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اجتماعي

وطن امروز شماره 2499

پلیس
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد

بازگشت چک  ۸۰۴میلیونی
به صاحبش توسط افسر پلیس

سهشنبه  9مرداد 1397

معاون درمان اعتیاد بهزیستی با اشاره به جوالن تبلیغات فریبنده «گل» در فضای مجازی عنوان کرد

مردان مجرد بیشترین مشتریان گل

آوای شهر
دبیر کمیته حمایت از کاالی داخلی شهرداری:

سبد خرید مردم
 ۴۰هزار تومان کوچک شد

حدود  12درصد معتادان کشور ماده مخدر گل مصرف میکنند

مرک��ز اطالعرس��انی پلی��س راهنمایی و
رانندگ��ی تهران اعالم کرد :افس��ر پاکدس��ت
پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی  3چک به مبلغ
 ۸۰۴میلیون توم��ان را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش «وطنامروز» ،سروان علیرضا افشار
از عوام��ل منطقه  ۶این پلیس حوالی س��اعت
 ۱۴یکشنبه  7مردادماه ،در حین انجام وظیفه
مش��اهده میکند یک کیف پول داخل رینگ
میدان فردوس��ی افت��اده اس��ت .وی کیف را
برداشته و مشاهده میکند داخل آن عالوه بر
یکسری کارت شناسایی ۳ ،فقره چک با مجموع
مبلغ  ۸۰۴میلیون تومان به تاریخ روز و در وجه
حامل وجود دارد .افشار پس از تماس با صاحب
کی��ف پول ،در حضور عوام��ل منطقه و بعد از
تنظیم صورتجلسه ،کیف مذکور را به صاحب
آن تحویل میدهد .سردار محمدرضا مهماندار،
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
از این افسر پاکدست پلیس راهنمایی تقدیر و
تشکر کرد.
کوتاه و گویا
س��عید عندلیبی ،مع��اون حقوق��ی و امور
مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به
استان مرکزی در شورای نمایندگان ایثارگران
دس��تگاههای اجرایی این استان با بیان اینکه
خانوادههای ش��اهد و ایثارگر الیق بهترینها
هستند ،تصریح کرد :تمام خدمات مربوط به
ایثارگران و خانوادههای ش��هدا به صورت ویژه
و خ��اص در قان��ون جامع خدماترس��انی به
ایثارگران آمده اس��ت و با اجرای آن ،میتوان
میزان رضایتمندی آنها را افزایش داد.
علیاصغر مونسان ،معاون رئیس جمهوری و
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری در نشست سفرا و نمایندگیهای
جمهوری اس�لامی ایران در س��ایر کشورها با
اش��اره به وضعیت گردش��گری جهان گفت:
«گردشگری امروز به اقتصاد سوم جهان تبدیل
ش��ده است و روند رو به رشد آن شتابان ادامه
دارد به طوری که در سال  1950میالدی 35
میلیون گردشگر در دنیا وجود داشت و در سال
 2018میالدی شاهد هستیم که یک میلیارد
و  300میلیون گردشگر در دنیا جابهجا شده
است».
«کاش یک برادر داش��تم» عن��وان یکی از
پویانماییه��ای ت��ازه امور س��ینمایی کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به
کارگردانی ناهید شمسدوست تولید شد .این
انیمیشن با تکنیک دوبعدی به مدت  9دقیقه
و برگرفته از کتابی ب��ا همین نام اثر «برنهارد
لینز» است.
در  2روز گذش��ته مديران ارش��د شهرداري
كرمانشاه از مجتمع دفع و پردازش پسماندهای
ساختمانی و عمرانی واقع در آبعلي ،همچنین
پروژههای زیس��تمحیطی واق��ع در مجتمع
پردازش و دفع آرادکوه بازدید به عمل آورده و
با فعالیتهای جاری و در دست اقدام سازمان
مدیریت پسماند واقع در آن دو مجموعه آشنا
شدند.
ی��ک متخصص قلب و ع��روق با بیان اینکه
مرگ قلبی ج��ان تمام اف��راد و حتی افرادی
که هیچ س��ابقه بیماری قلبی ندارند را تهدید
میکند ،تصریح کرد :عملیات احیا برای افرادی
که دچار سنکوپ شدهاند باید بالفاصله انجام
ش��ود ،زیرا در غیر این ص��ورت موجب مرگ
افراد میشود .مهرداد میرمعصومی در آستانه
برگزاری بیستمین کنگره بینالمللی تازههای
قل��ب و عروق گفت :مرگ ناگهانی قلب یکی
از مشکالت قلبی اس��ت که به دلیل آریتمی
قلبی رخ میدهد .متاسفانه آریتمی قلبی که
منجر به مرگ ناگهانی میشود بدون عالمت
بروز مییابد و در کمتر از یک ساعت جان فرد
را میگیرد.
در جلس��های با حض��ور معاون وزی��ر راه و
شهرس��ازی ،راهکارهای اجرایی ش��دن پروژه
طرح توسعه و ساماندهی محور شهری راهآهن
تهران -تبریز «محور نیلوفری» که برنامهریزی
و طراحی آن بر عهده سازمان نوسازی و اجرای
پروژه بر عهده س��ازمان عمرانی مناطق است،
مورد بررسی قرار گرفت.
احمد بخارایی ،جامعهشناس در گفتوگو با
برنامه چراغ رادیو تهران گفت :دختر و پسری
که در یک فضای هیجانی و عاش��قانه مطابق
هنجارهای جامعه مبتنی بر تعیین مهریه به
مقدار زیاد بر اساس چشم و همچشمی ب ه هم
پیوند میخورند ،هر دو قربانی هس��تند ،چرا
که خانواده ،آموزشوپرورش ،رسانه و فرهنگ
نتوانستند به آنها بیاموزند که ازدواج ،خرید و
فروش نیست.

