
اجتماعی 3

 مدیر بازنشسته از شهرداری می روند

پیش بینی جایگزین ها شده است

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفت: ۴۰ مدیر بازنشسته 
شهرداری شناسایی شده و تدابیر الزم برای جایگزینی آنها نیز اندیشیده 

شده است.
ابراهیم شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه با اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان چند مدیر از شهرداری می روند، گفت: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان شامل مشاغل دولتی و نهادهای عمومی می شود و بر اساس قانون و 
در مهلت تعیین شده نیز مدیرانی که بر اساس آن دیگر نمی توانند در شهرداری کار 

کنند، از شهرداری جدا می شوند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده دقیقاً ۴۰ نفر از مدیران از مجموعه 
شهرداری خداحافظی می کنند اما افرادی که هنوز حکم بازنشستگی آنها صادر 

نشده، سنوات خدمتشان پر شده است مشمول قانون دیگری می شوند.
شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا حضور مدیری که سنوات خدمتش پر شده 
اما هنوز بازنشسته نیست نوعی تخلف محسوب نمی شود؟ گفت: مدیران بر اساس 
نیاز مجموعه می توانند حضور خود را تمدید کنند اما تاکید می کنم قانونی که ابالغ 

شده مشمول این افراد نمی شود.
وی در خصوص اینکه آیا برای جایگزینی این مدیران بازنشسته چاره ای اندیشیده 
شده؟ گفت: هر نظام هوشمند منابع انسانی برای این قانون چاره اندیشی می کند 
و هنگامی که از ماه ها قبل زمانی که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، 
ما لیست کامل افرادی که مشمول قانون در شهرداری می شوند را احصاء کرده، 
در اختیار شهردار قرار دادیم و تدابیر الزم برای جایگزینی اندیشیده شد. همچنین 
موضوع شهردار تهران شرایط خاص خود را دارد که شورا در خصوص آن تصمیم 

گیری می کند.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد

پرداخت کمک هزینه انجام آزمایش ژنتیک + جزییات
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از 
انجام ۶۰۰ مورد سقط جنین برای پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت 

شدید در ۵ ماه نخست امسال خبر داد.
فاطمه عباسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه خدمات مشاوره و آزمایش 
ژنتیک از سوی بهزیستی گفت: در سال گذشته ۷۱۰۰ نفر از افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله 
مورد غربالگری ژنتیک قرار گرفتند. همچنین از ابتدای سال تا کنون ۶۰۰ مورد سقط 
جنین برای پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت شدید انجام شده که این تعداد 

در سال گذشته در مجموع ۱۲۴۸ مورد بوده است.
وی با بیان اینکه موضوع »غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج« از سال گذشته 
اجباری شده است، افزود: سال گذشته در مجموع برای ۱۱۱ هزار نفر ) یک ششم 
از ازدواج ها( غربالگری پیش از ازدواج انجام شده است. اما از آنجایی که از امسال 
واحدهای غربالگری ژنتیک به وزارت بهداشت واگذار شده اند، میزان آمار مربوط به 

این موضوع در سازمان بهزیستی کاهش یافته  است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه انجام آزمایش ژنتیک برای خانواده های دارای یک فرزند معلول و افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی که مشکوک به تولد فرزند معلول هستند، ۱۰۰ درصد 
رایگان است، اظهار کرد: هزینه انجام آزمایش ژنتیک بین ۳ تا ۵ میلیون به این 
افراد پرداخت می شود. پرداخت این هزینه براساس پرتکل های خاص مراکز مشاوره 
ژنتیک و تشخیص متخصصان زیر نظر سازمان بهزیستی برای جلوگیری از ایجاد 

تقاضای القایی انجام می شود.
عباسی در ادامه از آماده شدن ۳ پروتکل و راهنمای ژنتیک در کنار دو درسنامه 
ژنتیک برای مشاوران ژنتیک زیرمجموعه سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: این 
پروتکل ها در مورد نحوه پرداخت و ساماندهی خدمات در مراکز مشاوره ژنتیک 

هستند که به شکل جامع اصالح شده اند.
وی در پایان از انتشار اولین داده های سامانه رصد آسیب های اجتماعی )سراج( به 
زودی خبر داد و گفت: در اولین مرحله ۱۳۰ هزار نمونه در حوزه های مختلف مانند 

طالق، اعتیاد،  سالمت روان و ...مورد بررسی قرار گرفته اند.

