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اجتماعي

وطن امروز شماره 2595

نبضجامعه
سخنگوی تعزیرات خبر داد

برخورد با افزایش غیرقانونی
قیمت نان

یکشنبه 11آذر 1397

رؤسای پلیس فتا آخرین پروندههای حوزه فضای سایبر را تشریح کردند

انهدام باند باسابقه جعل مدارک دانشگاهی
متهم اصلی فروش مدارک جعلی ،معاون قبلی یکی از مؤسسات آموزشی بوده است

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
دولت به افزایش تحمیلی قیمت نان حس��اس
است؛ افزایش قیمت نان ،سیاست دولت نیست
و معتقدیم مش��کالت نانواها باید حل شود اما
راهحل افزایش قیمت قوت غالب مردم نیست.
بهگ��زارش مهر ،سیدیاس��ر رایگانی درباره
برخورد ب��ا افزایش غیرقانونی قیم��ت نان در
برخ��ی نانواییهای اف��زود :افزایش قیمت نان
احقاق حق نانوا نیست و با توجه به حساسیت
قیمت نان در جامعه ،یارانه س��نگین از سوی
دولت به آرد و گندم اختصاص یافته اما از سال
 ۹۳افزایش قیمت آرد یاران��های برای نانوایان
انجام نشده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش  1/5براب��ری
پروندههای گرانفروش��ی اظهار داش��ت :در 8
ماه سپری شده از امسال ،تعداد  ۲هزار و ۴۲۵
پرونده با موضوع گرانفروش��ی نان در تعزیرات
حکومتی سراسر کشور تش��کیل شده و برای
ه��زار و  ۹۸۴پرون��ده رأی ب��ه پرداخت جزای
نق��دی در مجموع به مبل��غ  ۱۱میلیارد ریال
صادر شده است.
رایگانی افزود :در همین بازه زمانی در سال
 ،۹۶تع��داد  ۹۹۸پرونده تخلف گرانفروش��ی
برای نانوایان در سراس��ر کش��ور تشکیل شده
اس��ت و متخلفان ب��ا صدور حکم ب��ه جزای
نقدی برای ه��زار و  ۱۱۵پرون��ده به پرداخت
 7میلی��ارد ری��ال جریم��ه محکوم ش��دهاند.
سخنگوی تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد:
برخ��ی نانواییها با فروش نان ی��کرو و دورو
کنج��د به صورت اجب��اری عمل میکنند که
مصداق فروش اجباری است.
زیارت
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان خبر داد

لغو سفرهای دانشجویی ارزانقیمت
به عتبات

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از
لغو شدن طرح سفرهای دانشجویی ارزانقیمت
به عتبات خب��ر داد و گفت :این طرح به دلیل
نوسانات ارزی لغو شد.
حجتاالس�لام محمدرضا فقیه��ی درباره
آخرین وضعی��ت برنامهریزی ب��رای راهاندازی
سفرهای دانشجویی ارزانقیمت عتبات عالیات
به مهر گفت :نوس��انات ارزی اجرای این طرح
را کامال از ما س��لب کرد .وی ادامه داد :در این
زمینه کارهای زیادی انجام شده بود ،همچنین
مکانهای��ی برای محل اس��کان دانش��جویان
پیشبینی ش��ده بود اما متاس��فانه نوس��انات
ارزی اجازه ادامه کار را به ما نداد .رئیس س��تاد
عمره و عتبات دانش��گاهیان افزود :چراکه اگر
بخواهیم این دانش��جویان را اعزام کنیم باید با
ارز آزاد اعزام کنیم و ارز آزاد نیز ارز ارزانقیمت
نخواهد بود .اکنون ارز عتبات ارز نیما است که
ارزانقیمتتر است.
کوتاه و گویا
محله چیذر با انجام بررس��یهای همهجانبه
و مبتن��ی ب��ر نیازه��ا و انتظ��ارات س��اکنان
و زیارتکنن��دگان مرق��د مطه��ر امام��زاده
علیاکبر(ع) در مراس��مهای مذهبی ،نیازمند
اج��رای طرح توس��عه محل��های اس��ت .زهرا
نژادبهرام ،عضو شورای اسالمی شهر تهران در
برنام��ه بافتگردی محله چی��ذر که با حضور
اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه
ی��ک ،مدیریت ش��هری منطقه ،ش��ورایاران و
مدیرمحله برگزار شد ،اظهار داشت :طرحهای
توسعه محلهای همه جوانب را از نظر محورهای
ترافیکی ،هوی��ت محله ،خدم��ات هفتگانه،
ضوابط و مقررات ،نیازها و انتظارات س��اکنان
محل مورد توجه قرار میدهد تا بتواند توسعه
را همهجانبه به اجرا برساند.
امی��ن معتم��دی ،دبی��ر علمی نخس��تین
ت تمام فک با اشاره به اینکه
سمپوزیوم ایمپلن 
برگردان��دن بافتها و زیبای��ی صورت در عین
گذاش��تن دندانها ،پروس��ه درمان را پیچیده
میکن��د ،گفت :درواقع گذاش��تن ایمپلنتها
و انج��ام ان��واع پیونده��ا به زمان زی��ادی نیاز
دارن��د .روش درمانی پروآر چ برای بیمارانی که
دندانهای خود را کش��یدهاند بس��یار مناسب
ت از ن��وع ثابت به
اس��ت و ای��ن روش ایمپلن 
حساب میآید.

