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کاهش  2ساعته طرح
زوج و فرد از ابتدای
ماه رمضان

یکشنبه  7خرداد شماره 156

خبر

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت :از ابتدای ماه رمضان طرح زوج و فرد ساعت  17به اتمام می رسد.
سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور تهران اظهار داشت :با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان از روز(شنبه  6خردادماه) ساعت طرح
زوج و فرد  2ساعت کاهش یافت.وی در ادامه افزود :بر همین اساس ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  06:00آغاز
و ساعت  17:00خاتمه مییابد.جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد :روزهای پنجشنبه ساعت طرح ترافیک و زوج و فرد در ماه رمضان
کاهش نمی یابد و از ساعت  06:30آغاز و ساعت  13:00خاتمه می یابد.سرهنگ عابدی در پایان عنوان کرد :عوامل پلیس در پیک ترافیک و نزدیک
افطار در معابر شهری به منظور تسهیل رسانی در امر ترافیک مستقر هستند.

کودکان مصرف کننده

کاهش  ۵تا  ۸درصدی جمعیت کیفری زندانها

بهزیستی تحویل ۶۴۷ ،نفر به خانواده و  ۶۰نفر به اقوام
سپرده شدند و  ۱۵کودک نیز فوت کردند.
حسین اســدبیگی با اشاره به ماموریتهای اورژانس
اجتماعی درخصــوص کودکان مبتال به مســمومیت
با مواد مخدر اظهار کرد :ســال گذشــته همکاران ما
با کمک مــردم ،نهادهای مردمــی و منابع مختلف و
بخصوص مراکز درمانی وارد امر رســیدگی به وضعیت
کودکان مسموم شده با مواد مخدر که عمدتا از مادران
معتاد به دنیا میآیند ،شدند.
وی افزود :از ابتدای ســال  ۹۵و قبل از آن جلساتی
با وزارت بهداشــت داشــتیم که منجر به صدور چند
بخشــنامه به دانشگاههای علوم پزشــکی شد .بر این
اســاس مراکز درمانی مســئول شــدند تا به محض
مشاهده چنین مواردی با همکاران ما تماس بگیرند تا
کودکی که دچار مســمومیت با مواد مخدر است تحت
بررسی قرار گرفته و اگر الزم شد پرونده قضایی برای
وی تشکیل شود.
رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی بهزیســتی کشــور
افزود :بر اســاس گزارشات استانی در سال ۱۱۸۹ ،۹۵
مورد کودک مسموم با مواد مخدر مشاهده شد.
اسدبیگی ادامه داد :باید برای این کودکان سم زدایی
در درمانگاه انجام شــود به همین خاطر بسیاری از این
خانوادهها کودک خود را به بیمارستان میآورند.
وی با بیان اینکه در مواردی الزم اســت پدر و مادر
دادگاهی شــوند گفت :عدهای از این کودکان با حکم
قاضی به مراکز شــبه خانواده و شبانه روزی بهزیستی
سپرده میشوند و عده ای هم به خانواده برمی گردند.
تعدادی هم به اقوام خانواده تحویل می شوند .متاسفانه
بعد از مدتی بســیاری از خانواده ایــن کودکان که به
مراکز ارجاع داده می شــوند حکــم گرفته و آنها را به
خانواده باز میگردانند.
رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی بهزیســتی کشور
در ادامه به اعــام ریز آمار این کــودکان پرداخت و
افزود :همانطور که گفته شــد در مجموع  ۱۱۸۹مورد
مســمومیت با مواد مخدر گزارش شــد که  ۶۰۰مورد
دختر و  ۵۸۹مورد پسر بودند .از مجموع این آمار ۶۳۹
مورد نوزاد و مابقی در سنین باالتر قرار داشتند.
اســدبیگی افزود :از این میزان  ۸۴۹مورد از ســوی
مراکز درمانی گزارش شده بودند .پس از بررسی های
الزم  ۴۶۷کودک به بهزیستی تحویل داده شدند۶۴۷ ،
نفر به خانواده و  ۶۰نفر به اقوام ســپرده شــدند و ۱۵

