پنجشنبه 22شهریور 1397شماره5272

4

اجتماعی

قیمت غذا و اجاره خوابگاههای علوم پزشکی افزایش مییابد
محمد رضا فراهانی ،معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت :قیمت وعدههای
ناهار و شام از هزار و  ۲۰۰به هزار و  ۳۵۰و وعده صبحانه از  ۶۰۰تومان به ۷۰۰تومان
افزایش مییابد .به گزارش فارس او افزود :قیمت خوابگاههای دانشجویی بین  ۱۰تا
۱۲درصد افزایش خواهد داشت که در نهایت بیش از  ۱۲درصد نخواهد بود و این امکان
نیز وجود دارد که افزایشی نداشته باشد.

گزارش

مرگ تدریجی «رویا»

«رویا» همسر معتاد دارد؛ همیشه رو گرفته
اس��ت .از ت��رس اینکه مبادا کس��ی متوجه
کبودیه��ای دس��ت و صورت��ش ش��ود .نه
میداند چه کند و نه کس��ی ب��ه او آموزش
داده در ای��ن ش��رایط بهترین کار چیس��ت.
مدام به مرگی میاندیش��د که زیبنده س��ن
ان��دک او نیس��ت .ش��اید اگ��ر در خانه پدر
میبود تازه باید با اس��باب بازیهایش وداع
میک��رد و لبخن��د ب��ر لب با همس��االن در
بازار پی خری��د لباس دبیرس��تان میرفت.
ام��ا حاال همه فکر و ذک��رش وداع با زندگی
است .میترسد؛ میترسد از اینکه سرنوشت
دخترش چه میش��ود و آی��ا طبق مثلهای
قدیمی سرنوشت دخترش به گوشه روسری
او گره خورده و آینده او هم قرار اس��ت مثل
خودش باش��د .نه راه پی��ش دارد نه پس .نه
میتوان��د از خانه فرار کند نه میتواند بماند.
س��ر دو راهی ب��دی گیر کرده اس��ت .حاال
«رویا» مانده و همه آرزوهای برباد رفته اش
و جامع��های که در آن ح��ق را به پدر معتاد
شیشهایاش میدهد.
ب��ه گ��زارش ایرنا ،به س��ختی  37س��الش
میش��ود .نمیدان��د چگون��ه حرفهایش را
آغ��از کند .حت��ی در اس��تفاده از واژه برای
همس��ر س��ابقش ،نام «پدر بچهها» را برمی
گزیند و میگوید :پدر بچهها به الکل اعتیاد
ش��دید دارد طوری که از دختر  ١٣ساله ام
میخواه��د برایش الکل بخرد .نتوانس��تم با
این ش��رایط کنار بیایم به ه��ر طریقی بود
از او جدا ش��دم اما اکنون مش��کل بزرگتری
دارم و آن سرپرس��تی فرزندانم اس��ت .وی
ادام��ه میدهد :سرپرس��تی فرزندان��م را به
من نمیدهند .قان��ون میگوید چون طالق
گرفتی فرزندانت باید سمت پدرشان بروند؛
دو فرزندم تا دیروز بهزیس��تی بودند .امروز
پیش من هستند اما میترسم پدرشان آنها
را از من بگیرن��د چون قبال این کار را کرده
بود و مطمئنا اگر بداند نزد من هستند سراغ
کودکانم میآید.
بانویی دیگر ش��روع به حرف زدن میکند؛ با
یک دس��ت گوشه چادرش را نگه میدارد .او
س��عی میکند رو بگیرد ت��ا قیافه اش معلوم
نش��ود .این گونه س��خنانش را آغاز میکند:
١٤سالم بود که به یک مرد  40ساله شوهرم
دادند تا خصومت خانوادگی رفع شود .برایم
مهم نیس��ت خصومت رفع شده است یا نه،
مهم این اس��ت که من در این قمار دیگران،
نابود شدم .وی ادامه میدهد 32 :ساله هستم.
س��ه تا دختر دارم و با مرد معتاد شیش��های
زندگی میکنم .هر بار که میخواهم دادگاه
بروم و درخواست طالق کنم تهدید میشوم.
همسرم میگوید اگر درخواست طالق بدهی
روی صورتت اس��ید میپاشم .این زن جوان
میافزاید :حتی چن��د بار تهدیدش را عملی
کرد و دس��تم را شکست و بابت همین ترس
عقب نش��ینی کردم .یک راه دیگر اندیشیدم
و آن خودکش��ی بود .تصمیم به خودکش��ی
گرفتم اما به خاطر دخترانم پا پس کشیدم.
به همسر معتادم اعتماد ندارم تا دخترانم را
پیش او تنها بگذارم .اگر جایی س��رکار بروم
دختران��م را همراه خودم میب��رم .دخترانم
 ١٥ ،١٦و ١٣ساله هستند و من مانده ام که
چه کنم.
نوبت بانویی دیگر است تا مشکالت خود در
داشتن همسر معتاد را بیان کند .از شهرستان
میآید .چند سال است که به همراه همسرش
در جس��ت و جوی کار به استان تهران آمده
اند که متاسفانه نه تنها همسرش کاری پیدا
نک��رد بلکه معتاد و آویزان خانواده هم ش��د.
این زن ج��وان میگوید :هزین��ه زندگی در
ته��ران باال بود .به منطقهای ب��ه نام «ویره»
در ش��هریار رفتیم و جایی اجاره کردیم .در
ای��ن منطقه مواد مخدر مانند نقل و نبات در
سطح خیابانها به فروش میرسد .همسرم به
جای یافتن شغل ،معتاد شد .از او خواسته ام
ترک کند ،میگوید وقتی مواد به این راحتی
دم دست اس��ت چگونه میتوانم ترک کنم.
وی ادام��ه میدهد :میترس��م فرزندم را به
پارک کنار خانه ببرم احتمال دزدیدن بچهها
توسط معتادان وجود دارد حتی یک بار این
اتفاق برای پس��ر دوس��اله ام افتاد ،با گریه و
زاری بچ��ه ام را پ��س گرفتم .ب��ه گفته این
خانم جوان ،در ویره زن و مرد چادر سرشان
میکنند مواد میکشند و هر چه یک معتاد
بخواهد از گرد ،ش��یره و تری��اک به راحتی
پی��دا میکند .مواد فروش��ان آمار ماموران را
هم دارند ،میگویند امروز قرار اس��ت بازرس
بیاید ،مواد نفروش��ید .میگوید :نه پول دارم
که به محیط پاک تر بروم و ش��وهرم را ترک
دهم ،نه به خاطر فرزندان  ١٣ساله و دو ساله
ام جرات میکنم جایی س��رکار بروم تا مبادا
کسی آنها را در خانه خفت کند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر

