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اجتماعي

وطن امروز شماره 2515

یکشنبه  28مرداد 1397

زیارت

آوای شهر

با حضور در حرم علوی انجام شد

بازدید سردار سلیمانی
از صحن حضرت زهرا

(س)

سردار سرلشکر قاس��م سلیمانی از مراحل
تکمیلی طرح توس��عه حرم مطه��ر علوی که
بهدس��ت متخصصان ایرانی در حال اجراست،
دیدن کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی از مراحل
تکمیلی طرح توس��عه حرم مطه��ر علوی که
بهدس��ت متخصصان ایرانی در حال اجراست،
دیدن کرد .در این بازدید ،حسن پالرک ،رئیس
س��تاد بازسازی عتبات عالیات گزارشی از روند
اجرای ط��رح ،چگونگی تامین مصالح پروژه از
صنایع داخلی ،هزینهکرد نذورات مردمی جهت
رونق بخشیدن به صنایع داخلی و ویژگیهای
رفاهی و فنی پروژه ارائه کرد .س��ردار سلیمانی
نیز با حضور در جمع عوام��ل اجرایی طرح از
زحمات دس��تاندرکاران و حمایتهای مادی
و معن��وی خیرین و ناذران تجلیل کرد .صحن
حضرت زهرا(س) در نجف اشرف در جوار حرم
علوی و بخشی از طرح توسعه جامع این حرم
اس��ت که چند سالی است چش��مها را نوازش
داده و در ماهه��ای آینده نقاب از رخ برداش��ته
و میزبانی از زائران امیرالمومنین (ع) را تسهیل
میکن��د .محوط��ه این صح��ن از محل مقام
حضرت زینالعابدین (ع) شروع شده و تا محل
فعلی حرم مطهر امیرالمومنین(ع) ادامه مییابد
و طراحی آن به نحوی است که ۶۰درصد زائران
حرم مطهر از همین ورودی وارد خواهند شد.
کوتاه و گویا
اسامی فیلمها و پویانماییهای نامزد دریافت
جایزه جش��نواره دوس��االنه فیلم کودک برای
کودک (قاصدک) کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان اعالم شد .هیات داوران این جشنواره
پس از بازبینی و بررسی بیش از  620اثر رسیده
به دبیرخانه این جشنواره 50 ،فیلم را به عنوان
نامزدهای حضور در المپیاد فیلمسازی نوجوانان
و دریاف��ت جای��زه این روی��داد هنری معرفی
کردند .بر اساس این گزارش ،داوران در بخش
فیلمهای زنده تولید شده از سوی کودکان 24
فیلم را از میان  142فیلم کوتاه 13 ،مستند و
 57فیلم مربوط به بخش مروری بر جش��نواره
انتخاب و در بخش آثار پویانمایی نیز  26اثر را
نیز از میان  416پویانمایی رسیده به دبیرخانه
معرفی کردند.
امیرهوش��نگ گلمحمدی ،مع��اون فنی و
عمرانی شهرداری منطقه  3تهران گفت :مطابق
تدابیر ش��هردار این منطقه ب��ا هدف تجمیع
فعالیتها در قراردادهای��ی جامع ،قراردادهای
نگهداشت آس��فالت معابر در نواحی ششگانه،
طی برگزاری تش��ریفات مناقصه عمومی به 3
پیمانکار واگذار شد و به نحوی مدیریت شد که
هر پیمانکار مسؤولیت نگهداشت معابر آسفالتی
 2ناحیه را داشته باشد.
بیس��تمین کنگره بینالمللی تازههای قلب
و عروق ب��ه همت انجمن آترواس��کلروز ایران
در روزهای  ۲۰تا  ۲۳ش��هریور  ۹۷در س��الن
همایشه��ای بینالملل��ی برج می�لاد برگزار
میشود.
س��میه حاجوی ،ش��هردار منطقه  7تهران
گفت :همراس��تا با سیاس��ت مدیریت شهری
تهران درباره توزیع عادالنه امکانات و خدمات با
نگاه ویژه به محالت کمبرخوردار افزایش سرانه
فضای سبز منطقه بویژه در محالت کمبرخوردار
در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از
کشف کاالهای احتکار ش��ده از  14انبار خبر
داد .محمود احمدی گفت :با همکاری س��ایر
دس��تگاههای متولی تاکنون از  300انبار کاال
بازرسی شده که از این تعداد  14انبار ،کاالهای
ضروری مردم را احتکار کرده بودند .وی افزود:
با کش��ف این انباره��ا  5پرونده ب��ه تعزیرات
حکومتی اس��تان ارسال شد که برای  3پرونده
حکم صادر شد و برای  2پرونده دیگر نیز پس
از انجام اس��تعالمات طی روزهای آینده حکم
صادر میشود.
اس��تاد دانشگاه شهید بهش��تی گفت :برای
اجتماعی ش��دن مبارزه با م��واد مخدر باید با
مردمی کردن مقابله با اعتیاد و انس��جام همه
س��ازمانهای مس��ؤول ،قدمه��ای موثرت��ری
برداش��ت .س��یروس باهر افزود :ستاد مبارزه با
موادمخدر تا امروز با اطالعرسانی و آگاهسازی
و متمرکز ک��ردن امکانات نرمافزاری در زمینه
سیاستگذاریها ،نقش موثری در پیشگیری از
اعتیاد ایفا کرده اما با توجه به حجم گس��ترده
تهاجم فرهنگی مص��رف موادمخدر صنعتی و
شیمیایی باید امر مبارزه اجتماعی با اعتیاد به
شکل وسیع و از طریق مردمی کردن و انسجام
همه سازمانهای دستاندرکار انجام شود.

