پیگیری پخش مسابقات بانوان از تلویزیون

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دیدار با دختران قهرمان ایران گفت :شما دختران فوتسالیست زمزمه های ناامیدی را کنار گذاشتید و با قهرمانی در آسیا یک ملت را شاد کردید .به
گزارش ایرنا ،معصومه ابتکار در دیدار با دختران قهرمان فوتسالیست ایرانی در معاونت امور زنان و خانواده افزود :شما راه قهرمانی را باز کردید و با افتخار می گویم که پیشرفت های خوبی در حوزه
ورزش بانوان داریم و اگر چه دولت بخشی از امکانات را فراهم کرد اما کار عمده توسط خود شما انجام شد و این مساله می تواند الگویی برای دیگر دختران جامعه شود .معاون امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری ادامه داد :باید در موضوع اشتغال زنان قهرمان در فدراسیون ها بازنگری شود و این مساله در کمیسیون اجتماعی دولت هم مطرح است تا سهم زنان در فدراسیون ها قوی تر دیده
شود .وی به موضوع پخش مستقیم مسابقه دختران در سیما اشاره کرد و گفت :این موضوع از طریق رئیس جمهوری و حتی بنده پیگیری شده تا امکان پخش مسابقات فراهم شود و از فیفا نیز تقاضا
داریم برای ادامه مسابقات فوتسال دختران در مراحل بعدی همکاری کند.

به بهانه روز جهانی «ام اس» مسائل بیماران مبتال بررسی شد

مراکز ام اس در کشور مراجعه نکرده اند .براساس این آمار تعداد
مبتالیان ام اس در کشور به  90هزار نفر می رسد.
هزینه باالی دارو و درمان!
حال بهتر است نگاهی به وضعیت دارویی این بیماران داشته
باشیم .براساس آماری که بیمه سالمت ارائه داده است ،این بیمه
ساالنه هفت میلیون و  300هزار تومان برای بیماران ام اس هزینه
می کند .این در حالی است که عبدالحسین هوشمند ،درباره علت
باال بودن هزینه درمان بیماران ام .اس را اینگونه توضیح می دهد:
«هزینههای این بیماری در زمینه تشخیص ،درمان ،توانبخشی و

اجتماعی است .فرد برای تشخیص بیماری خود باید ام .آر .آی
انجام دهد؛ این خدمت برای سر ،گردن و کمر با دفترچه حدود
 ۴۵۰هزار تومان میشود .ممکن است بیمار هر سه ماه یکبار به
انجام ام .آر .آی نیاز داشته باشد؛ در این صورت سالیانه باید بیش
از یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان بپردازد .عالوه بر آن باید هزینه
آزمایشگاه را نیز حساب کرد؛ چون بیمار حداقل بیش از ۱۰۰
هزار تومان برای هر بار مراجعه در این مورد هزینه میکند .به این
هزینهها باید پول رفت و آمد و ویزیت پزشک را نیز اضافه کرد».
هزینه هایی که بسیار باال بوده و درکنار فشار بیماری ،فشار

