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شهال منصوریه

سیدی مدیرعامل شهر آفتاب در تشریح تمهیدات نمایشگاه شهر آفتاب برای میزبانی از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب با بیان اینکه متاسفانه سال گذشته موضوع آبگرفتگی نمایشگاه کتاب 
در پی بارندگی برجســته شــد، گفت: حجم خســاراتی که به کتاب ها وارد شد تقریبا هیچ بود به گونه ای که بیمه میزان خســارات را 10 میلیون تومان ارزیابی کرد.وی گفت: سال گذشته استقبال 
چشمگیری از نمایشگاه کتاب واقع در شهر آفتاب شد به گونه ای که روزانه 80 تا 120 هزار نفر تنها از طریق مترو خود را به شهر آفتاب می رساندند و بر همین اساس تمهیدات ویژه ای برای پوشش 
نمایشگاه اندیشیده شده است.وی با بیان اینکه به دلیل کمبود فضای مسقف اقدام به برپایی 11 چادر دائمی به متراژ 30 هزار متر کرده ایم که تمامی زیرساخت های گرمایشی، سرمایشی، اینترنت 

و ... را دارد، گفت: همچنین 50 کیوسک مواد غذایی، دو رستوران، 10 شهرنت و فروشگاه شهروند و مرکز میوه و تره بار نیز در نمایشگاه پیش بینی شده است.
گزارش 

وقتی  اســم دستفروشی و دستفروشــان به میان می آید 
ناخوداگاه یاد دستفروشــی می افتیم که در میدان جمهوری 
خودســوزی کرد. او زنده ماند اما با  درصد سوختگی باال. نام 
دستفروشی، حمله مامورین شهرداری به دستفروشان مترو 
و اطراف خیابان ها که به ضرب و شــتم منجر می شود در 

ذهن ها متبادر می شود. 
دست فروشــی پدیده ای اســت که در بیشتر کشورهای 
جهان اعم از توسعه یافته و درحال توسعه به چشم می خورد 
و به عنوان شــغلی کاذب در اقتصــاد و منظره ای نازیبا در 
فضاهای شــهری شناخته می شود. در ایران نیز بدون تردید 
پل عابر پیاده، ایســتگاه مترو و یا پیــاده راهی را نمی توان 

یافت که حداقل 10 دستفروش در آن اطراق نکرده باشند.
این پدیده در جامعه بیشــتر به عنوان یک معضل شناخته 
می شود و در ســال های اخیر بخشی جدانشدنی از سیستم 
حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس شده و با توسعه آنها نیز 

روز به روز گسترش بیشتری می یابد.
افزایش حضور دســت فروشان در مترو به اندازه  ای است 
که در بیشتر مواقع مانع تردد راحت و آرامش مسافران شده 

و از این رو موجب ناراحتی و اعتراض آنان می  شوند.
امــا این پدیده یا به عبارتی معضل، موضوعی اســت که 
چرایی و چگونگی پدیدار شــدن آن نیازمند بررسی است و 
نمی  توان آن را به تنهایی و بدون هیچ علت و منشا، تاثیر و 

نتیجه ای، در نظر گرفت.
دست فروشی، نمونه ای از مشاغل کاذب جامعه است که 

روز به روز افراد بیشتری به آن گرایش پیدا می کنند. اشتغال 
کاذب یــا بیکاری پنهان پدیده  ای اســت که بعد از انقالب 
صنعتی همراه با توســعه شهرها در کشــورهای پیشرفته و 
سپس در حال توسعه از جمله ایران گسترش بیشتر یافته و 

هم اکنون نیز ادامه دارد.
اشتغال کاذب به عنوان مقوله  ای چند وجهی بر بستری از 
تعامــالت برآمده از تاثیر و تاثرات مولفه  های متعدد نمایان 
می  شــود. به طوری که گاهی تشخیص پیشین و پسین این 
مولفه  ها نســبت به یکدیگر مشــکل بوده و انسان را دچار 

