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اجتماعي

وطن امروز شماره 2489

نبضجامعه
سازمان حج و زیارت اعالم کرد

لیست کاالهای ممنوعه برای حجاج

پنجشنبه  28تیر 1397

از نامه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس به رئیسجمهور تا تکذیب آموزشوپرورش درباره فروخته شدن اردوگاه شهید باهنر

چوب حراج به اموال آموزشوپرورش؟

آوای شهر
مدیر کل بهزیستی شهر تهران تشریح کرد

اعتیاد بیش از  350هزار نفر
به مواد مخدر در تهران

حاجیبابایی :در صورتی که آموزشوپرورش فروش اردوگاه شهید باهنر را تکذیب کند ،اسناد آن منتشر خواهد شد
س��ازمان ح��ج و زی��ارت لیس��ت کاالهای
ممنوعه ب��رای حجاج را اعالم ک��رد .به گزارش
مهر ،طی روزهای اخیر ان��واع داروهای ممنوعه
و غیرمجاز شامل آمپول پتیدین ،آمپول مرفین،
قرص و ش��ربت مت��ادون ،هیدرومرفین ،متیل
فنیدات هیدرو کلراید ،قرص و آمپول ترامادول،
اکسپکتورانت کدیین و استامینوفن کدیین اعالم
ش��ده اس��ت .اما در میان انواع داروهای اعالمی،
زائران نباید برخی کااله��ا و اجناس را در داخل
هواپیما یا حتی جامهدانها قرار دهند .برخی از
این کاالها که نباید در ساک دستی یا جامهدان
زائران باشد ،شامل سالح از هر قبیل ،مواد محترقه،
مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیشسازهای
آنها ،اسباببازیهای شبیه به سالح و گاز اسپری
فندک اس��ت .همچنین توصیه میشود زائران،
داروهای گیاهی شبیه به مواد مخدر (شیرینبیان
یا همانند آن) را در س��اک دستی یا جامهدانها
همراه نداشته باشند .ضمنا اکیدا توصیه میشود
که زائران از همراه آوردن ترش��ی ،آبغوره ،آبلیمو
و مایعات اسیدی به داخل هواپیما پرهیز کنند.
جامهدانهای زائران  ۲۴تا  ۴۸ساعت قبل از پرواز
از زائران دریافت خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس انتقاد کرد

پرداخت نشدن سهم شهرداری
ازدرآمد مالیاتی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
مجلس گفت :مجلس الیحه اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده را دوباره اصالح میکند .ابوالفضل
ابوترابی ،با انتق��اد از الیحه اصالح قانون مالیات
ب��ر ارزش اف��زوده درباره واریز عوارض ش��هری
به حس��اب دولت ،به خانه مل��ت گفت :یکی از
بزرگترین ای��رادات الیحه اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده ،واریز عوارض شهری به حساب
دولت و از دولت به حس��اب شهرداریهاست ،به
ط��ور حتم تصویب این موضوع میتواند به ضرر
ش��هرداریها و دهیاریها باش��د .نماینده مردم
نجفآباد ،تی��ران و کرون در مجلس با تاکید بر
اینکه مجلس ایراد الیحه اصالح مالیات بر ارزش
افزوده را باید با هدف توجه به تامین منابع مورد
نیاز شهرداریها اصالح کند ،افزود :در حال حاضر
عوارض شهری به حساب شهرداریها واریز و از
همین حس��اب هم وصول میش��ود اما در این
الیحه ن��ام عوارض به مالیات تغیی��ر کرده و به
طور حتم مالیات به حساب خزانه واریز میشود؛
تجربه نشان داده که براساس این موضوع دیگر
دول��ت اعتباری را ب��ه ش��هرداری از این محل
اختصاص نمیدهد .وی با بیان اینکه دولت سهم
شهرداریها را از منابع دیگر از جمله  10درصد
فروش بنزی��ن ،اعتبارات در ح��وزه حملونقل
عمومی مترو و اتوبوسرانی در هیچ سالی پرداخت
نکرده است ،تصریح کرد :دولت با دریافت عوارض
شهری به نام مالیات هم سهم شهرداریها را به
طور کامل پرداخت نمیکند البته به لحاظ اینکه
درآمد پایداری برای شهرداریها وجود ندارد ،این
نهاد مجبور به فروش شهر است.

