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گـــزارش

رئيس پليس فتا پايتخت از شناسايی و دستگيری 2 نفر 
كالهبردار مسلح كه با روش اســکيمر چندين ميليارد 

ريال از شهروندان كالهبرداری كرده بودند، خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر اظهار 
داشــت: تعداد زيادی از شــهروندان به پليس فتا تهران 
بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی به صورت غيرمجاز 
از حســاب آنان برداشت شده اســت. وی اظهار داشت: 
پــس از اخذ اظهارات مالباختگان اين پرونده موضوع در 
دســتور كار قرار گرفت و كارشناسان پليس فتا پايتخت 

تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند.
گــودرزی افزود: در تحقيقات اوليه كارشناســان پليس 
فتا پايتخت مشــخص شد همه قربانيان اين پرونده بعد 
از خريد از يك ميوه فروش ســيار در تهران حسابشــان 
خالی شــده و به روش اســکيمر مورد كالهبرداری قرار 

گرفته اند.

وی بيان داشــت: افســران پليس فتا تهــران بزرگ در 
مرحله تحقيقات پرونده متوجه شــدند مجرمين تحت 
پوشــش ميوه فروشــان دوره گرد با يك خودروی وانت 
بار در تهران مشــغول كار شــده و پس از كپی برداری 
كارت های بانکی مالباختگان به وسيله دستگاه اسکيمر 
اقدام به برداشت غيرمجاز از حساب بانکی آنان كرده اند 
كه با بررســی های تکميلی و همــه جانبه و بهره گيری 
از روش هــای فنی و علمی موفق شــدند ايــن افراد را 
شناســايی و پس از تشــريفات قضائی، هــر 2 مجرم را 
در محــل اختفای خود در يکی از مناطق جنوبی تهران 
دســتگير و به همراه تجهيزات اســکيمر بــه پليس فتا 
منتقــل كنند.مجرمين از ســابقه داران كالهبرداری به 
روش اسکيمر هستند و چندين مرتبه توسط اين پليس 
دستگير شده اند و در حين دستگيری مسلح بودند و يك 

قبضه سالح كمری از اين افراد كشف گرديد.

کالهبرداری به شیوه اسکیمر

دستگیری میوه فروشان مسلح در پایتخت
مرد دستفروش در بازار تهران بر اثر يك درگيری مرگبار 

با يك ضربه چاقوی همشهری خود به قتل رسيد.
ساعت 22 شنبه يازدهم تيرماه جاری، مرگ مرد جوانی 
در بيمارستان ســينا به »محمد وهابی«، بازپرس ويژه 
قتل شــعبه دوم دادسرای امور جرائم جنايی اطالع داده 
شــد. با اعالم اين خبر، مأمــوران كالنتری 113 بازار و 
تيمــی از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی با دســتور 
بازپرس كشيك قتل راهی بيمارستان شدند و تحقيقات 

ابتدايی را آغاز كردند.
تيم جنايی پس از حضور در بيمارستان با جسد مرد 29 
ساله ای مواجه شدند كه از ناحيه گردن هدف يك ضربه 

چاقو قرار گرفته و به قتل رسيده بود.
تحقيقات ابتدايی نشــان داد مقتول ساعت 16:30 ظهر 
همان روز )شنبه( با قاتل در بازار تهران به دليل انتخاب 
مکان بساط  گســتری، درگيری داشته و به قتل رسيده 

اســت؛ اين در حالی بود كه اين 2 مرد جوان با يکديگر 
همشهری بودند و در بازار تهران دستفروشی می كردند.

از ســوی ديگر، بررسی ها مشخص كرد قاتل پس از وارد 
كردن ضربه چاقو به گردن مرد جوان، از صحنه جنايت 
پا به فرار گذاشته كه توسط شاهدان درگيری، بالفاصله 
دســتگير و به مأموران كالنتری 113 بازار تحويل داده 

شده است.
بررسی ها ادامه داشــت تا اينکه صبح امروز، متهم برای 
تحقيقات به شــعبه دوم دادســرای امور جرائم جنايی 
منتقل شــد و به قتل مرد دستفروش به خاطر اختالف 

بر سر مکان بساط گستری در بازار تهران اعتراف كرد.
به گزارش تســنيم؛ تحقيقات درباره اين پرونده توسط 
محمد وهابی بازپرس كشــيك قتل شعبه دوم دادسرای 
امــور جرائم  جنايــی ادامــه دارد و متهــم در اختيار 

كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی قرار گرفت.