ناشی از هزینه ها نیز به بیمار و اطرافیانش وارد می شود .هرچند
اقداماتی چون توزیع رایگان داروهای ایرانی مربوط به بیماری ام
اس تا حدودی بار دارویی را از دوش خانواده ها بر می دارد اما
همچنان هزینه های کاهش آسیبهای این بیماری کمرشکن
است.
این در حالی است که بخشی از بیماران از داروهایی استفاده
میکنند که تحت پوشش بیمه است ،اما فرانشیز سهم بیمار
بسیار باال بوده و داروهایی وجود دارد که فرانشیز سهم بیمار
برای آن حدود یک میلیون تومان است که این موضوع هم برای
داروهای داخلی وجود دارد و هم خارجی.
از هر چهار مبتال به ام اس سه نفر خانم هستند
اماس به چند شکل ظاهر میشود و عالئم جدید آن یا به
صورت عود مرحلهای (به شکل برگشتی) یا در طول زمان (به
شکل متناوب)اتفاق میافتد .ممکن است در بین عود ،نشانه
بیماری به کلی از بین برود؛ با این وجود مشکالتِ
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آسیب زدن توسط سیستم ایمنی بدن یا اختالل در سلولهای
تولیدکننده غالفِ میلین است .دالیل ارائه شده در مورد این
مکانیزمها شامل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی مانند عفونت
است .معموالً اماس بر اساس نشانهها و عالئم و نتایج آزمایشهای
پزشکی تشخیص داده میشود.
اگرچه داروهایی که برای درمان اماس تجویز میشود اندکی
موثرند اما دارای اثرات جانبی هستند و تحمل آن دشوار است.
با وجود اینکه شواهدی در مورد اثربخشی درمانهای جایگزین
اماس وجود ندارد ،بسیاری از مردم به دنبال آن درمانها
هستند  .پیشبینی نتیجه دراز مدت درمان بسیار دشوار است،
اما نتیجه قابل قبول بیشتر در زنان ،افرادی که در سنین پایینتر
به این بیماری مبتال شدهاند ،افرادی که در آنها دورههای عود
مشاهده میشود و افرادی که در مراحل اولیه حملههای کمی را
تجربه کردهاند مشاهده میشود .امید به زندگی افراد دارای اماس
 ۵تا  ۱۰سال کمتر از دیگران است و از هر  4بیمار ام اس  ،سه
نفر آن ها خانم هستند.

سواالت امتحانات نهایی چگونه لو رفت؟
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش با تایید
لو رفتن سواالت امتحانات نهایی گفت :شیوه ارسال
سواالت به حوزههای امتحانی را تغییر دادیم.
به گزارش تسنیم ،چند سالی است امتحانات نهایی
دانشآموزان به بازاری برای کسب درآمد توسط افراد فرصت
طلب تبدیل شده است .بازاری که با سوءاستفاده از نوجوانان
کشور به بهانه فروش امتحانات نهایی ،درآمدهایی را نصیب
برخی افراد میکند .این شبکهها که عمدتا در فضای مجازی
و کانالهای تلگرامی یا اینستاگرام فعالیت میکنند ،صبح
روز امتحان سواالت را به دست مشتریان خود میرسانند و
برای خرداد  97فعالیت آنها برای تبلیغات و بازارگرمی چند
هفته مانده به زمان برگزاری امتحانات نهایی آغاز شد و اولین
امتحان دانشآموزان که روز گذشته با درس دین و زندگی
آغاز شد ،با لو رفتن سواالت همراه بود و طبق اعالم دانشآموزان سواالت قبل از شروع امتحان در دست برخی افراد بود .تعداد
کانالهای فروش سواالت کم هم نیست ،قیمتها نیز متفاوت است از  30هزار تومان برای درس دینی تا  70هزار تومان برای دروس
عمومی و  90هزار تومان برای دروس تخصصی.
امروز نیز امتحان درس حساب ،دیفرانسیل و انتگرال دانشآموزان راس ساعت  8صبح برگزار شد اما دانشآموزان از لو رفتن
سواالت این درس حدود دو ساعت به آغاز امتحان خبر میدهند .در همین رابطه عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت
آموزشوپرورش درباره لو رفتن سواالت امتحانات نهایی اظهار کرد :در روز سهشنبه (اول خرداد) که نخستین امتحان نهایی در
درس دین و زندگی برگزار شد ،یک ساعت مانده به آغاز امتحان یک صفحه از سواالت مربوط به درس دین و زندگی توسط
یکی از عوامل حوزههای تکثیر برای شخصی فرستاده و از آن طریق پخش شد ،این فرد شناسایی و دستگیر شد  ،هماکنون مورد
دیگری نداریم که سواالت امتحانات نهایی درز پیدا کرده باشد و فقط سواالت درس امتحانی دین و زندگی منتشر شده بود .وی
افزود :آموزش و پرورش فرایند ارسال سواالت برای امتحانات نهایی را تغییر داده است و سواالت مستقیما به حوزههای اجرا ارسال
میشود یعنی واسطهها حذف شده و این اقدام امکان لو رفتن سواالت و افشای آن را با استفاده از فناوریهای ارتباطی در حد
صفر کاهش میدهد.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزشوپرورش گفت :نقش عامل انسانی در لورفتن سواالت امتحانات نهایی با طراحی شیوه جدید
ارسال سواالت کاهش مییابد .وی افزود :در گذشته سواالت در قالب سی دی به مناطق آموزشوپرورش ارسال میشد و ممکن بود
در بخش قرنطینه یا تکثیر سواالت باز و از طریق دخالت عامل انسانی توزیع شود اما در روش جدید سواالت ساعت  7.30صبح به
حوزههای امتحانی ارسال میشود و همان زمان رمز سواالت دراختیار حوزهها قرار میگیرد تا سواالت را چاپ و بین دانشآموزان
توزیع کنند و دیگر فرصتی برای انتشار سواالت قبل از آغاز جلسه امتحان وجود ندارد.