عضو شورای شهر خبر داد

نامگذاری مکانی
به نام عزتاهلل انتظامی

گزارشی درباره موج انتصابات شهردار تهران
همزمان با قوت گرفتن خداحافظی او با شهرداری

حکمفشانی
افشانی!

گروه اجتماعی :ای��ن روزها که رفتن «محمدعلی
افشانی» از ش��هرداری پایتخت با توجه به مصوبه
منع بهکارگیری بازنشس��تگان و تایید کلیات آن
توس��ط ش��ورای نگهبان قوت گرفته است ،صدور
احکام عزل و نصب مدی��ران ردههای گوناگون در
سازمان شهرداری پایتخت هم شدت گرفته است.
این موضوعی اس��ت که کارشناسان حوزه شهری
آن هم در ش��رایطی که وضعیت رفتن افش��انی از
شهرداری از یک س��و قوت گرفته است و از طرف
دیگر طرح ارسال استفساریه به مجلس در دستور
کار مدیریت شهری قرار دارد ،نسبت به آن ابهاماتی
دارند .براستی چه ضرورتی احساس شده است که
افشانی در شرایطی لرزان حکمهای پیدرپی برای
مجموعه تحت مدیریتش صادر میکند؟
■■انتصاب  2معاون جدید

در ادامه موج انتصابات در ش��هرداری ،مصطفی
س��لیمی با حکم افشانی ،جایگزین مجتبی یزدانی،
معاون خدمات ش��هری و محیطزیس��ت شهرداری
تهران ش��د و ش��اپور رس��تمی نیز بهعنوان معاون

گ�روه اجتماعی :فرمان��ده نیروی
پلیس
انتظام��ی با تأکید بر اینکه امنیت
زائران در مراس��م اربعین حس��ینی(ع) خط قرمز
پلیس اس��ت ،اظهار داش��ت ناجا از تم��ام توان و
ظرفیت خود برای تسهیل روند تردد و امنیت زائران
در مراسم اربعین حسینی(ع) استفاده خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،س��ردار اش��تری در
چهاردهمین جلس��ه قرارگاه مرک��زی اربعین
حس��ینی(ع) با بیان اینکه برق��راری امنیت در
کشور از مهمترین مطالبات مردم به شمار میرود،
افزود :نیروی انتظامی از جمله س��ازمانیهایی
است که بیش��ترین تماس را با مردم دارد و در
طول سال میلیونها خدمت به هموطنان ارائه