شهال منصوریه

رئیس سازمان زندانها از کاهش  5تا  8درصدی جمعیت کیفری زندانها خبر داد.
جهانگیر رئیس ســازمان زندانها در دیدار با جمعی از بازنشســتگان سازمان زندانها
اظهار داشــت :در ابتدای مدیریت و ساماندهی کاهش جمعیت کیفری هدف گذاریهای
سازمان زندانها و دستگاههای مربوطه بر کاهش  ۱۰درصدی جمعیت کیفری بود که در
حال حاضر رقمی در حدود  ۵تا  ۸درصد جمعیت زندانیان را کاهش یافته است.
وی افزود :هر عملی که از انســان سر بزند تبدیل به یک پدیده میشود ،پدیده هایی
که هم جنبه نورانی و هم جنبه ظلمانی پیدا میکنند که به طبع هر خدمتی که برای خدا
و رضای خداوند متعال صورت گیرد یک نوع پدیده روحانی ثبت میشــود و هرگز زایل
نمیشود و در قبال کارهای ناشایست انسان ثبت ظلمانی خواهیم داشت.
وی تصریح کرد :تمام کارهایی که شما در طول خدمت به این مردم کرده اید و از نسل
خود به جا گذاشته اید اگر در راه خدا و بندگان آن خصوص ًا اگر به زندانیان خدمت کردید
در پرونده اعمال شــما ثبت خواهد شد و به عنوان یک ثبت الهی و نورانی در نسلهای
پس از شما ادامه خواهد داشت.
رئیس ســازمان زندانها گفت :خداوند به کســانی که به بندگان خداوند خدمت کنند
عزت میبخشد و شــما در این سالها در اوج خدمات و زحماتی که متحمل شدید و به
افتخار بازنشستگی نائل آمده اید ،مصداق این سنت الهی هستید.
وی ادامه داد :از آنجایی که شــغل زندانبانی سخت و طاقت فرساست که روح و جسم
فرســوده میشود ،پس ما موظف و مکلف هستیم که نه تنها فرد در هنگام شاغل بودن
بلکه پس از بازنشســتگی نیز بنا بر ضوابط و مقررات به آنان خدمت رسانی کنیم و خأل
قوانین و مقررات مندرج در قوانین بازنشســتگی نباید مانعی خدمت رسانی به اشخاص
بازنشسته و خانواده آنان شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه اظهار داشت :خدمت به بازنشستگان تبلور خدمت
به خود است .اگر خدمتی یا کاری برای شما بازنشستگان صورت میگیرد هیچ منتی در
آن نیست بلکه این خدمت رسانی را از اصلیترین وظایف خود میدانیم.
وی بیان داشت :با توجه به اینکه طی سالهای اخیر وضعیت جمعیت کیفری زندانها
و پیگیری کاهش این جمعیت نخســتین هدف در جهت اجرای سیاستهای قوه قضاییه
بوده و هســت متاسفانه این مساله و ضرورت ســاماندهی آن ،قدرت خدمات رسانی به
کارکنان و بازنشســتگان را پایین آورده؛ که مســئوالن ذی ربط تمام تالش خود را در
جهت کاهش جمعیت کیفری انجام داده اند.
مشــاور رئیس دســتگاه قضا گفت :در ابتدای مدیریت و ســاماندهی کاهش جمعیت
کیفری هدف گذاریهای سازمان زندانها و دستگاههای مربوطه بر کاهش  ۱۰درصدی
جمعیت کیفری بود که با عنایت الهی و همکاری همدیگر توانستیم رقمی در حدود  ۵تا
 ۸درصد جمعیت زندانیان را کاهش دهیم.
وی ادامه داد :در عرصه هایی مانند اشــتغال ،حرفــه آموزی و برنامههای فرهنگی ما
دارای توفیقات نسبی خوبی بوده ایم و مسئله اشتغال مددجویان را از سالهای اول جزء
اولویتهای خود میدانیم.
جهانگیر اظهار داشت :ما برای نخستین بار در زندانهای کشور عالوه بر بیماریهای
واگیر دار رســیدگی به بیماریهای غیر واگیردار مددجویــان در زندانها را هم در نظر
گرفته ایم و به این مسئله رسیدگی و برنامه ریزی میکنیم.
رئیس ســازمان زندانها با اشــاره به وضعیت نیروی انســانی گفت :ما افرادی را در
وضعیت اســتخدامی متفاوت داریم به نحوی که عده ایی به عنــوان قرارداد کارگری،
شرکتی ،حجمی ،پیمانی و رسمی استخدام شده اند و در حال خدمات رسانی به مجموعه
هستند.
وی تصریح کرد :نکته قابل توجه اینکه این افراد در بحث نوع خدمات رســانی کامال
در موقعیت شغلی و شرح وظایف ثابتی هستند ،اما درآمدهای آنان بر اساس نوع دریافتی
تفــاوت دارد که برای این همکاران تدابیری اتخاذ شــود تا حقــوق کارمندان موقت در
روند زندگی آنان مشــکل ساز نشود .ضمن اینکه برای کارمندان رسمی نیز راهکارهایی
صورت گرفته است.
جهانگیر با اشــاره به ضرورت اطالع رسانی خدمات زندانبانی گفت :در بیرون از زندان
درک صحیحــی از نحوه نگهداری مددجویان در داخل زندان نیســت و همکاران ما در
بخش امنیت تمام تالش خود را از لحاظ جانی و روحی و روانی میکنند تا افراد درسطح
جامعه بتوانند در کمال امنیت و طیب خاطر به زندگی روزمره خود بپردازند ،اما متاسفانه
اطالع رســانی مناسبی در خصوص این اقدامات انجام نشــده و به نحو احسن به افکار
عمومی انعکاس داده نشده است.
این مقام ارشــد قضایی با اشاره به اینکه بیش از  2هزار بازنشسته در سازمان زندانها
داریم ،گفت :ما میتوانیم از پتانسیل این تعداد بازنشسته در بخشهای مختلف زندانها
استفاده کنیم که این پتانسیل در قالب کانون بازنشستگان میتواند نمود پیدا کند هرچند
متاســفانه امروز کانون بازنشستگان منسجمی برای افراد بازنشسته نداریم که امیدواریم
با کمک سازمان زندانها و تشکیل کانون بازنشستگان فعال بتوانیم لبخند رضایت را بر
لب این اشخاص ببینیم.
رئیس سازمان زندانها در بخش پایانی سخنان خود گفت :دانش ضمنی بازنشستگان
نقطه قوت در روند اصالح و تربیت مددجویان سطح کشور است.
وی تصریح کرد :دانش ضمنی یکی از اصلیترین نقاط مثبت در زندگی بازنشســتگان
اســت که میتواند معتبرترین منبع اعتباری در حل مشــکالت باشد به نحوی که یک
فرد تحصیل کرده در هر زمینه علمی در بســیاری از موارد نمیتواند پاسخگوی مسایلی
باشد که یک فرد دارای تجارب مفید در کار به راحتی آن مسئله را رمز گشایی میکند.