جنایت خونین در بازار تهران

یک ضربه به گردن مرد دستفروش کافی بود!

افزایش محسوس کرونا در کشور 

BA۵ و BA۴ احتمال غلبه واریانت های
 صفر تا صد ماجرای

لو رفتن سؤاالت کنکور امسال
كنکور 1401 در شرايطی به نقطه پايان رسيد كه 
با حاشــيه های بسياری به ويژه در ماجرای لو رفتن 

سؤاالت گروه های آزمايشی همراه بود.
از همــان نخســتين روز برگــزاری كنکور 1401 
يعنی رقابت داوطلبان گروه آزمايشی هنر، سؤاالت 
در كانال های تلگرامی منتشــر شد و حتی رئيس 
سازمان سنجش با اعتراف ضمنی، ضعيف تر بودن 
كنترل هــا در روز برگزاری اين آزمون را پذيرفت و 
گفت: ساعت 12.30، عکس از يك صفحه دفترچه 

منتشر شد!
امــا در روزهای بعــد به ويــژه در روز آزمون گروه 
آزمايشی علوم رياضی و فنی و علوم تجربی، انتشار 
ســؤاالت در گروه های تلگرامی ابعاد گسترده تری 

يافت.
انتشــار ســؤاالت گروه رياضی ســاعت 9 صبح و 
ســؤاالت گروه تجربی حوالی 10 صبح، حواشــی 
جدی تر كنکور 1401 بود از ســوی ديگر سازمان 
ســنجش در اقدامی عجيب قبــل از پايان آزمون 
گروه تجربی دفترچه سؤاالت عمومی و اختصاصی 

شماره دو را در سايت خود بارگذاری كرد.
عبدالرســول پورعباس؛ رئيس سازمان سنجش با 
پذيرش انتشار سؤاالت گروه آزمايشی علوم رياضی 
و تجربــی در فضای مجازی گفــت: »روز برگزاری 
آزمون گــروه علوم رياضی به كمك دســتگاه های 
آشکارســاز 70 مورد تخلف در سر جلسه امتحان 
پيدا كرديم همچنين بيش از 450 داوطلب متخلف 
در آزمــون گروه علوم تجربی كــه ابزار الکترونيك 
به همراه داشتند شناسايی شدند و برای آنها پرونده 

تشکيل شده است.«
حواشــی كنکور 1401 و انتشار گسترده سؤاالت، 
دو شائبه را پيش می كشد؛ نخست، سؤاالت كنکور 
قبل از برگزاری آزمــون در اختيار عده ای از افراد 

بوده است كه حتی اقدام به فروش آن كردند.
دوم؛ عده ای از افراد با بردن گوشی به جلسه آزمون 
موفق به گرفتن عکس از ســؤاالت و انتشار آن در 

فضای مجازی شدند.
تمام اين اتفاقات در شــرايطی رخ داده اســت كه 
سازمان ســنجش مدت ها قبل از برگزاری كنکور 
1401، از قطــع اينترنــت حوزه هــای برگــزاری 
آزمون و كمك شــركت های دانش بنيان برای ارائه 
دستگاهی به منظور كشف هرگونه ابزار الکترونيك 

در حوزه های آزمون خبر داد.
بنابراين بايد مشــخص شــود؛ آيا با وجود چنين 
تمهيداتی داوطلبان باز هم گوشی به داخل جلسه 
برده اند يا اينکه مراقبان حوزه های برگزاری كنکور 
اجازه اســتفاده از تلفن همراه را داشــتند؟ پليس 
فتــا و نهادهای نظارتی برای پيشــگيری از چنين 
رويــه ای كه موجب بی اعتبار كردن كنکور و بر هم 
زدن آرامش روانی داوطلبان می شود، چه وظايفی 
را به عهده داشته اند و چه اقداماتی را انجام دادند؟

در ايــن ميان كانال هايی در تلگرام ادعا داشــتند، 
ســؤاالت را قبل از جلســه كنکــور به قيمت 550 

