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اجتماعي

وطن امروز شماره 2520

نبضجامعه

دوشنبه  5شهریور 1397

هشتادودومین جلسه شورای شهر با حاشیههای متفاوتی همراه شد

عذرخواهی از مردم

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

افزایش ۶۰درصدی
هزینه سفرهای عتبات

معاون کمیته امداد خبر داد

آغاز جشن عاطفهها از  ۱۵شهریور

معاون مش��ارکتهای مردمی کمیته امداد
ام��ام خمین��ی(ره) از آغاز جش��ن عاطفهها از
 ۱۵ش��هریورماه خبر داد و گفت :این جش��ن
در روزه��ای  ۱۵و  ۱۶ش��هریورماه در س��طح
شهرها و  ۱۱مهرماه در مدارس برگزار میشود.
به گزارش مهر ،علیرضا عسگریان به برگزاری
جش��ن عاطفهها اش��اره کرد و گفت :برگزاری
این جشن در ش��هریورماه یکی از برنامههایی
است که هر سال کمیته امداد با نزدیک شدن
به س��ال تحصیلی برای کمک به دانشآموزان
نیازمند برگزار میکند و امسال نیز این جشن
برگزار میشود که امیدواریم رسانهها برای بهتر
کمک کردن به محرومان با ما همکاری کنند.
عسگریان افزود :پیشبینی میشود در جشن
عاطفههای امس��ال نس��بت به س��ال گذشته
 ۳۰درصد افزایش کمکهای مردمی داش��ته
باش��یم .جش��ن عاطفهها به طور متمرکز روز
 ۱۵شهریور در سطح ش��هرها آغاز میشود و
روز  ۱۶شهریورماه نیز در مصالهای نماز جمعه
و  ۱۱مهرماه نیز این جش��ن در مدارس برگزار
خواهد شد .وی با اشاره به اینکه سال گذشته
 ۸۰میلی��ارد تومان کمک نق��دی و غیرنقدی
جمعآوری ش��د ،گف��ت :در کمکهای نقدی
دس��ت ما بازتر اس��ت و در صورت کمکهای
غیرنقدی نیز درخواست میکنیم اجناس نو اهدا
شود .عسگریان با اشاره به اینکه در حال حاضر
 ۸۲۰هزار حامی داریم ،گفت ۱۵۰ :هزار یتیم و
 ۱۴۰ه��زار خانواده در طرح محس��نین تحت
پوشش ما هستند که به طور متوسط هر یتیم
 4حامی دارد و متوسط کمکهای حامیان به
این ایتام  ۳۰هزار تومان در ماه است که با توجه
به تع��داد حامیان ،میزان کمکها نیز متفاوت
خواهد بود.

کوتاه و گویا

ششمین س��مپوزیوم بینالمللی صرع با
حضور جمع��ی از متخصصان داخلی و خارجی
و مدی��ران بنی��اد ش��هید و امور ایثارگ��ران در
بیمارستان خاتماالنبیا(ص) برگزار شد.
نمایش��گاه ش��هریورماه کتابخانه مرجع
کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان با
عن��وان مجس��مههای کاغذی ب��ه منتخبی از
کتابهای پاپآپ (متحرک و سهبعدی) فارسی
و غیرفارس��ی اختص��اص یافته اس��ت .در این
نمایش��گاه  40عنوان کتاب به نمایش گذاشته
شده که از این میان  27عنوان کتاب غیرفارسی
و  13عنوان آن فارسی است.
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هروند از آغ��از
جش��نواره ف��روش فوقالع��اده با عن��وان «به
مدرس��ه برمیگردم» در فروشگاههای شهروند
خبر داد .مس��عود سریعالقلم با اش��اره به آغاز
فروش فوقالعاده ش��هروند گفت :این جشنواره
به مناس��بت بازگش��ایی مدارس با عنوان «به
مدرس��ه برمیگ��ردم» از  20مردادماه در تمام
فروشگاههای شهروند آغاز شده و تا  13مهرماه
ادامه خواهد داشت.
س��یدعلیرضا فاطمیانپ��ور ،مدیر
فرهنگی  -هنری شهرداری منطقه  ۱۲تهران از
برگزاری مجموعهبرنامههای مناسبتی دهه والیت
خبر داد و گف��ت :در دهه والی��ت برنامههایی با
موضوع امامت و والیت همچون نمایشگاه ،مسابقه
عکس ،جش��نواره نقاالن علوی ،دی��دار با خانواده
سادات ش��هید و جش��ن بزرگ والیت در مراکز
فرهنگی-هنریمنطقه۱۲تهران برگزارمیشود.

