشی کلیدی است که متاسفانه به آن 
کمتر پرداخته می شود. این بانو نخستین زن و بانوی اسالم است که 
به پیامبر  ایمان آورد و تا روز پایانی حیات خود، تمام وجودش را وقف 
اسالم و پیامبر اکرم کرد. وی در ادامه گفت: ازدواج پیامبر با خدیجه که 
زنی ثروتمند محسوب می شد، نشان دهنده پوچ بودن ادعای سرمایه 
ستیز اسالم است و ایشان تا روزی که امکان داشت به تجارت و کسب 
وکار وبازرگانی می پرداخت و در زمان نیاز اسالم، تمام دارایی خود را در 
حمایت از شوهر و پیامبر خود هزینه کرد. رییس شورای اسالمی شهر 
تهران در ادامه با تاکید بر اینکه امروز کشور در شرایط سخت اقتصادی 
وتحریم است گفت: حضور مسئوالن در کنار مردم نباید تنها در تبلیغات 
و شعار باشد، اگر مردم قرار است در سختی تامین معاش و زندگی 
روزمره خود باشند، انتظار دارند این سختی را در زندگی شخصی مسئوالن 
وخانواده های آنان نیز مشاهده کنند و بدون همراهی عملی و واقعی 
مسئوالن، تحمل این شرایط برای مردم تبعیض آمیز و دشوار خواهد بود.

اخبار

چهارشنبه / 25 اردیبهشت 1398 / شماره 414

خ حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی علت افزایش نر

بحث  شدن  داغ  سبب  تهران  وحش  باغ   اخیر  اقدامات 
باغ   طرفداران  و  حیوانات  حقوق  مدافعان  بین  همیشگی 
وحش ها شده است. مدافعات حقوق حیوانات بر این باورند 
که باغ  وحش ها برای تامین منافع خود حیوانات را عذاب 
می دهند در حالیکه گروهی دیگر معتقدند که باغ وحش ها 
اهداف آموزشی و حفاظتی دارند و با استاندار سازی جایگاه ها 

می توانند حیوانات را راضی نگه دارند.
به گزارش ایسنا، باغ  وحش تهران طی سال گذشته موفق 
شد کاندیدای عضویت در اتحادیه باغ  وحش های اروپا شود 
و از سوی دیگر با همکاری این اتحادیه برنامه احیای پلنگ و 
شیر ایرانی را در باغ  وحش تهران اجرایی کند. در این راستا 
اواخر سال گذشته یک پلنگ نر ایرانی از باغ  وحش کشور 
پرتغال به ایران منتقل شد تا برنامه احیای نسل پلنگ ایرانی 
روی آن اجرایی شود. در حال حاضر نیز پلنگ ماده این باغ 
وحش باردار است. پس از آن، باغ وحش تهران یک شیر نر 
ایرانی از باغ وحش انگلستان به کشور منتقل کرد تا زیر نظر 
اتحادیه باغ وحش های اروپا، برای آن نیز برنامه احیای نسل را 
اجرایی کند. جفت ماده این شیر طی چند روز آینده به کشور 
منتقل می شود اما در این بین مدافعان حقوق حیوانات با 
انتقاد از این اقدام باغ  وحش تهران به این نکته اشاره می کنند 
که چرا وقتی زیستگاه حیوانی از جمله شیر در کشور نابود 
شده است و امکان بازگرداندن آن به طبیعت وجود ندارد، 
این گونه را در اسارت تکثیر می کنیم همچنین به اعتقاد این 
گروه بهتر است که هزینه تکثیر در اسارت را صرف حفاظت 

از گونه هایی کنیم که هنوز در طبیعت باقی مانده اند.
سپهر سلیمی - مدافع حقوق حیوانات- در گفت و گو با 
ایسنا ضمن انتقاد از این اقدام باغ  وحش تهران به ایسنا 
می گوید: احیای شیر و یا هر گونه منقرض شده دیگری در 
اسارت شوخی است چرا که مهمترین موضوع برای بقای 
گونه وجود زیستگاه است. اگر زیستگاه حیوانی مانند شیر، 
پلنگ و یوزپلنگ از بین رفته باشد آن گونه در نهایت منقرض 

