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اجتماعي

وطن امروز شماره 2597

نبضجامعه
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

پرداخت «بسته حمایتی» بازنشستگان

سرپرس��ت س��ازمان تامی��ن اجتماعی از
پرداخت بسته حمایتی به بازنشستگان تامین
اجتماع��ی در  ٨تا  ١٠روز آین��ده خبر داد .به
گزارش ایسنا ،انوش��یروان محسنیبندپی در
همای��ش روز جهانی معلوالن ب��ا بیان اینکه
بس��ته حمایتی برای بازنشس��تگان س��ازمان
تامین اجتماع��ی و کارکنان آن ،بین  ۸تا ۱۰
روز آینده پرداخت خواهد ش��د ،گفت :بس��ته
حمایتی با متوس��ط  ٢٠٠هزار تومان به تمام
اف��رادی که حقوق کمت��ر از  ۳میلیون تومان
دارند ،پرداخت میش��ود .همچنین افرادی که
از دریافت بس��ته جا ماندهاند و حقوق کمتر از
 ٣میلیون تومان دارند ،میتوانند به بهزیستی
و کمیته امداد امام خمینی(ره) مراجعه کنند.
بندپی با اشاره به اینکه از چند طریق از اشتغال
معلوالن حمایت میش��ود ،افزود :بعد از ابالغ
قانون حمایت از حقوق معلوالن باید  ۳درصد
از سهمیه استخدامی همه دستگاهها در اختیار
معلوالن قرار گی��رد .این قانون پس از ابالغ از
اردیبهش��تماه الزماالجراس��ت .وی افزود :در
صورتی که سازمانی از این قانون سرپیچی کند،
قانون مجازات اسالمی با ابزار تعدیل و برکناری
ب��ا آن برخورد خواه��د کرد .رئیس س��ازمان
بهزیستی با اشاره به اینکه آییننامههای اجرای
قان��ون حمایت از حقوق معلوالن تهیه ش��ده
است ،تصریح کرد :با وجود اینکه این قانون پس
از تصویب بودجه س��ال  ۹۷تصویب شد با این
وج��ود با همکاری مجلس و دولت حدود ۲۰۰
میلیارد تومان برای اج��رای این قانون در نظر
گرفته و پرداخت شد.

جزئیات آزار
تعدادی دانشآموز در مدرسه

مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش استان
اصفهان درباره آزار و اذیت جنس��ی تعدادی از
دانشآموزان یکی از مدارس پس��رانه این شهر
توضیحات��ی داد .علیرضا مه��دی درباره خبر
منتشر ش��ده در فضای مجازی مبنی بر آزار و
اذیت جنس��ی تعدادی از دانشآموزان در یکی
از مدارس پسرانه شهر اصفهان به تسنیم اظهار
داش��ت :این موضوع هنوز در حد ادعاس��ت و
هیچ چیزی ثابت نشده است اما مدیران ناحیه
 4اصفهان در مدرسه مربوطه حاضر شدهاند و
در حال پیگیری ماجرا هستند .وی افزود :مدیر
مدرس��ه عزل ش��ده و پرونده برای رسیدگی
ارس��ال ش��ده اس��ت ،همچنین از نایبرئیس
انجمن اولیا و مربیان مدرس��ه که متهم اصلی
است شکایت شده و پرونده در مراجع قضایی
در حال رسیدگی اس��ت .مدیر روابط عمومی
آموزشوپرورش اس��تان اصفهان گفت :یک بار
دیگر تأکید میکنم این موضوع در حد ادعا بوده
و هنوز اثبات نشده است.