گروه اجتماعی :روز گذش��ته هشتاد و دومین جلسه
شورای شهر تهران با حاشیههای متفاوتی همراه شد؛
از اظهار نظر عجیب یکی از اعضای شورای شهر درباره
هزینه برای اربعین تا عذرخواهی محس��ن هاشمی
رئیس ش��ورای ش��هر و زهرا نژادبه��رام عضو هیأت
رئیسه شورا از مردم به دلیل اینکه شورای شهر پنجم
نتوانسته آنطور که باید انتظارات را برآورده کند.
■■تداوم ریاست هاشمی

روز گذشته محسن هاشمی در دومین سال شورای
پنجم ،تنها کاندیدای ریاس��ت شورای اسالمی شهر
تهران شد و با کس��ب  ۲۱رای همچنان رئیس ماند.
همچنین اعضای هیاترئیسه شورا برای دومین سال
انتخاب شدند .محسن هاشمی ،رئیس فعلی شورای
شهر تهران تنها کاندیدای دوره دوم ریاست شورا بود
ک��ه با  ۲۱رای همچنان رئیس مان��د .ابراهیم امینی
نیز تنها کاندیدای نایبرئیس��ی ش��ورای شهر تهران
بود ک��ه با  ۲۰رای همچنان نایبرئی��س ماند .بهاره
آروین و زهرا نژادبهرام نیز منش��یهای هیاترئیسه
شورای ش��هر تهران ش��دند .در همین حال ،رئیس
شورای ش��هر تهران در پایان جلسه ش��ورا در جمع
خبرنگاران گفت :ما حداکثر تالشمان را میکنیم که
افشانی در شهرداری بماند و آنچه مشخص است این
اس��ت که افشانی در شهرداری ماندنی است .محسن
هاش��می افزود 2 :فوریت الیحه ن��رخ طرح ترافیک
ب��رای آژانسها و وانتبارها و حمل بار مطرح ش��د و
به تصویب رس��ید .وی گفت :درباره برگزاری مراسم
اربعین نیز کمک شهرداری به این مراسم مطرح شد
که یک فوریت آن به تصویب رس��ید .هاشمی درباره