آژیر

هماهنگی و امور مناطق ش��هرداری تهران منصوب
شد ،همچنین عبدالرضا گلپایگانی با حکم شهردار
پایتخ��ت به س��مت قائممقام معاون شهرس��ازی و
معماری شهرداری تهران منصوب شد.
■■به دور از اقتضای شرایط

اما در همین باره «محمد اعتمادی» ،کارشناس
حوزه شهری و استاد دانشگاه بر این باور است که یک
مدیر در منصب ریاست بر یک سازمان این اختیار را
دارد که عزل و نصبهایی را با توجه به تشخیص خود
یا پیش��نهاد دیگران انجام دهد اما شرایط با شرایط
فرق دارد .اعتمادی به «وطن امروز» میگوید :شرایط
این روزهای مدیریت شهردار پایتخت به گونهای است
که رفتن یا ماندن وی در ابهام قرار دارد و مش��خص
نیست آیا افشانی در شهرداری پایتخت ماندنی است
یا رفتنی!
بنا بر اظهارات وی ،اقتضای شرایط این روزهای
افش��انی این است که با توجه به وضعیتش ،برای
ع��زل و نصبها کمی تامل کند و از صدور احکام
شتابان پرهیز کند .این استاد دانشگاه معتقد است

در صورت رفتن افش��انی از ش��هرداری پایتخت
سیس��تم مدیریتی در مجموعه عظیم��ی به نام
ش��هرداری پایتخت دچار مشکالتی میشود ،چرا
ک��ه از یک ط��رف مدیرانی حض��ور دارند که در
اصطالح هنوز مهر حکم آنها خش��ک نشده است
و مدت زمان کوتاهی اس��ت بر مس��ند مدیریت
یک واحد یا معاونت تکیه زدهاند و از س��وی دیگر
ش��هردار آینده پایتخ��ت این تمای��ل را دارد که
نیروه��ا ،مدیران و معاونانی را با توجه به ش��رایط
و نظرات خود انتخاب کند و همین موضوع باعث
ایجاد مشکالتی در بدنه مدیریتی میشود.
■■به کجا چنین شتابان

کارشناسان بر این باورند که محمدعلی افشانی،
ش��هردار پایتخت برای ص��دور احکام در مجموعه
تحت مدیریتش باید کمی با تامل و صبوری رفتار
کند ،چرا که اگر این احتمال وجود داشته باشد که
وی در مجموعه شهری ادامه فعالیت داشته باشد به
اندازه کافی وقت برای صدور احکام است و میتواند
مدیران بخشهای گوناگون را آنطور که میخواهد

فرمانده ناجا تأکید کرد

بازگشایی مرز خسروی منوط به توافق با عراق
میدهد .وی ب��ا تأکید بر
اینک��ه نی��روی انتظامی
بای��د مأم��ن ام��ن مردم
باش��د ،خاطرنش��ان کرد:
در س��الهای اخیر پلیس
توانس��ته با اعتمادسازی،
مش��ارکت مردم را در برق��راری امنیت همراه و
همگام س��ازد که نتیجه آن امنیت قابل قبولی
اس��ت که امروز کش��ورمان در بین کشورهای

همج��وار از آن برخوردار
اس��ت .فرمان��ده نیروی
انتظامی با اشاره به نزدیک
ش��دن به ماههای محرم،
صف��ر و کنگ��ره عظی��م
اربعین حسینی(ع) اظهار
داشت :اربعین حسینی(ع) از جمله بزرگترین
عملیاتهای خدماترس��انی پلی��س به مردم
به ش��مار میرود که از نظر کمی و کیفی تاثیر

تغییر دهد ،البته ناگفته نماند که این موضوع تنها
به تغییر ،جابهجایی و صدور یک حکم برای معاون
ش��هردار خالصه نمیش��ود و ای��ن احتمال وجود
دارد که آن مدی��ر و معاون هم در داخل مجموعه
مدیریتی خود از یک رئیس دفتر تا مدیران میانی
خ��ود را تغییر دهد و به همین ص��ورت موجی از
تغییرات در درون س��اختار مدیریتی یک سازمان
ایجاد میش��ود که بیش��ک برای مدیریت بعدی
مشکلساز خواهد بود.

