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 سگ هاي ولگرد اروميه را 
جمع آوري كنيد 

كاظمي از كرج: فشار آب در شهرك كوثر واقع در منطقه 
ــووالن در اين زمينه  ــت. لطفا مس 3كرج در حد قطعي آب اس

فكري كنند.
ــي از تهران: اتوبوس هاي خيابان ملت در جمهوري  ميناي
باعث سلب آسايش ساكنان و كسبه محل شده اند. از شركت 

واحد مي خواهيم در اين زمينه اقدامي كند. 
عباسپور از اروميه: چرا شهرداري منطقه يك اروميه براي 

جمع آوري سگ هاي ولگرد اقدامي نمي كند؟
جعفري از شهريار: خودروها در بلوار نواب صفوي شهريار 
ــيار با سرعت رفت و آمد مي كنند و اين  به علت خلوتي آن بس
ــاكنان و رهگذران اين بلوار شده  باعث بروز خطراتي براي س
ــهرداري منطقه جهت نصب سرعتگير تقاضاي  ــت. از ش اس

كمك داريم.
ــيني از بانه: شهرك بهاران در بانه بعد از گذشت چند  حس
ــت و شركت گاز  ــاخت آن فاقد گاز لوله كشي اس ــال از س س
ــووالن به اين مهم  ــت. لطفا مس نيز در اين مورد جوابگو نيس

توجه كنند.
يك شهروند از اروميه: مسووالن علت گران شدن بستني 

طي 2 روز آن هم به مبلغ 1000 تومان را اعالم كنند.
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ادامه از صفحه اول 
ــن افراد بايد  ــاي انتظامي اي ــال به واحده ــس از انتق و پ
ــر وضعيت ظاهري بدهند، اما اگر اين افراد براي بار دوم  تغيي
ــكيل پرونده به مقامات قضايي  ــوند پس از تش ــتگير ش دس
ــبختانه تجربه نشان داده است  ــد كه خوش معرفي خواهند ش
ــا به ارزش ها احترام مي گذارند و افرادي كه براي بار  مردم م

دوم دستگير مي شوند، تعدادشان بسيار اندك است.
ــدت با  ــواردي را كه پليس بش ــي از م ــردار رادان يك س
ــت نواميس ذكر كرد  ــورد مي كند، موضوع مزاحم ــا برخ آنه
و گفت: برخي از مزاحمت هاي نواميس با اصالح نوع پوشش 
ــد اما افرادي هستند كه اين اقدام را تفريح  برطرف خواهد ش
مي دانند و پليس بشدت با اين افراد برخورد كرده و بالفاصله 
ــوند به مقامات  ــتگير ش حتي براي يك بار اگر اين افراد دس

قضايي معرفي خواهند شد.
ــگاري مبني بر  ــوال خبرن ــخ به س وي همچنين در پاس
اين كه يكي از مقامات انتظامي عنوان كرده بود كمتر از 100 
ــتند اين موضوع را از اساس كذب  زن خياباني در تهران هس

اعالم و اظهار كرد: البته تعداد اين افراد مشخص است.

ــاره امنيت  ــش «جام جم» درب ــا پرس ــاط ب رادان در ارتب
بوستان هاي شهري همزمان با فصل گرما، گفت: همان گونه 
ــده است  اماكن تفريحي حياط  كه در اين طرح پيش بيني ش
ــتان هاي  ــت كما اين كه در اس ــكن ها نيس خلوت هنجارش
شمالي كشور نيز به اين موضوع توجه ويژه شده است و اجازه 
ــوونات اسالمي،  نخواهيم داد برخي با رفتارهاي به دور از ش
ــيم با  ــردم ايجاد مزاحمت كنند و در تالش ــراي  نواميس م ب
ــتان ها، فضاي  تقويت پليس در اماكن تفريحي از جمله بوس