کوتاه و گویا

حجتاالس�لام والمسلمین سیدمحمدعلی
ش��هیدی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
در یادواره شهدای شهرستان نطنز که با حضور
خانوادههای شهدا و ایثارگران ،اقشار گوناگون
م��ردم و مدیران اس��تان اصفهان برگزار ش��د
از خانوادهه��ای معظم ش��هدا و ایثارگران این
شهرس��تان تجلیل کرد و گفت :بیش از 150
شهید از این منطقه تقدیم انقالب اسالمی شده
اس��ت و حضور آحاد مردم و مدی��ران در این
یادواره جای تقدیر و تشکر دارد و تعهد و تدین
از گذشته از ویژگیهای مردم نطنز بوده است.
تردد ایمن و آسان معلوالن با هدف آمادهسازی
شهری برای استفاده همگان ،در اولویت طراحی
معابر ش��هری ش��مال تهران اس��ت و ب��ه اجرا
میرسد .اسماعیل بدریان ،سرپرست شهرداری
منطقه یک تهران که به مناس��بت روز جهانی
معلوالن در جمع همکاران معلول شهرداری این
منطقه حضور یافت ،اظهار داشت :تهران شهری
برای همه است و شهروندان کمتوان جسمی و
حرکتی باید بتوانند مانند سایر شهروندان از تردد
ایمن توأم با س��هولت برخوردار شوند .بر همین
اساس منطقه یک در اجرای پروژههای شهری،
مناسبسازی معابر برای حضور بیشتر شهروندان
معلول را در دستور کار خود قرار داده است.
ثبتنام دهمین المپیاد دانشآموزی علوم و
فناوری نانو از طریق سایت اینترنتی باشگاه نانو
آغاز شد .متقاضیان حضور در دهمین المپیاد
نانو میتوانند با مراجعه به س��ایت باشگاه نانو
به نش��انی  www.nanoclub.irنس��بت به
ثبتنام اقدام کنن��د .ثبتنام در المپیاد نانو به
 2روش انف��رادی و گروهی (از طریق نهادهای
ترویجی مورد تأیید س��تاد نانو) تا روز دوشنبه
 15بهمنماه س��ال جاری ادامه دارد .دهمین
المپیاد دانشآموزی علوم و فناوری نانو مشابه
دوره گذشته در  3مرحله برگزار خواهد شد.
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وزیر بهداشت شرایط این روزهای واردات و تولید دارو در کشور را تشریح کرد

داروی ایرانی بخورید و مطمئن باشید
گروه اجتماعی :وزیر بهداش��ت با
محکوم ک��ردن دوباره تحریمهای
آمریکا ،به مش��کل ش��رکتهای
دارویی برای خری��د دارو و انتقال
پول به آن س��وی مرزهای کشور
اش��اره کرد و در عین حال از مردم
خواس��ت از داروهای تولید داخل
حمای��ت کنند و از کیفیت آن نیز
مطمئنباشند.
سیدحسن قاضیزاده هاشمی
در مراس��م رونمایی از  6محصول
دارویی تولید داخل ضمن تبریک
روز جهانی معلوالن ،گفت :امیدوارم
دولت و مجلس بتوانند در راستای
استیفای حقوق اجتماعی معلوالن
گام موث��ری بردارند .ب�� ه گزارش
ایس��نا ،وی با اشاره به توفیقات در
حوزه صنعت دارویی کشور افزود:
امروز دس��تاورد بزرگی را در حوزه
تولید داخل محصوالت پزش��کی
ش��اهد هس��تیم و به اتکای جوانان و دانشمندان
کش��ور از  6محصولی که تجاری ش��ده ،رونمایی
کردیم .آنچه طی  5س��ال گذشته از سوی وزارت
بهداش��ت رونمایی ش��ده ،قبل از اعالم عمومی در
بازار وجود داش��ته است؛ یعنی محصولی نبوده که
آن را به صورت تبلیغاتی رونمایی کنیم و بعد کسی
مصرفش نکند ،بلکه تم��ام این محصوالت در بازار
توزیع شده و مصرفکننده و مشتری آن را استفاده
میکند و سپس رونمایی عمومی میشود.

قاضیزادههاشمی :آمریکا دروغ میگوید ،دارو تحریم است
جزئیات برداشت از صندوق توسعه ملی

■■رونمایی از ماده اولیه داروی هپاتیت

هاشمی با اشاره به  6محصولی که از آنها رونمایی
ش��د ،گف��ت :در بین این محصوالت یک ش��ربت
خوراک��ی ژل رویال قرار دارد که برای س��المندان
بسیار مناسب است .همچنین پانسمان زخمهای
بیولوژیک نیز در بین آنها وجود دارد .همچنین یک
ماده اولیهای که در درمان هپاتیت بسیار مهم است
نیز امروز رونمایی شد .ما پیش از این توانسته بودیم
داروی��ی را وارد بازار کنیم که برای درمان هپاتیت
استفاده میشد و قیمتش از نوع خارجی آن 100
برابر کمتر بود و امروز هم ماده اولیهاش را رونمایی