مشهدیکمیلیون
حاشیه نشین دارد

رئیس ش��ورای اس�لامی شهر مش��هد گفت:
براساس آمارها در حال حاضر یک میلیون نفر
در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنند .در طرح
جدید جامع شهر مشهد که ابالغ شده ،حاشیه
شهر مشهد به مجموعه شهری پیوسته و جزو
بافت مصوب ش��هری شده اس��ت .محمدرضا
حیدری در گفتوگو با ایرنا خاطرنش��ان کرد:
متغیرهای کالن اقتصادی و اجتماعی در جریان
شکل گیری حاشیهنشینی تاثیر داشته و عواملی
مانند خشکس��الی و مهاجرت که خیلی مهم
هستند ،حاشیهنشینی را تشدید کرده است .وی
اضافه کرد :پایین بودن سرانه خدمات شهری از
مهمترین مشکالت حاشیهنشینی شهر مشهد
است و علت آن این است که واحدهای مسکونی
در حاشیه شهر بر اساس یک مدل طراحی شده
شکل نگرفته اند.

معاون آموزش��ی وزارت علوم شروط این وزارتخانه
ب��رای ورود دانش��جویان ایرانی از خ��ارج به داخل
کش��ور را تشریح کرد .مجتبی ش��ریعتی نیاسر در
گفتوگو با ایلنا ،در پاس��خ به سوالی درباره شرایط
ورود دانش��جویان ایرانی از خارج به داخل کش��ور
با توجه به درخواس��تها بع��د از باال رفتن ن��رخ ارز گفت :ما
ش��رایط را به همه دانش��گاهها ابالغ کردی��م و اطالعیهای هم
در زمینه ارائه شدهاست .ش��ریعتی نیاسر در این باره توضیح