خوبي براي مردم فراهم كنيم.
ــش ديگر خبرنگار ما در  ــخ به پرس ــردار  رادان در پاس س
ارتباط با فراز و فرودهاي طرح هاي پليس، گفت: من به سهم 
خويش از صداوسيما به عنوان رسانه ملي و ديگر رسانه هاي 
ــاري مي كنند،  ــس را در ماموريت هاي خود ي ــور كه پلي كش
ــاني درباره ماموريت هاي  قدرداني مي كنم و عدم اطالع رس
ــت كه پليس فعال  برخورد با اراذل  پليس، به معناي  آن نيس
ــدر و ديگر معضالت را به  ــان موادمخ و اوباش، خرده  فروش
ــي سپرده است؛ بلكه تالش ها ادامه دارد و پليس در  فراموش

ارتباط با اين ماموريت ها اطالع رساني نمي كند.

پوران محمدي/ گروه جامعه

ــردرد داريد و  ــل س ــت بي دلي ــا مدتي اس ــن روزه ــر اي اگ
چشم هايتان دائم مي سوزد، اگر با اين  كه سابقه بيماري خاصي 
نداريد، مرتب به سرفه مي افتيد، اگر مدتي است بشدت احساس 
ــي و بدن درد داريد و با وجود تمام اين عالئم نگرانيد كه  كوفتگ
ــناخته اي مبتال شده باشيد، بايد بگوييم كه  مبادا به بيماري ناش
ــد بي تفاوت از كنار آن  ــت كه بخواهي اين فقط يك تلقين نيس

بگذريد.
تمام اين نشانه ها ارمغان آلودگي هوا براي ساكنان بسياري 
ــت كه مدت هاست با  ــور و بويژه تهراني هاس ــهرهاي كش از ش

معضل آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي كنند.
ــش مي رويم  ــا هر چه پي ــه اين روزه ــت ك ــه اين اس قضي
ــدن است.  ــتانه بحراني ش وضعيت آلودگي هواي تهران در آس
ــده كه  ــايد اين موضوع براي خيلي ها ديگر آنقدر تكراري ش ش
ــخن مي گويند. شايد به اين دليل  ــووالن هم كمتر از آن س مس
كه نمي خواهند اذهان عمومي را مشوش كنند، اما واقعيت اين 
ــت در شرايط هشدار قرار  ــت كه هواي تهران چند روزي اس اس
ــت و  ــووالن محيط زيس دارد بدون اين  كه در اين چند روز مس

استانداري تهران اظهارنظري در اين زمينه كرده باشند.
اگر كمي دقيق تر نگاه كنيم تا پيش از عصر دوشنبه كه خبر 
تشكيل كارگروه مواقع اضطرار آلودگي هواي تهران شنيده شد، 
سخني در اين باره كه هواي تهران باز هم در شرايط هشدار قرار 

گرفته است، به ميان نيامده بود.
 افزايش آالينده ذرات معلق

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در گفت وگو 
ــاخص آالينده  ــتاندارد بودن ش با «جام جم» از باالتر از حد اس
ــر خبر داده و  ــران طي روزهاي اخي ــواي ته ــق در ه ذرات معل
ــاخص آلودگي دو آالينده ذرات معلق كمتر از 2/5  مي گويد: ش
ميكرون هم اكنون 163 و ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون 110 

است كه هر دو باالتر از استانداردهاست.
ــف رشيدي مي افزايد: بررسي ها و مطالعات نشان داده  يوس
ــاران مبتال به ناراحتي هاي قلبي و  ــت آلودگي هوا براي بيم اس
ــنده هم باشد،  ــيار خطرناك بوده و حتي مي تواند كش ريوي بس
بنابراين به بيماران قلبي و تنفسي، كودكان و سالمندان توصيه 

مي شود اين روزها كمتر از خانه خارج شوند.
وي اين را هم مي گويد كه با شرايط فعلي كه از يكسو با پديده 
پايداري هوا و كمي بارش ها و از سوي ديگر با پديده ريزگردها 
ــال  ــود هواي تهران در نيمه اول س مواجهيم، پيش بيني مي ش