کودکان ایرانی
 ۵تا  ۶دندان پوسیده دارند

یک متخصص دندانپزشکی کودکان با اشاره به
اینکه کودکان ایرانی حداقل  ۵تا  ۶دندان پوسیده
دارند ،گفت :والدین باید هر  ۶ماه یکبار کودکان
خ��ود را جهت معاینه دندانی نزد دندانپزش��ک
ببرند .به گ��زارش مهر ،ناهید عس��کریزاده در
حاش��یه اولین همایش سراسری سالمت دهان
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ،اظهار داشت:
پیش��گیری از بیماریها بویژه پوس��یدگیهای
دندانی یکی از وظایف اصلی دندانپزشکان بوده و با
توجه به آمار و ارقام گزارششده در این زمینه نیاز
به آموزش بهداشت دهان بسیار احساس میشود.
عضو کمیته سالمت دهان انجمن دندانپزشکان
عمومی ایران گفت :طبق آمار وزارت بهداش��ت
در س��ال  ۹۳ش��اخص  DMFکه همان میزان
پوسیدگی دندانی است در کودکان  ۵ساله 5/84
بود که رقم باالیی به شمار میرود .عسکریزاده
با اش��اره به اینکه بر اس��اس این آمار هر کودک
ایرانی حداقل  ۵تا  ۶دندان پوس��یده دارد ،عنوان
کرد :درصد پوسیدگی دندانی در کودکان زیر ۳
سال افزایش یافته و علت آن عدم آگاهی والدین،
نبود آموزشهای بهداش��تی و تغذی��ه در دوران
ش��یرخوارگی است .این متخصص دندانپزشکی
ک��ودکان گف��ت :بس��یاری از والدی��ن گم��ان
میکنند دندانهای شیری تا  ۷سالگی شروع به
ری��زش میکنن��د ،بنابرای��ن نیاز به پ��ر کردن
ی که ریزش
و رس��یدگی کامل ن��دارد ،درحال�� 
دندانه��ای خلفی در کودکان تا  ۱۲س��الگی به
طول میانجامد و پوس��یدگیهای دندانی سبب
آسیب به کودک میشود.

گ�روه اجتماعی :معاون پرورش��ی و
فرهنگ��ی وزارت آموزشوپ��رورش
عن��وان کرده اس��ت «حتی یک متر
از فض��ای اردوگاه ش��هید باهن��ر به
کس��ی واگذار نشده است» اما رئیس
فراکسیونفرهنگیانمجلسمیگوید
مس��تنداتی از «فروش این اردوگاه با
یکس��وم قیمت» دارد .ب��ه گزارش
فارس ،ماجرای فروش اردوگاه شهید
باهن��ر ته��ران ،این روزه��ا از جمله
اخباری اس��ت که در فضای مجازی،
س��هم زیادی را به خ��ود اختصاص
داده و هن��وز شفافس��ازی در ای��ن
باره از س��وی وزارت آموزشوپرورش
انجام نش��ده است .پس از نامه  3روز
پیش حمیدرضا حاجیبابایی ،رئیس
فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر
اس��بق وزارت آموزشوپ��رورش ب��ه
رئیسجمهور مبنی بر اینکه اردوگاه
ش��هید باهنر تهران به با یکس��وم
قیمت به فروش رسیده است ،واکنشهای مختلفی
در فضای مجازی منتشر شد.
■■واکنشها به فروش اردوگاه شهید باهنر

اولین واکنشها به این موضوع توس��ط علیرضا
کاظم��ی ،مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی وزارت
آموزشوپرورش ش��کل گرفت؛ وی ساعاتی بعد از
انتش��ار خبر فروش اردوگاه گفت« :حتی یک متر
از فض��ای این اردوگاه تحت عن��وان تملک ،اجاره
یا بهرهبرداری به کس��ی واگذار نشده است و تمام
این مجموع��ه در اختی��ار وزارت آموزشوپرورش
اس��ت» .وی افزود« :اردوگاه شهید باهنر متعلق به
دانشآموزان و فرهنگیان اس��ت و قابل واگذاری به
شرکتهای خصوصی نیست».
■■قرار گرفتن سند اردوگاه در رهن بانک