گروه اجتماعی :معاون درمان اعتیاد
بهزیس��تی کشور با اش��اره به اینکه
بیشترین مشتریان گل ،مردان مجرد
با تحصیالت پایین هستند ،گفت :از
میان معتادان کش��ور که  2میلیون
و  808ه��زار مصرفکننده مس��تمر
شناسایی شده ،حدود  12درصد از آنها
گل مصرف میکنند .به گزاش فارس،
مصرف ماده مخدر «گل» مدتی است
میان جوانان رواج پی��دا کرده و این
در حالی اس��ت که جامعهشناس��ان
نسبت به عوارض خطرناک این ماده
اعتیادآور هش��دار داده و خواس��تار
آگاهی خانوادهها ش��دهاند« .گل» با
اینکه نماد شادی است اما این روزها
نامی آش��نا برای یکی از ان��واع مواد
اعتیادآور است که شاید هنوز بسیاری
از خانوادهها با نام آن ناآش��نا هستند
و با شنیدن واژه گل ،همان گلهای
سرشار از محبت به ذهنشان میآید،
در حالی که «گل» یکی از ان��واع مواد اعتیادآور و
همان ماریجوانای تغییر ش��کل یافته است که از
قسمتهای مختلف گیاه شاهدانه ()Cannabis
به دس��ت میآید .در همین باره ،فاطمه عباس��ی،
معاون درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت :بر اساس
آخرین «شیوعشناس��ی» ،تعداد معتادان کشور به
 2میلیون و  ۸۰۸هزار مصرفکننده مس��تمر مواد
در کش��ور رسیده اس��ت و این در حالی است که
ماریجوانا و مشتقات آن شامل گل ،گرس و علف با
 12درص��د پس از تریاک دومین م��اده اعتیادآور
مصرفی در میان مصرفکنندگان در کش��ور اعالم
شده است.
عباسی افزود :متاسفانه تبلیغات زیادی مبنی بر عدم
اعتیادآور بودن آن انجام میشود و در باور عمومی
به اشتباه ،حتی کمخطرتر از حشیش و ماریجوانا
معرفی ش��ده اس��ت اما این م��اده میتواند آنقدر
خطرناک باشد که با یک بار مصرف ،فرد معتاد شود
تا جایی که با مصرف نکردن گل فرد دچار اضطراب

مرب��وط به خارج از ای��ران که تبلیغ
مصرف گل روی لیوان ،کاله و لباس
را نش��ان میده��د و دی��دن چنین
تبلیغاتی موجب کنجکاوی نوجوانان
میشود و میتواند زمینهساز مصرف
در آنان شود .عباسی گفت :همچنین
دسترس��ی آس��ان به این ماده باعث
افزایش مصرف آن در میان افراد شده
اس��ت ،در واقع امکان کشت و تولید
بذر حشیش و شاهدانه در محلهای
مناسب حتی در باغچه خانهها وجود
دارد.
■■افزایش مصرف در میان زنان تهرانی