نماینزدیک
عذرخواهیمیکنم
رئیس ش�ورای شهر در جمع خبرنگاران گفت :از همه شهروندان عذرخواهی میکنم،
چرا که آنطور که ش�هروندان انتظار داش�تند با توجه به آن رأیی که به اعضای شورای
پنجم دادند ،نتوانستیم پاسخگوی انتظارات آنها باشیم .به گفته وی ،در بخش نگهداشت
شهرداری موفق عمل شده و در بخش سرمایهگذاری کمی ضعف وجود داشت که یکی
از دالیل اصلی آن نبود ثبات در مدیریت شهری بود .هاشمی ادامه داد :بدهی به سیستم
بانکی ،رکود اقتصادی و تحریمهای اقتصادی نیز در نرسیدن به هدفگذاری معین شده در سرمایهگذاری
در شهر تاثیرگذار بود که البته فعالیتهای خوبی در این زمینه در حال انجام است .به گفته هاشمی ،تهران
با بیش از  ۱۴میلیون جمعیت در روز و امکانات و وسعتش فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری است .وی
در ادامه با اشاره به پایان یافتن سال نخست فعالیت شورای پنجم شهر تهران گفت در جلسه بعدی شورا
محمود میرلوحی ،معاون اجرایی گزارش مبسوطی درباره عملکرد سال گذشته شورا در صحن ارائه خواهد
کرد .هاشمی با بیان اینکه باید در سال دوم تالش مضاعفی انجام شود ،خاطرنشان کرد :از شهروندان به
دلیل هر نوع کمبود و نقص در عملکرد شورای شهر با توجه به انتظارات بحق آنها عذرخواهی میکنم.
عالوه بر این زهرا نژادبهرام ،عضو هیاترئیسه شورا در نطقی پیش از دستور در هشتاد و دومین جلسه
شورای اسالمی شهر تهران ،درباره عملکرد یک ساله شورای پنجم گفت :مگر میشود مشکالت و مسائل
مردم را ندید و فریاد مسؤولیت و تعهد سر داد؟ ممکن است این سوال بخش اعظمی از مردم باشد؛ آیا
ش�ورا به سکوت نشسته؟ وی خطاب به ش�هروندان تهرانی اظهار داشت :مردم عزیز! من از شما پوزش
میخواهم بهخاطر همه قصوری که انجام ش�د .عضو هیاترئیسه ش�ورا ادامه داد :بهرغم تالشهایی که
ش�ورای پنجم انجام داد ،نقدهایی هم بر آن وارد است؛ انتخاب  2شهردار ،سرعت شورا را گرفت؛ مردم
عزیز ما از شما پوزش میخواهیم.

سرانجام حضور افشانی در شهرداری تهران هم اظهار
داشت :ما حداکثر تالش را انجام میدهیم تا افشانی در
شهرداری بماند و بنده نیز قرار نبود شهردار شوم .وی
تاکید کرد :افشانی در شهرداری تهران ماندنی است.

■■هزینه کردن برای اربعین قابل توجیه نیست!

همچنین در حاش��یه جلسه روز گذشته شورای

نماینده مجلس مطرح کرد

گروه اجتماعی :زلزلهای به بزرگی
آژیر
 5/9ریشتر س��اعت  2:43بامداد
دیروز (چهارم ش��هریور) کرمانشاه را لرزاند .فرهاد
فروزی ،رئیس ش��بکه لرزهنگاری استان به ایسنا
گفت :ای��ن زمینلرزه س��اعت  2:43بامداد دیروز
(یکشنبه ،چهارم شهریور) به بزرگی  5/9ریشتر در
حوال��ی تازهآباد و در عمق  8کیلومتری زمین رخ
داد .این زمینلرزه تاکنون  241مصدوم و  2فوتی
داشته است .برق س��رپلذهاب وصل است و برق
مناطق زلزلهزده ثالث باباجانی نیز وصل شده است.
تمام محورهای مواصالتی مناطق زلزلهزده باز
است و هیچ جادهای بسته نیست 12 .تیم ارزیاب
هاللاحمر به منطقه اعزام ش��دهاند .در پی وقوع
زلزله ،کدورت آب در شهرستانهای ثالث باباجانی،
جوانرود ،س��رپل ذهاب و داالهو باال رفت و کمیته
ستاد بحران جهت بررسی و پیگیری حل مشکل
در محل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری اس��تان