ميليون تومان ارائه می كنند.
ســردار كيومرث عزيزی؛ فرمانده انتظامی شــرق 
اســتان تهران به دســتگيری فروشندگان سؤاالت 
كنکور اشاره كرده و گفته است: با توجه به برگزاری 
كنکور ســال 1401 و رصد و پايش فضای مجازی 
توسط كارشناسان پليس فتای استان و شهرستان 
پاكدشــت، فردی كه ســؤاالت كنکور سراسری را 
بــا مدارك جعلی در شــبکه اجتماعی می فروخت 
شناسايی شــد. با بررســی های انجام شده توسط 
كارشناســان پليس فتا مشــخص شد اين شخص، 
شماره كارتی را جهت فروش سؤاالت به خريداران 
ارائه می كرد كه طی استعالمات انجام شده صاحب 

كارت شناسايی و دستگير شد.
به گفته او؛ با بررســی صورت حســاب متهم و فيلم 
دوربين معابر و واحدهای صنفی كه متهمان برای 
پولشويی به آن مراجعه كرده بودند، همدست ديگر 
متهم و سردســته باند تيم پولشويی كالهبرداری 
كه فردی 17ســاله بود شناسايی و در حالی كه در 
يکی از ترمينال های خروجی اســتان تهران قصد 
فرار داشــت دستگير شــد و به دنبال آن سردسته 
و ســاير اعضای باند كه 3 نفر بودند، شناســايی و 

دستگير شدند.
تالش كرديم برای بررســی حواشی كنکور 1401 
و انتشار گسترده ســؤاالت در گروه های مجازی با 
رئيس سازمان ســنجش گفت وگويی داشته باشيم 
امــا او اعالم كرد كه در جلســات حضــور دارد و 

نمی تواند پاسخگوی سؤاالت باشد.
در هميــن رابطه هامون ســبطی از فعاالن حوزه 
كنکور به تسنيم گفت: امســال در گروه رياضی و 
تجربی بيشــترين مشکالت را داشــتيم و با توجه 
به  تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی، هر مشکلی 
می تواند چندين برابر رشته های ديگر تبعات داشته 
باشد. به گفته او، سؤاالت گروه علوم تجربی حوالی 
ســاعت ده صبح با كيفيت مطلــوب در گروه های 
تلگرامی منتشــر شــد و ايــن نمی تواند توســط 
داوطلبان باشد چون در آن زمان هنوز به دفترچه 

شماره 3 دسترسی نداشتند.
ســبطی در پاســخ به اين پرســش كه آيا انتشار 
ســؤاالت زمانی كــه داوطلبان در جلســه آزمون 
هســتند را می تــوان به معنای تقلب يــا لو رفتن 
سؤاالت كنکور تلقی كرد؛ متذكر شد: اين موضوع 
مصــداق لو رفتن ســؤاالت قبل از جلســه آزمون 
نيســت اما هم اكنون شاهد هســتيم برخی افراد 
در جلســه كنکور با بيرون از جلسه ارتباط برقرار 
می كنند هرچند امســال تدابيری برای اين معضل 
انديشيده شــد اما نتوانست به طور كامل شرايط را 

كنترل كند و باز هم مشکالتی گزارش شد.

درنگ

دبير كميته اپيدميولوژی و پژوهش كميته علمی كشــوری مقابله با كوويد19 با 
اشــاره به روند افزايشی كرونا در كشــور طی روزهای اخير، گفت: دور از انتظار 

نيست كه واريانت BA4 و BA5 به زودی در كشورمان غالب شود.
دكتر مســعود يونســيان در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به گزارش اخير وزارت 
بهداشــت مبنی بر افزايش سه برابری بستری و سرپايی كوويد در روزهای اخير، 
گفت: احتمال اينکه اين افزايش ها را طی هفته آينده هم ببينيم، كم نيســت و 

احتمالش نسبتا باالست.
وی با بيان اينکه در اين زمينه بايد به چند واقعيت توجه كرد، افزود: يك واقعيت 
اين اســت كه علی رغم اينکه ساب واريانت BA2 اُميکرون و زيرمجموعه های آن 
در دنيا غالب بوده اســت، اكنون چندين هفته متوالی است كه BA4 و BA5 كه 
از قاره آفريقا شــروع شــد، بعد به آمريکا و ســاير نقاط دنيا رفت، رو به افزايش 
می گذارد. البته شايد هنوز غالب نشده و همچنان غلبه با BA2 است. بنابراين در 
حال حاضر ســهم تعداد موارد BA4 و BA5 در دنيا افزايش پيدا كرده و اين ها 

هم دو واريانتی هستند كه نسبتا واكسن گريزی بيشتری دارند.