شروط وزارت علوم برای ورود دانشجویان ایرانی به کشور

داد :کس��انی که حداقل یک ترم در دانشگاههای
خارج از کش��ور درس خوانده باشند ،میتوانند به
داخل کشور بیایند ،البته آن دسته از دانشجویانی
ک��ه در دانش��گاههای معتبر تحصی��ل کردهاند و
منظور از دانش��گاه معتبر هم دانشگاهی است که
شاخصهای وزارت علوم را داشته باشند .وی خاطرنشان کرد:
راه ورود این دانش��جویان به داخل نیز از دو مس��یر است؛ یک
راه به این صورت اس��ت که دانشجویان میتوانند مستقیما به

دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کنند و در صورتی که دانشگاه
آنها را پذیرفت ،اطالعات و مشخصات دانشجو را به ما میدهند
ت درخواست
و ما بررسی میکنیم .او در خصوص روش دوم ثب 
این دسته از دانش��جویان بیان کرد :روش دیگر به این صورت
اس��ت که دانش��جویان میتوانن��د از طریق س��امانهای که در
معاونت دانشجویی تعریف شده ،درخواست خود را وارد سامانه
کنند و هر دو وجه امکانپذیر است ،ولی در هر صورت تصمیم
نهایی را معاونت دانشجویی وزارتخانه میگیرد.

مسافرتقسطی!
آژانسهای گردشگری با توجه به نوسانات ارزی و گرانی بلیت
تدابیری اتخاذ کردهاند تا مشتری جذب کنند

مکث

زندانی محکوم به حبس،
تک رقمی کنکور
کارشناسی ارشد شد

یکی از زندانیان زندان رجایی شهر که به جرم
قت��ل و با محکومیت قص��اص نفس در حین
تحمل حبس اس��ت در آزمون کارشناس��ی
ارشد شرکت کرد و قبول شد .مددجو آ.ع از
مددجویان زندان رجایی شهر در حین تحمل
 ۵س��ال حبس اس��ت در آزمون کارشناسی
ارش��د  ۹۷شرکت نمود و با قبولی در آزمون،
دانش��جوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی
پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شد .به گزارش
مهر ،مصطف��ی محبی ،مدی��ر کل زندانهای
استان گفت :عالوه بر مددجوی مذکور دو تن
از مددجویان زندانهای استان نیز در دانشگاه
پیام نور در مقطع کارشناس��ی ارش��د رشته
حقوق پذیرفته شده اند.

محیط زیست

 ۴۸۰هکتار نهالکاری
در اطراف دریاچه ارومیه

مدیر دفت��ر اس��تان آذربایجان غربی س��تاد
احیای دریاچه ارومیه گفت :محیط زیست در
زمینهای اطراف دریاچه  ۴۸۰هکتار نهال کاری
و کاش��ت درختان شورگز انجام داده و تثبیت
کرده است .به گزارش مهر ،مدیر دفتر استانی
ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی
گفت :شدت ریزگردها به حدی بود که مردم،
برخی روس��تاهایی که اط��راف دریاچه بودند
از س��ال  ۹۳ب��ه تدریج تخلیه کردن��د زیرا با
عقبنشینی دریاچه ،ریزگردها افزایش یافته و
کش��اورزی تعطیل شده است .وی یادآور شد:
ریزگرده��ای ارومیه مثل عراق و خوزس��تان،
تنها از جنس خاک نیست .ریزگردهای نمکی
است و هرجا بنشیند زندگی وموجودات زنده
را از بی��ن میب��رد .در منطقه جبل کندی در
آذربایجان غرب��ی ،در  ۴۰کیلومتری ارومیه و
در بخش شمالی دریاچه در سالهای  ۹۳و ۹۴
با کوچکترین باد ،طوفان ش��ن به آذربایجان
ش��رقی و اط��راف دریاچه میرس��ید و اینجا
از مهمتری��ن کانونه��ای ریزگرد ب��ود .مدیر
دفتر استانی س��تاد احیای دریاچه ارومیه در
آذربایجان غربی گفت :محیط زیست بخشی
را ک��ه در منطقه تحت حفاظتش بود تثبیت
میکرد و خ��ارج از این مناطق را به اداره کل
منابع طبیعی استان سپردند .محیط زیست در
 ۴۵هکتار از این منطق��ه  ۸۳۰هکتاری قرق
شده ،مالچ پاشی و در  ۴۸۰هکتار ،نهال کاری
و کاش��ت درختان شورگز انجام داده و تثبیت
کرده است .نگهداری از این مجموعه را به اداره
کل منابع طبیعی واگذار کرده است.