بارها در شرايط ناسالم (هشدار) قرار بگيرد.
 بدون يك روز هواي پاك

42 روز هواي ناسالم (هشدار) 2 روز بسيار ناسالم (اضطرار) 
در مقابل تنها 35 روز هواي سالم بدون حتي يك روز هواي پاك 
آخرين گزارش هاي رسيده از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا 

ــال تاكنون است.نگاهي گذرا به همين آمار براي  از ابتداي امس
ــت كه اميد به حل معضل  پي بردن به اين واقعيت تلخ كافي اس
آلودگي هواي تهران، آرزويي است كه شايد نبايد حتي در آينده 

نه چندان دور هم به تحقق آن دلخوش بود.
ــود كه مديرعامل  اين وضعيت زماني نگران كننده تر مي ش
ــركت كنترل كيفيت هواي تهران يادآوري مي كند، تا زماني  ش
ــت  ــور حاكم اس ــتان هاي غربي كش كه پديده گرد و غبار بر اس
ــا و افزايش دماي هوا در  ــه اين  كه كاهش بارش ه ــا توجه ب و ب
ــالم  ــاي آينده را پيش رو داريم، اين  كه تعداد روزهاي ناس ماه ه
ــهر تهران همچنان روبه افزايش باشد و داشتن حتي  در كالنش
ــود،  ــرتي تبديل ش يك روز هواي پاك براي تهراني ها به حس

دور از انتظار نيست.
 هشداري كه جدي گرفته نشد

ــال  ــدي نگرفت، وقتي 2 س ــدار را هيچ كس ج ــن هش اي
ــق و در اصطالح  ــراي اولين بار ذرات معل ــال 88) ب ــش (س پي
ريزگردها از غرب وارد كشور شدند، به مسووالن محيط زيست 
ــدار را جدي نگرفت و  ــدار داده شد، اما هيچ كس اين هش هش
كوتاهي ها همچنان ادامه پيدا كرد تا اين  كه حاال امروز پس از 
ــت ماه هاي متوالي همچنان ريزگردها مهمان ناخوانده  گذش
ــند و به اين هم قناعت نكرده و  ــور باش ــتان هاي غربي كش اس
ــور از جمله تهران نيز  ــهرهاي آلوده كش ــم راهي كالنش كم ك

شوند.
ــرل كيفيت هواي تهران  ــركت كنت اين گفته مديرعامل ش
ــكالت ناشي از آن به شهرهاي  ــت كه ورود ريزگردها و مش اس
كشور را پديده جديدي ندانسته و با اشاره به سابقه اولين حضور 
ــمت غرب كشور مي گويد:  ــال 88 از س اين ذرات معلق طي س

ــووالن هشدار داديم و كسي جدي نگرفت  آن روزها هم به مس
ــود  و حاال هم مي گوييم اگر اقداماتي كه هم اكنون انجام مي ش
ــود، روزهاي بيشتري را در شرايط ناسالم  با جديت پيگيري نش

سپري خواهيم كرد.
 تعطيلي بي تعطيلي

ــي از  ــار اميدواركننده رضايت بخش ــرايطي كه اخب در ش
ــد، به نظر  ــواي تهران به گوش نمي رس ــت آلودگي ه وضعي
ــرار آلودگي هوا نيز  ــكيل كارگروه مواقع اضط ــد تش مي رس

چندان گرهي از مشكل آلودگي هوا نگشوده است.
ــتگاه هاي سنجش  ــيده از ايس در حالي كه اطالعات رس
ــتمرار شرايط ناسالم (هشدار) بر هواي  آلودگي هوا بيانگر اس
ــت، اعضاي كارگروه مواقع اضطرار آلودگي هوا  پايتخت اس
ــيدند كه هنوز  ــته خود به اين نتيجه رس ــه روز گذش در جلس
ــده  وضعيت آلودگي هواي تهران تا اين حد نگران كننده نش