می شود.
احیای نسل در باغ وحش ها بی معنی است

اشاره  نکته  این  به  ادامه  در  حیوانات  مدافع حقوق  این 
برای  را  انقراضی  به  رو  حیوان  است  قرار  اگر  که  می کند 
نگهداری در باغ  وحش ها تکثیر کنیم نباید برای آن از عبارت 
احیای نسل استفاده کنیم چرا که احیای نسل هنگامی اتفاق 
می افتد که گونه ای در محل زیستگاه اصلی خود و بدون آنکه 
نیازی به انسان داشته باشد به حیات خود ادامه دهد بنابراین 
احیای نسل در باغ  وحش ها بی معنی است و باید به آن »زاد 

و ولد در باغ  وحش ها« گفت.
در  خوبی  سابقه  گذشته  سالیان  طی  تهران  وحش  باغ  
نگهداری و تکثیر حیات  وحش نداشت. چندین سال گذشته 
در این باغ  وحش ۱۴ شیر آفریقایی به دلیل تغذیه نامناسب 
جان خود را از دست دادند و ببرهایی که برای احیای نسل از 
روسیه به کشور منتقل شدند، سرنوشت غم انگیزی داشتند. 
سلیمی نیز به این موضوع اشاره می کند و می گوید: وقتی در 
کشور زیستگاه شیر ایرانی نابود شده است برای چه باید آن 
را تکثیر کنیم؟ تکثیر آن ها فقط منافع باغ  وحش ها را تامین 

می کند.
به  یافته  انقراض  یا  انتقال گونه های در معرض خطر و 
کشور، زیر نظر اتحادیه باغ  وحش های اروپا اتفاق می افتد؛ 
اتحادیه ای که به باغ وحش تهران پنج سال زمان داده است تا 
تمامی جایگاه های حیات وحش را به طور کامل استاندارد کند 
تا بتواند به عضویت این اتحادیه درآید اما مدافعان حقوق 
حیوانات معتقدند که پسوند اروپایی این اتحادیه به معنای 

آن نیست که هیچ تخلفی در آن صورت نمی گیرد.

اتحادیه باغ  وحش های اروپا یکی از بدنام ترین موسسات در 
زمینه حقوق حیوانات

سلیمی در این باره توضیح می دهد: اتحادیه باغ  وحش های 
اروپا یکی از بدنام ترین موسسات در زمینه حقوق حیوانات 
است و به گفته یکی از مدیران همین اتحادیه، ساالنه حدود 
۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ حیوان زنده سالم به دالیل سوء مدیریتی در باغ  

وحش ها کشته می شوند.
وی در ادامه به وضعیت نامطلوب باغ وحش های ایران 
در شرایط  حیوانات  از  نگهداری  می گوید:  و  می کند  اشاره 
نامساعد اسارت، بیماری های روانی و افسردگی را برای آن ها 
و  مراکز خرید  از  یکی  باغ  وحش ها  دارد همچنین  پی  در 
فروش حیوانات به ویژه در کشور ما هستند چرا که ورودی و 

خروجی حیوانات در آن ها مشخص نیست.
البته این فعال حقوق حیوانات منکر کارکرد باغ  وحش ها 
باغ   کارکرد  مهمترین  از  یکی  که  است  معتقد  و  نیست 
وحش ها نگهداری از حیوانات آسیب  دیده ای است که دیگر 
نمی توانند به طبیعت بازگردند اما باغ وحش ها حق تکثیر این 