آسیب

 1/8میلیونایرانی«تفننی»
موادمخدرمصرفمیکنند

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
س��ازمان بهزیستی کش��ور با اش��اره به تعداد
معتادان حاضر در کش��ور طب��ق آخرین آمار
ستاد مبارزه با موادمخدر ،بیان کرد :دو میلیون
و  ۸۰۸هزارمعتاد یا مصرفکننده دائمی و یک
میلی��ون و  ۸۰۰هزار نفر مصرفکننده تفننی
موادمخدر هس��تند ل��ذا در مجموع جمعیتی
حدود  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار معتاد در کش��ور
داریم .ب ه گزارش ایسنا ،فرید براتیسده گفت:
۵۲درصد معتادان بهوسیله تزریق و  ۴۷درصد
آنها از طریق روابط جنسی گرفتار ایدز میشوند.
وی ب��ا بیان وجود ۲۰۰هزار معتاد زن در ایران
بیان کرد۱۰ :درصد از معتادان بانوان هس��تند.
میانگین س��نی اعتیاد در زنان در حال کاهش
اس��ت ،این در حالی است که اعتیاد در مردان
با میانگین س��نی باالتری قرار دارد .براتی سده
اف��زود ۱.۵ :میلی��ون نفر از معت��ادان جهان با
بیماری ایدز دست و پنجه نرم میکنند .براتی
با اعالم وجود ۴۳باشگاه مثبت در ایران گفت:
باشگاه مثبت ویژه بیماران  HIVاست و به آنها
و خانوادشان خدمات اجتماعی ارائه میکند.

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :با افزایش قیمتها
و تاثیر مستقیم آن بر صنعت گردشگری به میزان
قابل توجهی از تعداد س��فرهای داخلی و خارجی
کاسته شد .اوضاع نابسامان اقتصادی تا آنجا موج
منفی خود را بر سر این صنعت گستراند که حتی
آژانسهای گردش��گری از تعدیل نیرو یا تعطیلی
کامل خود سخن به میان آوردند .اما حاال آژانسها
بهطریق دیگری س��عی در جذب گردش��گران به
خصوص برای س��فرهای خارجی میکنند .آنها با
اقس��اطی کردن هزینه باالی تورهای رنگارنگشان
س��عی در سبک کردن بار هزینهها بر دوش مردم
کردهاند تا هم خود را از مشکالت اقتصادی برهانند
و هم مردم از س��فرها بهرهمند شوند .با اینکه این
کار قبال هم انجام میشده اما حاال با سیر صعودی
قیمت ارزهای خارجی و سقوط ارزش ریال تعداد
تورهای اقس��اطی روز به روز بیشتر میشود .البته
این آژانسها برای تورهای اقساطی سقفی خاص
مشخص کردهاند ،به این شرط که قیمت تورها از
دو میلیون تومان به باال باشد.
> شرایط تور اقساطی

یکی از س��ایتهای گردشگری ش��رایط این نوع
تورها را به این شکل ش��رح داده است« :حداکثر
میزان اعتبار معادل 50درصد هزینه تور مسافرتی
است .یعنی مبلغ 50درصد یا همان نصف قیمت
کل تور را نقدا پرداخت ک��رده و الباقی بهصورت
اقساط دریافت میشود .حداقل جمع کل مبلغ تور
باید  2میلیون تومان به باال باشد یعنی قیمت کل
تور ب��رای یک فرد در تور فردی یا خانواده یا یک
گروه باید بیش از  2میلیون تومان ش��ود تا شامل