شدید ،بیقراری ،وحشتزدگی
مصرف گل است .وی ادامه داد:
و تپش قلب شدید شود.
عباسی ،معاون درمان اعتیاد بهزیستی خندههای بیمورد و قرمز شدن
■■ع�وارض و عالئم مصرف کشور :تعدادمعتادانکشوربه 2میلیون چشم عالمت مشخصه مصرف
و  ۸۰۸هزار مصرفکننده مستمر مواد گل در بسیاری از موارد است،
گل
عباس��ی درب��اره ع��وارض در کشور رسیده است که ماریجوانا و لذا اغل��ب مصرفکنندگان با
مصرف ای��ن ماده مخدر گفت :مشتقات آن شامل گل ،گرس و علف با خود قطره نفازلین همراه دارند
اعتی��اد و وابس��تگی یک��ی از  12درص�د پ�س از تری�اک دومی�ن تا این قرم��زی را پنهان کنند.
عوارض گل اس��ت .همچنین م�اده اعتی�ادآور مصرف�ی در می�ان معاون درمان اعتیاد بهزیستی
کش��ور افزود :از عالئم رفتاری
افزایش ضربان قلب ،خش��ک مصرفکنندگان است
دیگری که در مصرفکنندگان
ش��دن دهان و گل��و ،گیجی و
عدم تمرکز ،تکلم آهس��ته ،پرخاش��گری و خشم ،این ماده دیده میشود ،پرخاشگری ،عصبی شدن،
افس��ردگی و انزوا ،اثرات روی حافظه و عدم تمرکز افزایش اش��تها ،پایین آمدن حافظه و افت عملکرد
مانن��د اینکه فرد دائم وس��یلهای را جا میگذارد یا شغلی و تحصیلی است.
ش��ماره تلفنها و اسامی را فراموش میکند و توهم ■■تبلیغاتمجازی
و هذیان به ش��کلی که گاهی مصرفکننده حتی با
وی تصری��ح کرد :یک��ی از دالی��ل گرایش به
یک بار مصرف ممکن اس��ت دچ��ار توهم و هذیان مصرف این ماده ،تبلیغاتی است که در شبکههای
شود که از جمله این توهمات شامل توهم شنوایی اجتماعی مانند تلگرام و فیسبوک و سایر رسانهها
و دیداری خواهد بود ،از جمله اثرات س��وء ناشی از انجام میش��ود .مث�لا دیدن تصاوی��ر و فیلمهای

عضو هیأت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان:

گروه اجتماعی :عضو هیات مدیره
قضایی
انجم��ن ملی حمای��ت از حقوق
مصرفکنن��دگان میگوید تعزیرات حکومتی دچار
تش��ریفات زائد ش��ده و اگر قرار اس��ت وضعیت به
همین منوال باشد ،بهتر است تعزیرات به قوهقضائیه
منتقل شود .محمد محمدی
درباره ناکافی ب��ودن اقدامات
س��ازمان تعزی��رات حکومتی
در آشفتهبازار فعلی به تسنیم
اظهار داش��ت :تعزی��رات یک
نهاد ش��بهقضایی است یعنی
مانند دس��تگاه قضا رسیدگی و حکم صادر میکند
اما یک نهاد در دس��تگاه اجرایی اس��ت .وی گفت:
نهاد شبهقضایی باید از تش��ریفات زائد قضایی دور
باشد و به سرعت به پروندهها رسیدگی کرده ،حکم
را ص��ادر و آن را اج��را کند ،در حال��ی که تعزیرات

■■مردان مجرد بیشترین مشتریان گل

وی اف��زود :در ای��ن می��ان  84/6درص��د از
مصرفکنندگان مردان مجرد و با تحصیالت دیپلم
و زی��ر دیپلم و  15/4درصد از مصرفکنندگان نیز
زنان هستند .همچنین آمارهای بهزیستی حاکی
از آن اس��ت که مصرف گل میان تهرانیها بیش از
دیگر استانهاست .بر همین اساس این سازمان از
رسانهها خواست درباره آگاهسازی خانوادهها برای
کاهش مصرف موادمخدر و پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی ناش��ی از آن تالش بیش��تری کرده و با
سازمان بهزیستی همکاری کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران خبر داد