این در حالی اس��ت که ماجرای اردوگاه شهید
باهنر تهران قبل از اطالعرسانی رئیس فراکسیون
فرهنگیان مجلس ،دی ماه  ۹۵طرح موضوع شده
ب��ود؛  18دی م��اه  95فریدون واس��عی ،مدیرکل
وق��ت دفت��ر حقوقی ،ام�لاک و حمای��ت قضایی
آموزشوپرورش با تأیید اینکه سند اردوگاه شهید

آژیر

در روس��تایی دورافت��اده اگر
باهن��ر به عن��وان ضمانت در
اختی��ار بان��ک ق��رار گرفته حاجیبابایی :اگر یک نفر از وزارتخانه تش��خیص داده شود که مازاد
اس��ت ،گف��ت« :ب��ا تصمیم مطلبی را درباره اردوگاه گفته باش�د ،اس��ت ،نیاز به تأیید ش��ورای
هی��أت وزیران ،اجازه انتش��ار پاس�خ ماجرای فروش اردوگاه نیست ،آموزشوپرورش اس��تان دارد
اوراق صک��وک اج��اره ب��رای بلک�ه بای�د وزارت آموزشوپرورش به و برای ف��روش امالک دولتی
پرداخت بدهیهای وزارتخانه طور رسمی تأیید یا تکذیب کند و البته تش��ریفات و قوانین و مقررات
آموزشوپرورش داده ش��ده و در صورتی که تکذیب کند ،مستندات خاص حاکم است» .اما در نامه
حاجیبابایی عنوان شده است
ای��ن وزارتخانه س��ند اردوگاه این موضوع منتشر خواهد شد
اس��فندماه  ۹۵این اردوگاه به
شهید باهنر را در اختیار بانک
به عنوان ضمانت قرار داده اس��ت» .وی در پاس��خ فروش رسیده است یعنی بعد از پیگیری رسانهها
به این پرس��ش که «آیا در صورت پرداخت نشدن این اتفاق به وقوع پیوسته است.
مطالبات سررسید شده ،این اردوگاه در تصرف بانک ■■ارائه مستندات فروش اردوگاه باهنر
قرار میگیرد؟» گفت« :طبق قانون ،سازمان برنامه و
ب��ا ای��ن ح��ال ،وزارت آموزشوپ��رورش هنوز
بودجه کشور تا سال  1399احکام الزم برای تعهد و موضعگیری رسمی نکرده است اما جبار کوچکینژاد،
ب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
بازپرداخت اصل ،سود و هزینههای مترتب بر اوراق نای 
سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور در این باره گفت« :اردوگاه ش��هید باهنر به فروش
پیشبینی کرده است و دولت مکلف به پرداخت این نرسیده است؛ وزارت آموزشوپرورش سال  95برای
مطالبات همانند پرداخت حقوق است» .واسعی با پرداخ��ت مطالبات معوق همانن��د پاداش خدمت
بیان اینکه امکان فروش یا دخل و تصرف در امالک بازنشس��تگان  94از بانک وام دریافت کرد که سند
دولت��ی وجود ن��دارد ،تصریح کرد« :یک مدرس��ه اردوگاه ش��هید باهنر به عنوان ضمانت بانکی قرار