خطا می  کند.
داســتان  غم انگیز جوانــان تحصیلکرده پای 

بساط دستفروشی!
داستان دستفروشــان حکایت از بیکاری پنهان جوانان ما 
دارد، داستانی که هر ساله به تعداد آنان اضافه می شود. این 
موضوع در روزهای پایانی سال به اوج خود می رسد، حال و 
هوای خرید از یک ســو و شلوغی خیابان ها به  خصوص در 
مراکز اصلی شــهر و مغازه ها از سوی دیگر بیشتر به چشم 
می خورد، در همین ایام  تنها کافی اســت نگاهی به اطراف 
داشته باشــیم به راحتی مشــاهده می  کنیم که تعداد دست 

 فروشان در ماه  های پایانی سال هم افزایش می  یابد.
اما دستفروشی در شــهر ما حکایتی دیگر دارد که دارای 
داســتان  های غم انگیز و هشــداردهنده اســت و در واقع 
بیکاران پایان هر سال دستفروش می  شوند و  این حکایت از 

آشکار شدن بیکاری  های پنهان  دارد.
شرایط بد اقتصادی و نبود مراکز بزرگ کار مثل کارخانه ها 
به دستفروشــی رونق و گســترش داده، اغلب این دســت 
 فروشــان را افرادی از قشر فرودست جامعه تشکیل داده که 
با کمترین تجهیزات بساط کاسبی خود را گسترده و به خرید 

و فروش خود ادامه می  دهند.
دست فروشان راه دیگری ندارند

یک جامعه شناس شــهری معتقد است دستفروشی تنها 
نشــانه ای برای یک معضل بزرگتر یعنی »فقر« اســت و 
مادامی که مشــکل فقر در کشــور وجود داشــته باشد، این 
نشانه ها در شهر دیده خواهند شد. دستفروشان در محدوده 
بازارهای تهــران، در میدان ها و مراکــز اصلی همواره در 
مدیریت شــهری ایران به عنوان معضل شناخته می شوند. 
این روزها در اغلب خیابان های اصلی و فرعی بساطی روی 
زمین پهن اســت. عالوه بر این دست  فروشی در مترو هم 
یکی از شــکل  های رایج دست  فروشی در ایران است. این 
دســته از افراد به گفته خودشــان به اجبار به دست  فروشی 
روی آورده اند و مشکل اقتصادی و تأمین نیازها مهم  ترین 
مســئله آنهاست. در این میان زنان دست فروش زیادی هم 
به چشم می خورند که به دلیل فوت، طالق یا زندانی شدن 
همســر، سرپرست خانواده خود را از دســت داده  اند و باید 
به تنهایی مخارج زندگــی را تأمین کنند. عده ای هم زنان 
متاهل و بدسرپرســت هستند و همسرشان به دلیل اعتیاد و 
غیره نمی  توانند مخارج زندگــی را تأمین کنند. در روزهای 
آخر سال هجوم دستفروش ها به حدی می رسد که تردد در 
برخی از خیابان های اصلی و پیاده روهای مرکز شــهر غیر 
ممکن می شود، اما اکنون روزگار مدارا کردن با دستفروشی 
و دوره گردی در تهران به پایان رســیده و مدیران شــهری 

می گویند ادامه این شرایط ممکن نیست.
شــهرداری تهران ســال گذشــته، طرح جمــع آوری و 
ســاماندهی دست فروشان و بساط گســتران در سطح شهر 
تهــران و به خصوص بازار تهــران را آغاز کرد. در حالی که 
چندین بار زنگ هشدار آن توسط مسئوالن به صدا درآمده 
و اجــرای این طرح مخالفان و موافقان زیادی هم داشــت. 