ارادهای برای تقویت جایگاه تعزیرات وجود ندارد
حکومت��ی دچار تش��ریفات زائد و اطاله دادرس��ی
ش��ده است .رئیس سازمان تعزیرات رویکرد قضایی
دارد ت��ا تعزیراتی و اجرایی که همین موضوع باعث
سرگردانی در برخورد با وضعیت فعلی شده است و
اگر این رویه ادامهدار باش��د ،بهتر آن است تعزیرات
حکومتی به قوه قضائیه ملحق
ش��ود .محمدی گفت :قوانین
تعزی��رات حکومت��ی ضعیف
هستند و نیاز به بازنگری دارد
ولی اگر از ظرفیتهای قانونی
موجود ،بهرهب��رداری مطلوب
شود وضعیت بهتر خواهد شد اما به هر حال ارادهای
جدی برای تقویت جایگاه قانونی تعزیرات از سوی هر
سه قوه دیده نمیشود .محمدی در پایان تأکید کرد:
تا زمانی که مدیریت قوی اجرایی بر سازمان تعزیرات
حاکم نشود ،انتظار بیشتری نمیتوان داشت.

این مقام مسؤول از شیوع مصرف
م��واد محرک در می��ان زنان تهرانی
بیش از مردان خبر داد و گفت :تعداد
معتادان کش��ور به  2میلیون و 808
هزار مصرفکننده مس��تمر رسیده
اس��ت که حدود  12درص��د از آنها
گل مص��رف میکنند و این در حالی
است که ماریجوانا و مشتقات آن شامل گل پس
از تریاک بهعن��وان دومین ماده مخدر مصرفی در
کشور شناخته میشود .همچنین بر اساس آخرین
آمارهای شیوعشناسی اعتیاد ،هماکنون  15درصد
از مصرفکنندگان «گل» دانش��جویان هستند و
دانشآموزان نی��ز  3/7درصد مصرفکنندگان این
ماده مخدر بودهاند.

بالتکلیفی  ۵۰پروژه آموزشی در استان تهران
نیمکت گ�روه اجتماعی :مدیرکل نوسازی
م��دارس اس��تان ته��ران درب��اره
پروژهه��ای آموزش��ی نیمهتم��ام و بالتکلی��ف
سایتهای مسکنمهر تهران گفت :برای تکمیل
و تعیین تکلیف  ۵۰فضای آموزشی نیمهتمام در
تهران نزدیک به  ۳۵میلیارد
تومان اعتبار نیاز است ،البته
خیران ه��م کمک میکنند
و پ��ا به پ��ای دول��ت پیش
میآیند .علی شهری با بیان
اینکه در استان تهران نیمی
از کالسهای درس تخریبی ،بازس��ازی شدهاند،
به ایسنا گفت :حدود  ۳۰درصد مدارس نیازمند
مقاومس��ازی نیز مقاوم شدهاند اما هنوز  ۸هزار و
 500کالس درس نیازمند تخریب و بازسازیاند.
مدیرکل نوس��ازی مدارس اس��تان تهران درباره

کمبود فضای آموزشی در سایتهای مسکنمهر
نیز گفت :با حجم انبوهی از ساختوسازهای فاقد
برنامهریزی زیرساختی در سایتهای مسکنمهر
مواجه هس��تیم .هرچند با تعامالت انجام ش��ده
تعدادی مدرسه س��اخته و بهرهبرداری شده ولی
نیاز م��ا به مرات��ب بیش از
اینهاست .ش��هری ادامه داد:
در حال حاض��ر در مجموع
برای مناطقی که انبوهسازی
در آن میش��ود ،بالغ بر ۷۰۰
مدرس��ه نی��از داری��م .وی
درباره پروژههای نیمهتمام و بالتکلیف سایتهای
مسکنمهر نیز گفت :برای تکمیل و تعیین تکلیف
 ۵۰فضای آموزشی نیمهتمام در تهران نزدیک به
 ۳۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است .البته خیران هم
کمک میکنند و پا به پای دولت پیش میآیند.

بهدنبال تصویب اصالحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان صورت گرفت