گ�روه اجتماع�ی :رئی��س پلیس
فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا
از شناسایی و دستگیری سرشاخه
اصل��ی و اعضای باند جعل مدارک
دانشگاهی خبر داد.
به گ��زارش تس��نیم ،س��ردار
س��یدکمال هادیانفر با اعالم خبر
بازداشت سرشاخه اصلی و اعضای
باند جع��ل مدارک دانش��گاهی و
مهارتی ،درب��اره جزئیات این خبر
اظهار داشت :این متهمان به همت
همکاران در پلیس فتای خراسان
رضوی ،مقام قضایی و کارش��ناس
هیأت نظ��ارت و ارزیاب��ی مدارک
دانشگاهی ،شناس��ایی و دستگیر
ش��دند .رئیس پلیس فت��ای ناجا
خاطرنشان کرد :سرنخها حاکی از
ادامه فعالیت برخی اعضای این باند
در س��ایر استانها بود که با تالش
شبانهروزی و پیگیریهای مستمر ،یکی دیگر از
اعضای این باند در شهرستان نوشهر و  3نفر نیز در
استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
■■شروع جرائم از سال 90

وی تصری��ح کرد :این اف��راد از
طریق فعالیت گسترده تبلیغاتی
در فضای مجازی با ادعای صدور
مدارک دانش��گاهی و مهارتی و
انواع تأییدیهه��ای جعلی برای
تقویت رزومه مهاجرت و استخدام ،اعتماد کاربران
و افراد متقاضی را جلب ک��رده بودند و از این راه
کالهب��رداری میکردند .هادیانف��ر افزود :متهم
اصلی با سوءاستفاده از سوابق کاری گذشته خود

(معاون قبلی یکی از مؤسسات آموزشی) ،پس از
کنارهگیری از ش��غل با تأسیس شرکت به همراه
فرزند و عروس��ش از س��ال  90تاکنون در زمینه
صدور مدارک تحصیلی فعالیت داشته است .وی
با بیان اینکه متهم اصلی تاکنون مدارک تحصیلی
زیادی را برای متقاضیان از دیپلم تا دکترا در قبال
دریافت مبالغی حدود  5الی  75میلیون ریال صادر
کرده ،گفت :در همین باره تحقیقات پلیس برای
تعیی��ن رقم دقیق کالهب��رداری و تعداد مدارک
جعل شده ادامه دارد.
■■لزوم تأیید وزارت علوم

رئیس پلیس فتای ناجا خاطرنشان کرد :هرگونه
مدرک تحصیلی یا گواهینامه مهارت شغلی بدون

تأیید وزارت علوم معتبر نیس��ت و پیگرد قانونی
دارد ،بنابراین از ش��هروندان تقاض��ا داریم قبل از
هرگونه ثبتنام و واریز وجه ،از مورد تأیید بودن آن
مرکز توسط وزارت علوم آگاهی یافته و در صورت
مشاهده موارد مشکوک ،مراتب را از طریق سایت
پلیس فت��ا به نش��انی www.cyberpolice.ir
بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.
یکانالهایصیغهیابی
■■افزایشکالهبردار 