محدودیتهایجدید
رانندگان و راکبان
موتورسیکلتها
رئيــس اداره حقوقی پليس راهــور ناجا از محدودیت تردد موتورســواران و دارندگان
گواهینامه پایه  3در فصل تابستان خبر داد.
ســرهنگ ترحمی رئيس اداره حقوقی پليس راهور ناجا اظهار داشــت :در ماده  4آیین
نامه صدور گواهینامه مصوبه سال  1390که از سوی وزارت کشور ابالغ شده مطرح شده
است که آن دسته از کسانی که به تازگی گواهینامه دریافت می کنند با محدودیتهایی
در یک سال اول مواجه هستند که این محدودیت ها در تابستان اجرایی می شود.
وی افــزود :در این ماده قانون آمده اســت که کاربران ترافیــک جدید از زمان اخذ
گواهینامــه به مدت یک ســال باید در زمان رانندگی یک راننده که یک ســال مهارت
رانندگی دارد را همراه داشــته باشــند و تابلوی مثلثی با عنوان راننده مبتدی شکل را در
ســمت راست شیشه جلو و ســمت چپ شیشه عقب نصب کنند و از ساعت  24بامداد تا
 5صبح حق رانندگی ندارند.
رئيس اداره حقوقی پليس راهور ناجا ادامه داد :برای راکبان موتورسوار نیز داشتن کاله
ایمنی الزامی بوده و تا یکسال حق استفاده از موتورهای  200تا  250سی سی را ندارند و
از ساعت  22تا  5صبح رانندگی موتورسواران ممنوع است ،حتی در هنگام رانندگی نباید
ترک نشین همراه خود داشته باشند.
سرهنگ ترحمی گفت :در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حادثه ساز و تخطی از قانون
گواهینامه راننده پایه  3یا راکب موتورســوار ضبط و از راننده جریمه دریافت میشود .در
صورتی که راننده ظرف یک ماه به پلیس مراجعه نکند باید مجدد در آزمونهای رانندگی
شرکت کند.
وی در پایــان گفت :این محدودیت ها ویژه کســانی اســت که برای نخســتین بار
گواهینامه اخذ کردند.