نگاه روز

محسن پورعرب :زمزمههای پولی شدن طرح زوج
و فرد از س��ال آینده خبری است که در روزهای
گذشته از زبان برخی مدیران شهری تهران شنیده
شده است.
سال گذشته در همین ایام بود که با روی کار
آمدن مدیریت شهری جدید پایتخت موضوع طرح
جدید ترافیک مطرح شد؛ طرحی که بنابر اظهارات
مدیران ش��هری توانس��ته تا حدی گرهگشای 2
معضل اساس��ی شهر یعنی ترافیک و آلودگی هوا
باشد .حذف برخی سهمیهها و افزایش هزینه تردد
در محدوده طرح ترافیک از بارزترین تغییرات طرح
ترافیک بود؛ مواردی که البته از ابتدای اجرای این
طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت .از جمله
انتقادهای��ی که به طرح جدید وارد ش��د افزایش
هزینه تردد در ش��هر بود .به باور کارشناسان ،این
اقدام به منزله درآمدزایی از جیب مردم اس��ت و
مدیریت شهری باید نسبت به شفافسازی ابعاد
گوناگون این طرح برای ش��هروندان اطالعرسانی
الزم را انجام دهد .به هر روی مدیریت جدید پس
از ماهها توانس��ت طرح جدید را به تصویب شورا
برساند و از خردادماه سال جاری اجرایی کند.
جالب اینجاست که این روزها پس از گذشت
یک سال دوباره تب ارائه طرحهای جدید ترافیکی
برای پایتختنش��ینان داغ ش��ده است .مدیریت
شهری که از اجرای طرح جدید ترافیک تا به امروز

استانداردهای الزم را داشته باشد،
چرا که بچهها و خانوادههای مردم
مانن��د خانواده خودمان هس��تند.
بنابرای��ن مردم از کیفیت تولیدات
داخل مطمئن باش��ند .به همین
دلیل هم اس��ت که از همه طرف
م��ا را متهم میکنن��د که طرفدار
وارداتیم .اگ��ر هم در برخی مواقع
از واردات حمای��ت میکنی��م به
این دلیل اس��ت که معتقدیم باید
محصول مرغوبی در اختیار مردم
بگذاریم ،چ��را که مردم ما را امین
خود میدانند.
■■اختصاص  500میلیون یورو

کردیم .از طرفی خوشبختانه
تعداد شرکتهای دانشبنیان
نیز طی چند سال گذشته در
حال افزایش بوده است.
■■دارو هم تحریم است

نداریم .در قرن بیس��تویکم
صحبت از تحریم یک شوخی
اس��ت و آن هم برای کشوری
که دوس��تان فراوان��ی در دنیا
دارد.

■■اطمینان از کیفیت داروهای
داخلی

وزیر بهداش��ت تاکید کرد:
اگر قرار است با تحریم مقابله
وزیر بهداش�ت :قرار است  500میلیون
کنیم این کار با ش��عار شدنی
وی با بیان اینکه هیچکس
یورو از صندوق توس�عه مل�ی و با اذن
نیست ،بلکه باید عمل کرد .ما
از جن��گ و تحری��م حمایت
رهب�ر انقالب برای جب�ران بدهیهای
تحریمها را محکوم میکنیم،
نمیکن��د ،خاطرنش��ان کرد:
سازمان بیمه سلامت به این سازمان
چرا ک��ه نوعی جنگ و حمله
تنها افراد مری��ض و بیمارند
تحویل ش�ود .س�ازمان بیمه سالمت
به منافع یک ملت است؛ بویژه
که از جنگ و تحریم حمایت
بدهیهای گوناگ�ون دارد .البته هنوز
در حوزههای��ی مانند دارو که
میکنن��د و متاس��فانه امروز
این مصوبه تبدیل به پول نشده است
جنب ه انسانی دارد .آمریکاییها
هم��ه ای��ن اف��راد در یک جا
به دروغ میگویند دارو تحریم
جمع ش��دهاند .ما برای مقابله
نیس��ت .طی یک ماه گذشته هیچ شرکت دارویی با ش��رایط تحریم باید از فرصتها اس��تفاده کنیم
نبوده که بتواند پولش را به آن طرف مرزها بفرستد .و ای��ن فرصت برای همه اجب��ار ایجاد میکند .بر
البته طبیعی است که وزیر خارجه و رئیسجمهور این اس��اس مصرفکنندگان نیز باید از محصوالت
آمریکا به دنبال فریب افکار عمومی هستند .البته داخلی حمایت و اس��تقبال کنند و مطمئن باشند
وجود تحریمه��ا به این معنی نیس��ت که راهکار اجازه نمیدهیم محصولی وارد بازار شود بدون اینکه
گزارشی درباره پولیشدن ورود به طرح زوج و فرد