گروه اجتماعی :فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف  9انبار احتکار
کاالهای اساسی در شهرستان ری خبر داد .سردار حسین رحیمی،
فرمانده انتظامی تهران روز شنبه از انبارهای کاالهای احتکار شده که
توسط پلیس آگاهی تهران و پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز شناسایی
و کشف شده بودند ،بازرسی به عمل آورد .در ادامه این بازرسی ،سردار
حسین رحیمی در ارتباط با انبار کاالهای احتکار شده مانند الستیک،
برنج و اقالم غذایی در شهرستان ری و کهریزک به باشگاه خبرنگاران
اظهار داشت :طی عملیاتی که هفته گذشته نیروهای پلیس آگاهی
ته��ران به همراه پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز کرده بودند9 ،
دارو

مشکلآسایشگاهکهریزکدرتأمیندارو

قائممقام مرکز آموزش��ی علمی-
کاربردی آسایش��گاه کهریزک با
اشاره به اینکه بیش از  3هزار قلم
دارو در آسایشگاه کهریزک مصرف
میش��ود ،گفت یکی از مشکالت
اساس��ی این مجموع��ه تأمین دارو در آسایش��گاه
کهریزک است .به گزارش تسنیم ،فریبرز بختیاری
اظهار داشت :آسایشگاه کهریزک درباره تأمین دارو
برای افراد خود با مش��کل روبهرو است و امیدواریم
در این زمینه دس��تگاههای متول��ی از جمله وزارت
بهداشت تعامل بهتری با این مجموعه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته  3میلیارد تومان در
بخش دارو هزینه شده است ،گفت :یکی از مشکالت
آسایشگاه کهریزک تامین داروی بیماران خاص است
که البته ما با این مشکل همیشه روبهرو هستیم.
هالل احمر گ�روه اجتماعی :دبیرکل جمعیت
هاللاحم��ر گف��ت :پوی��ش «نذر
آب» در سیستانوبلوچس��تان در  3مح��ور
خری��د مخ��ازن آب ب��رای  ۵۲۱روس��تا ،توزی��ع
 ۵۰هزار بس��ته غذایی و اعزام کاروانهای سالمت،
اجرا میشود .به گزارش مهر ،محمود محمدینسب
افزود :کمک به مردمی که از موضوع خشکس��الی
آس��یب دیدهاند در استان سیس��تان و بلوچستان
آغاز ش��د ،چرا که در مطالعات و بررسیهای اولیه،

نیمکت

افزایش ساعات اشتغال معلمان بازنشسته

مع��اون توس��عه مدیری��ت و
پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش
گفت به منظور اس��تفاده از توان
و ظرفیت معلمان بازنشس��ته با
هماهنگی بهعمل آمده با سازمان
اداری و استخدامی کشور ،مجوز بهکارگیری این
افراد به میزان حداکثر  14ساعت در هفته اخذ شد
که از ابتدای مهرماه سال جاری عملیاتی میشود.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،عل��ی اللهیارترکمن
اف��زود :این اق��دام در راس��تای ارتق��ای کیفیت
آموزشوپ��رورش و اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت
معلمان بازنشسته انجام خواهد شد که از ابتدای
مهرماه سال جاری عملیاتی میشود .اللهیار افزود:
پیش از این سقف مجاز برای بهکارگیری معلمان
بازنشسته  8ساعت در هفته بود.