اما ظاهرا، اوضاع دست فروشان فرق چندانی نکرده است.
در همین زمینه فرمانده یگان حفاظت شهردار تهران گفت 
که برای تامین آســایش، امنیت مســافران و تسهیل تردد، 
جلوگیری از ارائه محصوالت بهداشــتی قاچاق و زمینه های 
اخاذی، کاهش آلودگی بصری و ممانعت از ســوء اســتفاده 
ابزاری از کودکان و زنان دســت به اجرای این طرح زده اند 
و قول داد که از فعالیت روزانه 4 هزار دســتفروش در مترو 

ممانعت به عمل آورند.
برای مترو سواران روشن است که جمع آوری دستفروشان 
داخــل واگن ها و اقدامات ســختگیرانه در این زمینه اصال 
اتفاق جدیدی نیســت و هر از گاهی با زیاد تر شــدن تعداد 
دستفروش ها و باال رفتن اعتراضات و البته رسانه ای شدن 
مسئله، پررنگ و بعد از مدتی فراموش می شود. طوری که به 
نظر می رسد نه تنها مقامات شهرداری و مترو که هیچ کس 
دیگری قدرت این که به این معضل رسیدگی کند را ندارد.

اما کارشناسان مسائل اجتماعی، این معضل را طور دیگر 
می بینند و بر این باورند که دستفروشی در مترو یا هر جای 
دیگر شــهر، به خودی خود معضل نیست بلکه نشانه ای از 

یک مشکل بزرگتر است.
دکتر حســین ایمانی جاجرمی، می گوید: دستفروشی یک 
نشانه است. خودش یک مســئله جدایی تلقی نمی شود که 
بخواهیم با آن برخورد کرد یا جمعش کرد. این یک نشانه از 
یک مطلب بزرگتر است بنابراین بدون در نظر گرفتن جوانب 

نمی شود با آن برخورد کرد.
ایــن جامعه شــناس شــهری ادامه می دهــد: بر فرض 
که بتوانید در مترو با گذاشــتن مامور و تشــدید فشارها و 
برخوردهــای خشــن این دســتفروش ها را جمــع کنید؛ 

دســتفروش های دیگر را چــه کار می خواهید بکنید؟ مگر 
دستفروشی فقط به مترو خالصه می شود؟

طرح جامعی برای جلوگیری از فقر طراحی 
شود

این جامعه شــناس می گوید: همین االن در گوشه و کنار 
شــهر این اتفاق می افتد و اگر بحث ســاماندهی فضاهای 
عمومی است، باید ســاماندهی جدی صورت بگیرد و برنامه 

جامعی تهیه شود.
او می افزاید: اگر ما در جمع آوری دستفروش ها تمرکزمان 
را روی مترو بگذاریم، مشخص می شود که مسئله را درست 
متوجه نشــده ایم. چون به محض این که فشارها برداشته 

شود، این دستفروش ها پیدا می شوند.
جاجرمی تاکید می کند: مسئله اصلی این است که به خاطر 
سیاســت های اقتصادی چند سال گذشــته، فقر در ایران 
گسترش پیدا کرده و آمارها نشان می دهند که حتی بخشی 
از طبقــه متوســط جامعه به طبقه فقیر ســقوط کرده اند و 
افرادی که دســت به دستفروشــی می زنند ، قادر به تامین 
هزینه های زندگیشــان به طرق معمول نیستند و مجبورند 
دستفروشــی را برای فرار از ببیکاری یا به عنوان شغل دوم 

و سوم انجام بدهند.
این جامعه شناس می افزاید: بخش قابل توجهی از این ها 
زنان سرپرســت خانوار هستند که شــما می دانید تعدادشان 

زیاد شده. 
داشته باشد. نمی شود یک جانبه متروی تهران را با متروی 

کشورهای دیگر مقایسه کرد.
به گــزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران 
جوان،7 آذر طرح جمع آوری دســت فروشــان با همکاری 

یگان امداد و یگان حفاظت شهردرای تهران کلید خورد.
بطور یقین شــیوع پدیده  دست فروشی و افزایش فعاالن 
این نوع از کســب و کار نظم و انضباط شهری را به چالش 
می کشد و از ســوی دیگر کسب و کار مغازه داران را نیز با 