اداره پایتخت با جیب مردم؟!

راضی اس��ت و به لطف بارشه��ای پربار پاییزی
امسال خبری از آلودگی هوا نبوده ،به دنبال ارائه و
اجرای طرح جدیدی است تا هم بتواند ترافیک و
آلودگی را مهار کند و هم انگار به دنبال جامه عمل
پوشاندن به تفکرات نظریهپردازان جناح سیاسی
حاکم بر شهر است؟!
اگر اظهارنظرهای گذشته و حال کارشناسان
و نظریهپردازان کارگزارانیها و اصالحطلبان را که
سال گذش��ته با آغاز به کار شورای پنجم مطرح
شد مرور کنیم ،متوجه میشویم یکی از مهمترین

عکسنوشت

نانوایی مهربانی در شهر

«بینیازی یک نان خیرات کن ،نیازمندی یک نان ببر» ،هنوز هم در شهر مهربانی جاری است.
یک نانوایی نمونه در شهر تهران با نصب یک اطالعیه اینگونه مردم را تشویق به خیرات نان و کمک به
نیازمندان کرده است.

تصمیمهایی که برای اداره شهر تهران گرفته شده
باال بردن هزینههای زندگی اس��ت .چندی پیش
حسین مرعشی که یکی از کاندیداهای شهرداری
ته��ران نیز بود در اظهارنظری گفت��ه بود« :برای
اینکه محیطی برای زندگی و هوایی برای تنفس
باقی بماند ،باید شرایط زندگی در تهران به نسبت
س��ایر کالنشهرها از جمله اصفهان و مشهد گران
ش��ود» .اینگونه اظهارنظرها را میتوان در روحیه
و تصمیمهای مدیریت ش��هری تهران به وضوح
مش��اهده کرد؛ از پیشنهاد پولی کردن بزرگراهها