گرفت .ای��ن اردوگاه هن��وز مصادره
نشده است .شرکتهایی وجود دارند
ک��ه اقدامات کاره��ای بانکی را انجام
میدهند و دلیل نمیشود که اردوگاه
به این شرکتها واگذار شود» .اما نظر
حاجیبابایی چیز دیگری است .وی با
بیان اینکه همه میدانند تا چیزی را
مستند نداشته باشم ،بیان نمیکنم،
اف��زود« :اگر ی��ک نف��ر از وزارتخانه
مطلبی را درباره اردوگاه گفته باش��د،
پاسخ ماجرای فروش اردوگاه نیست،
بلکه بای��د وزارت آموزشوپرورش به
طور رس��می تأیید یا تکذیب کند و
البت��ه در صورتی ک��ه تکذیب کند،
مستندات این موضوع منتشر خواهد
شد؛ بنده بهرغم اینکه خیلی از مطالب
را میدانم داوری نکردم و طی نامه به
رئیسجمهور از ایشان خواستم داوری
کند ،زیرا اردوگاه شهید باهنر ،حیثیت
و آبروی آموزشوپرورش است» .وی
ادام��ه داد« :برخی که داعیه دفاع از معلم را دارند و
سیاسی هم هستند ،عنوان میکنند فروش اردوگاه
شهید باهنر برای مطالبات فرهنگیان بوده است که
این دفاع بس��یار بدی اس��ت ،چرا باید پاداش پایان
خدمت کارکنان بعضی از وزارتخانهها که یکمیلیارد
و  200میلیون تومان است از پول دولت داده شود اما
برای پرداخت پاداش  60میلیونی فرهنگیان ،اردوگاه
و حیثیت آموزشوپرورش را به حراج بگذارند؟! این
عذر بدتر از گناه است» .رئیس فراکسیون فرهنگیان
مجلس تأکی��د کرد« :برخی میگویند این موضوع
 2س��ال پیش اتفاق افتاده ،چرا اکنون اطالعرسانی
کردید؟ باید پاس��خ دهم آن روز ش��نیدم اما اطالع
دقیقی نداشتم ولی اکنون مستندات دارم».
به نظ��ر میآید ماجرای اردوگاه ش��هید باهنر
تهران باید شفافس��ازی ش��ود که هنوز این اتفاق
نیفتاده است؛ آموزشوپرورش با ارائه مستندات الزم
میتواند به این غائله خاتمه دهد .در غیر این صورت
باید گفت طبل فروش اردوگاه ش��هید باهنر را زیر
گلیم میزنند و دلیل این اتفاق باید برای فرهنگیان
و مردم بیان شود.

مدیر کل بهزیس��تی ش��هر تهران گفت :در
ح��ال حاضر  ۳۵۰تا  ۴۰۰ه��زار نفر از تهرانیها
معتاد هس��تند و  ۱۵تا  ۲۰هزار معتاد متجاهر و
کارتنخواب در استان تهران شناسایی شده است.
به گزارش فارس ،س��یدمحمدرحیم فاضلینژاد
گف��ت :در حال حاضر  350ت��ا  400هزار نفر از
تهرانیها معتاد به موادمخدر هستند و خدمات
درمانی و مداخلهگرانه بهزیستی به این افراد ارائه
میش��ود .وی ادامه داد :بر اس��اس آمار در حال
حاضر  15تا  20هزار معتاد متجاهر و کارتنخواب
در اس��تان تهران وجود دارند .فاضلینژاد گفت:
اگر امروز شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی به
عنوان دغدغه اول رهبر انقالب در س��طح ش��هر
تهران هس��تیم و ش��رایط خاص و قابل تاملی را
پیش رو داریم ،یکی از دالیل آن ،کمبود یا عدم
وجود آموزشهای مناسب و پیشگیریمحورانه
اس��ت .وی افزود :یکی از عل��ل خألهای فعلی،
وجود ناهماهنگیهای مورد نیاز در ساختارهای
س��رمایههای اجتماعی در ابعاد مختلف است و
موضوع ترویج و توسعه مس��ؤولیت اجتماعی و
رعایت حقوق شهروندی ،موجب رشد و افزایش
این سرمایههایاجتماعی میشود.مدیربهزیستی
ش��هر تهران از ثبت  246ه��زار و  709تماس با
خطوط مشاوره  1480در سال گذشته خبر داد و
گفت :مشاورههای خانوادگی ،طالق و اعتیاد با این
خط انجام میشود که  86درصد تماسگیرندگان،
زن و مابقی مرد بودهاند .وی تصریح کرد 5 :هزار
و  109معت��اد متجاهر در فاصله زمانی خرداد تا
تیر سال جاری به مراکز اقامتی بهزیستی منتقل
ش��دهاند .فاضلینژاد گفت :بر اساس آخرین آمار
یکه��زار و  252نفر از افراد فوق پس از غربالگری
ب��ه دالیلی چون ع��دم احراز اعتیاد یا نداش��تن
فاکتورهای کارتنخوابی آزاد شدند و  400نفر از
این آمار را نیز زنان تشکیل میدادند.