چالش های خاص به خود همراه خواهد ساخت.
بدون شک هزینه های جاری و فرعی دست فروشان قابل 
مقایسه با مغازه داران نیســت زیرا مالیات، عوارض، هزینه 
های پرداختی ســاالنه به اتحادیه های صنفی، اجاره بها و 
هرینــه کردهایی که بابت انرژی مصرفی همچون آب، گاز، 
برق پرداخت می شود قابل مقایســه با هزینه فعاالن حوزه 
دست فروشی نیست و به تبع برای تامین چنین هزینه هایی، 
مغازه داران و کســبه ناگزیر هستند درصدی از سود خود را 

افزایش دهند.
این تفــاوت باعث یک تفــاوت قیمتی میــان کاالها و 
محصوالت ارائه شــده از ســوی دست فروشــان و کسبه 
مغازه دار می شــود و در چنین شرایطی، برخی مردم ترجیحا 

خریــد مایحتاج خود را از محل دســت فروشــی ها تامین 
می کنند.

فروش کاالی قاچاق در بستر دستفروشی
ولــی ا... رضامنــد در تشــریح تبعات و عــوارض پدیده 
دستفروشــی اظهار می کند: یکــی از عمده ترین پیامدهای 

دست فروشی افزایش دامنه توزیع کاالهای قاچاق است.
کارشــناس امور اقتصادی می افزاید: بطور یقین هر آنچه 
تقاضا و زمینه الزم برای فروش اقالم قاچاق تســهیل شود 
به همان میزان انگیزه و رغبت بیشــتری برای واردات غیر 

قانونی محصوالت قاچاق نیز افزایش می یابد.
رضامنــد می گوید: از ســوی دیگر عدم امــکان اعمال 
نظارت های صحیح و اصولی بر چنین مشاغلی باعث توزیع 
کاالهای غیر استاندارد می شــود که از کیفیت قابل قبولی 

برخوردار نیستند.
با همه معضالت و نارســایی هایی که از رهاورد دســت 
فروشــی حاصل می شــود نباید از نظر دور داشت که به هر 
حال این نوع از پیشــه و کســب و کار به هر حال فرصتی 
برای امرار معاش اســت که برخــورد و مقابله با آن بدون 
در نظــر گرفتــن تبعات و عواقــب احتمالــی آن می تواند 
 منتــج به ظهور و بروز بزه هــا و ناهنجاری های اجتماعی 

شود.
فاطمه حق گو،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در 
این ارتباط می گوید: شــرایط موجود اقتصادی و رکود حاکم 
بر فضای کسب و کار، مشــکالت بیکاری را بیش از پیش 
افزایش داده و به تبع محدودیت های ایجاد شــده در مسیر 
مشــاغل کاذب و فصلی همچون دســت فروشی می تواند 

عمق بحران را تشدید کند.
وی می افزاید: به هر حال هزینه بخش اعظمی از بیکاری 
و مشــکالت اشتغال جوانان را پدر و مادر و اعضای توانمند 
خانواده تامین می کنند اما چنین امکانی برای تمامی خانوارها 
وجود ندارد و به تبع،این امر باعث می شــود که بخشــی از 
متقاضیان اشــتغال با ســرگردانی ها و مشکالت روحی و 
روانی ناشــی از بیکاری مواجه و درگیر شوند که استمرار آن 
برای فرد و جامعه مخرب اســت. به گفته این جامعه شناس 
مشــکالت و ناهنجاری های دست فروشــی و پیامدهای 
مخرب آن بر پیکره ســیمای شهری، جامعه و اقتصاد، قابل 
کتمان نیســت اما به نظر من نباید اصل مساله را فراموش 
کرد که دســت فروشی معلول شــرایط خاصی است و باید 
برای رفع مشــکل، علت را برطرف کرد زیرا برخورد سلبی 
با دست فروشــی می تواند باعث ظهور و بروز فعالیت های 
دیگری در بســترهای مخرب و آلوده شود که درموارد حاد، 

آرامش و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

فالگیرها مدعی اند که از آینده شما خبر می دهند و سرنوشتتان را از خط های کف 
دستتان بازگو می کنند. بین خرافه گرایی، سطح تحصیالت و میزان آگاهی افراد در 
جوامع مختلف رابطه مســتقیم وجود دارد؛ هر چه افراد دارای ســواد بیشتری باشند 