افزایش 2 برابری تعداد مدارس سما در کشور تا سال 1400
به گفته رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی تعداد مدارس سما در 

کشور تا سال 1۴۰۰ از ۵77 مدرسه به 1۰۰۰ مدرسه افزایش خواهد یافت.
علیرضا منظری توکلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به فعالیت ۱۲۰ 
آموزشکده سما در کشور، اظهارکرد: ۸۶ هزار و 9۷۴ دانشجو در این آموزشکده ها 
مشغول به تحصیل هستند. وی همچنین از فعالیت ۵۷۷ مدرسه سما در کشور خبر 
داد و گفت: طبق هدف گذاری انجام شده تا سال ۱۴۰۰ تعداد این مدارس را به هزار 

مدرسه افزایش خواهیم داد.
رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: برای سالجاری نیز براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته ۲۴۱ مدرسه را به تعداد مدارس سما موجود اضافه می 
کنیم که تاکنون ۱۸۶ مورد راه اندازی شده و تا ابتدای سال تحصیلی جدید ۱۵ مورد 

دیگر راه اندازی خواهد شد.
به گفته این مسئول تا سال ۱۴۰۰ رشد دانش آموزان مدارس سما در کشور ادامه 
داشته و از نیم درصد سهم از تعداد دانش آموزان کشور به ۱۰ درصد خواهد رسید.

وی بابیان اینکه درکنار توسعه کمی، توسعه کیفی نیز در سازمان سما کشور مورد 
تاکید قرار دارد، گفت: این موضوع بویژه در تقویت حوزه های پرورشی و فرهنگی 
مدنظر است. منظری توکلی یادآورشد: درگردهمایی که طی روزهای هفدهم و 
هیجدهم شهریور با حضور ۷۴ مدیر مدرسه سما کشور در تهران برگزارشد، سیاست 
های جدید سما کشور را به این مدیران ابالغ و کارگاه هایی را نیز در این رابطه 

برگزار کردیم.
وی همچنین به اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی درکشورهای توسعه یافته 
اشاره کرد و گفت: از آنجایی که تربیت نیروی تکنسین ماهر از مهمترین رسالت های 
سازمان سما درکشور است، ۷۵ درصد از آموزش در آموزشکده های تحت پوشش 

خود را مبتنی بر آموزش های مهارتی قرار داده ایم.
وی همچنین بااشاره به برگزاری دو روزه یادواره شهدا و گردهمایی معاونین 
ومدیران فرهنگی سما کشور در کرمانشاه، عنوان کرد: پس از انتصاب ریاست جدید 
هیات موسس دانشگاه آزاد کشور، توجه به مسائل فرهنگی در سرلوحه فعالیت های 

این دانشگاه قرار گرفت.

اخبار
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آموزش بیش از 1100 راننده جدید سرویس مدرسه از سوی پلیس
معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از آموزش به بیش از 11۰۰ راننده جدید سرویس مدارس در آستانه فصل بازگشایی مدارس خبر داد. سرهنگ مسعود جبارزاده در گفت و گو با ایسنا درباره ساماندهی سرویس های مدارس 

اظهارکرد: از نیمه های تابستان امسال جلسات مختلف هماهنگی در خصوص ساماندهی سرویس های مدارس با مسئوالن پلیس،  آموزش و پرورش و شهرداری برگزار شد و در این جلسات ضمن آسیب شناسی و بررسی اقدامات گذشته درباره 
اقدامات برای سرویس مدارس در سال  تحصیلی جدید نیز بحث شده و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد. 