ع�لاوه بر ای��ن رئی��س پلیس
فتای تهران نس��بت به افزایش
ی از طریق کانالها و
کالهبردار 
سایتهای صیغهیابی هشدار داد.
س��رهنگ تورج کاظمی درباره

به همت آستان قدس رضوی برگزار میشود

سالمت گروه اجتماعی :دومین همکاری
علمی ایران و انجمنهای اروپایی
در مشهد و با حضور جمعی از پزشکان متخصص
و فوقتخصصی داخلی و خارجی  14تا  17آذرماه
در بیمارستان رضوی مش��هد برگزار خواهد شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،در
س��ال جاری دومی��ن کنگره
بینالمللی درب��اره نوآوریها
و روشه��ای کم تهاجمی در
درمان بیماریهای مادرزادی،
ساختمانی و دریچهای قلب با
همکاری بنیاد اروپای��ی  CSIو همچنین دومین
کنگره بینالمللی درباره درمان بیماریهای مزمن
ع��روق کرونر قلب با هم��کاری بنیادهای اروپایی
 14تا  17آذرماه  97در بیمارستان فوقتخصصی
گ�روه اجتماع�ی :مع��اون امور
امداد
بینالملل جمعی��ت هاللاحمر
از ارس��ال اقالم غذایی و دارویی هاللاحمر ایران
برای کمک به مردم مظلوم یمن از طریق کمیته
بینالمللی صلیب سرخ خبر داد.
به گزارش تس��نیم ،داوود باقری در نشس��ت
خبری فعالیتهای بینالمللی جمعیت هاللاحمر
اظهار داش��ت :درب��اره کمک به م��ردم مظلوم و
س��تمدیده یمن ،عراق ،س��وریه و میانمار س��عی
میکنیم میانجیگری و کمکهای بشردوستانه را
ارسال کنیم .معاون امور حقوق بینالملل جمعیت
هاللاحمر درباره کمک به مردم یمن گفت :در  2تا
 3سال گذشته که جنگ یمن آغاز شده و تا زمانی
که میتوانستیم کمک ارس��ال کنیم 3 ،هزار تن

توزیع تستهای خودارزیابی HIV
بهداشت گروه اجتماعی :معاون بهداشت
وزیر بهداش��ت ضم��ن انتقاد از
کند بودن فرآیند بیماریابی در حوزه  HIVگفت:
قرار است تستهای رپید  HIVطبق یک پروتکل
خاص در داروخانههای سراسر کشور توزیع شود.
به گزارش ایسنا ،علیرضا
رئیسی در مراسم روز جهانی
ایدز با بی��ان اینکه امیدوارم
امروز بهان��های برای حرکت
قویتر در راس��تای مبارزه با
بیم��اری  HIVایدز باش��د،
گفت :مهمترین چیزی که طی  ۴۰سال گذشته
در این زمینه یاد گرفتهایم این اس��ت که آموزش
و اطالعرس��انی ،مهمتری��ن عامل پیش��گیری از
بیماریهای عفونی از جمله  HIVاست.
رئیس��ی با بیان اینکه تخمین میزنیم حدود
 ۶۰ه��زار نفر مبتال به  HIVدر کش��ور داش��ته

فناوری گ�روه اجتماعی :مدیر مرکز ملی
تحقیق��ات و مطالعات ب��اروری
ابرها ،از برنامهری��زی وزارت نیرو برای اجرای پروژه
بارورس��ازی ابرها در  ۱۰اس��تان کشور خبر داد .به
گزارش تس��نیم ،فری��د گلکار با بی��ان اینکه برای
اجرای پروژه بارورسازی ابرها
و همکاری با نیروی هوا فضای
س��پاه هیچ مانع��ی نداریم و
ب��زودی عملی��ات اجرایی آن
آغاز خواهد شد ،اظهار داشت:
این پروژه در اس��تانهای یزد،
چهارمحال و بختی��اری ،کهگیلوی��ه و بویراحمد،
اصفهان ،خوزستان ،کرمان و فارس از طریق هواپیما
و مناطقی همچون خراس��ان جنوبی و آذربایجان
ش��رقی و غربی از طریق پهپاد اجرا خواهد شد .وی