روند افزایشی کرونا در همسایگی ایران
يونسيان ادامه داد: در عين حال بايد نگاهی هم به وضعيت كشورهای همسايه مان 
داشته باشيم. در بين كشورهای همسايه می بينيم كه در كشور كويت، عربستان، 
امارات، عراق، بحرين و تركيه طی چند هفته اخير افزايش موارد را داشتند و هر 
هفته نســبت به هفته قبل افزايش هايی را داشته اند. البته آمار و گزارشی مبنی 
بر اينکه چه واريانت يا ســاب واريانتی در آن كشــورها بوده، اعالم نشــده است، 
 امــا می توان اينطور نتيجه گيری كرد كه با توســعه دو واريانت BA4 و BA5 در 
آمريکا و اروپا كه به طور دقيق گزارش كرده و با افزايش موارد همراه بودند و قله 

كوچکی زدند، كشور ما هم احتماال از اين قاعده مستثنی نيست.

افزایش محسوس موارد کرونا در کشور
وی با بيان اينکه البته ممکن هم هســت اين احتمال در كشور رخ ندهد، گفت: 
اما به هر حال ما با يك احتمال هم بايد دورانديشــی خودمان را داشــته باشيم. 
اگر آن احتمال بســيار ناچيز باشــد، می گوييم نياز نيســت كه جامعه را نگران 
كنيم، اما زمانی احتمال ناچيز نيست و شواهدی را هم می بينيم. باالخره از قول 

همکاران معاونت بهداشــتی، در طی هفته های اخيــر افزايش موارد را ديده ايم. 
در عين حــال علی رغم اينکه اعالم شــده بود كه تعداد تســت هايمان افزايش 
يافته، اما بررســی كرديم و ديديم كه تعداد تست ها هم آنچنان افزايشی نداشته 
اســت. بنابراين به نظر می رســد كه بايد افزايش موارد ابتالی سرپايی و بستری 
كوويــد 19 را جدی تر در نظــر بگيريم. به هر حال اين افزايش محســوس هم 
بوده اســت. البته نوســاناتی وجود دارد كه به نوســانات نگاه نمی كنيم، بلکه به 
 رونــد اصلی و ديرپا توجــه می كنيم. به خصوص وقتی هفتگــی نگاه می كنيم، 

روند افزايشی بوده است.

احتمال غلبه واریانت های جدید در کشور
يونســيان با بيان اينکه فعال نمی توان دليل مشــخصی را برای اين افزايش بيان 
كرد، گفت: اگر با ساير كشورهای دنيا مشابهت يابی كنيم، دور از انتظار نيست كه 
اين افزايش را به افزايش سهم BA4 و BA5 منتسب كنيم.  دور از انتظار نيست 

كه واريانت BA4 و BA5 به زودی در كشورمان غالب شود.

احتمال دو رقمی شدن مرگ ها
وی درباره احتمال بروز پيك جديد كرونا در كشــور به دنبال اين روند افزايشی، 
گفت: در بقيه نقاط دنيا كه وضعيت مشــابه ما را داشــتند، يك قله ای با ارتفاع 
يك پنجم تا يك ششــم نسبت به قله اصلی اُميکرون داشــتند. يعنی اگر در قله 
اُميکرون مان به ابتالی روزانه 20 هزار نفر رســيديم، حاال اينکه اعداد ابتاليمان 
روزانه چهار رقمی شود، دور از انتظار نيست و دو رقمی شدن مرگ ها هم دور از 

انتظار نيست و متاسفانه احتمال آن وجود دارد.
يونسيان درباره زمان تاثير اين افزايش موارد سرپايی بر روی بستری و مرگ های 
ناشــی از اين بيماری، گفت: هرجايی در بيماری، نســخه خاص خودش را دارد. 
نمی تــوان قطعــا گفت از آنجايی كه مــوج در اروپا و آفريقــا و ... فروكش كرد، 
در ايــران هم حتما همين اتفاق می افتد. زيرا تقــارن وقايع به خصوص وقايع و 
رويدادهای ناشــی از جابجايی های جمعيتی با وقايع ناشی از ورود واريانت های 
جديــد، تعيين كننده اســت. اگر ايــن رويدادها همچون بازگشــايی مدارس و 
مراســمات ماه محرم و ... همراه با رعايت پروتکل ها و بويژه اســتفاده از ماسك 

باشد، می توان گفت كه مشکلی پيش نمی آيد.