محمدجواد حق شناس ،رئیس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورا در ارتباط با یک فوریت الیحه اشاره
شده ،اظهار کرد :مراسم اربعین به عنوان یک برنامه
ملی به ریاست وزیر کشور در سالهای گذشته انجام
گرفته و در همین رابطه س��تادی شامل  13کمیته
شکل گرفته اس��ت .وی تصریح کرد :در این کمیته
برای هر یک از سازمانها وظایفی مشخص شده است
ضمن اینکه ش��هرداری تهران نیز مسؤولیت کمیته
خدمات ش��هری را در س��تاد اربعین برعهده دارد و
وظایفی برای شهرداری تهران پیشبینی شده است.
عالوه بر اینکه شهرداری تهران مسؤولیت هماهنگی
کالنشهرها را نیز در این کمیته برعهده دارد.
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر تهران ادامه داد :در سالهای گذشته بالغ بر 3
میلیون زائر به کربال و نجف مشرف شدند که حدود
یک میلیون نفر از این اف��راد زائران تهرانی بودند و
ش��هرداری نیز باید به این افراد خدمات مناس��بی
ارائ��ه کند .در همین حال مرتض��ی الویری ،رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد :با توجه
به ش��رایط شهرداری تهران و میزان بدهیهای این
مجموعه به پیمانکاران به نظر میرسد هزینهکرد در
مراس��م اربعین به این شکل در خارج از شهر تهران
جای تأمل دارد و بن��ده مخالف اینگونه موضوعات
هس��تم .با این حال پس از نظرات موافق و مخالف
اعضای شورای شهر تهران ،در نهایت اعضا با  12رأی
به یک فوریت الیحه مجوز انجام هزینه به شهرداری
تهران برای مش��ارکت در برگزاری مراس��م اربعین
حسینی رأی دادند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بازدارنده نبودن مجازات اهانت به مأموران
گروه اجتماعی :نماینده مردم در
قضایی
مجلس دهم ب��ا تاکید بر اینکه
در قانون ب��رای تمرد از دس��تور پلیس مجازات
حبس تعیین ش��ده اس��ت ،از بازدارن��ده نبودن
مجازات تعیینش��ده در قانون ب��ه عنوان عاملی
در جهت توهین به ماموران
برقرارکننده نظم در کشور یاد
کرد .ابوالفضل ابوترابی درباره
پخش تصاوی��ری در فضای
مج��ازی در رابطه با ضرب و
جرح پلیس راهور توسط یک
راننده متخلف و ابعاد حقوقی و قضایی آن ،به خانه
ملت گفت :این فرد از  2بعد مرتکب تخلف شده
اس��ت؛ یکی تمرد از دستور ماموران پلیس راهور
و موض��وع دیگر هم ایراد ض��رب و جرح عمدی
که هر دو دارای مجازاتهای کیفری جداگانهای
است .نماینده مردم نجفآباد در مجلس با اشاره
به مجازات تعیینشده برای هر کدام از این موارد
در قان��ون ،گفت :مجازات تعیینش��ده در قانون
برای تمرد از دس��تور ماموران پلیس راهور حدود

شهر پایتخت ،مرتضی الویری مدعی شد شهرداری
تهران نباید برای مراس��م اربعین هزین��ه بدهد! در
جریان هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران یک
فوریت الیحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران
برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی در
دستور کار اعضای ش��ورای شهر تهران قرار گرفت.

دریافت مالیات از پزشکان ابزارهای قانونی ندارد

 3سال حبس است و برای ایراد ضرب و جرح هم
بس��ته به میزان صدمهای که به پلیس وارد شده
و گزارش ارائه ش��ده از سوی پزشکی قانونی باید
دیه تعیین شود .وی با اشاره به افزایش سرپیچی
از قان��ون و توهین به مام��وران برقرارکننده نظم
و امنی��ت در س��طح جامعه
تصری��ح ک��رد :در وهله اول
باید ساختارها اصالح شده و
فرهنگ احت��رام به قانون در
کش��ور نهادینه شود ،ضمن
اینکه این مشکالت در حوزه
راهنمایی و رانندگی بیش��تر مش��اهده میشود.
ابوترابی همچنین خاطرنش��ان کرد :البته رأفت
اس�لامی باعث شده بس��یاری از افراد در جامعه
براحتی قانون را دور بزنند ،ضمن اینکه بازدارندگی
قوانین موجود در جهت مجازاتهای تعیینشده
نیز تضعیف شده است یا حتی مالحظات ماموران
برقرارکننده نظم و امنیت و کم بودن میزان برخی
مجازاتها باعث افزایش قانونش��کنی در کشور
شده است.

بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس با تاکید
بر اینکه باید با پزشکان متخلف و قانونگریز در بحث
مالیات برخورد جدی شود ،افزود :دریافت مالیات از
پزش��کان ابزارهای قانونی مناس��بی ندارد .یعقوب
ش��یویاری درب��اره اظهارات
وزیر بهداشت و درمان مبنی
بر اینکه فرار مالیاتی پزشکان
به دلیل نابراب��ری و منطقی
نبودن مالیات اس��ت ،به خانه
ملت گف��ت :پرداخت مالیات
پزش��کان باید طبق قانون انجام ش��ده و ُمر قانون
در پرداخت مالیات باید برای پزش��کان نیز رعایت
شود ،به طور حتم در پرداخت مالیات هیچ تفاوتی
میان اقشار و صنوف مختلف وجود ندارد؛ در میان
پزشکان هم متاسفانه افرادی فرار مالیاتی داشته و
بهنوعی در اجرای این قانون بیتفاوت هس��تند اما
قانون هر چه باش��د در پرداخت مالیات باید اعمال
شود .نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به اینکه
برخی پزش��کان دارای درآمد باال مالیاتی پرداخت

کرمانشاههمچنانمیلرزد

جانباختن  2تن و مصدومیت  241نفر
در زلزله  5/9ریشتری
تش��کیل ش��د .با تالشهای
انجام شده در حال حاضر آب
تمام مناط��ق زلزلهزده برقرار
اس��ت و تنه��ا در کرندغرب
ک��دورت آب وج��ود دارد که
تالش ب��رای رفع کدورت آب
این شهر نیز ادامه دارد .جلسه مدیریت بحران به
ریاست استاندار در استانداری کرمانشاه تشکیل شد
و پس از این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری و تعدادی از مدیران ستادی استانداری
و مدیران کل مربوط برای بررسی ،رصد و مدیریت

اوضاع راهی مناطق زلزلهزده
شدند.
طب��ق اع�لام اس��تاندار
ادارات
کرمانش��اه،
اس��تان دی��روز (یکش��نبه،
چه��ارم ش��هریور) ب��دون
تاخی��ر و از س��اعت  7:30صب��ح آغ��از ب��هکار
کردن��د .تاکن��ون  43پسل��رزه ثب��ت ش��ده که
 3مورد آن باالی  4ریش��تر بوده اس��ت .شرکت
مخابرات اع�لام کرد ارتباط��ات مخابراتی (تلفن
ثابت ،همراه و اینترنت) در مناطق زلزلهزده برقرار

به مناسبت دهه والیت انجام میشود

کاهش خالفی خودروهای توقیفی

محسن هاشمی :نتوانستیم انتظارات مردم تهران را برآورده کنیم
اظهارنظر عجیب الویری درباره هزینه برای اربعین
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت
هزینه سفر به عتبات به ترتیب  ۶۰و  40درصد
برای س��فرهای هوایی و زمین��ی افزایش پیدا
کرده اس��ت .مرتضی آقایی ،مدی��رکل عتبات
سازمان حج و زیارت درباره افزایش هزینه سفر
به عتبات به باش��گاه خبرنگاران اظهار داش��ت:
با توج��ه به افزایش ن��رخ دالر و بلیت هواپیما،
هزینه سفر کاروانهای هوایی به عتبات عالیات
۶۰درصد افزایش داشته است .وی افزود :تا قبل
از تغییرات در نرخ ارز هزینه سفرهای هوایی به
عتبات حدود  2میلی��ون و صد هزار تومان بود
که امروز با توجه به تغییرات نرخ دالر به حدود
3میلیون و  400هزار تومان افزایش یافته است.
آقایی همچنین درباره هزینه س��فرهای زمینی
به عتبات عالیات گفت :هزینه سفرهای زمینی
ب��ه عتبات نیز حدود  ۴۰درص��د افزایش یافته
است .وی در پایان خاطرنشان کرد :امیدواریم با
توجه به سیاستهای کالن نظام که همیشه از
سفرهای زیارتی حمایت میکند ،تجدیدنظری
در قیمت ارز انجام شود تا تشرف زائران به عتبات
عالیات تسهیل شود.