یکــی از دغدغههای بزرگ جوامع بشــری ،ســوء
مصرف مواد و اعتیاد است که به حق در میان مردم به
بالی خانمان ســوز شهرت یافته است .تمامی صاحب
نظران و متخصصان اعتیــاد در این نکته که اعتیاد و
ســوء مصرف مواد را باید یکی از بارزترین مشــکالت
زیســتی ،روانی و اجتماعی دانســت ،اتفاق نظر دارند.
از ســویی شــواهد بینالمللی از افزایش سوء مصرف
مواد غیرقانونی در کودکان و نوجوانان در بســیاری از
کشورها حکایت دارد.
در کشــور ما نیز تحقیقات زیــادی حاکی از وجود و
افزایــش اعتیاد به مواد مخدر و مصــرف این مواد در
کودکان و نوجوانان زیر  18سال وجود دارد.
یک کارشــناس ارشد روانشناســی بالینی میگوید:
عواملی همچون بحرانی بودن سنین نوجوانی ،افزایش
دسترســی ،کاهش قابل توجه قیمــت ،نگرش مثبت
ک پایین خطر و ...در افزایش
نســبت به مصرف ،ادرا 
مصــرف مواد در این گــروه جمعیتی دخیل دانســته
شدهاند.
همچنین عالوه بر مــواد غیرقانونی داروهای تجویز
شــده دارای پتانسل ســوءمصرف همچون ترامادول،
ترکیبــات حاوی کدئین ،بنزودیازپینها و ...نیز به قصد
تجربه سرخوشــی از طرف برخی کودکان و نوجوانان
مورد مصرف قرار میگیرد و منجر به وابستگی به خود
این داروها یا پیشروی به سمت مصرف مواد سنگینتر
میشوند.
بــه گفته کارشناســان مصرف مــواد در کودکان و
نوجوانان با مجموعهای از آسیبها و مشکالت حوزه
سالمت عمومی همچون اختالالت رفتاری و روانی و
بیماریهای منتقله از راه جنسی همراه است .به عالوه
شروع مصرف مواد از دوره کودکی و نوجوانی به شدت
عوارض اجتماعی ناشــی از مصرف را تشــدید کرده و
مانع شــکلگیری مهارتهای الزم برای یک زندگی
مولّد میشود.
مسمومیت با مواد مخدر
در همین زمینه رئیــس مرکز فوریت های اجتماعی
بهزیستی کشور با بیان اینکه سال گذشته  1189مورد
مســمویت کودکان با مواد مخدر گزارش شد گفت :از
این تعــداد پس از بررســیهای الزم  ۴۶۷کودک به