افشانی در نشست هم اندیشی با شهرداران 122 ناحیه تهران خبر داد

واگذاری شهرداری حداقل 22 ناحیه به زنان تا سه ماه آینده
افشانی در نشست هم اندیشی با شهرداران 122 ناحیه 
تهران از واگذاری شهرداری حداقل 22 ناحیه به زنان تا 

سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی افشانی با اشاره به 
ایام محرم و عاشورای حسینی، گفت: یزید در چهار سال حکومت 
خود سه فاجعه به بار آورد که هر کدام می توانست یک حکومت 
را سرنگون کند یکی حادثه عاشورا، دیگری واقعه حمله به مدینه و 

دیگری به منجنیق بستن کعبه بود.
وی  در نشست هم اندیشی با شهرداران ۱۲۲ ناحیه تهران که 
عصر دیروز برگزار شد ،  مهم ترین درس های عاشورا را آزادگی و 
ذلت ناپذیری دانست و گفت: امام حسین )ع( در لحظه آخر حیات 
خود نیز شعار هیات منا الذله را سر می داد. او به دشمنانش فرمود 
اگر دین ندارید آزاده باشد. او درس آزادگی و ذلت ناپذیری داد و 

این دو شاخص ترین درس اباعبداهلل است.
افشانی افزود: امام حسین)ع( الگوی بزرگ بشری است، او از 
همه چیز خود برای اصالح جامعه گذشت. شهیدان جبهه های ما 
هم الگوی شان امام حسین بود که همه چیز خود را برای انقالب 
و کشورمان فدا کردند. آنها الگوی عملی شان امام حسین بود و 
ما هم عالوه بر سخن گفتن از امام حسین در عمل او را الگوی 

خود قرار دهیم.
وی در ادامه افزود: عمل به منش امام حسین )ع( یعنی مقابله 
با ظلم و طرفدار حق بودن. ظلم واقعی این است که حق مردم را 
ضایع کنیم و حق واقعی آن است که خدمت گذار مردم باشیم. 
شما شهرداران نواحی هستید و مردم اعمال و رفتار شما را مبنای 

قضاوت خود درباره حکومت و کل شهرداری می دانند.
شهردار تهران با طرح این سوال که »چرا وقتی نام دستگاه 
های فاسد را می برند نام شهرداری جزء اولین هاست؟« ادامه داد: 
این مساله روشن است که اکثر نیروها و مدیران شهرداری افرادی 
سالم و پاکدست هستند اما عملکرد نادرست معدودی از نیروهای 
شهرداری، عملکرد اکثریت سالم و درستکار را زیر سوال برده و به 

حیثیت اکثریت ضربه زده است.
وی به سخنان برخی شهرداران نواحی در جلسه اشاره کرد 
و گفت: این سخنان مرا خوشحال کرد چرا که نشان می داد 
شهرداران نواحی افرادی توانمند هستند و حتی از برخی مدیران 

شهرداری باالتر هستند.
افشانی گفت: ما نیاز به افراد متملق و چاپلوس نداریم زیرا 
چاپلوس ها هستند که با تعریف های بی مورد و دروغین روحیه 
فرعونی را در انسان متبلور می کنند. نباید تعریف های آنها را 
باور کرد. نتیجه این چاپلوسی ها این می شود که یک نفر طوری 
صحبت می کند که گویی قرار است او عالم و آدم را تربیت کند 

حال آن که حتی در تربیت فرزند خود ناتوان بوده است.
جزء  کارمندان  به  احترام  بر  مبنی  شهرداری  سیاست  وی 
شهرداری را مورد تاکید قرار داد و گفت: با زیردستان خود با تکریم 
رفتار کنید البته من همچنان که با شما جلسه داشتم با تمام 
کارمندان شهرداری هم دیدار خواهم کرد. ما باید کاری کنیم که 
جمعیت صد هزار نفری کارمندان شهرداری تنها یک هدف داشته 
باشند که همان خدمت به مردم است. همه باید اهداف مان در 
این چارچوب باشد واال اگر هر بخشی برای خود اهدافی جداگانه و 
بدون در نظر گرفتن هدف اصلی تعریف کند،  تالش های عناصر 

شهرداری یکدیگر را تضعیف خواهد کرد.
افشانی به برنامه خود برای شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: 
اگر وقت کردید این برنامه را بخوانید . این برنامه حاصل تجربه های 
من در حوزه های مدیریتی است و بدانید که مناصب و مسئولیت 
ها مثل ابر می گذرند و باید قدر فرصت خدمت به مردم را بدانیم. 
مطمئن باشید اگر خادم مردم باشید مردم از عملکرد و سخنان 