تغییر ساعات کاری
مراکز تعویض پالک

جزئیات سرقت مسلحانه از بانک ملی در تهران

گروه اجتماعی :سارق مسلحی که قصد سرقت از بانک ملی در محدوده
نعمتآباد را داش��ت با اقدام سریع پلیس قبل از فرار بازداشت شد .به
گزارش میزان ،س��رهنگ منصور حمیدوند ،س��رکالنتر پنجم پلیس
پیشگیری با اشاره به دستگیری سارق بانک گفت :ساعت  ۷:۴۵صبح
دیروز سارق مسلح که از فرصت خلوتی بانک در صبح زود استفاده کرده
بود ،وارد بانک شد و پس از زدن قفل به در بانک ،اقدام به شلیک تیر
هوایی کرد .وی افزود :فرد مسلح بعد از تهدید مشتریها و کارمندان در
حالی که صورت خود را با ماسک بهداشتی و عینک آفتابی پوشانده بود،
خود را به گاوصندوق بانک نزدیک و اقدام به برداشت  ۷۰میلیون تراول
چک از آن کرد .س��رهنگ حمیدوند ادامه داد :این سارق هنگامی که
قصد خروج از بانک داشت نتوانست قفلی را که خودزده بود ،باز کند،

گزارش 2گروه اجتماع�ی :رئیس کارگروه
پیش��گیری از قاچ��اق کاال و
ارز گفت :رس��یدگی ب��ه پروندههای مهم و ملی
قاچ��اق کاال و ارز با ارزش بیش از  ۵۰۰میلیون
تومان در س��ال گذشته  101درصد رشد داشته
اس��ت .به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
علیرضا س��اوری ،رئی��س کارگروه پیش��گیری
از قاچ��اق کاال و ارز با اش��اره ب��ه افزایش کمی
و کیف��ی کش��فیات کاالی قاچاق اظه��ار کرد:
در س��ال  ۹۶نسبت به س��ال  ۹۵شاهد افزایش
 ۹درص��دی کش��فیات س�لاح ۲۱۱ ،درصدی
ل��وازم خانگ��ی ۱۹ ،درص��دی کاالی دخان��ی
و س��یگار ۹۴ ،درص��دی م��واد خوراک��ی،
 ۱۷۰درص��دی تجهی��زات رایان��های و
 ۸۷درص��دی فرآوردهه��ای نفت��ی بودیم .مدیر
کل پیش��گیریهای وضعی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه درباره افزایش
دق��ت و س��رعت در رس��یدگی ب��ه پروندههای
مهم و پیش��گیری از قاچاق سازمانیافته کاال و
ارز ،تصریح کرد :کش��ف علمی جرائم مرتبط با
قاچاق کاال و ارز با تمرکز بر بررس��ی و رسیدگی
به پروندهه��ای مهم و ملی در دس��تور کار قرار
داشته و در این رابطه شاهد افزایش  ۴۰درصدی
پروندههای مرتبط با کشف قاچاق بودهایم.

■■افزایش پروندههای قاچاق

وی افزود :در سال  ۱۳۹۵مجموع پروندههای
مربوط به قاچاق کاال و ارز  ۳۸هزار پرونده بود که
آمار آنها در سال  ۱۳۹۶به حدود  ۵۳هزار پرونده
افزایش یافته اس��ت .رئیس کارگروه پیشگیری
از قاچ��اق کاال و ارز ادامه داد :ارزش پروندههای
کشف ش��ده از  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان در