افزود :در صورت تامین اعتبار ،باروری ابرها در استان
کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق ژنراتور انجام
خواهد ش��د .مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات
باروری ابرها اظه��ار کرد :قرارداد تامین پهپاد ،مواد
ب��اروری ،هواپیما و تجهیزات قابل نصب روی آن با
نیروی هوا فضای س��پاه آماده
ش��ده و ب��زودی وارد فاز اجرا
خواهیم شد .گلکار با اشاره به
تامین «فلیر» و «پیروپاترون»
به عنوان مواد قابل استفاده در
باروری ابرها تصریح کرد :فلیر
توس��ط نیروی هوافضا و پیروپاترون توسط صنایع
دفاع در داخل تولید میشود .امکان خرید خارجی
این مواد نیز وجود دارد اما از چندین منظر ،بهتر و
شایسته است از تولید داخل استفاده شود.

ارسال دارو و اقالم غذایی به یمن

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد

باش��یم ،گفت :در حال حاضر کمتر از نصف این
تعداد را توانستهایم شناسایی کنیم و افرادی که
تحت پوش��ش درمان قرار گرفتهاند حدود  ۱۴تا
 ۱۵هزار نفرند.
رئیسی تاکید کرد :ما باید به سمت بیماریابی
روی��م .خوش��بختانه مراکز
تشخیص سریع  HIVاز 2
هزار مرکز در س��ال  ۹۶به ۸
هزار و  200مرکز در س��ال
 ۹۷توسعه یافتهاند که اقدام
بزرگ��ی ب��ود .در عین حال
افزایش دسترسی برای انجام تستهای تشخیص
 HIVمهم است .بر این اساس امسال تصمیممان
برای بیماریابی جدی اس��ت .ما اعتقاد داریم نیاز
است سلف تست (تستهای خودارزیابی) و رپید
تست (تست س��ریع )HIVدر اختیار عموم قرار
گیرد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد

آوای شهر

تداوم آلودگی هوای پایتخت

آس��مان پایتخت روز گذشته برای سومین
روز متوالی آلوده بود .به گزارش «وطن امروز»،
بر اس��اس گزارشهای شرکت کنترل کیفیت
هوای تهران ،روز گذشته شاخص هوای پایتخت
روی عدد  103قرار گرفت تا برای سومین روز
متوالی کیفیت هوای پایتخت «ناس��الم برای
گروههای حس��اس جامعه» ش��ود .بر همین
اس��اس ،مناطق یک با ش��اخص  143و  22با
شاخص  142همچنین منطقه  18با شاخص
 136و منطق��ه  3با ش��اخص  131آلودهترین
مناطق پایتخت بودند.
معاون شهردار تهران خبر داد

حذف طرح زوج و فرد
در سال آینده

بارورسازی ابرها در  ۱۰استان کشور

معاون جمعیت هاللاحمر اعالم کرد

کمک معادل  7میلیون دالر به یمن ارسال کردیم.
وی ادام��ه داد :از زمانی ک��ه دایره کمک به مردم
یمن تنگ شد و متاسفانه کمترین کمکها انتقال
مییابد ،فعالیتهایمان گستردهتر شد .در این باره
با ریاس��ت کمیته بینالمللی صلیب سرخ مذاکره
کردیم و نایب رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ
نیز هفته گذشته با دبیرکل هاللاحمر ایران دیدار
داشت .باقری گفت :در این جلسه عنوان شد کمیته
بینالمللی صلیب س��رخ  120میلیون دالر برای
کمک به مردم یمن اختصاص داده اما برای اینکه

درخواست از دانشگاه آزاد

این روزها فارغالتحصیالن دانشگاه آزاد برای
انجام کارهای فارغالتحصیلی و دریافت مدرک
پایان دوره آموزشی با مشکالت گوناگونی مواجه
هس��تند ،روال طوالنی ب��رای دریافت مدرک
و همچنین بروکراس��ی سخت و پیچیده برای
تشکیل پرونده فارغالتحصیلی دانشجویان این
دانش��گاه را با مشکالت گوناگونی مواجه کرده
است .از مدیران دانشگاه آزاد درخواست داریم
برای تس��هیل در امور اداری و همچنین انجام
سریعتر کارها و صدور مدارک فارغالتحصیلی
ضمن نظارت بر واحده��ای گوناگون ،اقدامات
الزم را در این زمینه انجام دهند.