کودک نیز فوت کردند.
به گفته وی اســتان های تهران ،کرمان ،کرمانشاه و
خراسان جنوبی به ترتیب دارای بیشترین موارد گزارش
شــده در این خصوص بودند .به لحاظ رده ســنی نیز
میتوان گفت بیشــترین موارد مســمویت مربوط به
نــوزادان و کمترین موارد مربوط به گروه ســنی  ۱۱تا
 ۱۸سال بوده است.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیســتی کشور
در پاســخ به اینکه آیا در رده سنی  ۷تا  ۱۸سال موارد
اخراج از مدرســه هم مشاهده شده است یا خیر گفت:
مدرســه ســعی می کند این کودکان را تــا جایی که
می شــود اخراج نکند زیرا ترک تحصیل زودهنگام از
عوامل مهم آســیب های اجتماعی است .اخیرا آموزش
و پرورش بــا کمک قوه قضائیه و بهزیســتی طرحی
تحت عنوان «نماد» را برای پیشــگیری از آسیب های
اجتماعی در دست دارد.
مداخله دولت برای پیشگیری
اعتیاد به مواد مخدر در کودکان فاجعه ای اســت که
پیامدهــای آن دامنگیر ابتدا جامعه و بعد خانوادهها می
شــود .اما اینکه برای پیشــگیری از اعتیاد کودکان و
نوجوانــان برنامه های پیشــگیری وجود دارد یا خیر و
چــه ارگان هایی برای مقابله با آن برخواســته اند .آیا
آموزشهایی که با تکیه بــر تحقیقات علمی ،عوامل
خطر و روشهای پیشگیری و مقابله را مشخص کند،
به صورت مؤثر و هماهنگ اجرا شده است و تا سالیان
دراز تداوم مییابد؟
به اعتقاد کارشناســان در زمینه مداخالت دولت در
این مورد ،میتوان گفت مــاده  33پیماننامه جهانی
کــودک صراحت ًا خود دولــتها را مســئول حمایت
کودکان و نوجوانان در برابــر موادمخدر میداند .آنها
میگویند :دولتها باید تمامی اقدامات مناسب همراه
استفاده از امکانات قانونی ،اداری ،اجتماعی و آموزشی
را به عملآورند تا کــودک را علیه موادی که مطابق
اسناد بینالمللی بهعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته
شدهاند ،حمایت و از به کارگیری غیرمجاز کودکان در
تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری کنند.
آموزش مهارت های فرزنــد پروری به والدین برای
فراگیری الگوهای صحیح تربیتی ،آموزش مهارتهای
زندگی بــا تأکید بر مهارتهــای ارتباطی و قاطعیت
ورزی بــه کودکان و نوجوانان در معرض خطر ،آشــنا
ســازی کودکان و نوجوانان در معــرض خطر با انواع