است كه نيازي به تعطيل كردن مدارس و ادارات باشد!
ــه  ــتاندار تهران، اعضاي جلس به گفته معاون عمراني اس
ــاعت ها بحث  كميته اضطرار آلودگي هواي تهران پس از س
ــي به اين نتيجه رسيدند كه شرايط هواي پايتخت به  و بررس

وضعيت اضطرار نرسيده و فعال نيازي به تعطيلي نيست.
 نمي توان كسب و كار مردم را تعطيل كرد

ــي كل كشور هنوز  ــوي ديگر رئيس سازمان بازرس از س
ــت تاكيد مي كند كاهش  ــتاده، او ماه هاس روي حرفش ايس
ساعت كاري ادارات عالوه بر غيرقانوني بودن،  كم فايده هم 
ــم كردن آلودگي هوا با  ــت ضمن اين كه تالش براي ك هس

تعطيل كردن كسب و كار مردم هم فايده اي ندارد.
ــته در پنجمين كنفرانس  مصطفي پورمحمدي روز گذش

ــر اين حرف را  ــت نيز بار ديگ ــي محيط زيس ــي روز جهان مل
تكرار كرد.

ــت كه  ــي هوا و گرد و خاك پديده اي اس ــت: آلودگ او گف
ــده و حدود 20 استان  ــال اخير در كشور ما عارض ش چند س
ــيب خود قرار داده كه همه را نگران كرده  ــور را تحت آس كش
ــاله ديگر بحث گرم شدن  ــيار به آن توجه كنيم. مس و بايد بس
ــور  ــال ديگر اين پديده را در كش ــه حدود 10 س ــت ك هواس
خواهيم داشت و در سال 2040 با اين پديده به شكل تندتري 

روبه رو خواهيم شد.
ــدر در تهران  ــرد: ما هر چق ــان ك پورمحمدي خاطرنش
ــاد كرده و بنزين را  ــرو بگذاريم، محدوديت ترافيكي ايج مت
ــيكلت  ــين و 2 ميليون موتور س گران كنيم، با 3 ميليون ماش
ــي  ــم چه كار كنيم؟ البته گران كردن بنزين بخش مي خواهي
ــس الزامات قانوني  ــت؛ پ ــت، اما همه تدبير نيس از تدبير اس
ــوول در اين جهت  ــازمان هاي مس ــود و به س بايد تقويت ش

كمك شود.
بن بست  به  فرسوده  خودروهاي  نوسازي  پروژه  اگر 
نمي خورد، اگر هشدارهاي 2 سال پيش برخي كارشناسان 
جدي  كشور  به  ريزگردها  نفوذ  درباره  محيطي  زيست 
گرفته مي شد، اگر حمل و نقل عمومي توسعه مي يافت 
اتوبوس و مترو را به خودروي  از  و شهروندان استفاده 
شخصي ترجيح مي دادند و اگر مسووالن ترافيكي شهر 
به جاي مسكن هاي كوتاه مدت راهكارهاي اساسي براي 
روان سازي ترافيك ارائه مي دادند و هزاران اما و اگر ديگر 
شايد امروز آلودگي هوا به معضل رو به بحران كالنشهرهاي 

كشور تبديل نمي شد.

هواي تهران درآستانه بحران
آمار وضعيت هواي تهران از ابتداي امسال: 42 روز هواي ناسالم، 2 روز بسيار ناسالم و تنها 35 روز هواي سالم

آغاز مرحله جديد طرح امنيت اخالقي ار 25 خرداد
اين طرح از 25 خرداد در تهران و سپس در 2 استان گيالن و مازندران اجرا مي شود

 ميز و نيمكت هاي كهنه 
از مدارس مي روند

معاون عمراني وزير آموزش  و پرورش، گفت: در بودجه 
سال90 رديف جداگانه اي به مبلغ 10 ميليارد تومان براي 
در  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  هنرستان ها  تجهيزات 
هنرستان هاي  اعتبارات،  اين  تمامي  تخصيص  صورت 
كشور به تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي جديد مجهز 