کمتر به خرافات و تفکرات بی پایه و اساس رجوع می کنند.
 فالگیرهای لُژ نشین

هیچ گاه فکر نمی کردم که حکایت یک خرید ساده از یکی از میدان های اصلی 
شــهر که اتفاقا در شمال تهران قرار دارد، به مشاهده فالگیرهایی که یکی دو تا هم 
نبودند منجر شــود.زن های جوان و میانسالی که با توسل به خرافات اصرار دارند از 
اتفاقاتی که قرار اســت در آینده برایت بیفتد تو را با خبر کنند و به این بهانه درآمد 

قابل توجهی به جیب می زنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، هنوز عده ای زودباور و ساده اندیش در هر اجتماعی 
حضور دارند تا هدایت افکار خود را به فالگیرها و طالع بین ها بسپارند و منبع درآمد 
فالگیرهای کاله بردار باشــند.پای این افراد سودجو چند سالی می شود که به شبکه 
های اجتماعی هم باز شــده اســت و کانال ها و صفحات مجازی مقصد جدید این 
افراد سودجو به شمار می رود.طلســم َقوی، سرکتاب، جلب معشوق، بخت گشایی 
و آگاهی از آینده از جمله مواردی هستند که فالگیران ادعای تسلط بر آن را دارند.

دعوت مردم به خرافه گرایی در شــبکه های مجازی و کســب درآمدهای کالن  
با اســتفاده از زودباوری مخاطبان این شبکه ها مدتهاست در صفحات اجتماعی به 
چشم می خورد. علی رغم پیشرفت در سایر علوم پیام های منتشر شده در کانال های 
تلگرامی و صفحات اینســتاگرام با مدیریت افراد سودجو معضلی است که متاسفانه 

مخاطبان خاص خود را دارد.
اضطراب، استرس و ترس از آینده عوامل عمده خرافه گرایی

»شوق دانستن اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ بدهد« از جمله دالیل پناه بردن 
برخی از افراد به خرافات به شمار می روند.

بهناز عطاری روانشــناس معتقد است: خرافات ریشه در باورهای غلط و نادرستی 
دارد که در اغلب موارد به صورت سینه به سینه از گذشتگان منتقل شده است.

وی افزود: بســیاری از مشکالت روانشــناختی و گفته های غیر منطقی به دلیل 
»اضطراب« و »اســترس« به وجود می آیند و خرافه گرایی افراد نیز ناشــی از دو 
عامل یاد شــده و همچنین »ترس از آینده« است.این روانشناس اظهار داشت: دور 
بودن از علم و تجربه حقیقی، نبود آگاهی و در برخی موارد »شوق دانستن اتفاقاتی 
که قرار است در آینده رخ بدهد« از جمله دالیل پناه بردن برخی از افراد به خرافات 

به شمار می روند.
رویا پردازان خرافه باورترند

عطاری گفت: خرافه گرایی و خرافه گویی یکی از مواردی به حســاب می آید که 
شــاید بتوان گفت سابقه ای برابر با ســال های نخست زندگی انسان های اولیه را 
داراســت.وی ادامه داد: بشــر امروز موجودی آرمان گرا و همینطور کنجکاو است و 
در صورت عدم تطبیق خواســته ها و توقعات خود بــا حقایقی که در زندگی عادی 
رخ می دهد به خرافات متوســل می شود.این روانشناس افزود: گاهی برخی به دلیل 
نداشتن اعتماد به نفس برای رویارویی با واقعیات، خرافات را به عنوان دست آویزی 

برای قوت قلب و دلگرمی مورد استفاده قرار می دهند.
خرافاتی ها دچار اختالالت روانی هستند