مدیر مرکز ملی تحقیقات باروری ابرها اعالم کرد

دومین کنگره بینالمللی پزشکان قلب ایران و اروپا
رضوی مشهد برگزار میشود .فریدون نوحی ،رئیس
انجمن قلب و عروق ایران در اینباره گفت :تاکنون
 600نفر از  32کشور نظیر انگلستان ،آلمان ،ژاپن،
ایتالیا ،ترکیه ،مالزی و لهستان برای شرکت در این
کنگره ثبتنام کردهاند و امس��ال شرکت خواهند
داشت .نوحی افزود :مشکالت
قلبی یکی از شایعترین عوامل
مرگومیر در ایران به حساب
میآی��د و ب��ه همی��ن دلیل
بیمارستان رضوی با داشتن
 70متخصص و فوقتخصص،
فضایی مطلوب و با تکنولوژی باال را برای برنامههای
درمانی فراهم کرده اس��ت .وی همچنین تصریح
ک��رد :این کنگره جنبه آموزش��ی دارد و بهصورت
عملی برگزار خواهد شد.

اس��تفاده از عکسهای اش��خاص
برای تبلیغ��ات در فضای مجازی
یا اس��تفاده از آنها ب��رای پروفایل
آیدیه��ای غیرحقیقی ،گفت :با
توجه به اینکه این موارد جزو حریم
خصوصی اس��ت ،بر این اساس در
صورتی که شاکی خصوصی اعالم
شکایت کند ،پلیس با مجوز مرجع
قضایی میتواند در این قضیه وارد
شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه این موارد
در ش��بکههای مج��ازی مانن��د
تلگرام و اینستاگرام مشاهده شده
اس��ت ،گفت :مواردی از این دست
داشتیم اما گسترده نیست و تعداد
اندکی در این زمینه به ما مراجعه
کردهاند .رئیس پلیس فتای تهران
درباره تبلیغات فروش شارژ ارزان و
کالهبرداریهایی که از این طریق
میش��ود ،گفت :متاسفانه این نوع کالهبرداریها
با روشهای گوناگون از جمله خرید ش��ارژ ارزان،
صیغهیابی ،دوس��تیابی و ماه��واره جیبی انجام
میشود.
ای��ن نوع صفح��ات جهت س��رقت اطالعات
حس��ابهای بانکی اش��خاص اق��دام میکنند و
متاسفانه بش��دت کالهبرداری از طریق این نوع
صفحات در حال گس��ترش اس��ت و م��ا هر چه
برخ��ورد میکنیم ب��از هم ادامه دارد .س��رهنگ
کاظمی خاطرنشان کرد :دستگیریهای متعددی
در این زمینه در ماههای گذشته داشتیم .همچنین
با بانکها مکاتباتی داشتیم تا انشاءاهلل بتوانیم این
حوزه را تحت کنترل قرار دهیم.

پل ارتباطی

نتوانسته ورود بیشتری کند ،قصد دارد  30میلیون
دالر را بازگردان��د که اعتراض کردیم و گفتیم اگر
نمیتوانن��د ما با لباس صلیب س��رخ ورود کنیم.
این مقام مس��ؤول در جمعیت هاللاحمر گفت:
پیگیریها به اینجا منجر شد که کمیته بینالمللی
صلیب سرخ از ما لیستی از اقالم دارویی و غذایی
خواس��ت تا در بستههای صلیب س��رخ به مردم
یم��ن منتقل کنند ،لذا در حال ارس��ال این اقالم
هس��تیم تا در آینده نزدیک به دست مردم یمن
برسد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه سال آینده
محدوده زوج و فرد به حلقه دوم طرح ترافیک
تبدیل میش��ود ،گفت :برنامههایی در این باره
ی با بیان اینکه طرح
داریم .محسن پورسیدآقای 
ترافیک امسال در تهران بخوبی اجرا شد و تأثیر
مس��تقیم در کاهش آلودگی و ترافیک داشته
اس��ت ،گفت :مطالعات زیادی انجام دادهایم و
برنامههای جدی در این باره داریم.
وی گفت :سال آینده زوج و فرد نیز تبدیل به
حلقه دوم طرح ترافیک میشود .پورسیدآقایی
همچنین درباره آلودگ��ی هوا در تهران گفت:
خوشبختانه امسال بارشهای زیادی داشتهایم
و در پاییز میزان آلودگی نسبت به سال گذشته
کمتر بوده است .معاون شهردار تهران ادامه داد:
بدترین حالت در آلودگی هوا متعلق به  3سال
پی��ش بود که حدود  ۲۰روز س��کون وارونگی
داشتیم .اگر برنامههای کاهش آلودگی هوا در
تهران اجرا ش��ود دیگر شاخص قرمز نخواهیم
داشت و مدارس تعطیل نمیشوند.
وی به توس��عه حملونقل عمومی اش��اره
کرد و گفت:باید حملونقل عمومی توسعه یابد
که مردم رغبت کنند از این سیستم استفاده و
کمتر از خودروی ش��خصی برای تردد استفاده
کنند.
مدیرکل امور اجرایی زکات کشور تشریح کرد