توصیه هایی برای رعایت پروتکل ها در شرایط فعلی
يونســيان با بيان اينکه توصيه ها همان توصيه های قبلی هستند، گفت: همچنان 
بايد در فضاهای بســته به ويژه فضايی كه تهويه ندارد، ماســك استفاده كنيم. 
در جايــی كه تجمعاتی وجود دارد و افراد باهم تماس دارند، بايد حتما ماســك 
بزننــد. در عيــن حال اگر بتــوان كاری كرد كــه افرادی كه واكســن كرونا را 
تزريــق نکرده اند، از حضور در اجتماعات، جاهای سربســته و ... محروم شــوند، 
 بســيار كمك كننده است. زيرا اين افراد هم خودشــان را به مخاطره می اندازند 

هم جامعه را.
وی گفت: بر اســاس آمارهای رسمی كشــور حدود 20 تا 25 درصد افراد واجد 
شــرايط در جامعه اصال واكســن كرونا تزريق نکردند و بين 30 تا 35 درصد هم 
فقط يك دز واكسن تزريق كرده اند كه ما به آنها جمعيت آسيب پذير می گوييم.

اما و اگرها درباره تزریق دز بوستر
وی درباره ضرورت تزريق واكســن های بوستر در شرايط فعلی، گفت: بايد توجه 
كرد كه ايده آل ما اين اســت كه اگر قرار اســت واكســن بوستری تزريق كنيم، 
بوستری تزريق كنيم كه به ويروس جديد مرتبط باشد. اگر اين را نداشته باشيم، 
می توان از همان واكســن های موجود اســتفاده كرد. با اين حال برای تزريق دز 
بوســتر بايد گروهی را انتخاب كنيم كه بيشــتر در معرض خطر هستند؛ يعنی 
افرادی كه واكســن نزدند يا فقط يك دز واكســن تزريق كردند، افراد با سن باال 
يا افراد دارای نقص ايمنی. افرادی كه ســن باال ندارند، بيماری ندارند و ســه دز 
واكســن تزريق كرده، حتی اگر ســطح آنتی بادی شــان هم كاهش يابد، به نظر 
می رســد كه سلول های خاطره ای دارند كه بر اســاس آن بدن می تواند واكنش 

نشان داده و ايمنی را ايجاد كند.
يونســيان گفت: تزريق دز بوســتر به همه افراد، از يك طــرف نمی دانيم چقدر 
ضــرورت دارد و از طرفی هنوز نمی دانيم كه تزريق واكســن های متعدد و مکرر 
آيا ممکن است عوارضی ايجاد كند يا نه. بايد فايده يا ضرر احتمالی را بسنجيم. 
هر دارو يا واكســنی هم طبيعتا عارضه ای دارد و زمانی آن را توصيه می كنيم كه 

منافعش بيش از ضررهای احتمالی اش باشد.
وی گفت: زمان های متفاوتی برای تزريق دز بوستر مطرح می شود كه عمدتا بين 

سه ماه تا شش ماه بعد از دز قبلی را توصيه می كنند.

آگهي مزايده 
سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان )آرامستان باغ رضوان( در نظر دارد خدمات زير را از طريق مزايده بصورت اجاره و فروش واگذار نمايد.

تذكرات :
- شركت كنندگان در مزايده مي بايستي سپرده شركت در مزايده را بصورت ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره )1001000652912( نزد بانك شهر بنام سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان 

)آرامستان باغ رضوان( واريز نمايند.
- شركت كنندگان از تاريخ نشر اين آگهي تا پايان ساعت اداري )13:00( مورخ 1401/04/26  همه روزه بجز روزهاي تعطيل به امور قراردادهای سازمان )اتاق شماره 4( واقع در ساختمان اداری آرامستان باغ رضوان 

)كيلومتر 5 جاده اصفهان - نايين( مراجعه و نسبت به تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند. 
- آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به حراست سازمان )اتاق شماره 6( واقع در ساختمان اداري آرامستان باغ رضوان)كيلومتر 5 جاده اصفهان - نايين( تا پايان ساعت اداري )13:00( روز يکشنبه مورخ 1401/04/26 

مي باشد.
- سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

- تاريخ بازگشايی پاكت های مزايده مورخ 1401/04/28  می باشد.
- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود می باشد.

- جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي )www.aramestan.isfahan.ir( مراجعه گردد.
سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان )آرامستان باغ رضوان( 

سپرده شركت در مزايده )ريال(مدت  انجام كارنوبتشرح مزايدهشماره مزايده
360/000/000 ريال60 ماهاولاجاره تاالر شهيد بهشتی به همراه يك عدد كانتر ثبت سفارش واقع در ساختمان اداری شماره 2 جهت برگزاری مراسم پذيرايی1401/16
30/000/000 ريال12 ماهدوماجاره كانکس روبروی ساختمان ايتام با كاربری فروش اغذيه گرم     و كافی شاپ1401/17
60/000/000 ريال12 ماهدوماجاره مغازه واقع در سالن تطهير با كاربری فروش مواد غذايی          و اغذيه گرم1401/18
36/000/000 ريال12 ماهدوماجاره دفتر كار واقع در خيابان رباط- خيابان  آيت اهلل صادقی - مجتمع ارسطو- طبقه دوم- واحد 12 - متراژ 99/19 متر مربع1401/19
622/500/000 ريال-دومفروش دفتر كار واقع در خيابان رباط - خيابان آيت اهلل صادقی - مجتمع ارسطو- طبقه دوم- واحد 16 - متراژ 51/86 متر مربع1401/20
625/000/000 ريال-دومفروش دفتر كار واقع در خيابان رباط - خيابان  آيت اهلل صادقی - مجتمع ارسطو- طبقه سوم- واحد 21 - متراژ 52/06 متر مربع1401/21

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور اســتان های ســازمان تأمين اجتماعی از آغاز فرايند 
پرداخت تســهيالت مالی ويژه بازنشســتگان و مســتمری  بگيران تأمين  اجتماعی و 

افزايش 70 درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته خبر داد.
احمد اسفندياری با بيان اينکه اين سازمان قريب به چهار ميليون نفر مستمری  بگير 
دارد، افزود: پرداخت تســهيالت قرض الحسنه به بازنشســتگان و مستمری بگيران از 
ســال 1399 تغييراتی داشته و امضای تفاهم نامه ای با تکيه بر منابع داخلی سازمان 
و اعتبارات بانك رفاه كارگران در جهت هم افزايی و ايجاد تعامل بيشــتر، زمينه ســاز 

افزايش قابل توجه ظرفيت پرداخت تسهيالت به بازنشستگان شده است.
وی با اشــاره به اينکه طی دو ســال گذشــته قريب به 600 هزار فقره تسهيالت به 
مســتمری بگيران پرداخت شده است، تصريح كرد: در سال 1399 بيش از 330 هزار 
تسهيالت قرض الحسنه به بازنشســتگان و مستمری بگيران به مبلغ 5 ميليون تومان 
پرداخت شده و در سال 1400 نيز حدود 300 هزار فقره تسهيالت با مبلغ 7 ميليون 

تومانی پرداخت شده است.

 افزایش تسهیالت مالی بازنشستگان 
و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

رييس ســازمان مديريت بحران كشــور از آغاز پيگيری ها برای جبران خسارات 
زلزله زدگان هرمزگانی خبرداد و جزئيات آن را تشريح كرد.

محمـد حسـن نامـی در گفت وگـو بـا ايسـنا، دربـاره آخريـن وضعيـت مناطـق 
زلزلـه زده در اسـتان هرمـزگان گفت: روز شـنبه بـه همراه وزير كشـور بازديدی 
از مناطـق زلزلـه زده در اسـتان هرمـزگان داشـتيم كـه در اين بازديد بر سـرعت 
جبـران خسـارات و فراهـم كـردن شـرايط بـرای بازگشـت زلزله زدگان بـه روند 

عـادی زندگی تاكيد شـد.
وی بــا بيان اينکه جريان برق و آب و ... در مناطق زلزله زده وصل اســت، گفت:  
متاســفانه همانطور كه در خبرها اعالم شــد پنج نفر درپی اين زمين لرزه جان 
خود را از دســت دادند كه فوت اين عزيــزان را به مردم هرمزگان و به خصوص 
خانواده های اين عزيزان تســليت عرض می كنم. افــراد مصدوم در اين زلزله  نيز 
خوشبختانه در وضعيت رو به بهبود قرار داشته و احتماال طی امروز يا نهايتا فردا 

تمام آنها از بيمارستان ترخيص خواهند شد.