خرافه گرایی نوعی اختالل روانی به شــمار می رود که بیکاری و خأل منطق مورد 
نیاز بر گسترش آن دامن می زند و گاهی افراد را به سوی خرافات سوق می دهد. به 
عقیده روانشناسان برخی اشخاص به جای حل مشکالت خود از طریق راه حل های 
منطقــی، به خرافات و خرافه گرایان روی می آورند. عطاری گفت: برخی از زنان به 
دلیل حساســیت هایی که مختص روحیات زنانه اســت و همچنین به دلیل ترس و 
عدم امنیت، بیشتر دچار خرافه گرایی می شوند و این موضوع در میان آنان بیشتر به 
چشم می خورد.وی افزود: به طور نسبی افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند 
و اتفاقات پیش آمده در زندگی را با معیار »منطق« مورد بررسی قرار می دهند، کمتر 
از افرادی که به مواردی چون »شــانس« معتقدند، جریان زندگی خود را به خرافات 
و باورهای بی پایه و اســاس می سپارند.کسانی که در مسأله خرافات از احساسات 
افراد ســاده لوح سوء استفاده و درآمدهای کالن کسب می کنند، هر روز موضوعی 
تازه برای جذب اعتماد ســایر مردم مطرح مــی کنند. وقتی پای خرافات و خرافاتی 
ها به بســترهای پر مخاطب شــبکه های اجتماعی باز می شود، زنگ هشدار برای 
افرادی که در صفحات مجازی حضور دارند به صدا در می آید تا گول وجهه پوشالی 
و کانال ها و صفحات که تعداد مخاطبان آن ها کم نیســت را نخورند و در دام آن 
ها نیفتند؛ مســئوالن و ناظران فضای مجازی نیز باید برای مدیران این کانال های 
متخلف و فالگیرها و َرماالن کوچه و بازاری فکری اساسی بیندیشند و بساط درآمد 

زایی مروجین خرافات را برچینند.

وقتی پای خرافاتی ها به فضای مجازی 
دستفروشی زاییده فقر و بی عدالتی استباز می شود

شهر آفتاب 
آماده میزبانی 
از »نمایشگاه 

کتاب«

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ترمیم کاهش قدرت خرید بازنشستگان 
کشوری در چهار سال عمر دولت یازدهم خبر داد.

محمود اسالمیان با تشریح عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در دولت یازدهم 
گفت: متأسفانه حقوق بازنشستگان کشوری تا قبل از دولت یازدهم بر اساس تورم 
افزایش نیافته است.به گفته وی، بر اساس آنچه که گزارش بانک مرکزی دولت های 
نهم و دهم بوده است از سال 8۹ تا ۹4 قدرت خرید بازنشستگان کشوری 43 درصد 

کاهش یافته است.
اســالمیان از کاهش قدرت خرید و همچنین تبعیــض در پرداختی ها به عنوان 
دو معضل پیش روی بازنشســتگان کشوری یاد کرد و گفت: در این دولت تصمیم 
گرفته شــد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری باالتر از نرخ تورم باشد. به طوری 
که در ســال ۹3 تورم ۱۵٫۶ درصد بود ولی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 
20 درصد بود.وی با بیان اینکه توانســته ایم ۳۲٫۳ درصد از وضعیت قدرت خرید 
بازنشستگان کشوری را ترمیم نماییم، اظهار دشت: البته این مفهومش این نیست 

که بازنشستگان کشوری از حقوقی که دریافت می کنند راضی باشند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری از اختصاص دو ردیف بودجه جداگانه 
برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری در سال های ۹5 و ۹۶ خبر داد و افزود: در 
سال ۹5، ۶00 میلیارد و برای سال ۹۶ دو هزار و 200 میلیارد تومان به منظور ترمیم 

قدرت خرید بازنشستگان کشوری اختصاص یافته است.
اســالمیان با بیان اینکه میانگین حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۹4، 750 
هزار تومان بوده اســت، افزود: این عدد در ســال ۹5 به ۹00 هزار تومان و در سال 
۹۶ به یک میلیون و 150 هزار تومان کف حقوق رســیده اســت که امیدواریم در 
بودجه ۹7 هم این ردیف بودجه تکرار شود تا بتوان کاهش قدرت خرید بازنشستگان 