افزایش  45درصدی پرداخت
زکات در کشور

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

تهران در برابر حوادث کوچک آمادگی ندارد
پایتخت گروهاجتماعی:رئیسکمیسیون
اجتماع��ی مجلس ب��ا انتقاد از
اینکه تهران در برابر حوادث کوچک نیز آمادگی
ندارد ،گفت :سولههای مدیریت بحران همچنان
در اختیار تهیهکنندگان تلویزیونی قرار داشته و
بازپسگیرینشدهاند.
س��لمان خ��دادادی ب��ا
انتق��اد از اینکه تهران نهتنها
آمادگ��ی الزم ب��رای مقابله
با ح��وادث ب��زرگ را ندارد،
بلک��ه از آمادگی برای مقابله
با حوادث کوچک نیز برخوردار نیس��ت ،به خانه
ملت گفت :وقت��ی با بارش ب��اران و برف ،تهران
قفل میش��ود و مدیریت بحران از عهده مدیریت
آن برنمیآید چگونه میتواند زلزله  7ریشتری را
مدیریت کند .متاسفانه سولههای مدیریت بحران
به تهیهکنندگان صداوس��یما اجاره داده ش��ده و

بازپسگیری نش��دهاند و در ص��ورت وقوع زلزله
احتمالی اسکان مردم با مشکل مواجه خواهد شد.
خدادادی با تاکید بر اینکه 80درصد س��ولههای
مدیریت بحران شهرس��تانها ناقص هس��تند و
هنوز تکمیل نشدهاند ،افزود :طی  4سال گذشته
اعتب��اری را به ای��ن منظور
پیشبینی کردن��د اما هنوز
ساخته نشدهاند .وی با انتقاد
از اینک��ه س��اخت برجهای
 15طبق��ه در خیابانه��ای
 12و کوچهه��ای  6مت��ری
امدادرس��انی به حادثهدیدگان را با مشکل مواجه
میکند ،تصریح کرد :با تخریب ساختمانها حتی
ت��ردد عابران با مش��کل مواجه میش��ود و هیچ
خودروی��ی ام��کان رفت و آمد و امدادرس��انی به
حادثهدیدگان را ندارد ،بنابراین تعداد تلفات بسیار
زیاد خواهد بود.

مدیرکل امور اجرایی زکات کش��ور گفت:
می��زان پرداخت زکات در  8ماهه امس��ال 45
درصد افزایش یافته است.
به گ��زارش ایرنا ،محمد سرابنش��ین در
چهارمین اجالس استانی نماز و همایش بزرگ
استانی زکات اظهار داشت :امسال در مجموع
 3ه��زار و  700میلیارد ریال زکات در کش��ور
جمعآوری شد .وی افزود :از این میزان  2هزار و
 350میلیارد ریال زکات مال معادل  63درصد
و یکهزار و  350میلیارد ریال معادل  36درصد
زکات فطریه است .مدیرکل امور اجرایی زکات
کش��ور تاکید کرد :تم��ام درآمد و منابع زکات
جمعآوری شده در همان منطقه دریافت زکات
هزینه و در زمینه فعالیتهای عمرانی و کمک
به فقرا هزینه میشود .وی اضافه کرد :اگر چه
میزان زکات جمعآوری ش��ده در کش��ور روند
افزایشی دارد اما نسبت به ظرفیت منابع زکات
کشور درصد ناچیزی است.