اجتماعی

مواد مخدر و عوارض مواد مخدر ،تشــکیل گروههای
همیــاری ،آگاهســازی معلمــان و والدیــن در زمنیه
راهکارهــای پیشــگیرانه از اعتیاد ،ارائه بســت ه های
آموزشــی-تفریحی و ...از جمله مداخالت پیشگیرانه
مناسب در زمینه اعتیاد کودکان و نوجوانان است.
مجازات اعدام در انتظار استفادهکنندگان از
کودکان برای حمل موادمخدر
نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس
شورای اسالمی در این زمینه گفت :کمیسیون حقوقی
و قضایــی مجلس مجازات اعــدام را برای افردای که
کودکان برای حمل مواد مخدر اســتفاده می کنند در
نظر گرفته است.
محمد کاظمی در رابطه با طرح حذف مجازات اعدام
در قاچــاق مواد مخدر ،اظهار داشــت :در کمیســیون
حقوقی و قضایی مجلس تصمیم گرفته شــد مجازات
اعدام در موارد قاچاق مواد مخدر به صورت مســلحانه،
زنجیره ای و باندی در نظر گرفته شود ،البته هنوز این
طرح در مجلس تکمیل نشــده و بخشی از موارد آن به
تصویب نرســیده است .وی افزود :مجازات اعدام برای
قاچاقچیان مســلح یا باندهای خطرناک که به صورت
تشکیالتی اقدام به قاچاق موادمخدر میکنند و افرادی
که به عنوان پشــتیبان مالی و تدارکاتی باندها فعالیت
دارند یا از اطفال و خردســاالن برای حمل و نقل مواد
مخدر اســتفاده می کنند ،در طرح مقابله با قاچاق مواد
مخدر در مجلس شورای اســامی به تصویب رسیده
است .نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسالمی بیان داشت :مهم ترین بحث اختالفی
بین نمایندگان مجلس این اســت که برای چه میزانی
از مــواد مخدر ،مجازات اعدام برای قاچاقچیان در نظر
گرفته شــود .کاظمی بیان داشت :قانون باید در رابطه
با مجازات قاچاق مخدرهای تریاک و مشــتقات آن با
قاچاق هروئین ،شیشــه متفاوت باشد و باید مجازاتها
متناسب با میزان خطرزایی مخدرها در نظر گرفته شود.

تأکید سازمان محیط زیست بر ضرورت لغو مصوبه برج  -باغ

مصوبه برج  -باغ شــورای شــهر چندسالی است به
محل اختالف مســئوالن و کارشناســان تبدیل شده
اســت؛ موضوعی که به قصد حفظ باغهای شــهری
تصویب شد؛ ولی نه تنها موجب دستیابی به این هدف
نشــد ،بلکه به نوعی روند ویرانی باغها را تشدید کرد،
به طوری که مدیر کل مشــارکتهای مردمی سازمان
حفاظت محیط زیســت بــه عنوان یکــی از منتقدان
سرسخت مصوبه برج  -باغ معتقد است که این مصوبه
باید هرچه زودتر لغو شود.
مصوبه برج -باغها یکی از مصوبات دوره دوم شورای

شهر تهران است که در سال ۸۲به تصویب رسید و در
شــورایعالی شهرسازی و معماری کشور نیز تایید شد
و در مفاد طرح تفصیلی شــهر تهران قرار گرفت .طبق
این مصوبه ،متولیان ساختوساز میتوانستند صرفا در
 ۳۰درصد از مساحت باغ ،ساختوساز انجام دهند و ۷۰
درصــد باقی مانده باغ را حفظ کنند ،اما در عمل چنین
نشد چون اوال شهرداران مناطق در شوراهای معماری
بعضا تا  ۴۰ ،۵۰درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را
دادنــد و ثانیا به بهانه تامیــن پارکینگ ،در زیرزمینها
بر اساس مصوبات کمیســیون ماده  ۵بعضا  ۶۰تا ۷۰
درصد زیر زمین ،تحت ســاخت رفت و با ایجاد رمپها
در فضای باقی مانده که بخشــی از فضای  ۷۰درصد
باغ را اشــغال میکرد ،عمال شاهد از بین رفتن باغات
شهر شدیم.
مدیرکل مشــارکتهای مردمی ســازمان حفاظت
محیط زیســت -در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه
این مصوبه یکی از بدترین مصوبههای شــورای شهر
تهــران در بین همه شــهرهای ایران بــود ،گفت :در
شــرایطی که بیش از  ۷۰درصد پوشش گیاهی تهران