خواهند شد.
امسال  افزود:  ايسنا،  با  گفت وگو  در  رئيسي  مرتضي 
يكي از برنامه هاي سازمان نوسازي مدارس، جايگزيني 
فرسوده شامل  با تجهيزات  مدارس  در  تجهيزات جديد 
 ميز و نيمكت ها و همچنين وسايل آزمايشگاهي و كمك

 آموزشي است.
تجهيزات  اعتبارات خريد  جاري  در سال  افزود:  وي 
مدارس 1/5 برابر افزايش يافته و در كنار توسعه فضاهاي 
آموزشي، تجهيز مدارس به امكانات به روز آموزشي جزو 
كيفيت  بهبود  منظور  به  نوسازي  سازمان  اولويت هاي 

آموزش است.
رئيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور، 
تصريح كرد: در كنار تجهيز كالس ها به ميز و نيمكت هاي 
استاندارد، تجهيزات كمك آموزشي از جمله اتصال مدارس 
به سايت كامپيوتري و ساير تجهيزات الكترونيكي مدارس 
از ديگر اقدامات آموزش و پرورش براي سال تحصيلي جديد 

است.

تدوين آيين نامه بازگشت 
دانشجويان انصرافي به دانشگاه 
ــجويان  ــت دانش ــالم طرحي براي بازگش ــه دنبال اع ب
ــجويان داخل  ــگاه ها، مديركل امور دانش ــي به دانش انصراف
ــن طرح تا 3 ماه  ــن آيين نامه اجرايي اي ــوم از تدوي وزارت عل

آينده خبر داد.
 مجتبي زرافشان به ايسنا گفت: آيين نامه امكان بازگشت 
ــه داليلي از تحصيل انصراف  ــجوياني كه ب به تحصيل دانش

داده اند يا ترك تحصيل كرده اند تا مهرماه تدوين مي شود. 
ــجويان به 3 دليل اخراج آموزشي،  وي با بيان اين كه دانش
انصراف خود دانشجو يا عدم مراجعه دانشجو و اعالم دانشگاه 
ــجو از تحصيل باز مي مانند،  ــي بر انصراف تحصيل دانش مبن
ــاس دانشجويان انصرافي و ترك تحصيلي  افزود: بر اين اس
ــود مي توانند مجددا تقاضاي  ــا فاصله يك ماه از انصراف خ ت
ــجوياني كه بيش از يك ماه از  ــه تحصيل دهند؛ اما دانش ادام
ــيون  ــگاه بگذرد بايد با مراجعه به كميس مراجعه آنها به دانش
ــت به  ــت خود را براي بازگش ــتاني، درخواس موارد خاص اس

تحصيل ارائه كنند. 
ــامل  ــجويان افزود: آيين نامه جديد ش مديركل امور دانش
دانشجويان اخراج آموزشي نمي شود و اين دانشجويان براي 
ــيون موارد خاص  ــراض خود بايد به كميس ــيدگي به اعت رس
ــاره به اين كه تاكنون با توجه  ــان با اش مراجعه كنند. بذرافش
به اين كه در بحث انصراف از تحصيل دانشجويان و تقاضاي 
ادامه تحصيل آنها وحدت رويه اي وجود نداشت، اضافه كرد: 
ــت تهيه است و تا  ــاس آيين نامه جديد اين بحث در دس براس

مهرماه تدوين مي شود. 