شهرداری مجوز ساخت در بافت
فرسوده را تسهیل کند

تعیین تکلیف شهردار پس از اعالم نظر شورای نگهبان
شهردار تهران روز گذش�ته در پاسخ به سؤالی
درباره قان�ون منع بهکارگیری بازنشس�تگان و
تعیینتکلیف شهردار تهران گفت :در حال حاضر
این قانون به مجلس برگش�ت داده شده تا آنها
اعالم نظر کنند .پس از نظر نهایی شورای نگهبان
آن زمان مشخص میشود این قانون شامل حال
چه افرادی میشود.

بسزایی در داخل و خارج از کشور دارد و از جمله
مراسمهای کمنظیر در بین کشورهای جهان به
حس��اب میآید .وی با بیان اینکه تأمین امنیت
زائران در اربعین حسینی(ع) برای نظام جمهوری
اسالمی ایران مهم و حیثیتی است و تاثیر جهانی
دارد ،خاطرنشان کرد :مراسم اربعین حسینی (ع)
ریشه در اعتقادات مذهبی دارد و باید با تمام توان
و ظرفیت در برگزاری هرچه باشکوهتر آن تالش
کنیم .فرمانده نیروی انتظامی در ادامه از آمادگی
کامل پلیس برای ارائه خدمات به زائران در مرز
خسروی خبر داد و گفت :در صورت توافق بین
 2کش��ور به زائران اجازه ت��ردد از این مرز داده
خواهد شد.

معاون فن��ی و عمرانی فرمان��داری تهران با
بیان اینکه به امالک دارای پایان کار باید س��ند
ارائه ش��ود ،گفت مردم باید توس��ط شهرداری
و ب��دون معطلی مجوزهای الزم برای س��اخت
واحدهای خود را کسب کنند .غالمحسین آرام
در ارتباط با این مشکل که در اکثر مناطق تهران
ساختوساز در بافت فرس��وده با عدم همکاری
سازمان شهرداری و در کنار آن میراث فرهنگی
مواجه است ،به فارس گفت :مشکل ساختوساز
در بافتهای��ی به عنوان می��راث فرهنگی اکثرا ً
در منطقه  ۱۲و دیگر مناطق مرکزی مش��اهده
میش��ود .وی در ادامه افزود :هرچند بافتهایی
که توسط اداره میراث فرهنگی اجازه ساختوساز
پیدا نمیکنند در مناطق دیگر وجود دارند ولی
بهتر است بافت تاریخی که به ثبت رسیده با بافت
قدیمی اشتباه گرفته نشود و مجوز ساخت برای
آنها صادر شود .معاون فنی و عمرانی فرمانداری
ته��ران گفت :بافتهایی که ب��ه عنوان تاریخی
به ثبت ملی رس��یدهاند اجازه ساختوس��از در
آنها وجود ندارد و س��ازمان میراث فرهنگی باید
آنان را تعیینتکلیف کند .یا باید تملک شوند یا
اینکه اجازه مرمت به مردم داده شود .آرام افزود:
سازمان میراث فرهنگی نباید همه ساختمانهای
با قدمت باال را ش��امل بافت تاریخی بداند ،بویژه
در منطقه  ۱۲و بازار تهران باید اجازه ساختوساز
داده شود .وی ادامه داد :شهرداری مکلف است با
مردم همکاریهای الزم را داشته باشد و در ارائه
مجوز به بافتهای قدیمی نیازی به اس��تعالم از
میراث فرهنگی نیست.
مدیرکل زندانهای استان تهران خبر داد

وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت(صم��ت) و اداره تعزیرات حکومتی
استان تهران قرار خواهد گرفت.