عضو کمیته سالمت دهان انجمن دندانپزشکان ایران
با بیان اینکه  ۳۰۰میلیون دندان پوسیده در دهان
ایرانیان وجود دارد ،بیان کرد :بنابراین ضروریست
تمام دست اندرکاران سالمت و مردم در حوزه
پیشگیریفعالشوند.
به گزارش تسنیم ،سید جالل پورهاشمی در آستانه
برگزاری نخستین همایش سالمت دهان انجمن دندانپزشکان
عمومی ایران درباره پوسیدگی دندان ،اظهار داشت :پوسیدگی
دندان در دنیا و از جمله کشور ما به عنوان شایعترین بیماری
عفونی انسانی شناخته شده است .وزارت بهداشت در راستای
پیشگیری از بیماریهای عمومی موفق بوده اما در زمینه
پیشگیری از بیماریهای دهان موفقیت چندانی نداشته
است .وی با بیان اینکه شاخص پوسیدگی دندان در کشور ما
در طول  20سال گذشته نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته است ،افزود :حدود  40الی  50سال گذشته مردم از سالمت
دندان بهتری برخوردار بودند اما برای این مساله نمیتوان تنها یک فرد یا وزارتخانه را مقصر دانست اما متاسفانه آنگونه که باید در
حوزه پیشگیری از پوسیدگی اقدام نشده است .پورهاشمی با توجه به نقش دندانپزشکان برای پیشگیری از پوسیدگی ،بیان کرد:
دندانپزشکان در دفاع از پایان نامه خود سوگند یاد کرده اند که حافظ سالمت دندانهای مردم باشند اما متاسفانه اکنون دنداپزشکان
به جای فعالیت در حوزه پیشگیری بیشتر به درمان میپردازند .این متخصص دندانپزشکی کودکان افزود :در همین راستا و برای
یادآوری وظایف دندانپزشکان انجمن دندانپزشکان عمومی همایشی را برگزار خواهد کرد .عالوه بر این برگزاری این همایشها
موجب به روز رسانی علم دندانپزشکان میشود .این عضو کمیته سالمت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی در بخش دیگری از
سخنانش یادآور شد :پوسیدگی دندان در کشور ما بسیار شایع است به گونه ای که اگر تمام بودجه سالمت کشور را صرف درمان
کنیم پاسخگو نخواهد بود .پورهاشمی با توجه به شاخص پوسیدگی دندان در کشور ،گفت :شاخص پوسیدگی دندان در کودکان 12
ساله  2.2یعنی کودکان  12سال  2دندان پوسیده دارند که این شاخص در کودکان  5ساله  5.5و باالی  5سال  13الی  14است.
در واقع برآوردهها نشان میدهد ایرانیان  300میلیون دندان خراب در دهان دارند که اگر دندانپزشکان شبانه روز به درمان بپردازند
بهبودی در سالمت افراد حاصل نمیشود .این متخصص دندانپزشکی کودکان با تاکید براینکه درمان پوسیدگی هزینه بسیاری نیاز
دارد ،تصریح کرد :بنابراین ما چاره ای جز پیشگیری نداریم لذا باید تمام دست اندرکاران سالمت و مردم دست به دست هم دهند
و از پوسیدگی پیشگیری کنند .وی نخستین گام برای پیشگیری را توجه به مادران باردار و نوزادان دانست و گفت :اگر ما مادران را
از زمان باروری آموزش دهیم و بیاموزیم از بدو تولد به سالمت دندان های فرزندانشان توجه کنند در آینده شاهد دندان های سالم
در دهان افراد خواهیم بود .پورهاشمی ادامه داد :با انجام این اقدام هزینههای درمان  10برابر کاهش مییابد .بر اساس این گزارش؛
نخستین همایش سالمت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  27الی  29تیر در هتل المپیک برگزار میشود.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش تمایل به
مصرف و کاهش نرخ مصرف «گل» در بین دانشجویان از
انتهای سال  ۱۳۹۵تاکنون خبر داد و گفت :فضای کلی
کشور به سمت کاهش قابل مالحظه گرایش به مصرف
مواد است.
به گزارش ایسنا ،پرویز افشار به تشریح عملکرد ستاد و دستگاه
های عضو در سال گذشته پرداخت و گفت :خوشبختانه اقدامات
کارشناسی ،دقیق ،مبتنی بر برنامه و ایجاد حساسیت و دغدغه در
ارکان نظام ،دستگاه های اجرائی و همچنین مردم شریف ایران
منجر به نتایج درخشانی در کشور شده است .وی افزود :در حالیکه
اعتیاد در سراسر دنیا رو به فزونی است کشور ما نه تنها با افزایش
خام عدد معتادان روبرو نبوده است بلکه ضمن مهار رشد اعتیاد
شاهد کاهش  ۱۵درصدی تعداد مصرف کنندگان مستمر مواد در
سال  ۹۴نسبت به سال  ۱۳۹۰بوده ایم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد با اشاره
به کاهش تمایل به مصرف و کاهش نرخ مصرف «گل» در بین
دانشجویان از انتهای سال  ۱۳۹۵تاکنون افزود :فضای کلی کشور به
سمت کاهش قابل مالحظه گرایش به مصرف مواد است .افشار ادامه
داد :خوشبختانه مواد محرک جدید صناعی ( )NPSبا تنوع زیاد و
بیش از  ۷۰۰گونه شناخته شده و با هوشیاری و دقت مسئولین و
بیداری مردم شریفمان تاکنون این مواد وارد کشور نشده اند.
وی گفت :اقدامات برجسته و بزرگی مانند پاکی فضای اطراف
دانشگاه ها ،مکان های عمومی ،سینماها ،پارک ها و نیز برخورد با
دانه درشت های مواد مخدر و ضربه زنی به بنیان ها و شریان های
مالی قاچاقچیان از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است .این مقام
مسئول در ستاد افزود :متاسفانه تمامی اقدامات مثبت سازنده و