حیوانات، برای منافع خود را ندارند.
باغ   به  را  وحش ها  باغ   اگر  که  می کند  تاکید  سلیمی 
که  می شود  سبب  کنیم  تفکیک  بد  و  خوب  وحش های 
و عذاب  منتقل شوند  باغ  وحش ها  به  بیشتری  گونه های 
بکشند بنابراین از دید حامیان حیوانات باغ  وحش خوب، باغ  

وحشی است که تعطیل شده باشد.
باغ  وحش ها  بین برخی معتقدند که کارکرد  این  اما در 
چیزی بیشتر از مراقبت و نگهداری از حیوانات آسیب دیده 
است. ایمان معماریان - دامپزشک باغ  وحش تهران- به ایسنا 
می گوید: باغ  وحش ها باید با اهداف فرهنگ سازی، آموزش و 

حفاظت از حیات  وحش اداره شوند.
علوم مرتبط با حیات  وحش در باغ  وحش ها گسترش 

می یابد
از مهمترین  یکی  استاندارد  باغ  وحش های  او  اعتقاد  به 
پایه های حفاظت از حیات  وحش هستند چرا که می توان از 

طریق آن ها به افراد مختلف یاد داد که حیات  وحش چیست 
و چرا وجود آن ها مفید است و چگونه باید آن ها حفاظت 
کنیم همچنین بسیاری از علوم مرتبط با حیات  وحش مانند 
دامپزشکی و رفتارشناسی حیوانات در باغ  وحش ها گسترش 
بیماری های  بتوانند  طریق  این  از  دامپزشکان  تا  می یابد 
حیوانات را در طبیعت کنترل کنند. از سوی دیگر مردم با 
مشاهده شیر ایرانی در باغ  وحش تهران و انقراض آن در 
طبیعت به فکر فرو می روند که چه طور گذشتگان ما این 
گونه از حیات  وحش که نماد کشور بود را در طبیعت نابود 
کردند و ما امروزه برای حفظ گونه های باقی مانده چه کارهایی 

باید انجام دهیم.
جایگاه های  در حال حاضر ۸۰ درصد  که  گفته می شود 
و طی  است  استاندارد  تهران  باغ  وحش  در  حیات  وحش 
پنج سال آینده باید تمام ایرادهای موجود در این باغ  وحش 
رفع شود تا به عضویت دائمی اتحادیه باغ  وحش های اروپا 
درآید، اما آیا حیوانات در جایگاه های استاندارد باغ وحش ها 

خوشحال تر هستند یا در طبیعت؟
باغ وحشی  هیچ  می دهد:  توضیح  این باره  در  معماریان 
اجازه ندارد که حیوانی را بدون دلیل از طبیعت جدا کند. 
تمام حیوانات باغ  وحش در همین فضا برای اهداف مختلفی 
تکثیر می شوند. انسان ها خیلی اوقات خود را جای حیوانات 
در قفس می گذارند و به این نتیجه می رسند که این حیوان 
در قفس زندانی است و حال خوبی ندارد، در حالی که باید 
به این نکته توجه کنیم که حیوانات نیازهای مختلفی دارند که 
تمام آن ها را می توان در جایگاه های استاندارد برایشان تامین 
کرد. اسارت و زندانی واژه های انسانی است و مقایسه انسانی 

که نیاز به آزادی دارد با حیوانات کاری اشتباه است.
چندی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شده بود که 
روان پریشی حیوانات در قفس را نشان می داد. دامپزشک 
باغ  وحش ارم در این باره توضیح می دهد: باغ وحش بد، بد 
است و قطعا حیوانات در آن شرایط خوبی ندارند. هنگامی که 
آن  استانداردهای  و  غنی سازی  وحش  حیات  جایگاه های 

رعایت نمی شود، سطح استرس حیوانات باال می رود. برای 
نگهداری  گروه  در  که  دارند  نیاز  حیوانات  از  بعضی  مثال 
را  قلمرو خود  که  ترجیح می دهند  نیز  دیگر  برخی  شوند، 
داشته باشند. گونه ای مثل پلنگ نیاز به فضایی برای قایم 
شدن و جایگاه بلندی برای خوابیدن دارد. در حال حاضر 
تمام باغ  وحش های کشور به جز باغ وحش تهران اوضاع 