نظاموظيفه

 700سرباز ماهر به وزارت علوم میروند

براساس تفاهمنامه منعقده بین
وزارت علوم با ستاد کل نیروهای
مس��لح در چارچ��وب آییننامه
اجرایی بهرهمندی مش��موالن از
تسهیالت خدمتی س��رباز ماهر،
 700مش��مول جذب این وزارتخانه میش��وند .به
گزارش ایرنا ،مدیرکل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه
وزارت علوم افزود :امسال  300نفر به صورت سرباز
آزمایشگاه 300 ،نفر به صورت سرباز محقق (دستیار
پژوهشی) و یکصد نفر دیگر به صورت سربازمربی
جذب میش��وند .محمدس��عید س��یف در بخش
دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت بررسی
صالحیت حرفهای در کش��ور اظهار کرد :موضوع
صالحیت حرفهای در کش��ور بیدروپیکر اس��ت و
برای هماهنگی نظام آموزشی باید ساماندهی شود.

اجرای پویش«نذر آب» در شرق کشور
صحنههای تلخی از ع��وارض بیآبی و عدم تامین
آب ش��رب در این استان دیده شد .محمدینسب
در ادام��ه اظهار ک��رد :در مطالعه نیازهای اس��تان
سیستانوبلوچستان مشخص ش��د  ۵۲۱روستای
اس��تان برای تامین آب ش��رب روزانه با مشکالت
ج��دی مواجهند ،بنابراین هاللاحمر متناس��ب با

معاون فرمانداری تهران:

نماینزدیک

کشف  9انبار احتکار کاال به ارزش  320میلیارد تومان
انبار که کاالهای اساسی و ضروری در آنها احتکار شده بود ،شناسایی
و کشف شد که در همین راستا بالغ بر  8هزار و  800تن انواع برنج
خارجی در یک انبار ،یک هزار و  473تن عدس در  2انبار 150 ،تن
ب امدیاف 60 ،هزار
چای 106 ،تن زردچوبه 3 ،هزار و  600تن چو 
تن الستیک و  220هزار عدد رینگ که جمعا ارزش مالی این اقالم به
ارزش  320میلیارد تومان است از این انبارها کشف شد .وی افزود :در
ارتباط با این مساله پلیس مبارزه جدی با متخلفان را در دستور کار
خود قرار داده است .سردار رحیمی همچنین در پاسخ به این سوال
که تکلیف این کاالها چه میشود؟ گفت :همه این کاالها در اختیار

رئیس کمیته میراث فرهنگی
شورای شهر تهران از نامگذاری
مکانی به نام عزتاهلل انتظامی
خبر داد .حس��ن خلیلآبادی
ضم��ن تس��لیت درگذش��ت
عزتاهلل انتظامی و ضیاءالدین دری به ایسنا گفت:
هنرمندانی همچون عزتاهلل انتظامی و ضیاءالدین
دری بر گردن هنر این کش��ور حق دارند و الزم
است یادبودی درخور ش��أن آنها در شهر تهران
ایجاد ش��ود .وی با بیان اینکه با آغاز کار ش��ورا
پیشنهاد نامگذاری مکانی به نام عزتاهلل انتظامی
و ضیاءالدی��ن دری را به کمیس��یون نامگذاری
خواه��د داد ،گفت :ای��ن دو بزرگوار از اهالی هنر
و صاحبن��ام و اس��تاد بودند و بای��د از مقام آنها
تجلیل شود و یکی از راههای تجلیل نیز نامگذاری
خیابان ،ساختمان یا بوستانی برای گرامیداشت
یاد و نام آنهاست .رئیس کمیته میراث فرهنگی
ش��ورای ش��هر تهران اف��زود :این پیش��نهاد در
کمیسیون نامگذاری شورای شهر مطرح خواهد
شد تا نامگذاری خیابانی به نام عزتاهلل انتظامی
در دستور کار جانمایی قرار گیرد.