شما این را می فهمند.
فساد  است.  قانون  به  عمل  ما  وظیفه  مهمترین  افزود:  وی 
آنجاست که به قانون عمل نمی شود همچنین شما باید به مردم 
پاسخگو باشید برخی از شما خیلی در دفترتان سرور هستید و 
مردم شما را نمی توانند پیدا کنند. در حالی که انتظار این است 

که با مردم مهربان تر باشید باید سطح تحمل خود را باال ببرید.
شهردار تهران با قدردانی ازمردم گفت: این مردم همان مردمی 

هستند که وقتی جنگ شد به جبهه ها هجوم آوردند شما شاید 
کمتر اطالع داشته باشید. انتظار من از شما این است که با این 

مردم بهتر رفتار کنید.
افشانی با تاکید بر ضرورت بازنگری و اصالح روند صدور پروانه 
های ساختمانی خطاب به معاون معماری و شهرسازی گفت: 
حداکثر زمانی که برای اینترنتی کردن صدور مجوز ساخت و ساز 
دارید تا پایان سال است، با این کار بخش عظیمی از فساد در 
شهرداری از بین می رود. باید هر منطقه و هر قطعه زمین شرایط 
مشخصی برای ساخت و ساز داشته باشد که ذره ای تخلف از آن 
نشود. باید بساط تخلف و بعد جریمه تخلف را جمع کنیم. به 
هیچ وجه اجازه ندهید در ساخت و ساز ها تخلف شود که بعد 
صاحب آن زمین بخواهد با جریمه آن را جبران کند. اگر قرار 
است شهرداری قدرت اعمال نظر در پروانه ساخت و ساز خارج از 
چارچوب و ضوابط داشته باشد من اعالم می کنم که این قدرت را 
نمی خواهیم و برخی تخفیف ها و مجوزهای خالف که صادر می 

شود را غارت حق مردم در شهر می دانم.
وی افزود: شهرداران نواحی باید رضایت مردم را جلب کنند اگر 
رضایت عامه مردم را توانستیم جلب کنیم آن وقت خواص هم از 
شما رضایت خواهند داشت. در شرایط فعلی که مردم اوضاع خوبی 
ندارند شما سعی کنید با مردم مهربان تر باشید و شرایط سخت 
آنها را درک کنید. برای مردم وقت بگذارید و اگر قرار است قانونی 
اجرا شود که مردم نسبت به آن موضع دارند، سعی کنید مردم را 

در این زمینه قانع کنید.
شهردار تهران گفت: شهرداری باید در هر محله ای یک طرح 
عمرانی اجرا کند. سعی کنید مشکالت و مسائل محالت را پیدا 
کنید و بر اساس اولویت بندی مهمترین آن را معرفی کنید که آن 
را حل کنیم. هدف ما این است که در هر محله تهران حداقل یک 

پارک و یک کتابخانه وجود داشته باشد.
وی از برخی برخوردها با مردم توسط عناصر منتسب به شهرداری 
انتقاد کرد و گفت: اجازه ندهید هیچ نیرویی در شهرداری با مردم 
بد رفتار کند و هر کسی که این کار را کرد عذر او را بخواهید حتی 
او را به مراجع قضایی معرفی کنید. حفظ حرمت شهرداری تهران 
در این مواقع از هر چیزی واجب تر است. در برخورد با شهروندانی 
که حتی تخلف کرده باشند مراقب باشید که از قانون فراتر نروید. 

کسی به شما اجازه عملی فراتر از قانون نداده است.
افشانی به »ماجرای صحنه سازی برخورد با یک کودک کار« 
این ماجرا توطئه ای علیه نیروهای خدوم  اشاره کرد و گفت: 
شهرداری بود که به لطف خداوند و پیگیری سریع و دقیق دستگاه 

های ذیربط ، ناکام ماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر مدیریت درست پسماند 
در تهران تاکید کرد و گفت: موضوع پسماند در تهران تبدیل به 

یک موضوع تاریخی شده است. این که ما هنوز تفکیک از مبدا 
نداریم و کسب انرژی از پسماند هنوز خیلی کم است. در این 
زمینه وضعیت ما نامطلوب است. در برخی شهرهای بزرگ دنیا، 
پیمانکارانی هستند که حاضرند پول بدهند و پسماند یک منطقه 
و محله را بخرند آن وقت ما هنوز برای جمع آوری زباله و پسماند 