رشد 20 درصدي تعرفه هتلينگ 
بيمارستان هاي خصوصي

ــد حدود 20 درصدي در تعرفه هاي  ــت از رش وزير بهداش
ــگ بخش خصوصي و عدم تغيير در تعرفه  K (ضريبي  هتلين
ــال 90  ــراي تعيين هزينه جراحي)جراحي خصوصي در س ب

خبر داد.
به گزارش ايسنا، دكتر مرضيه وحيد دستجردي در حاشيه 
شصت و هفتمين اجالس روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
ــودن ارائه خدمات به بيماراني كه  ــور با تاكيد بر رايگان ب كش
ــد، افزود: اين  ــت هزينه هاي درماني را ندارن ــي پرداخ تواناي
موضوع در مورد بيماراني كه در ICU بيمارستان ها بستري 
ــود و ارائه تمام خدمات به اين بيماران  ــتند نيز اجرا مي ش هس
ــد بر  ــته باش رايگان خواهد بود. اگر بيمار دفترچه درماني داش
ــاس دفترچه درماني به وي ارائه خدمت خواهد شد و افراد  اس

فاقد دفترچه نيز تحت بيمه ايرانيان قرار مي گيرند.
دستجردي درباره تعرفه هاي درمان دولتي در سال جاري 
ــد 3 / 9 درصدي در تعرفه هاي دولتي  افزود: براي امسال رش
ــت. همچنين با توجه به اجراي قانون  ــده اس در نظر گرفته ش
هدفمندي يارانه ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي 
رياست جمهوري تقبل كرده است تا آن سقفي كه مشكالت 

بيمارستان ها حل شود، هزينه ها را پرداخت كند.
 بازرسي ضربتي از اورژانس بيمارستاني

ــان ويژه  ــن از آغاز به كار بازرس ــت همچني ــر بهداش وزي
ــت براي بازرسي ضربتي اورژانس هاي كشور  وزارت بهداش
ــتاني به  ــده و اضافه كردن 3800 تخت بيمارس ــه آين از هفت
ــال خبر داد.دستجردي با  ــتان هاي كشور تا پايان س بيمارس
اشاره به نامگذاري سال 90 به نام سال تكميل شبكه اورژانس 
پيش  بيمارستاني، گفت: در حال حاضر 1800 پايگاه اورژانس 
ــت و در نظر داريم طي  ــتاني در كشور فعال اس پيش بيمارس
ــدازي كنيم تا از اين  ــگاه ديگر نيز راه ان ــال جاري 500 پاي س

طريق اين شبكه هم تكميل شود.

توزيع پيك  تابستاني دبستاني ها 
از اول تيرماه

ــاره به  معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش با اش
ــتاني دانش آموزان ابتدايي از اول تيرماه  آغاز توزيع پيك  تابس

گفت: انجام پيك  تابستاني كامال «اختياري» است.
ــزود: توزيع اين  ــو با فارس اف ــه قربان در گفت وگ فاطم
ــال در اختيار آموزش  ــاي نوروزي كام ــا مانند پيك ه پيك ه
ــدف صورت مي گيرد كه  ــت و با اين ه و پرورش استان هاس
ــه  ــتان با فضاي درس و مدرس ــاط دانش آموزان در تابس ارتب

قطع نشود.
ــتاني به هيچ  ــام پيك هاي تابس ــرد: انج ــح ك وي تصري
ــت و هر  ــت و كامال «اختياري» اس ــوان «اجباري» نيس عن
ــد مي تواند آن را دريافت كند و توليد و  دانش آموزي مايل باش
ــز در حيطه اختيارات آموزش و پرورش  ــع اين پيك ها ني توزي
ــند مي توانند در اين  ــدام كه مايل باش ــت و هر ك استان هاس