آوای شهر

نمیکنند ،افزود :دول��ت باید برای دریافت مالیات
بحق از اهرم قانونی مناسبی از طریق دستگاههای
ذیربط استفاده کند ،البته از برخی پزشکان فعال
در مراکز درمانی قبل از واریز حقوق و دس��تمزد به
حساب آنها مالیات دریافت میشود ،ضمن اینکه از
برخی پزشکان طرف قرارداد با
بیمههای درمانی نیز از طریق
نسخههای تجویز دارو مالیاتی
دریافت ش��ده و متاسفانه در
حق برخی پزش��کان اجحاف
میش��ود ،زی��را درص��دی از
پزش��کان در ردیفهای متف��اوت مالیات پرداخت
میکنن��د .وی با بی��ان اینکه در جمع پزش��کان
افرادی قانونگریز ب��وده و مالیاتی مطابق با درآمد
خود پرداخت نمیکنند ،تصریح کرد :در حال حاضر
اهرم قانونی مناسبی برای نظارت بر پرداخت مالیات
وجود ندارد ،لذا دولت باید از یک اهرم قانونی موثر
به عنوان مثال ایجاد یک دستگاه در مطبها برای
دریاف��ت مالیات اس��تفاده کند و در این مس��یر با
پزشکان متخلف برخورد قانونی شود.
است .ش��رکت گاز استان هم اعالم کرد ،گاز تمام
مش��ترکان و جایگاههای «سیانجی» در مناطق
زلزلهزده برقرار اس��ت و اکیپهای امدادی شرکت
گاز بازدید و ارزیابیهای الزم را برای پیشگیری از
وقوع حوادث احتمالی انجام دادهاند.
■■آخرین آمار مصدومان

همچنین رئیس سازمان امداد و نجات ،آخرین
آمار مصدومان زمینلرزه کرمانشاه را تشریح کرد.
مرتضی سلیمی درباره آخرین جزئیات زمینلرزه
 5/9ریش��تری کرمانش��اه اظه��ار داش��ت :تعداد
مصدومان زلزله ب��ه  ۲۴۱نفر (ثالث  ،۸۵جوانرود
 ،۵۸روانس��ر  ،۳۵پاوه  ،۱۶کوزران  ۴و کرمانش��اه
 ۴۳نفر) رسید.
رئیس س��ازمان ام��داد و نجات اف��زود :تعداد
فوتیها نیز همان  ۲نفر (ثالث ،آقایی  ۷۰س��اله و
اسالمآباد غرب خانم باردار به همراه جنین  ۸ماهه)
است که هر دو بر اثر حمله قلبی فوت شدند.

مع��اون هماهنگکننده پلیس راهنمایی و
رانندگی پایتخت از کاهش خالفی خودروهای
توقیفشده به مناسبت دهه والیت یعنی از اول
تا هفتم شهریورماه خبر داد .سرهنگ ابوالفضل
موس��ویپور ،مع��اون هماهنگکننده پلیس
راهنمای��ی و رانندگی پایتخت به فارس اظهار
داش��ت :پیرو دستور س��ردار رحیمی ،فرمانده
انتظامی تهران ،آن دس��ته از ش��هروندانی که
خودرو یا موتوسیکلتش��ان ب��ه دلیل خالفی
ب��اال در پارکینگ متوقف اس��ت میتوانند در
دهه والی��ت یعنی از اول تا  ۷ش��هریورماه به
س��تاد ترخیص خودرو مراجع��ه کنند .معاون
هماهنگکننده پلیس راهنمای��ی و رانندگی
پایتخ��ت تصریح ک��رد :پلی��س راهنمایی و
رانندگی پایتخت تسهیالتی را برای شهروندان
مدنظر قرار داده اس��ت؛ بدین منظور در ستاد
ترخی��ص خ��ودرو در خیابان زنجان و س��تاد
ترخیص موتوسیکلت در بلوار خلیجفارس واحد
رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم را به صورت
موقت دایر کرده است .وی گفت :در این واحد
قاضی مربوطه مستقر است و به جرایم رسیدگی
میکند؛ اگر نیاز باشد تخفیف اعمال شده و از
میزان خالفی وس��یله نقلیه کاس��ته میشود.
این مقام ارش��د پلیس پایتخت خاطرنش��ان
کرد :مالکان خودرو یا موتوسیکلتهای توقیف
شده پس از پرداخت خالفی میتوانند به ستاد
ترخیص مراجعه کرده و برابر مقررات نسبت به
ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت
تشریح کرد