ارزنده نظام تحت الشعاع حضور تعداد قلیلی از معتادان متجاهر و
متکدیان و افراد بی خانمان قرار گرفته است که حداکثر رقم آنها بین
 ۳۰تا  ۵۰هزار نفر است ،این در حالی است که جمهوری اسالمی
ایران با دارا بودن یکی از بزرگترین شبکه های درمان اعتیاد در دنیا
ساالنه صدها هزار نفر را تحت پوشش خدمات درمان قرار می دهد.
افشار گفت :باید این واقعیت انکارناپذیر را قبول کنیم که اعتیاد
به مواد ریشه در تاریخ دارد و ریشه کنی آن از دستور کار تمامی
کشورهای دنیا خارج شده است .وی تاکید کرد :باید با همدلی،

همراهی و هم افزایی تمامی نهادهای دولتی مسئول و بخش غیر
دولتی نسبت به مهار و کنترل اعتیاد و کاهش آسیب و درمان و
بازتوانی و اجتماعی شدن معتادان اقدام کنیم.
سخنگوی ستاد بیان داشت :اولویت اصلی حوزه پیشگیری
اولیه از اعتیاد ،آموزش و جلوگیری از گرایش جوانان به مصرف
مواد و ایجاد مهارت و قدرت در آنان است تا تجربه مصرف را
حتی برای بار اول نداشته باشند .افشار بیان کرد :شاید گفتن آن
آسان باشد ولی متخصصان صاحب دنیا می دانند که افزایش صد
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اخبار