شرایط تور اقساطی گردد .همچنین میزان سقف
تور اقس��اطی تا دویست میلیون ریال است یعنی
برای اس��تفاده از شرایط تور قسطی نهایتا تا مبلغ
دویس��ت میلیون ریال مع��ادل 20میلیون تومان
میت��وان از این خدمت اس��تفاده کرد .به عبارتی
بین  2ت��ا  20میلیون تومان میت��وان خرید تور
قسطی داشت .باز پرداخت اقساط نیز در دورههای
 4تا  9ماه خواهد بود یعنی برای رزرو تور اقساطی
باید قسطها بین  4الی  9ماه باشد ،حداقل قسط
 4م��اه و حداکثر  9ماه و به ازای هر ماه یک چک
باید داد .س��ود ماهیانه فقط 3درصد اس��ت یعنی
میزان س��ودی که در هر ماه گرفته میشود فقط
 3درصد اس��ت و بعد از تعیین مدت زمان دلخواه
برای بازپرداخت قسطها به قیمت هر چک اضافه
میش��ود .مثال اگر شخصی تور دو میلیون تومانی
را انتخاب کن��د ،مقدار 50درص��د یا نصف مبلغ
(یک میلی��ون تومان) را باید نق��دا پرداخت کند
و الباق��ی که مبلغ یک میلیون تومان میش��ود را
میتوان بین  4تا  9ماه تس��ویه کرد و در صورت
انتخاب 4قسط پس یک میلیون تومان تقسیم بر 4
شده و با کارمزد هزینه هر ماه تور قسطی 280هزار
تومان میشود .مدارک الزم برای رزرو تور اقساطی
نیز چک معتبر(شخصی یا دولتی) ،پرینت گردش
س��ه ماه اخیر حساب بانکی دسته چک یا حساب
پشتیبان دسته چک ،مهر شده توسط بانک ،مانده
حساب متناس��ب و موجه نسبت به مبلغ تعیین
شده برای تور اقس��اطی ،کپی شناسنامه و کارت
ملی ،قبض برق یا آب یا تلفن منزل مسافر است».
یکی دیگر از س��ایتهای گردش��گری قیمت این
توره��ا را ب��رای ترکیه دو میلی��ون و هفتاد هزار

تومان و برای 7ش��ب اقامت در گوانگجو س��یزده
میلی��ون و پانصد هزار تومان به صورت اقس��اطی
مش��خص کرده اس��ت .البت��ه از آنجا ک��ه هزینه
س��فرهای خارجی بیش��تر از دو میلی��ون تومان
میشود ،تورهای اقساطی شامل سفرهای خارجی
است تا داخلی.
> این راه حل ماجرا نیست

عرف��ان فک��ری ،کارش��ناس گردش��گری در این
خصوص به آفتاب یزد میگوید« :در شرایط کنونی
که توان خرید مردم پایین آمده ،تورهای قس��طی

عرف�ان فکری :قس�طی ک�ردن تورها
باع�ث میش�ود بخش�ی از م�ردم که
قادر ب�ه پرداخت یکج�ای کل هزینه
سفر نیستند هم بتوانند به این سفرها
برون�د .اما این راه حل ماجرا نیس�ت و
مش�کالت ریش�ه در بخشهای دیگر
کش�ور دارد .حتی قدرت خرید مردم
در تورهای داخلی هم کاهش یافته چه
برسد به تورهای خارجی
هم به وجود آم د ه یا بیش��تر ش دهاند .این موضوع
نش��ان میدهد که با بد ش��دن اوض��اع اقتصادی
س��فر به عنوان غذای روح انس��ان نیز تحت تاثیر
قرار گرفته اس��ت .اما متاسفانه مسئوالن این نگاه
را ندارند و سفر را کاالیی لوکس میدانند .در حالی
که اگر غذای روح نباش��د جامعه دچار مش��کالت
زیادی چون افس��ردگی و پرخاش��گری میشود.
تورهای قسطی گویای این است که مردم با وجود
مش��کالت مالی باز هم به این نی��از نمیتوانند نه
بگویند و با پرداخت قسطی وجه مورد نیاز ،غذای
روح خود را تامین میکنن��د ».فکری تاکید کرد:
«باید به زودی از این شرایط اقتصادی بیرون آییم
یا مسئوالن فکری کرده و همانگونه که برای غذای
جسم کوپن و سهمیه در نظر گرفتهاند ،برای امرار
معاش و س��فر مردم هم راه��ی در نظر بگیرند».
او اف��زود« :در حال حاضر گردش��گری کش��ور در
وضعیت بسیار بدی قرار دارد .تعداد زیادی آژانس
در حال بسته شدن است و تعداد زیادی از افراد نه
تنها در حوزههای گردشگری که در سایر حوزهها
نیز بی��کار میش��وند درحالی که بی��کاری و فقر
ابتدای فس��اد در هر جامعه است ».این کارشناس
گردشگری میگوید« :گردشگری ایران بدنه مرده
و رو به سقوطی دارد که با به خطر افتادن آن تعداد
زیادی از مشاغل از بین میروند و در نهایت عواقب
ب��د آن دامنگیر جامعه خواهد ش��د ».او قس��طی
کردن تورها را کافی ندانسته و اظهار کرد« :قسطی
کردن تورها باعث میشود بخشی از مردم که قادر
به پرداخت یکجای کل هزینه س��فر نیستند هم
بتوانند به این س��فرها بروند .اما این راه حل ماجرا
نیست و مشکالت ریشه در بخشهای دیگر کشور
دارد .حتی ق��درت خرید مردم در تورهای داخلی
هم کاهش یافته چه برسد به تورهای خارجی».