باید به پیمانکار پول بدهیم.
شهردار تهران از برخی پیمانکاران شهرداری انتقاد کرد و گفت: 
۱۷ هزار کارگر اتباع غیرقانونی خارجی بدون مجوز فعالیت در 
ایران را به کار گرفته اند و بابت دستمزد و حتی حق بیمه اینها از ما 
میلیاردها پول گرفته اند و خبر داریم که با ترفندهایی ، کاری می 
کنند که این کارگران از ترس دستگیری ،بدون گرفتن حقوق شان 
فرار کنند و تمام پول ها راپیمانکاران  به جیب زده اند. من تک 

تک قراردادها را بررسی کرده ام و جلوی این ها را خواهم گرفت.
وی دربخش دیگری از سخنانش درباره ضرورت نظافت شهری  
گفت: گفته می شود شرایط نظافت شهری بهتر شده اما من هنوز 
راضی نیستم و نظافت شهرداری خیلی بهتر از این می تواند باشد. 
دو چیز همواره مرا رنج داده است یکی خشک کردن درختان 

باغات تهران با هدف تغییر کاربری و دوم کثیفی شهر.
افشانی گفت: برای مقابله با تغییر کاربری باغات تهران جلسات 
موفقی با مسئوالن ذی ربط داشته ام. بدانید اجازه هیچ تغییر 
کاربری را نخواهم داد. نباید اجازه بدهیم که درختی قطع و به 
جایش آپارتمانی سبز شود ؛ بدانید که شهرداری تهران نیازی به  
چنین درآمدی ندارد و شما باید نظارت کنید که چنین اتفاقی 
نیفتد. وی از برخی کارتراشی های غیرواقعی برخی پیمانکاران 
انتقاد کرد و گفت: چرا باید بلوک های سیمانی کنار خیابان و 
جدول های میادین شهر را هر از چند گاهی کنار بگذارند و بلوک 
ها و جدول هایی با کیفیت بدتر را نصب کنند؟ این کارها اتالف 
منابع است و اجازه چنین کارهایی را ندهید. من البته تاکید دارم 
اگر جایی جدولی خراب شده بود آن را درست و یا تعویض کنند. 
اما نه این که تغییرات بی خود و بی جهت انجام شود و بعد از 
ما پول این کارها را بخواهند. آن وقت برخی جاهایی مثال چهار 
موزاییک را مدت هاست درست نکرده اند. یا لکه گیری خیابان 

ها با تاخیر انجام می شود. این رفتارها مردم را عصبانی می کند.
شهردار تهران همچنین به شعار »شهر زیست پذیر و شهروند 
مسئولیت پذیر« اشاره کرد و گفت: از شاخص های چنین شهری 
این است که در همه محالت باید حمل و نقل عمومی قابل انتخاب 
در دسترس باشد عالوه براین باید در تمام محالت تهران فضای 
کتابخانه ای و تفریحی فراهم شود و سوم هم امکانات ایمنی و 

سالمتی مردم موجود باشد.
وی پیرامون  پدیده تکدی گری در تهران هم گفت: انسانی که 
برای یک لقمه نان به سوی دیگران دست دراز می کند انسانی 

تحقیر شده است و برنامه ما زدودن پدیده  تحقیر در تهران است 
البته برخی به اشتباه این را برخورد با متکدیان عنوان کرده اند 
در حالی که ما با مسئوالن ذیربط توافق کرده ایم که برخی از 
که  برخی   ، گیرند  قرار  امداد  کمیته  پوشش  تحت  متکدیان 
معلولیت دارند از سوی  سازمان بهزیستی حمایت شوند و برخی 
هم که از شهرهای دیگر آمده اند به شهر زادگاه خودشان بازگردند 

و برای مقابله با معتادان متجاهر هم برنامه ویژه ای داریم.
افشانی ضمن ابراز خشنودی از برنامه هایی که برای بافت های 
ناکارآمد شهری در حال انجام است گفت: خوشبختانه در این 
زمینه کارها شروع شده است. یکی از برنامه های شهرداری انتقال 
شرکت های دانش بنیان به این بافت هاست و  طبق هماهنگی ها 
آنها در سوله ها و مکان هایی مناسب کار کرد شرکت های دانش 
بنیان مستقر خواهند شد و با حضور آنها این بافت ها هم جان 