نامناسبی ندارند.
از  امروزه می توان  دامپزشک حیات  وحش  این  به گفته 
طریق ادرار و مدفوع حیوانات میزان هورمون های مختلف در 
بدن آن ها را اندازه گیری کرد. تحقیقات نیز نشان می دهد که 
سطح رضایتمندی حیات  وحش در جایگاه های استاندارد حتی 
باالتر از سطح رضایتمندی آن ها در طبیعت است و استرس 
کمتری را نیز تجربه می کنند البته این به معنای آن نیست که 
حیوانات را از طبیعت جدا و به باغ  وحش ها منتقل کنیم ولی 
باید این را بدانیم که اگر حیوانات در باغ  وحش های استاندارد 
و با اهداف حفاظتی و آموزشی نگهداری می شوند، اوضاع 
روحی بدی ندارند. باغ  وحش تهران در حال حاضر توانسته 
است که تمام استاندارهای الزم برای نگهداری و تکثیر پلنگ 
و شیر ایرانی را رعایت کند. به همین دلیل یک پلنگ نر و 
دو شیر ایرانی از باغ  وحش کشورهای مختلف به باغ وحش 
تهران منتقل شدند. پلنگ ماده این باغ  وحش طی سال های 
گذشته یک دست خود را در تله شکارچیان از دست داد و 
از آن پس در باغ  وحش تهران از آن نگهداری می شود. این 

پلنگ ماده در حال حاضر باردار است.
آیا شیر و پلنگ های ایرانی تکثیر شده در باغ وحش 

رهاسازی می شوند؟
معماریان در پاسخ به این سوال که آیا باغ  وحش تهران 
برنامه ای برای رهاسازی شیر یا پلنگ ایرانی در طبیعت کشور 
دارد یا خیر، توضیح می دهد: در حال حاضر در کشورهیچ 
زیستگاهی برای اینکه شیر بتواند در آن زندگی کند، وجود 
ندارد و امکان معرفی مجدد آن به طبیعت کشور را نداریم. 
برای رها سازی پلنگ ایرانی در طبیعت نیز در حال حاضر 
برنامه ای وجود ندارد اما اگر سازمان حفاظت محیط زیست 
در این جهت برنامه ریزی کند، باغ  وحش ارم آمادگی دارد تا 
با همکاری اتحادیه باغ  وحش های اروپا این کار را انجام دهد.

دامپزشک باغ  وحش تهران در ادامه می گوید: باغ  وحش 
تهران زمانی مانند تمام باغ  وحش های کشور شرایط بدی 
داشت ولی چند سالی است که اهداف حفاظتی و آموزشی 
پیدا کرده است و شرایط کامال متفاوتی نسبت به گذشته 

دارد.
اقدامات اتحادیه باغ  وحش های اروپا

او در ادامه برای دفاع از عملکرد اتحادیه باغ  وحش های 
توضیح  است،  وارد  آن  به  که  انتقاداتی  به  توجه  با  اروپا 
خطر  معرض  در  گونه هایی  تاکنون  اتحادیه  این  می دهد: 
انقراض زیادی را در باغ  وحش ها تکثیر و به زیستگاه اصلی 
معرفی کرده است. در تمام دنیا افرادی وجود دارند که به طور 
کلی مخالف باغ وحش هستند و از نظر آن ها باغ  وحش 
خوب و بد نداریم این در حالیست که این گروه به طور کلی 