در طول  ۶۰ســال اخیر از بین رفته است،در سال ۸۲
مصوبهای تنظیم شــد و به تصویب رسید که به واسطه
آن مجوز دادیم پوشش گیاهی و باغهای باقیمانده نابود
شود.
محمد درویش ضمن انتقاد شدید از مصوبه برج  -باغ
اظهار کرد :این مصوبه ،قابل قبول نیســت و متاسفانه
برخی هنوز از آن دفاع میکنند و شــرمآورتر این است
که برخی از کســانی که از آن دفــاع میکنند خود را
اصالحطلب میدانند.
مدیرکل مشــارکتهای مردمی ســازمان حفاظت
محیط زیســت بــا بیان اینکــه این مصوبــه به هیچ
وجه قابل پذیرش نیســت ،گفت :مردم ایران کســانی
را کــه این موضــوع را تصویب کردند ،نمیبخشــند
و کســانی کــه همچنان اصــرار دارنــد مصوبه باقی
بماند یا حتی اصالح شــود مورد بخشــش مردم قرار
نمیگیرند.
درویــش بــا تاکید بــر اینکــه مصوبه بــرج  -باغ
حتمــا بایــد لغــو شــود ،گفــت :باید تــاش کنیم
انــدک باغهــای باقیمانــده در تهــران حراســت

شوند.
دولت باید بتواند محوطههای ارزشــمند را حفظ کند
و حتی اگر مالــکان باغها توان ،قدرت و میل حفاظت
از فضاهای ســبز را ندارند ،دولت باید آنها را به کمک
شهرداریها خریداری و حفاظت کند نباید دیگر شاهد
آن باشــیم که باغهای ارزشمند تهران ،همدان ،شیراز،
اصفهان و ...قربانی ساخت و سازها شوند.
محمدحقانی :مصوبه برج باغ تیشه به ریشه
باغها زده است
به گزارش ایسنا ،پیش از این در اسفندماه سال  ۹۵و
در جریان ســیصد و سی و دومین جلسه علنی شورای
شــهر تهران بود کــه محمد حقانــی  -رئیس کمیته
محیط زیســت شورای شهر -مبنای مصوبه برج باغ را
غیرقانونی اعالم کرد و گفت :این مصوبه تیشه به ریشه
باغهای تهران زده اســت .رحمتاهلل حافظی  -رئیس
کمیســیون سالمت ،محیط زیســت و خدمات شهری
شورای شــهر تهران -نیز حدود یک سال پیش گفت:
مصوبه برج  -باغ ،باغهای شهر تهران را به تاراج داده
است.

پیشگیری از
قاچاق ،مهمترین
مأموریت پلیس
فرودگاه

گالیه صندوق
بازنشستگی از نظام
پزشکی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستمهای صندوق
بازنشستگی از عدم همکاری سازمان نظام پزشکی برای
فراهم کردن زیرساختهای الزم به منظور برون سپاری
سه خدمت عصا ،عینک و سمعک بازنشستگان گالیه کرد
و گفت :پیگیری های الزم را انجام میدهیم و امیدواریم
هر چه ســریعتر بتوانیم این سه خدمت را از طریق دفاتر
پیشخوان دولت به بازنشستگان ارائه کنیم.
بهروز انتظاری ،با بیان اینکه ســال گذشته ارائه چهار
خدمت اعم از چاپ حکم بازنشستگی ،چاپ فیش حقوقی
بازنشســتگان و موظفین ،پاسخ به اســتعالمات و صدور
کارت منزلت برون ســپاری و به دفاتر پیشــخوان دولت
واگذار شد اظهار کرد :میزان موفقیت و صرفه جویی برون
سپاری این خدمات قابل توجه است.
وی افزود :به عنوان مثال تا سال گذشته حدود  40هزار
کارت منزلت برای بازنشســتگان توسط دفاتر پیشخوان
دولت صادر شــد و هزینه دریافتی آن که قبال حدود 25
هزار تومان بود به  4500تومان کاهش یافت و مدت زمان
انتظار برای دریافت آن از ســه ماه به ســه تا پنج دقیقه
رســید .مدیرکل دفتر برنامهریزی و توســعه سیستمهای
صندوق بازنشستگی کشــوری درباره زمان برونسپاری
ســه خدمت عصا ،عینک و سمعک بازنشستگان به دفاتر
پیشــخوان دولت که قرار بود اواخر سال گذشته عملیاتی