معاونوزی ر کشور:

ارائه دالر  7هزار تومانیبه زائران اربعین

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از ارائه دالر
بازار تعادلی قریب  ۷هزار تومان به زائران خبر داد .به
گزارش عصر ایران،حسین ذوالفقاری با بیان اینکه
ساختاری به لحاظ گستردگی ،تعامالت ،همکاری،
مخاطبین و .. .مانند پیادهروی اربعین از گذشته تا
حال نداشتهایم اظهار داشت :سال گذشته قریب دو
میلیون و  300هزار نفر زائر اربعین داشتیم .وی با
اشاره به اینکه همه هدف باید خادمی خادمان امام
حسین(ع) باشد و فکر چیز دیگر نباشیم ،گفت :با
ارزیابی انجام شده از سال  94تاکنون اصالح 150
اش��کال در برگزاری این مراسم بود .معاون امنیتی
و انتظامی وزارت کش��ور با بیان اینکه در سال 95

زمزمههای کمبود پوش��ک بچه در ب��ازار از یک
ماه گذشته وجود داش��ت .حاال اما فروشگاههای
زنجیرهای،هایپ��ر مارکتها حت��ی داروخانهها و
س��وپرمارکتها ،پوشک و دس��تمال کاغذی کم
دارند و خری��داران نه مبتنی بر نیاز امروز بلکه با
نگران��ی و اضطراب از فردا و روزمب��ادا این کاال را
حتی گرانتر از قبل و مازاد بر نیازش��ان خریداری
میکنند .ب��ه گزارش ایرنا ،بهمن حس��ن بیگی،
مع��اون حقوق��ی و نظ��ارت تعزی��رات حکومتی
تهران و رئیس گشتهای مشترک معتقد است،
احتکارهای خانگی ضربه بزرگی به بازار زده است.
مشتری اصلی پوشک ،بچهها هستند و طبق آمار
موجود هر س��ال به طور میانگین یک میلیون و
 500ن��وزاد به دنیا میآید و حداقل تا دو س��ال
مش��تری ثابت ای��ن کاالی ضروری هس��تند .با
احتس��اب اینکه هر نوزاد و نوپا تا سن دو سالگی
روزانه به پوش��ک نیاز دارد و به طور متوسط سه
پوشک اس��تفاده کند ،میزان مصرف پوشک یک
روز کل کشور حدود  9میلیون عدد پوشک است

قریب  50درصد این اشکاالت برطرف شد و در سال
 96نیز کاهش اشکاالت را داشتیم ،افزود :قصد داریم
در امس��ال این مشکالت را به صفر برسانیم .وی با
اشاره به اینکه باید زیرساختها الزم برای این ایام
آماده شود بیان کرد :تسهیل در رفت و آمد زائران
و کاهش هزینهها را باید در این ایام داشته باشیم.
وی با بیان اینکه قیمت ویزا قریب  41دالر اس��ت
افزود :با توافقاتی که با بانک مرکزی شدهبا دالر بازار
تعادلی قریب  7هزار تومان به زائران داده میشود.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه در حال کاهش هزینه
بیمه برای زائران هس��تیم که هزینه بیمه از سال
پیش نیز کمتر شود ،گفت :تأکید بر این است که