روزگار روبان های نارنجی

مبتال شدن به بیماری به دو دسته کلی تقسیم بندی میشود.
فرد در کوتاه مدت دچار بیماری یا فرد در طوالنی مدت
متوجه بیماری در سیستم بدن خود میشود .در هر دو این
مراحل عدم محافظت از بدن نقش اساسی دارد اما در زندگی
امروزی گریزی از بروز برخی بیماریها نیست .بیماریهایی
که در طوالنی مدت و بخشی از آن به دلیل نامساعد بودن
محیط زندگی ایجاد میشود که میتوان سرطانها را در این
شاخه دانست یا بیماریهایی که ژنتیکی بوده؛ مانند بیماران
هموفیلی ،تاالسمی یا ام اس! امروز روزی است که به بیماران
ام اس تعلق دارد .بیماریای که بسیاری از ما چیزی از آن
نمیدانیم و اگر بگوییم آن را توضیح دهید تنها دانش ما ازاین
بیماری لرزش دستهایمان است! بیماری که بیشتر مردم آن
را با ربان نارنجی می شناسند .روبانی که در ایران به دستان
 90هزار نفر بسته شده است.
 90هزار نفر مبتال به ام اس در کشور
تعداد مبتالیان به بیمای ام اس در کشور زیاد نیست؛ به همین
دلیل آن ها در رده بیماران صعب العالج قرار میگیرند .آنقدر این
بیماری خاص است که روز گذشته محمد اسماعیل اکبری ،رئیس
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته
است« :بودجه دولت باید صرف گروهی شود که بیماران بیشتری
را شامل میشود .البته بحث این نیست که برای بیماران خاص
هزینه نشود ،بلکه باید برای آن متدولوژی مشخصی تعیین و
تدوین شود .مثال تامین هزینه داروی بیماران هموفیلی و یا ام
اس که جمعیت کوچکتری را شامل میشوند به خیریهها سپرده
شود تا بودجه دولت برای گروه بیشتری از بیماران هزینه شود».
بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که تعداد بیماران ام اس
در کشور چند نفر هستند و ساالنه چه تعداد به آن هاافزوده می
شود؟ تیرماه سال گذشته بود که آماری از افراد مبتال به بیماری
ام اس در مدت یک سال در خبرها منتشر شد .عبدالحسین
هوشمند ،مدیرعامل انجمن اماس تعداد مبتالیان به ام اس را در
در سال  6900 ،95نفر برآورد کرد .این تعداد کل بیماران مبتال به
ام اس حدود  63هزار نفر به انجمن ام اس مراجعه کرده اند .گفته
می شود  30درصد افراد مبتال به ام اس نیز به دالیلی مختلف به

جامعه

درصدی تعداد سازمان های غیر دولتی در یک دوره  ۴ساله یعنی
اجتماعی شدن مبارزه در حال تحقق است .وی گفت :صیانت از
خانواده بهبودیافتگان ،ایجاد فرصت های شغلی ،اشتغال مولد و سایر
حمایت های اجتماعی از بهبودیافتگان از اقدامات کلیدی و بنیادی
در امر مبارزه است که در همین راستا در سال  ۱۳۹۶بیش از
 ۷۰۰۰فرصت شغلی پایدار ایجاد شد و مطمئناً در سنوات آتی
افزایش خواهد یافت .معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های
مردمی ستاد بیان کرد :ایجاد جو امید ،نشاط ،شادابی در جوانان
و نوجوانان و پر کردن اوقات فراغت آنان و آموزش مهارت های
اساسی توانمندسازی آنان و تعلیم مهارت های فرزندپروری در
والدین به نحو قابل توجهی افزایش یافته است .افشار گفت :در
طول ماه گذشته با اقدامات اساسی و علمی دستگاه های عضو ستاد
شاهد افزایش بی سابقه قیمت ماده محرک «شیشه» در کشور
بودیم و این ماده خطرناک بین  ۶۰تا  ۱۰۰میلیون نوسان قیمت
داشت .علت اصلی این نوسان ،مبارز موثر و منطقی با این مواد و
پیش سازهای آن است .وی ادامه داد :برخورد موثر با مواد محرک و
ورودی به کشور ،ضربه زنی به بنیان ها و کارگاه های تولید «شیشه»
و همچنین کنترل اساسی پیش سازهای تولید شیشه مانند افدرین
و پسوافندرین از دالیل اصلی افزایش قیمت است .به گزارش روابط
عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر  ،افشار در پایان گفت :افزایش
بی سابقه قیمت شیشه در سنوات گذشته به علت کنترل پیش
ساز این ماده در کشور باعث شد «شیشه» که به عنوان یک ماده
محرک خطرناک و مخرب به عنوان دومین ماده مصرفی در سال
 ۱۳۹۰در بین معتادان جایگاه ویژهای داشت افت اساسی پیدا کند
و در حال حاضر نیز بعد از تریاک و گل و هروئین مقام چهارم را به
خود اختصاص داده است.

استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی به چالشهای روان
صحبت کردن کودکان پرداخت و گفت :کودکی که بیشتر تصویر ببیند ،کمتر
صحبت خواهد کرد زیرا درک کودک از بیان او جلوتر خواهد رفت و باید
کودک بیشتر کار و بازیهای کالمی و حرکتی انجام دهد.
به گزارش تسنیم ،هوشنگ دادگر درباره تاثیرات مشاهده تلویزیون و میزان ساعتی
که کودکان بایدتلویزیون تماشا کنند ،اظهار داشت :کودکانی که هنوز از نظر کالمی به
صورت روان صحبت نکردند ،نباید بیش از یک ساعت و یا در نهایت دو ساعت تلویزیون
مشاهدهکنند.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد :دلیل این مسئله به خاطر این است که کودک بیشتر
تصویر مشاهده میکند و کمتر صحبت خواهد کرد و به نوعی درک کودک از بیان او جلوتر
خواهد رفت و باید کودک بیشتر کارها و بازیهای کالمی و حرکتی انجام دهد .استادیار
گروه آموزشی گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی با اشاره به اینکه خانواده ها باید در زمینه
صحبت کردن کودکانشان دقت بیشتری کنند تا زمان اصالح کالمی آنان دیر نشود ،تصریح
کرد :متاسفانه برخی خانواده ها انقدر دیر برای درمان کودکانشان در حوزه گفتار مراجعه
میکنند که پس از تشخیص متوجه میشویم کودک دچار اتیسم بوده است .دادگر اظهار
داشت :در برخی کودکان درک آنان بیشتر و جلوتر از بیان آنها است و این مسئله آنقدر
باعث نگرانی نیست یعنی کودک متوجه پیامها و صحبتها و خطاب اطرافیان و والدین
خود میشود ولی نمیتواند آنها را حداقل به صورت دو کلمه ای بیان کند .این گفتار درمان
عنوان کرد :بنابراین برای نزدیک کردن بیان و درک کودک باید با او تمرین کرد ،یعنی
والدین باید به صورتی با کودک صحبت کنند تا کودک درخواستهای خود را به صورت
دو کلمهای بیان کند .دادگر خاطر نشان کرد :مث ً
ال برای آب دادن به کودک به او جمالت
دو کلمه ای بگویند و از او درخواست کنند که این دو کلمه را بیان کند ،البته و مسلماً در
روزهای نخست شاید کودک یکی از کلمهها را بگوید و یا بیشتر کلمه دوم را بگوید ولی
باید به سمت روندی پیش رفت تا کودک دو کلمه را حتی به صورت ناقص بیان کند و این
مسئله در روان صحبت کردن کودک تاثیر زیادی دارد.