دوباره خواهند گرفت.
وی با بیان این که مردم تمام کارهای ما را رصد می کنند و 
به ما نمره می دهند گفت: امروز  با پدیده تغییر اقلیمی مواجه 
ایم و بدانید که ممکن است در یک روز در تهران با بارش های 
شدید مواجه باشیم که قبال تجربه نشده است. من هشدار می 
دهم که مراقب باشید در شرایط این چنینی وضعیت ناگواری 
ایجاد نشود. من به مسئوالن تذکر داده ام که هیچ یک از ایستگاه 
های مترو نباید محل جمع شدن آب باشد و تمام تمهیدات الزم 
در این زمینه باید اندیشیده شود. شهردار تهران بر ضرورت آمادگی 
همیشگی آتش نشانی ها تاکید کرد و گفت: نیروهای آتش نشانی 
باید دائم در حال آموزش و تمرین باشند و تجهیزات شهرداری هم 

باید همواره آماده و بروز باشد.
وی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی برخی شهرداری های 
مناطق انتقاد کرد و گفت: چرا باید تصمیماتی گرفته شود که 
تصویر شهرداری را مخدوش کند. این که تصمیم گرفته می شود 
یک میدان حذف شود بدون در نظر گرفتن این که نام فردی که 
روی آن میدان گذاشته شده روی یک بلوار و یا جای دیگری 
گذاشته شده باشد. این ذهنیت را ایجاد می کند که شهرداری با 
آن فرد مشکل داشته است. در حالی که چنین نیست و آن فرد 
هم فرد بسیار محترم و بزرگی است. باید در این گونه تصمیمات 
هنجارهای جامعه را در نظر بگیریم. افشانی در زمینه مقابله با 
تخلفات در ساخت و ساز هم  گفت: اجازه ندهید تخلفاتی صورت 

گیرد که بعد با جریمه بخواهیم جبران کنیم.
مناصب  در  زنان  بیشتر  حضور  بر  پایان  در  تهران  شهردار 
مدیریتی در مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: انشاءاهلل تا سه 
ماه آینده شهرداری حداقل ۲۲ ناحیه به زنان واگذار خواهد شد 
زیرا  تجربه نشان داده زنان در مدیریت شهری ، سالم تر و بهتر 

عمل می کنند.

 رئیس پلیس راهور:

طرح ویژه ترافیکی در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا می شود
تهران- ایرنا- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی )راهور(، از اجرای طرح ویژه 
ترافیکی در ایام محرم به خصوص روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به 

منظور تامین هرچه بیشتر نظم ترافیکی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا سردار تقی مهری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدالحسین )ع( افزود: 
برای اجرای طرح های ویژه ترافیکی در ایام محرم با موافقت فرماندهی ناجا، هزار 
دستگاه خودرو و پنج هزار نیرو از بخش های مختلف ناجا برای ایجاد هر چه بیشتر 
نظم ترافیکی به کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه این نیروها همچنین در اجرای 
طرح های تابستانه برای مدیریت و کنترل ترافیک به خصوص در دهه سوم شهریور 
که از پرترافیک ترین و پرحادثه ترین ایام به شمار می رود، همکاری خواهند داشت، 
تصریح کرد: در این ارتباط از مسئوالن هیات های عزاداری نیز می خواهیم با تعامل و 
همکاری هرچه بیشتر با ماموران راهنمایی و رانندگی و محرم یاران مستقر در هیات 
ها همکاری کنند. سردار مهری اظهار داشت: محرم یاران که با فراگیری آموزش های 

الزم نقش بسزایی در ایجاد نظم و امنیت دسته های عزاداری در حال تردد در خیابان 
ها دارند، در کاهش بار ترافیکی نیز نقش بسزایی دارند.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: در این میان از رانندگان نیز می خواهیم با توجه به 
حرکت دسته های عزادار در سطح خیابان ها با دقت بیشتری از کنار آنها عبور کنند 