لذا در بانک محبوس شد .او برای کنترل اوضاع به پای یکی از کارمندان
بانک نیز شلیک کرد اما در نهایت کارمندان بانک به سمت او یورش
بردند و او را دستگیر کردند .سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری افزود:
بعد از تم��اس با پلیس  ۱۱۰نیروهای کالنتری به فاصله  3دقیقه در
محل حاضر شدند و متهم داخل بانک دستگیر شد .خوشبختانه سرقت
بدون هیچگونه حادثه جانی یا آس��یبی به پایان رسید .وی با اشاره به
س�لاح کشف شده از سارق تصریح کرد :این سالح جنگی و برخوردار
از تکنولوژی جدید بوده و تیرهای آن برخالف ادعای س��ارق کشنده
است .سرهنگ حمیدوند در ادامه خاطرنشان کرد :متأسفانه بانک فاقد
نگهبان بوده است .ما به روسای بانکها توصیه میکنیم تعامل الزم را
با کالنتریهای محل داشته باشند و با توجه به شرایط حساس بانکها

حتما درخواست نگهبان کنند .وی در پایان گفت :این سارق  ۵۱ساله
تاکنون براساس بررسیها سابقه کیفری نداشته و علت سرقت از بانک
را بدهی مالی عنوان کرده است.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز با تشریح جزئیات کشفیات کاالی قاچاق در سال  96اعالم کرد

افزایش  47درصدی ارزش پروندههای قاچاق

ش��بهقانونی کاالهای قاچاق ،راستیآزمایی اسناد
و مدارک کااله��ای وارداتی و جلوگیری از الصاق
برچس��بهای غیرواقعی ،جلوگی��ری از انتقال و
واگ��ذاری مجوزها و امتیازات ص��ادرات و واردات
کاال ،تغییر شیوههای سنتی ترخیص کاال ،استفاده
از فناوریهای نوین با هدف شفافسازی و تداوم
برگزاری نشس��تهای آموزش��ی توجیهی ملی و
منطقهای از دیگر اولویتهای کارگروه پیشگیری
از قاچاق کاال و ارز است که در سال جاری نسبت
به پیگیری اجرایی کردن آنها اقدام خواهد شد.
■■رفع مشکالت ثبت شناسه کاال

سال  ۹۵به  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان در سال
 ۹۶افزایش یافته و به نوعی رش��د  ۴۷درصدی
داشته است .رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق
کاال و ارز با بیان اینکه سال  ۹۶کارگروه مرکزی
با تش��کیل  ۵جلس��ه تصمیماتی را در  ۲۷بند
مصوبه اتخاذ و برای اجرا به مبادی و دستگاههای
ذیربط ابالغ کرده اس��ت ،گف��ت :کارگروههای
اس��تانی نیز در سال  ۹۶با تشکیل  ۱۳۵جلسه،
تصمیمات��ی را در  ۳۷۵بند اتخ��اذ و جهت اجرا
به مبادی و دستگاههای ذیربط ابالغ کردهاند.
■■تشریح اولویتهای سال 97

س��اوری ب��ا تش��ریح اولویته��ا و مالحظات

برنامهها برای امس��ال گفت :دریافت ،بررس��ی و
هماهنگی برنامههای پیش��گیرانه دس��تگاهها و
نهادهای ذیربط ،تجمیع دادهها و یکپارچهسازی
نظ��ارت بر فرآیند تج��ارت و چرخ��ش و تبادل
هدفمن��د اطالع��ات بین س��امانهها ،بررس��ی و
رس��یدگی به عل��ل و عوام��ل و زمینههای جرم
قاچاق کاال ،پیش��گیری و کاهش جرائم مرتبط با
قاچاق کاال و ارزیابی میدانی عملکرد دس��تگاهها
و نهادهای ذیربط از جمله اولویتهای سال ۹۷
کارگروه پیش��گیری از قاچاق کاال و ارز است .وی
افزود :پیگیری اس��تقرار عوامل نظارتی در مبادی
ورودی و خروجی رسمی کشور ،مقابله با واردات