آغاز ارزیابی ها برای جبران خسارات زلزله زدگان
رييـس سـازمان مديريـت بحران كشـور بـا تاكيد بر اينکـه تـالش خواهيم كرد 
تـا نيازهـای اوليـه برای اسـکان زلزلـه زدگان به سـرعت تامين شـود، اظهاركرد:  
از روز شـنبه كار ارزيابـی خسـارات بـرای تشـکيل پرونـده و جبـران خسـارات 
زلزلـه زدگان آغـاز شـد. همانطـور كـه می دانيـد ايـن فرآينـد ممکن اسـت چند 

روزی بـه طـول بيانجامد.
نامی افزود: عالوه بر آن زلزله زدگان يکسری نيازهای فوری و اضطراری نيز دارند 

كه اقدامات برای تامين آنها نيز از ســاعاتی پس از وقوع زلزله آغاز شد. چندين 
كانکس در روز شــنبه در مناطق زلزله زده و مجاورت منازل آســيب ديده نصب 
شــد تا زلزله زدگان در نزديکی منازل خود ساكن شوند. امروز هم تعداد ديگری 
كانکس در مناطق زلزله زده نصب خواهد شــد. 10 منطقه وســيع در مجاورت 
روســتاها  ومنازل آسيب ديده پيش بينی شده تا كانکس های زلزله زدگان در اين 

مناطق نصب شود.

تامین کولر برای مناطق زلزله زده
وی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره نگرانی هـای مطـرح شـده پيرامـون احتمـال 
گرمازدگـی برخـی از سـاكنان ايـن مناطـق نيـز گفـت: بـرای ايـن موضـوع نيز 
تمهيـدات الزم اتخـاذ شـده اسـت. بـرای كانکس هـا كولـر پيش بينـی شـده و 
چنديـن كولـر نيـز در محل نصب شـده اسـت. عالوه بـر آن برخـی از خانواده ها 
كولرهايشـان سـالم بـود كـه بـا توجـه بـه وصـل جريـان بـرق از آن اسـتفاده 

می كننـد.

اعطای وام بالعوض و وام ۲۵۰ میلیون بدون بهره
رييس سازمان مديريت بحران كشــور درباره اينکه چه تعداد واحد مسکونی در 
زلزله هرمزگان آسيب ديده اســت، گفت: درحال حاضر آمارهای اوليه حاكی از 
آسيب ديدگی 384 واحد مسکونی در اين مناطق است كه برخی از آنها به طور 
صددرصد تخريب شده و تخريب برخی ديگر نيز به طور كامل نبوده و درصدهای 
مختلفی داشــته اســت. برای اين واحدها وام 250 ميليون تومانی بدون بهره و 
با طول بازپرداخت طوالنی و اقســاط كم پرداخت خواهد شد و عالوه بر آن وام 

بالعوضی نيز از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
نامی ادامه داد: تالش خواهد شــد تا نوســازی واحدهای آســيب ديده با سرعت 
بيشــتری انجام شــود و عالوه بر آن پيگيری خواهيم كرد تا با مشــاركت بنياد 
مســکن انقالب اسالمی و بنياد مســتضعفان واحدهای قديمی و فرسوده در اين 

مناطق كه ممکن است آسيب نديده باشند نيز مقاوم سازی شوند.
وی با اشاره زلزله رخ داده در شهر بم گفت: از نظر ما حتی يك مورد فوتی هم نبايد 
در حوادث وجود داشته باشد، اما اگر اين زلزله را با زلزله بم مقايسه كنيد، متوجه 
خواهيد شد كه جمهوری اسالمی در مدت حدود 20 سال چه اقدامات گسترده ای 
در ارتقا ايمنی منازل و سازه ها انجام داده است. اين دو زلزله تقريبا بزرگی يکسانی 
داشتند و شدت زلزله بم تنها درصدی بيشتر بود، اما زلزله بم حدود 30 هزار كشته 
برجای گذاشــت و اينجا موارد  فوتی پنج نفــر بود. ما برای آن پنج نفر هم عميقا 
ناراحتيم اما ببينيد از چه فاجعه ای جلوگيری شده است.وی در پايان گفت: تالش 
خواهيم كرد كه به زودی ساكنان اين مناطق كه مردم صبور و قدرشناسی هستند 

به روند عادی زندگی بازگشته و خسارات آنان جبران شود.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور خبرداد:

آغاز ارزیابی  جبران خسارات 
زلزله  هرمزگان 