تا موجب ایجاد اتفاق ناگواری نشوند.
 تردد شبانه هیات های عزادار روستایی در سطح جاده خطرآفرین است

سردار مهری همچنین در خصوص تردد هیات های عزاداری روستاها در حاشیه 
جاده ها گفت: از مسئوالن هیات های عزاداری روستایی به خصوص روستاهای حاشیه 
جاده ها می خواهیم برای تردد به روستاهای مجاور خود برای شرکت در آیین های 

عزاداری دقت بیشتری داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از روستاهای کشور در حاشیه جاده ها و مقابل هم 
در دو طرف جاده قرار دارند که تردد هیات های عزادار با لباس های تیره در این ایام 

بسیار خطرآفرین است.

بازگشت  از  زیارت،  و  حج  سازمان  رئیس  تهران-ایرنا- 
آخرین کاروان حجاج ایرانی امروز یکشنبه از عربستان 
خبر داد و گفت: با ورود این کاروان به کشور پرونده حج 

97 با موفقیت بسته شد.
به گزارش خبرنگار حج و زیارت ایرنا، حمید محمدی روز یکشنبه 
در جمع خبرنگاران افزود: صبح امروز آخرین کاروان ایرانی حج از 
عربستان به کشور بازگشت و به این ترتیب پرونده حج امسال که 
حدود ۸۶ هزار زائر ایرانی در قالب ۵۸9 کاروان برای انجام مناسک 
حج راهی عربستان شده بودند، بسته شد. وی با بیان اینکه کم 
سن ترین و مسن ترین حاجی امسال ۲ و ۱۱۳ سال سن داشتند، 
خاطر نشان کرد: بر اساس آمار موجود حدود ۱۲ درصد زائران حج 
امسال باالی ۷۰ سال سن دارند. محمدی تصریح کرد: در این میان 
۶۲.۵ درصد از حجاج امسال نیز دارای سنین ۵۰ تا ۷۰ سال بودند 

و بر اساس همین آمار حدود ۲۴ درصد از زائران اعزامی زیر ۵۰ 
سال سن داشتند. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مهمترین 
دالیل برگزاری حج بدون حاشیه امسال را اجرای دقیق برنامه ها 
عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی، آسیب شناسی، آموزش های الزم 
به مدیران و حجاج از مهمترین دالیل برپایی حج موفق امسال بوده 
است. محمدی ادامه داد: اجرای برنامه زمانبندی و تعامل و همکاری 
بسیار خوب با مسئوالن حج عربستان نیز از دیگر دالیل مهم در 
اجرای دقیق برنامه حج امسال بود. رئیس سازمان حج و زیارت 
اظهار داشت: استفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی برای اجرای 
دقیق برنامه های زمانبندی شده و تعامل خوب عوامل اجرایی نیز در 

برپایی حج موفقیت آمیز امسال تاثیرگذار بود.
محمدی همچنین در خصوص وضعیت بهداشت و درمان حجاج 
نیز گفت: تیم های اعزامی پزشکی و هالل احمر فعالیت های خود 

را در سطح بسیار باالیی به انجام رساندند تا حدی که در مقایسه با 
سال گذشته کمترین بیماری در بین حجاج مشاهده شد.

وی خاطرنشان کرد: در این میان سال گذشته و با کمال تاسف 
۳۳ نفر از حجاج ایرانی جان خود را به علت کهولت سن از دست 

دادند؛ در حالی که این رقم در حج 9۷ به ۱۰ نفر رسید.
نیز گفت: در مورد  محمدی در خصوص خانواده شهدای منا 
بازماندگان حدود هفت خانواده شهدای منا که آزمایش های مختلف 
روی آنها انجام شده بود، مجدد اقدامات شناسایی صورت گرفت 

که نتیجه آن پس از تعطیالت ایام محرم و صفر اعالم خواهد شد.
محمدی از تشکیل ستاد بحران حج خبر داد و گفت: یکی از 
مهمترین ساختارهایی که به انجام رسید، تشکیل ستاد بحران حج 
بود. این ستاد آمادگی مقابله با حوادث را داشت که خوشبختانه مورد 

استفاده قرار نگرفت.

 پرونده حج 97 بسته شد