کشوری را جبران کرد.
وی با اعالم اینکه در چهار ســال دولت یازدهم توانســته ایم 4۶5 هزار نفر را به 
تورهای زیارتی و ســیاحتی اعزام کنیم، افزود: در 4 ســال گذشته به 73۹ هزار نفر 

بازنشسته کشوری وام قرض الحسنه داده ایم.
به گفته اسالمیان، پرداخت آنالین حقوق بازنشستگان کشوری از دیگر اقداماتی 

بوده است که طی سال گذشته صورت گرفته است.

ترمیم کاهش قدرت خرید 
 رئیس پلیس پیشــگیری ناجا از تجهیز افسران بازنشستگان کشوری

گشت این پلیس به دوربین البسه در آینده نزدیک 
خبر داد.

سردار محمد شرفی دراین باره گفت: طرح مجهز 
کردن افسران گشت به دوربین البسه را در دستورکار 
داریم که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شــد. وی 
با اشــاره به اهداف این کار افزود: اگر دوربین روی 
لباس کارکنان باشــد، ایــن دوربین محیط اطراف 
مامور را پایش کرده و مامور نیز موظف اســت که 
با جرائم مشــهود برخورد کند و در غیر این صورت 

توسط مرکز مورد نظارت قرار می گیرد.
شرفی اضافه کرد: از ســوی دیگر این اقدام در 

استانداردســازی ماموران ما نیز موثر است، چرا که 
هیچکس در مقابل دوربین تخلف نخواهد کرد و از 
سوی دیگر اگر مجرمان رفتار نادرستی با ماموران 
یا در محل داشــته باشند، آرشــیو این دروبین ها 

مستندی خواهد بود برای محاکم قضایی.
 رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه در آینده 
گشــت های خودرویی پلیس هم مجهز به دوربین 
خواهد شد، درباره زمان اجرای این طرح ها گفت: 
امیدواریم تا پایان ۹۶ این طرح ها اجرایی شود، این 
ها در برنامه اعتباری ســال ۹۶ هست و مقدمات 
اولیه آن نیز فراهم و اعتبارات آن پیش بینی شــده 

است.

نصب برنامه دوربین روی لباس پلیس گشت ناجا

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی گفت: این 
سازمان به طور میانگین، ماهانه یک هزار تا یک هزار 
و 100 میلیارد تومان به مراکز درمانی، بیمارستانی و 

دانشگاهی سراسر کشور پرداخت می کند. 
محمدعلی همتــی افزود: از این میزان پرداختی در 
ماه، حدود 50 درصــد )500 میلیارد تومان( به مراکز 

دانشگاهی اختصاص دارد که پرداخت می شود.
همتی اضافه کرد: مابقی پرداختی های ما مربوط به 

بخش های خصوصی و مراکز درمانی است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع، نسبت 
به ســازمان بیمه سالمت ایران، پرداخت های تامین 
اجتماعی به روزتر بود اما با توجه به هزینه هایی که در 
طرح تحول سالمت ایجاد شد، پرداختی ها خیلی هم 
مدنظــر ما نبود و از آنچه که فکر می کردیم عقب تر 

بوده است و انتظار داشتیم که خیلی جلوتر باشد.

مراکــز  پرداختی هــای  آخریــن  بــه  وی 
دانشگاهی، بیمارســتانی و درمانی سراسر کشور نیز 
اشاره کرد و گفت: پرداختی به داروخانه ها و پزشکان 
تا اول آذرماه، بیمارستان های دانشگاهی تا مردادماه 
و پزشکان خانواده تا بهمن ماه سال گذشته پرداخت 
شده است.معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه 
داد: بــا توجه به هزینه های بســیار زیاد طرح تحول 
سالمت، سال گذشــته تالش های زیادی انجام شد 
تا ما بتوانیم در واقع پرداختی های بیشتری به مراکز 