شود اظهار کرد :در حال حاضر بازنشستگان برای دریافت
کمک هزینــه عینک ،عصا و ســمعک باید بــه ادارات
بازنشســتگی مراجعــه و مدارکی را ارائــه دهند؛ چراکه
قرار بود در مرحله دوم برون ســپاری ســه خدمت عصا،
عینک و سمعک نیز به بیرون از صندوق واگذار شود و از
چندماه گذشته به دنبال آماده سازی زیرساخت های الزم
هستیم.
انتظاری افزود :در همین راستا نیازمند کمک و همکاری
سازمان نظام پزشکی هستیم و علی رغم انجام مکاتبات
و پیگیــری های الزم هنوز پس از گذشــت دو ماه مدیر
مربوطه در سازمان نظام پزشکی پاسخی به ما نداده است
و به همین خاطر اخیرا مجددا اقدام و موضوع را از طریق
مراجع باالتر در این ســازمان پیگیری کردیم و امیدواریم
سریعا به نتیجه برسد.
وی درباره اقدامی که باید ســازمان نظام پزشکی انجام
دهد گفت :جهت کنترل صحت اســناد نیــاز داریم نظام
پزشکی دسترسی به وبسایتی را برای ما فراهم کند که از
طریق آن بتوانیم شــماره نظام پزشکی درج شده بر روی
نسخ بازنشســتگان را تطبیق دهیم و کنترل کنیم .مصر
هســتیم این اتفاق سریعا محقق شــود زیرا برون سپاری
این خدمات به کوتاه شدن زمان مراجعه و تسهیل در ارائه
خدمات کمک میکند.

اولویتهای برنامه پلیس فرودگاه ،پیشگیری
از قاچاق کاال ،ارز و مواد مخدر است.
فرمانــده پلیس فرودگاه های کشــور با بیان
ایــن مطلب در حاشــیه مراســم معارفه رئیس
پلیس جدید فرودگاه کیش و برنامهها و اولویت
پلیس فرودگاه اظهار کرد :مهمترین برنامه های
ماموریتی در سال جدید که به «اقتصاد مقاومتی،
تولید ،اشــتغال» نام گرفته پیشگیری از قاچاق
کاال و ارز و جلوگیری از جا به جایی مواد مخدر
از مرزهای هوایی کشور است.
ســردار حسن مهری تاکید کرد :بحث آموزش
نیروها ،صیانت از کارکنان ،تعالی رفتار کارکنان
پلیــس فــرودگاه در برخورد خوب و مناســب
و در خور شــأن مســافران از دیگر برنامهها و
مأموریتهای پلیس فرودگاه است.
سردار مهری در مورد ارزیابی و درصد رضایت
از پلیــس فرودگاه کیش نیز گفــت :با توجه به
نظرســنجی انجام شــده بیــش از  94درصد
مســافران از پلیس فرودگاه کیش رضایتمندی
خودرا اعالم کرده اند.

وی در مورد کشــفیات مواد مخدر در فرودگاه
های کشــور نیز اظهار کــرد :بیش از  350کیلو
مواد مخدر در ســال در فرودگاه های کشور از
قاچاقچیانی به دست می آید که قصد انتقال مواد
به خارج از کشور را دارند.
ســردار مهری در مورد امنیــت فرودگاههای
کشــور گفت :با توجه به همبســتگی که میان
نیروهای امنیتــی در فرودگاهها وجود دارد مورد
امنیتی مشــاهده نشــده و این امر بــا تعامل،
همکاری و همدلی میان نیروی انتظامی ،ســپاه
پاســداران و ســربازان گمنام امام زمان (عج)
محقق شده است.
فرمانــده پلیس فرودگاههای کشــور در پایان
خاطرنشان کرد :حفظ این امنیت را همچنان در
صدر برنامههای خــود داریم تا بتوانیم محیطی
امن برای مسافران ایجاد کنیم.
بر اســاس گزارش ســایت پلیس ،سرهنگ
«جلیل غفاری » با حکم رئیس پلیس پیشگیری
ناجا به عنوان رئیس پلیس جدید فرودگاه کیش
معرفی شد.