رابطه اقدام كنند.
 اختياري بودن پيك هاي تابستاني

ــع پيك ها از طرف  ــه داد: برنامه ريزي و توزي ــان ادام قرب
استان ها و پذيرش آن از سوي دانش آموزان اختياري است و 
اين امكان وجود دارد كه دانش آموز يا خانواده اش اين پيك ها 
را دريافت نكند، اما با توجه به سطح باالي ارتباط و مشاركت 
ــه در دوره دبستان، چنين موضوعي كمتر  خانواده ها با مدرس
پيش مي آيد كه استقبال نشود و پيش بيني ما نيز اين است كه 
بيش از 70 درصد دبستاني ها عالقه مند هستند تا اين پيك ها 
را دريافت كنند.معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش 
درباره زمان توزيع پيك هاي تابستاني گفت: پيش از اين اعالم 
كرده بوديم كه در ارديبهشت و خردادماه برنامه ريزي و توليد 
پيك هاي تابستاني صورت گيرد تا همزمان با ارائه كارنامه و 
شروع ثبت نام در سال تحصيلي جديد، از ابتداي تيرماه توزيع 
ــود.قربان  ــن پيك ها ميان دانش آموزان عالقه مند آغاز ش اي
تاكيد كرد: انجام تكاليف پيك هاي تابستاني هيچ تاثيري در 
ــي جديد دانش آموزان ندارد و  ــال تحصيل نمرات و ارزيابي س
ــتمرار ارتباط دانش آموزان با  ارائه اين پيك ها تنها با هدف اس

فضاي درس و كالس انجام مي شود.

تدوين برنامه هاي تربيتي مطابق با نيازهاي روز
نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت: برنامه ها و 
ــته  فعاليت هاي تربيتي و فرهنگي بايد مطابق با نياز روز طراحي، تدوين و به مرحله اجرا گذاش

شود.
ــالم محمدجواد  ــوزان، حجت االس ــالمي دانش آم ــه انجمن هاي اس ــه گزارش اتحادي ب
ــود؛ لذا تمام  ــرايط پيچيده تر مي ش حاج علي اكبري گفت: هر چه رو به جلو گام برمي داريم، ش
ــر كنند تا بتوانند به وظيفه  ــاي تربيتي بايد با توجه به مقتضيات زمان تغيي ــات و فعاليت ه اقدام

خود بخوبي عمل كنند. 
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ــاركت هاي  ــازمان رفاه و مش معاون خدمات اجتماعي س
ــتر متكديان  ــهرداري تهران با بيان اين كه بيش اجتماعي ش
ــتند، گفت: برخي متكديان با  ــهر تهران اتباع خارجي هس ش

پاسپورت وارد كشور مي شوند.
ــه برخي از متكديان به بهانه  ــا جاگيري با بيان اين ك رض
ــوند، افزود:  ــپس راهي تهران مي ش ــور و س زيارت وارد كش
ــار دارد و برخي  ــاه اعتب ــراد 4 تا 5 م ــن اف ــپورت هاي اي پاس
متكديان مشاهده شده اند كه تا 3 بار پاسپورت خود را تمديد 

كرده اند.
جاگيري در گفت وگو با فارس افزود: متاسفانه افرادي كه 
در سطح شهر ديده مي شوند دستفروش و فال فروش هستند 
و شهرداري فقط افرادي را كه اقدام به تكدي گري مي كنند، 

جمع آوري مي كند.
ــازمان رفاه و  ــي س ــات اجتماع ــاون خدم ــه گفته مع ب
ــهرداري تهران، روزانه بالغ بر ــاركت هاي اجتماعي ش  مش

 40 تا 50 متكدي از سطح شهر جمع آوري مي شود.
ــي در مورد  ــاس حكم قاض ــري توضيح داد: بر اس جاگي
ــدادي از اين افراد را به  ــود، تع متكديان تصميم گيري مي ش
شهرستان محل اقامتشان اعزام مي كنيم. برخي از اين افراد 
نيز ترخيص شده و برخي هم جريمه نقدي مي شوند و بعد آزاد 
ــتگيري  ــد. وي با بيان اين كه متكديان پس از دس خواهند ش
ــوند، گفت: معموال آنچه را آنها به همراه دارند  جريمه مي ش
ــه عنوان جريمه اخذ و بعد آنها را آزاد مي كنند ولي اين افراد  ب

دوباره به سطح شهر بازمي گردند.

متكديان با گذرنامه وارد كشور مي شوند