ستاد استانی در استانها راهاندازی شود و از سیستم
مرکزی فاصله بگیریم و تمام امور استان در استان
برنامهریزی شود .دبیر شورای امنیت با بیان اینکه
اگر تعامل خوبی با نیروهای عراقی نداشتیم تمام

پوشک در انبار

و با در نظر گرفتن بستههای  10تایی پوشک ،در
ماه  27میلیون بسته پوشک  10تایی پوشک نیاز
داریم .البته مصرف پوشک برای افراد بیمار ،ناتوان
و سالمندان نیز به عنوان یک ضرورت مطرح است؛
بیمارانی که ش��اید کوچکترین مشکل آنان تهیه
پوشک باشد و در بستر بیماری مشقتهای دیگری
را ه��م تحمل میکنند .در جریان بازرس��یهای
گش��ت مش��ترک تعزیرات حکومتی از انبارهای
جنوب تهران ،در یکی از خیابانهایی که به فروش
اجناس عمده ش��هرت دارد ،انبار قابل توجهی از
کاالهای بهداشتی شامل پوشک بچه و بزرگسال،
دستمال کاغذی ،نوار بهداش��تی و مواد شوینده
کشف شد .صاحب این انبار با توجه به بررسیهای
کارشناس��ان تعزیرات اقالم موج��ود در انبار را به
صورت قطره چکانی به بازار عرضه میکرد که پس
از محرز شدن تخلف ،ملزم به عرضه کاالهای خود

در بازار شد .این فروشنده عمده کاالهای بهداشتی
با تعزیرات همکاری کرد و با نصب بنر بر س��ر در
انبار خود ،اعالم کرد که در این انبار اقالم موجود
به قیمت مصوب و پایین تر از قیمت مصرف کننده
عرضه میشود .یاسر رایگانی ،سخنگوی سازمان
تعزیرات از کشف دوسوله بزرگ نگهداری پوشک
بچ��ه خبر داده و گفته که صاحب��ان این کاال در
س��ال  96با ارز  3800تومانی بالغ بر یک میلیون
و 200هزار بسته پوشک نوزاد از دو برند خارجی
معروف وارد کرده اما تاکن��ون این کاال را به بازار
عرضه نکرده بودند .وی همچنین از کشف دومین
محموله انبار پوش��ک در اس��تان الب��رز خبر داد
و گف��ت که انبار دیگری حاوی  208هزار بس��ته
پوشک به ارزش  10میلیارد تومان کشف و ضبط
شد .روز یکشنبه  18شهریور نیز محسن نیک ورز،
دادس��تان عمومی و انقالب س��یرجان از کشف و

افرادیکه غیرمجاز به عراق رفته بودند حداقل  6ماه
زندانی داشتند ،گفت :بهدنبال این هستیم در عراق
فعالیتهای ماندگار انجام دهیم و هر سال بهدنبال
ساخت زیرساخت برای بناکردن موکب نباشیم.

ضبط 30هزار بس��ته پوشک احتکار شده در یک
انبار این شهر خبر داد و اعالم کرد که ارزش کاالی
احتکار شده بیش از 10میلیارد ریال برآورد شده و
در این ارتباط یک متهم مورد تعقیب قضایی است
و قرار اس��ت با همکاری صاحب کاال ،پوشکهای
احتکار ش��ده در بازار توزیع شود .سرهنگ احمد
کرمی ،رئیس پلیس آگاهی قم نیز اخیرا از کشف
دو هزار و  570کارتن پوشک بچه احتکار شده به
ارزش بیش از سه میلیارد ریال در یکی از انبارهای
این استان خبر داده است .در استان البرز نیز یک
میلیون بسته پوشک بچه احتکار شده کشف شد و
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز اعالم کرد که این
کاال سال گذش��ته با ارز 3800تومانی وارد کشور
شده است و نباید به قیمت ارز امروز به بازار عرضه
شود .در شهرس��تان بروجرد هم انبار بزرگ مواد
سلولزی و پوشک کشف شد .در این انبار بیش از
 10تن انواع پوشک و دستمال کاغذی نگهداری
میش��د که پ��س از شناس��ایی ،کاالی این انبار
ضبط شد.