مدیرکل پیش��گیریهای وضعی قوهقضائیه
ب��ا بیان اینکه اج��رای فصل دوم قان��ون مبارزه
با قاچ��اق کاال و ارز نیازمن��د توجه جدی همه
دس��تگاهها و ارگانه��ای ذیربط اس��ت ،گفت:
امس��ال قصد بر این اس��ت با توجه به مفاد ماده
 ۵۷۶قان��ون مج��ازات اس�لامی ،هرگونه اهمال
احتمال��ی مدی��ران و دس��تاندرکاران مرب��وط
در انج��ام وظای��ف و تکالیف قانونی ،نخس��ت با
«توجیه»« ،هشدار» و «انذار» تحت پیگیری قرار
گرفته و در صورت عدم کفایت ،پیگیریهای الزم
برای برخورد قانونی با آنان انجام ش��ود .ساوری
تصری��ح کرد :تفاهمنامهای ب��ا هدف چرخش و
تبادل هدفمند اطالعات بین سامانه وزارت صمت
(صنعت ،معدن و تجارت) و گمرک منعقد و در
این تفاهمنامه مقرر شده است در مرحله نخست
کاالهای هدف مبارزه با قاچاق کاال که مش��مول
اخذ شناسه کاال ش��ده است ،در این تفاهمنامه
بگنجد .به گفته وی و براس��اس توافقات اعمال
شده بین مسؤوالن مذکور ،مشکالت بویژه ثبت
شناسه کاال هم بزودی رفع خواهد شد.

رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور ناجا
از تغییر ساعات پذیرش در مراکز تعویض پالک
در پایتخت خبر داد .به گزارش تسنیم ،سرهنگ
علی محمدی با اش��اره به تغییر ساعات کاری
ادارات در پایتخت افزود :بر این اس��اس ساعت
پذیرش مراکز ش��مارهگذاری و تعویض پالک
در تهران از ش��نبه تا چهارشنبه از ساعت  6تا
 13و پنجش��نبه از ساعت  6تا  11خواهد بود.
وی تاکید کرد :این ساعت ،زمان پذیرش مراکز
بوده و در صورتی که شهروندان در داخل مراکز
پذیرش حضور داشته باشند تا هر ساعتی که
کار آنها ادامه داشته باشد نسبت به ارائه خدمات
به این افراد اقدام میشود.

تحویل کارت بلیتهای
 350هزارتومانی به خبرنگاران

مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
گفت :خبرنگاران دلواپسیهایی داشتند که این
احتم��ال وجود دارد تحویل کارت بلیت مترو به
این قشر متوقف شود ولی این اتفاق نخواهد افتاد
و بن��ده پیگیر موضوع خواهم بود و قطعا پس از
رفع مش��کل ،روند تحویل کارت به خبرنگاران
ادامه خواهد یافت .فرنوش نوبخت در گفتوگو
با میزان ،درباره انتش��ار اخباری مبنی بر توقف
ص��دور کارت بلیت مترو برای خبرنگاران گفت:
برنامهریزیه��ای ما بر این مح��ور بود که کارت
بلیت مترو ویژه خبرنگاران با س��قف موجودی
 ٣٥٠ه��زار توم��ان صادر ش��ود ولی ب��ه دلیل
محدودیتهای فنی ،ای��ن کارتها با موجودی
 ١٥٠هزار تومان صادر شد و تصمیم بر این بود
که باقیمانده مبلغ از طریق ش��ارژ به موجودی
کارت افزوده شود .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
مت��روی تهران افزود :پس از رفع این محدودیت
فن��ی قطعا این کارتها با موج��ودی  ٣٥٠هزار
توم��ان برای خبرنگاران صادر خواهد ش��د .وی
اضافه ک��رد :کارت بلیتهای وی��ژه خبرنگاران
مدتدار و یکس��اله اس��ت و قرار اس��ت سقف
موجودی آنها تا  ٣٥٠ه��زار تومان افزایش پیدا
کند .نوبخت یادآور ش��د :خبرنگاران از این بابت
دلواپسیهایی داشتند که این احتمال وجود دارد
تحویل کارت بلیت مترو به این قشر متوقف شود
ولی این اتفاق نخواهد افتاد و بنده پیگیر موضوع
خواه��م ب��ود و قطعا پس از رفع مش��کل ،روند
تحویل کارت به خبرنگاران ادامه خواهد یافت.