جمعیت روستاها و سرانه مصرف روزانه آب ،وظیفه
تامین مخازن آب این روس��تاها را برعهده گرفت تا
با هم��کاری اداره آب و فاضالب روس��تایی ،میزان
آب الزم ای��ن مخازن برای دسترس��ی مردم تامین
ش��ود .وی به خدمات دیگر هاللاحمر در اس��تان
سیستانوبلوچس��تان در راس��تای اج��رای پویش

قضایی

تشکیل پرونده قصور برای  ۵۲۱پزشک

مدیرکل پزش��کی قانونی استان
ته��ران از تش��کیل پرونده قصور
ب��رای  ۵۲۱پزش��ک در پایتخت
طی  ۳ماه نخس��ت س��ال جاری
خب��ر داد و گفت جراحان زنان و
زایمان در صدر میزان شکایتها قرار دارند .مسعود
قادیپاش��ا درباره میزان ش��کایت از پزش��کان در
پزشکی قانونی به فارس گفت :در  3ماه نخست سال
جاری  ۵۲۱مورد ش��کایت از پزشکان در پزشکی
قانونی مورد بررس��ی قرار گرفت و برای آنها پرونده
تشکیل شد .وی افزود :بیشترین میزان شکایت از
پزش��کان به ترتیب مرتبط با جراح زنان و زایمان،
جراحان پالستیک ،جراحان عمومی ،متخصصان
ارتوپدی ،متخصصان بیهوشی و متخصصان مغز و
اعصاب بوده است.
«نذر آب» هم اشاره کرد و گفت :اعزام کاروانهای
سالمت با حضور پزشکان متخصص ،فوق تخصص،
پیراپزش��کان و پرستاران به همراه دارو و تجهیزات
درمانی الزم از  ۱۹اس��تان کشور به  ۱۹شهرستان
سیستانوبلوچستان ،خدمت دیگری بود که انجام
و با استقبال خوبی از سوی مردم استان مواجه شد.
دبیرکل جمعیت هاللاحمر همچنین خدمت سوم
هاللاحمر در قالب پویش نذر آب را توزیع  ۵۰هزار
بسته غذایی یکماهه میان مردم عنوان کرد.

تجهیز هواخوری زندانها به دوربین

مدیرکل زندانهای اس��تان ته��ران از برنامه
زندانه��ای تهران برای تجهیز تمام هواخوریها
به دوربی��ن بعد از قتل وحید م��رادی خبر داد.
به گزارش تس��نیم ،مصطفی محبی درباره قتل
وحید مرادی و ورود و خروج اشیای غیرمجاز به
داخ��ل زندانها اظهار کرد :بای��د دید که ع ِّده و
ُع ّده و تجهیزات ما چقدر اس��ت .ما در حد توان
خود سعی داریم از ورود و خروج اشیای ممنوعه
جلوگیری کنیم .با توجه و امکانات و نیروی خود
س��عی میکنیم امنیت زندانها را باال ببریم اما
هیچ موقع ادعا نداریم کارهایمان بدون مشکل
است .وی اضافه کرد :در بحث وحید مرادی ،اموال
خاصی وارد زندان نشده است .کسی که از قاشق
و چنگال و چاق��وی میوهخوری به عنوان تیزی
استفاده میکند چه کنیم؟ شما میگویید چاقو
برای میوه خوردن به زندانی ندهیم؟ وقتی از کنار
تختها استفاده کرده و تیزی درست میکنند آن
هم خارج از دی��د زندانبانها ،ما چه باید کنیم؟
مدیرکل زندانهای استان تهران گفت :سعی ما بر
این است بقیه هواخوریها را نیز بعد از این حادثه
ب��ه دوربین تجهیز کنیم .وقتی یک دوربینی که
 2/5میلیون بوده و االن  15میلیون تومان شده
است و این در حالی است که در سالهای گذشته
در بحث تعمیر و تجهیز بودجهای به ما داده نشده
است .وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد
دس��تگاههای ایکس ری زندانهای تهران اظهار
داش��ت 3 :دستگاه داریم و اینها هم خراب است.
یک بودجهای هم به ما دادند که درست کنیم که
به تحریمها و این اتفاقات خورد؛ در تالش هستیم
این  3دستگاه را تعمیر کنیم.