بیشترین فعالیت شرکتهای هرمی در تهران و البرز

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به افزایش
کالهبرداری و فعالیت شرکتهای هرمی طی سال گذشته ،گفت :بیشترین
وقوعات کالهبرداری حاصل از فعالیت شرکتهای هرمی مربوط به استانهای
تهران بزرگ به ویژه غرب استان تهران و البرز بوده است.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ محمدرضا اکبری
در تشریح وضعیت آمار جعل ،کالهبرداری و ...در سال  1396و مقایسه آن با مدت
مشابه سال  1395اظهار داشت :در  12ماهه سال  96نسبت به مدت مشابه سال
 ،95آمار وقوعات جعل یک درصد کاهش ،کالهبرداری  3درصد افزایش و فعالیت
کالهبردارانه شرکتهای هرمی نیز یک درصد افزایش داشته است .معاون مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد :بیشترین وقوعات جرائم جعل و
کالهبرداری در استانهای آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،البرز و تهران و بیشترین
وقوعات کالهبرداری حاصل از فعالیت شرکتهای هرمی مربوط به استانهای تهران
بزرگ ،ویژه غرب استان تهران و البرز بوده است .وی گفت :مهمترین شیوه و شگردها
در خصوص جعل مربوط به افتتاح حساب بانکی با مدارک شناسایی جعلی (مسروقه،
مفقودی و خریداری شده) و دریافت دسته چک برای اقدامات مجرمانه بعدی ،صدور
اسناد مالکیتی جعلی برای امالک و سند سازی برای زمینهای رها شده و خالی
از سکنه بوده است .این مقام انتظامی بیان کرد :برابر آمارها ،مهمترین شیوههای
کالهبرداری شامل کالهبرداری به روش کارت به کارت و دعوت به حضور در پای
دستگاههای خودپرداز ،انواع معامالت و داللی در انجام امور اداری بوده است .وی
در خصوص فعالیت کالهبردارانه شرکتهای هرمی نیز خاطر نشان کرد :از جمله
شگردهای این شرکتها اغفال جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمانها و
ارگانهای دولتی و خصوصی ،خرید تورهای مسافرتی و مشاغل با درآمد باال ،کشاندن
جوانان و افراد جویای کار به شهرهای تهران و کرج ،از نگهداری افراد در مکانهای
خاص و دریافت وجه نقد از آنان برای عضویت در شرکتهای هرمی بوده است.

دریافت هرگونه شارژ ثابت از تاکسیرانان ممنوع است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت :هرگونه بهای خدمات ثابت خارج از
ضوابط و مصوبات شورای شهر تهران و روش های تعیین شده انجام کار و یا
هرگونه دریافت شارژ ثابت از تاکسی ها مورد تائید سازمان نیست.
به گزارش مهر ،علیرضا قنادان با اعالم این خبر که از ابتدای بهمن ماه سال  ،۹۶شرکت
های خصوصی تاکسیرانی حق دریافت شارژ ثابت ماهیانه از تاکسی ها را ندارند ،گفت:
دریافت هرگونه بهای خدمات ثابت خارج از ضوابط و مصوبات شورای اسالمی شهرتهران و
روش های تعیین شده انجام کار و یا هرگونه توافق با تاکسیران برای دریافت شارژ ثابت از
تاکسی ها موردتائید سازمان نخواهد بود .وی ادامه داد :با توجه به سیاستها و خط مشی
پیش روی سازمان مبنی بر بهره مندی ازتکنولوژی روز در عرصه حمل و نقل عمومی
و در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و ارائه سرویس های مناسب و مطلوب به
تاکسیرانان ،سازمان تاکسیرانی برآن شد تا در راستای بهبود معیشت تاکسیرانان ،از هزینه
های این قشر زحمتکش کاسته و مبلغی که به صورت ماهیانه بصورت شارژ پرداخت می
کردند را حذف کند .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت :تاکسیرانان تنها در ازای خدمات
اداری که توسط شرکت ها به آنها ارائه می شود باید نرخ بهای خدمات مشخص شده که
توسط شورای اسالمی شهر تهران ابالغ شده است را پرداخت کنند .وی افزود :شرکت
های خصوصی تاکسیرانی نیز حداکثر ۱۰درصد از درآمد تاکسیرانانی که شرکت برای
آنها فعالیت حمل و نقلی ایجاد کرده را می توانند برداشت کنند .قنادان خاطر نشان کرد:
فعالیت شرکت های خصوصی باید طوری باشد که در آمد شرکت از فعالیت های حمل
و نقلی ،ارائه خدمات مدرن ،مشتریمداری و بازاریابی حاصل شده و این باور که درآمد
شرکت های خصوصی باید از جیب تاکسیران ها باشد از بین برود .قنادان در عین حال
تاکید کرد :تاکسیرانان می بایست بدهی های شارژهای پرداخت نکرده تا پایان دیماه سال
 ۹۶را به شرکت های خصوصی مربوطه پرداخت کنند.