کارکرد باغ  وحش ها را نادیده می گیرند.
معماریان در پایان به این نکته اشاره می کند که سازمان 
باغ  وضعیت  بهبود  در  می تواند  زیست  محیط  حفاظت 
وحش های کشور نقش مهمی داشته باشد چراکه در حال 
بسیار  کشور  در  وحش ها  باغ   ملی  استاندارهای  حاضر 
پایین تر از استاندارهای جهانی است. از طرف دیگر برای باغ 
وحش های ما در کشور هدف گذاری نشده است و باغ وحشی 
که اهداف آموزشی و حفاظتی نداشته باشد در آن تخلف 

صورت می گیرد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هرسال 
شورای عالی کار حداقل دستمزد را افزایش می دهد گفت: 
به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز ناچار است نرخ حق 
بیمه را افزایش بدهد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد 
افزایش یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بی تاثیر 

نبوده است.
محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی 
درباره علت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ حق بیمه اختیاری 
در سال جاری اظهار کرد: هرسال شورای عالی کار حداقل 
تامین  سازمان  آن  تبع  به  و  می دهد  افزایش  را  دستمزد 

اجتماعی ناچار است نرخ حق بیمه را افزایش بدهد.
وی افزود:  خود ما در هیچ برهه زمانی نرخ حق بیمه را تغییر 
نداده ایم، ولی چون هر سال شورای عالی کار حداقل دستمزد 
را تغییر می دهد، این تغییرات روی حق بیمه پرداختی نیز 
تاثیر می گذارد. امسال حداقل حقوق تا ۳۶.۵ درصد افزایش 

یافت که روی افزایش نرخ حق بیمه اختیاری بی تاثیر نبوده 
است. سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باید 
آن سوی موضوع را هم دید گفت: افزایش حق بیمه دریافتی 
باعث می شود ما در نهایت حقوق مستمری بگیران را هم 
افزایش دهیم. در قانون تامین اجتماعی برای پوشش بیمه ای 
بیمه  پوشش  تحت  اشتغال  واسطه  به  مدتی  که  افرادی 
اجتماعی بوده اما به دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه 
خارج شده اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که 
این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت 

حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.
متقاضیان بیمه اختیاری می توانند تا سن ٥٠ سالگی با دارا 
بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ 
بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به طور اختیاری ادامه 
دهند. همچنین چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا، 
بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا 

بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، معادل مدت مازاد سنی 
وی خواهد بود. تمامی متقاضیانی که حداقل ١٠ سال سابقه 
پرداخت حق بیمه داشته باشند نیز بدون رعایت شرط سنی 
تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد. بیمه شدگان اختیاری باید 
پس از شروع بیمه، حق بیمه هرماه را حداکثر تا آخرین روز 
دوم ماه بعد پرداخت کنند در غیر اینصورت قرارداد منعقده 
از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول 
به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان  تامین اجتماعی 
از  دسته  آن  و  اختیاری  بیمه شدگان  تمامی  بود.  خواهد 
مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه 
ادامه به طور اختیاری، درردیف مستمری بگیران قراردارند، 
درمانی  فرانشیز  پرداخت  از  اجباری  بیمه شدگان  همانند 
معاف خواهند بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل 
کمک پزشکی )پروتز و اروتز( به آنان مطابق مقررات مربوطه 
ارائه می شود. متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری باید قبل 

از انعقاد قرارداد، توسط سازمان تامین اجتماعی، مورد معاینه 
پزشکی قرار گیرند اما آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی 
پزشک معتمد سازمان، در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به 
طور اختیاری، از کارافتاده کلی شناخته شوند، نمی توانند از 
حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شوند.  همچنین 
حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به 
طور اختیاری مطابق بخشنامه ٦٨٦ امورفنی بیمه شدگان 
در سال 9۸  برابر یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای 
عالی کار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه 
شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق 
بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه  ٣٧٠,٤٢٣ ریال بیشتر 
می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد 
به عالوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠٤٩ ریال در سال جاری افزایش 
می یابد که در هر حال از یک دوم حداقل دستمزد مصوب 

شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری:
میانگین افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران ۲3 درصد است

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری گفت: میانگین افزایش قیمت کرایه 
تاکسی در تهران ۲۳ درصد و در کشور هم ۲۰ درصد است.