درمانی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، این مقام مسئول در سازمان تامین 
اجتماعی ابراز امیدواری کرد که امســال با توجه به 
مصوبه ای که در برنامه ششــم توســعه و در بودجه 
سال ۹۶ نیز آمده و دولت مقرر کرده است، مقداری از 
بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت 

کند، شرایط بهتری از نظر پرداختی ها در کشور داشته 
باشیم.خدمات سازمان تامین اجتماعی در زمان حاضر 
به بیش از 13 میلیون بیمه شده اصلی و افراد خانواده 
شان و حدود سه میلیون مســتمری بگیر و اعضای 
خانواده آنان که در مجمــوع به بیش از پنج میلیون 
تن می رسند، ارائه می شــود؛ همچنین کارفرمایان 
و مدیــران بیش از یک میلیــون و 500 هزار کارگاه 
 و واحد تولیدی کشــور نیز با این ســازمان در ارتباط 

هستند.
ســازمان تامین اجتماعی در سراســر کشور دارای 
مراکز مختلف بیمه ای و درمانی اســت و اکنون 42 
میلیون افراد بیمه شده این سازمان در 35۶ بیمارستان 
و درمانگاه تامین اجتماعــی، بخش قابل توجهی از 
خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شــدگان را به صورت 

رایگان دریافت می کنند.

پرداخت ماهانه یک هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی

رئیس پلیس فتا خراســان رضوی گفت: دو زن که به بهانه آشنایی با مرد تنها تصاویر 
خصوصی او را به دســت آورده و او را تهدید به انتشار تصاویر کرده بودند، قبل از اخاذی 

میلیونی دستگیر شدند.
ســرهنگ جواد جهانشیری گفت: با طرح شــکایت مرد میانسال مبنی بر مزاحمت و 
تهدید به انتشــار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناســان پلیس فتا استان قرار گرفت. وی افزود: شاکی که مدتی پیش همسرش 
را از دست داده بود و تنها زندگی می کرد در اظهارات اولیه به کارشناسان پلیس فتا گفت: 
در یکی از شبکه های اجتماعی خانمی خود را به من نزدیک کرده و وقتی متوجه تنهای ام 
شد، پیشنهاد ازدواجم را پذیرفت و برای آشنایی بیشتر از من عکس خصوصی و محرمانه 
خواســت و پس از به دست آوردن عکس ها، مرا تهدید به انتشار تصاویر در محل کار و 
فضای مجازی نموده اســت و در قبال عدم انتشار این عکس ها 200میلیون تومان وجه 

درخواست کرده است. 
این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناســان پلیس فتا بالفاصله با اقدامات فنی و عملیات 
زبده پلیســی توانستند رد متهم را در فضای سایبر شناسایی و با هماهنگی قضایی متهم 
را که زنی جوان بود دســتگیر و به مکان پلیس فتا منتقل کردند. متهم که زنی 2۹ ساله 
بود در مواجه با ادله فنی، جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد، به پیشنهاد دوست خود که 
مســتاجر شاکی است دست به چنین اقدامی زدم و قرار گذاشتیم در صورت موفق شدن 
در این معامله پنجاه –پنجاه گیر هر کداممان بیاید. ســرهنگ جهانشــیری در رابطه با 
همدست متهم نیز که مستاجر شاکی از کار درآمده بود، افزود: این متهم که زنی 57 ساله 
بود در رابطه با علت دشمنی اش با شاکی گفت: "سر مسائل مالی و یک سری رفتارهای 
ســخت گیرانه با صاحبخانه به اختالف خوردیم و در این دعوا عالوه بر پسرم که مصدوم 
شــده بود من نیز از سوی صاحبخانه ســیلی محکمی خوردم و برای گرفتن انتقام از وی 
اقدام به کشــیدن نقشه ای برای به دام انداختنش کردم. رئیس پلیس فتا استان خراسان 
رضوی تصریح کرد: دو متهم با توجه به مســتندات موجود و تکمیل پرونده جهت سیر 

مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند."

نقشه اخاذی 200 میلیونی دو زن از مرد تنها در فضای مجازی