تغییر مدل قاچاق موادمخدر به تهران

رئیس پلی��س مبارزه ب��ا موادمخدر تهران
بزرگ از تغییر شیوه قاچاق موادمخدر به تهران
از س��وی س��وداگران مرگ خبر داد .سرهنگ
محمد بخش��نده درباره اقدامات پلیس مبارزه
با مواد مخ��در تهران بزرگ از ابتدای امس��ال
تاکنون به ایس��نا گفت :امسال توفیقات خوبی
در ح��وزه مبارزه ب��ا موادمخ��در و همینطور
جمعآوری معتادان متجاهر داشتیم ،به طوری
که از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ،شناس��ایی و انهدام باندهای
قاچاق ،تهیه و توزیع موادمخدر در سطح تهران
افزایش��ی  ۳۶درصدی داشته است .وی با بیان
اینک��ه در س��الجاری تاکنون بی��ش از ۷هزار
و  500کیلوگ��رم ان��واع موادمخ��در در تهران
کشف ش��ده است ،گفت :همچنین در برخورد
با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان
متجاهر نیز اقدامات خوبی انجام شده که طبق
بررسیهای انجام ش��ده ،رضایت مردمی را نیز
در پی داشته است .س��رهنگ بخشنده درباره
فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر به تهران نیز
گفت :در طول یک هفته گذشته چند مورد از
این باندها و افراد وابسته به آنها شناسایی شدند،
البته دیگر بیش��تر قاچاق موادمخ��در با وزن و
حجم باال نداریم و قاچاقچیان ش��یوه خود در
قاچاق موادمخ��در به تهران را تغیی��ر دادهاند.
بخش��نده با بیان اینکه مب��ادی ورودی تهران
نیز تح��ت کنترل پلیس مبارزه ب��ا موادمخدر
است ،اظهارکرد :خوشبختانه هماهنگی خوبی
میان یگانهای گوناگون پلیس تهران بزرگ و
همچنین پلیس دیگر استانها با پلیس مبارزه با
موادمخدر پایتخت وجود دارد .وی درباره اینکه
تغییر شیوه قاچاقچیان موادمخدر در وارد کردن
مواد به تهران چه تغییری داشته است؟ گفت:
قاچاقچیه��ا میزان مواد را ک��م کرده و دفعات
انتقال آن را افزایش دادهاند و بیشتر با خودروی
س��واری این م��واد را وارد میکنند که البته در
اکثر مواقع از سوی پلیس شناسایی و دستگیر
میشوند.
رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد

رضایتمندی حجاج از حج

رئیس سازمان حج و زیارت گفت :مشاهدات
و نظر سنجیها نشان دهنده میزان رضایتمندی
مطلوب زائران عزیز است .به گزارش مهر ،حمید
محمدی با اش��اره به برنامههای انجام شده در
حج تمتع  ۹۷گفت :در حج تمتع امسال تمام
دستاندرکاران اعم از بعثه مقام معظم رهبری،
س��ازمان حج و زی��ارت ،کارگ��زاران ،مدیران
کاروانه��ا ،عوامل ،کادر پزش��کی ،روحانیان و
همه خادمان حجاج زحمات بیوقفهای را انجام
دادند و خوش��بختانه حج موفقی را پشت سر
گذاش��تهایم و این موفقیت از زبان خود حجاج
بیان ش��ده و آنه��ا نیز بر ای��ن موضوع صحه
گذاشتهاند .وی افزود :مشاهدات و نظرسنجیها
نشاندهنده میزان رضایتمندی مطلوب زائران
عزیز است.