موج استعفای مدیران بازنشسته در شهرداری تهران
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مدیرعام��ل
موسسههمشهریسوممردادماه
پس از تصویب اصالحیه مجلس بر قانون منع به
کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا کرد.
مرتضی حاجی ،مدیرعامل موسسه همشهری در
نامهای به تاریخ سوم مردادماه و فردای روزی که
نمایندگان مجلس منع به کارگیری بازنشستگان
را به تصویب رساندند ،خطاب به هیأتمدیره این
موسسه استعفانامهای نوشت .وی دلیل استعفای
خود را از این س��مت احت��رام به رای نمایندگان
مجلس درباره ممنوعیت ب��ه کارگیری مدیران
بازنشستهدانست.
در همین رابطه ،شهردار تهران روز یکشنبه با
استعفای معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری
ک��ه البته  11تیرماه و پی��ش از مصوبه مجلس
تقدیم ش��ده ب��ود ،موافقت ک��رد .منابع مطلع
ش��هرداری علت موافقت با استعفای سمیعاهلل
حسینیمکارم را قانون جدید مجلس درباره منع
بهکارگیریبازنشستگانمیدانند.هرچندافشانی
شهردار پایتخت در حکمی «زریر نگینتاجی» را
به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری
ش��هرداری منصوب کرد ام��ا در روزهای اخیر
مهمترین سوال رسانهها درباره وضعیت شخص
ش��هردار بازنشسته تهران اس��ت که آیا با قانون
جدید میتواند در این سمت باقی بماند یا خیر؟
پ��س از تصوی��ب قان��ون من��ع ب��ه کارگیری

بازنشستگان در مجلس ،در حال حاضر ۴۴مدیر
و معاون شهردار تهران در صف خروج از بهشت
هس��تند ،البته هنوز تکلیف شهردار بازنشسته
تهران در این میان مشخص نیست .به گزارش
فارس ،قان��ون منع بهکارگیری بازنشس��تگان
ب��ا تصویب اصالحات��ی دایره تن��گ مدیریتی
را ب��رای جوان��ان اندکی بازتر ک��رد .قانونی که
بسیاری از مدیران رده باال در سن بازنشستگی
یا بازنشس��ته س��عی کردند با انجام البیهایی
مانع تصویب طرح اصالحیه شوند ولی مجلس
ش��ورای اسالمی دوش��نبه هفته گذشته با80
درص��د رای موافق آن را تصوی��ب کرد .در این
بی��ن منع قانونی ادامه فعالیت ش��هردار تهران
نیز مطرح ش��ده اس��ت ولی با وج��ود اهمیت
موضوع شفافس��ازی دقیقی نش��ده اس��ت.
افش��انی متولد  1338است و به عقیده برخی
اعضای شورای شهر وی خود را بازخریده کرده،
بنابراین مشمول قانون نمیشود اما در آن سوی
ماجرا ،یک��ی از نمایندگان اصالحطلب مجلس
و از طراح��ان اصالح قانون من��ع به کارگیری
بازنشس��تگان معتقد است افش��انی هم باید از
پس��ت خ��ود خداحافظی کند .اس��امی برخی
معاونان و ش��هرداران مناطق شهرداری تهران
که بازنشستهاند ولی در حال حاضر مشغول به
کار هستند و باید تعیین تکلیف شوند ،به شرح
مقابل است.

ردیف

اسامی بازنشستگان چمدان به دست در شهرداری تهران

سمت

اسامی

شهردار منطقه یک

1

حبیباهلل تاجیکاسماعیلی

2

رسول کشتپور

شهردار منطقه ۲

3

علیرضا حسینینوکنده

شهردار منطقه 4

4

محسن اسدی

شهردار منطقه ۵

5

عظیم بابایی

شهردار منطقه ۶

6

بهمن نوری

شهردار منطقه 8

7

سیداحمد صفوی

شهردار منطقه ۲۰

8

ولیاهلل شجاعپوریان

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

9

سعید اوحدی

رئیسسازمانفرهنگی – هنریشهرداری تهران

10

محسن پورسیدآقایی

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران

11

سمیعاهلل مکارمحسینی

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

دبی��ر کمیت��ه حمای��ت از کاالی داخلی
شهرداری تهران با بیان اینکه سبد خرید مردم
در م��اه مبارک رمضان  130هزار تومان بوده و
اکنون به  90هزار تومان کاهش یافته اس��ت،
گفت 40 :هزار تومان سبد خرید مردم کوچک
شده است .مسعود سریعالقلم به فارس گفت:
بی��ش از  850تولیدکنن��ده و کارخانه بزرگ
کش��ور با ش��هروند کار میکنن��د .وی درباره
فرآیند ورود کاال به ش��هروند گفت :براس��اس
س��امانهای که طراحی شده و از نیمه دوم سال
 97اجرایی خواهد ش��د تمام شرکتهایی که
میخواهند به ش��هروند کاال عرضه کنند باید
در ای��ن س��امانه اطالعات خ��ود را وارد کنند،
حت��ی کاالهای وارداتی که م��ورد اقبال عموم
مردم هس��تند تا زمانی که برگ س��بز خود را
ارائه ندهند نمیتوانند به ش��هروند کاال دهند.
مدیرعامل فروشگاه شهروند افزود :برای افزایش
قیمتها بشدت تحت فشار هستیم اما تاکنون
مقاومت کردهایم .سریعالقلم با بیان اینکه سبد
خرید مردم در ماه مب��ارک رمضان  130هزار
توم��ان بوده و در حال حاض��ر  90هزار تومان
اس��ت ،گفت 40 :هزار تومان سبد خرید مردم
کوچک شده اس��ت .وی به شوکهای قیمتی
که به برخی کاالها وارد شده اشاره کرد و گفت:
قیمتها به صورت خزنده باال میرود.
جانشینپلیسپیشگیریتهران:

بیشترین سرقتهای پایتخت
مربوط خودرو است

جانشین پلیس پیش��گیری تهران سرقت
قطعات و محتویات داخل خ��ودرو را در صدر
جرائم س��رقت  ۴ماه نخست س��ال جاری در
ش��هر تهران اعالم کرد و از اج��رای طرح ویژه
برای پیش��گیری و مقابله با این نوع جرم خبر
داد .به گزارش میزان ،س��رهنگ س��یدمحمد
حسینی اظهار داشت :بیشترین نوع سرقت در
شهر تهران در  ۴ماه نخست سال جاری سرقت
قطع��ات و محتوی��ات داخل خ��ودرو بوده که
طرحهای ویژه عملیاتی برای پیشگیری و مقابله
با آن را به کالنتریها ابالغ کردهایم .ضمن آنکه
همکاری شهروندان و رعایت نکات پیشگیرانه
میتواند ما را در اجرای این طرح یاری کند.
نظاموظیفه
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد

زمان اجرای مقررات
کسرخدمتهای جدید سربازی

جانش��ین رئیس سازمان وظیفه عمومی
ناجا زمان اجرای طرح جدید کسرخدمتهای
رزمندگی ،ایثارگری و آزادگی را تشریح کرد.
س��ردار ابراهیم کریمی درب��اره زمان اجرای
مقررات جدید کس��رخدمتهای ناش��ی از
رزمندگ��ی ،ایثارگ��ری و آزادگ��ی والدی��ن
مشموالن به ایسنا اظهار داشت:سال گذشته
ب��ود که قوانین مربوط به کس��رخدمتهای
ناش��ی از ایثارگری ،رزمندگ��ی و آزادگی با
نظر نماین��دگان مجلس تغییر کرد و بر این
اس��اس تنها در هر س��ال  ۲۰هزار نفری که
دارای بیشترین امتیاز بودند میتوانستند از
این کسر خدمتها بهرهمند شوند ،موضوعی
که مورد اعتراض بس��یاری از مشموالن قرار
گرفت و خود ما نیز موافق آن نبودیم .وی با
بیان اینکه برای تغییر در این قانون جلسات
متع��ددی در س��تادکل نیروهای مس��لح و
مجل��س برگ��زار ش��د ،اف��زود :در نهایت با
هماهنگیهای انجام شده ،تصمیم به اجرای
طرحی جدید درباره کسرخدمتهای ناشی
از ایثارگ��ری ،آزادگ��ی و رزمندگی والدین
مشموالن گرفته و مقرر شد به ازای هر یک
ماه سابقه اسارت و رزمندگی و نیز به ازای هر
یک درصد جانبازی ۱۲ ،روز کسر خدمت به
فرزندان این افراد داده شود .جانشین رئیس
س��ازمان وظیفه عمومی ناج��ا با بیان اینکه
همه موافق این طرح جدید هس��تیم ،گفت:
ای��ن ط��رح در روزهای آینده ب��رای اجرا به
سازمان وظیفه عمومی ناجا ابالغ خواهد شد.
به گفته کریمی ،در اجرای طرح جدید ،دیگر
تفاوتی ندارد که فردی یک ماه سابقه داشته
یا  ۲۰ماه و به هر فرد ،متناسب با سابقهاش
کسر خدمت داده خواهد شد .جانشین رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا ،درباره اینکه آیا
سربازان در حال خدمت نیز میتوانند از این
مقررات جدید بهرهمند شوند ،گفت :سربازان
در حال خدمت نیز میتوانند درخواست خود
را ب��ه یگان محل خدمت ارائه کرده و از این
کسرخدمتها بهرهمند شوند.