مرتضی ضامنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: 
هرگونه افزایش قیمت کرایه تاکسی ها باید با نصب برچسب در تاکسی همراه 

باشد.
افزایش قیمت کرایه تاکسی در  ادامه داد: در حال حاضر میانگین  وی 
تهران ۲۳ درصد است که شاید در برخی مسیرها در تهران بیش از ۲۳ درصد 

افزایش داشته باشد و در برخی مسیرها هم کمتر از ۲۳ درصد باشد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشوری گفت: فرآیند افزایش قیمت 
کرایه های تاکسی یک فرآیند مشخص است و شهرداری ها متناسب با نرخ 
تورم پیشنهاد میزان افزایش را مطرح می کنند و شورای شهر هم بعد از 
تصویب آن را به فرمانداری اعالم می کند و بعد از تایید فرمانداری میزان 

افزایش اعالم می شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و مباحث تحریم ها در جامعه 
شاهد افزایش قیمت ها هستیم، اما افزایش قیمت کرایه بخش حمل و نقل 

عمومی بیشتر در جامعه ملموس است.
 هرگونه دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب تخلف است

نرخ مصوب  دریافت  به  تاکسی موظف  های  راننده  کرد:  اعالم  ضامنی 
هستند و چنانچه راننده تاکسی بیشتر از نرخ مصوب دریافت کند، متخلف 

محسوب می شود و شهروندان باید هرگونه پرداخت اضافی کرایه تاکسی را از 
طریق سامانه سازمان تاکسیرانی ها یا از طریق حضوری اطالع دهند.

وی ادامه داد: این نوع تخلفات رانندگان تاکسی در کمیته تخلفات بررسی 
می شود و در صورت تکرار تخلف چند باره پروانه فعالیت راننده تاکسی 

متخلف ابطال خواهد شد.

های  سازمان  کرد:  تاکید  تاکسیرانی شهری کشوری  اتحادیه  مدیرعامل 
تاکسیرانی با استفاده از بازرسان خود فعالیت رانندگان تاکسی را کنترل می 
کنند، اما نیاز است که مردم هم هرگونه تخلف را برای پیگیری اطالع دهند و 
رسیدگی به اموری مانند گرفتن مبالغ اضافه تر از نرخ مصوب کرایه نیازمند 

مشارکت مردم است.
 قیمت سوخت در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها موثر است

ضامنی ادامه داد: قیمت سوخت عامل مهمی در تعیین نرخ کرایه تاکسی 
هاست و به هر دلیل وقتی قیمت سوخت باال رود، در قیمت کرایه ها نیز تاثیر 
می گذارد و بنابراین یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت کرایه 

ها، لحاظ کردن سهمیه برای تاکسی ها و ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 9۵ درصد از ناوگان تاکسیرانی 
دوگانه سوز هستند و هر تاکسی شهری هم روزانه ۱۰ لیتر بنزین مصرف می 
کند؛ بنابراین نیاز است در صورت سهمیه بندی شدن بنزین برای تاکسی ها 
سهمیه خاص درنظرگرفته شود و پیشنهاد ما این است که این سهمیه حداقل 

۳۰۰ لیتر در ماه باشد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشوری گفت: هنوز خبری از سهمیه 
بندی بنزین نیست، اما در صورت عملی شدن آن یکی از راهکارها برای جبران 
هزینه های رانندگان تاکسی افزایش کرایه است که پیشنهاد ما برای جلوگیری 

از این اقدام، اعمال سهمیه بنزین برای تاکسی ها است.

علوم مرتبط با حیات  وحش در باغ  وحش ها گسترش می یابد

باغ وحش ؛ بهشت یا جهنم حیوانات؟

روزنامه صبح ایران