هاش��می همچنین در پاس��خ
به پرسشی درباره برخی شبهات
درب��اره  500میلی��ون یورویی که
قرار است از صندوق توسعه ملی به
حوزه سالمت داده شود ،گفت :قرار
است  500میلیون یورو از صندوق
توس��عه ملی و ب��ا اذن رهبر انقالب ب��رای جبران
بدهیهای سازمان بیمه س�لامت به این سازمان
تحویل شود .س��ازمان بیمه س�لامت بدهیهای
گوناگ��ون در حوزههای دارو ،تجهیزات پزش��کی،
مراکز خدمترسانی و داروخانهها دارد .البته هنوز
این مصوبه تبدیل به پول نشده که دارند بر سرش
دعوا میکنند .وی افزود :رئیس بانک مرکزی به من
گفته ابالغیهای در این باره از صندوق توسعه ملی
دریافت شده و مطمئنم نهایت تالش را میکنند تا
س��ریعتر این موضوع انجام شود .سازمان مدیریت
هم ش��بههای در این باره داش��ت که البته مصوبه
جای شبهه ندارد و مشخص است این پول در سقف
اعتبارات سال  97نیست و رهبر انقالب اجازه دادند
ع�لاوه بر اعتبارات  97این پول به صورت قرض در
اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند بدهیهای انباشته
را جبران کند که بخش عم��دهای از این بدهیها
مربوط به دارو و تجهیزات پزش��کی است؛ هر چند
ما خودمان از سازمان بیمه سالمت طلب داریم اما
اصرارمان این اس��ت که ابتدا بدهیهای دارویی و
تجهیزاتی را تسویه کنند.
گرفته تا دریافت پول برای ورود به محدوده طرح
زوج و فرد.
بتازگی هم علی پیرحس��ینلو ،مشاور معاون
حملونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اشاره به
اینکه طرح زوج و فرد از ابتدای سال آینده حذف
و به محدوده دوم طرح ترافیک تبدیل میش��ود،
ک سوم
گفت :پیشنهاد شده قیمت آن در حدود ی 
ی در نظر گرفته ش��ود
هزینه طرح ترافیک عموم 
ک��ه از  ۴هزار و  ۴۸۰تا  ۱۲هزار تومان اس��ت؛ بر
این اساس شهروندان تهرانی سال آینده در صورت
تصویب پولی ش��دن طرح زوج و فرد ،برای اینکه
بتوانند با خودروی شخصیشان در شهر تردد کنند
عالوه بر داشتن طرح ترافیک ،باید هزینه تردد در
محدوده زوج و فرد را نیز بپردازند!
تصمیمهایاینچنینیمدیریتشهریپایتخت
در حالی اس��ت که هنوز با گذشت  18ماه از روی
کار آمدن شورای پنجم و انتخاب  3شهردار برای
پایتخت ،تکلیف بدهیهای دولت به ش��هرداری
مش��خص نشده تا توس��عه و نوسازی حملونقل
عمومی در ش��رایط نامعلومی ق��رار بگیرد .با این
حال ،افزایش هزینهه��ا بر دوش مردم این گمانه
را قوت میبخش��د که انگار قرار است هزینه اداره
پایتخت از جیب ش��هروندان تهرانی تامین شود
و این یعنی تحقق نظریههایی که س��ال گذشته
مطرح شد!

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد

استانهای رکورددار اهدای خون
سالمت گروه اجتماعی :سخنگوی سازمان
انتقال خون ایران گفت :در  ۸ماه
گذشته ،شاخص اهدای خون مستمر در کشور به
حدود  ۶۰درصد رس��یده است .به گزارش تسنیم،
بش��یر حاجیبیگی با اش��اره به «رسیدن شاخص
اهدای خون در کشور به حدود
 60درصد در  8ماه گذشته»،
اظه��ار داش��ت :اس��تانهای
س��منان با  80درصد ،بوشهر
با  75درصد و خراسان شمالی
با  73درصد ،رکورددار اهدای
خون مس��تمر در کش��ور در طول  8ماه گذش��ته
بودهاند .وی با بیان اینکه ضریب امنیت و سالمت
خون اهداکنندگان مستمر  8برابر اهداکنندگان بار
اول است ،افزود :اهداکننده مستمر شخصی است
ک��ه در س��ال حداقل  2بار موفق ب��ه اهدای خون

ش��ده است ،در همین راستا از ابتدای سال تا پایان
آبانماه بانوان استانهای لرستان ،خراسان جنوبی،
کردستان و مرکزی در صدر اهداکنندگان خانم و
استانهای تهران ،فارس و خراسان رضوی در صدر
اهداکنندگان خون در کش��ور بودهاند و  30درصد
از خون مورد نیاز کشور از این
سه اس��تان تامین شده است.
حاجیبیگی خاطرنشان کرد:
در  8ماه گذشته یک میلیون
و  787ه��زار نفر برای اهدای
خون به مراکز انتقال خون در
سراسر کشور مراجعه کردهاند که از این تعداد ،یک
میلیون و  405هزار نفر موفق به اهدای خون شدند
و باید از مردم تشکر و قدردانی کنیم که این سنت
حسنه را در دستور کار خود قرار داده و به همنوعان
خود کمک میکنند.

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد

انتقاد به اعالم زودهنگام
طرحهای ترافیکی

رئی��س کمیس��یون عم��ران و حملونقل
ش��ورای ش��هر تهران گفت :نباید قبل از آنکه
طرحی مراحل قانونی خود را طی کرده باشد،
اعالم عمومی ش��ود .محمد علیخانی با اشاره
به احتمال حذف مح��دوده زوج و فرد به مهر
گفت :وضع هر محدودیتی در شهر تهران چه
از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مکانی یا افزایش
محدودیتها باید به شورای عالی ترافیک شهر
تهران برسد ،بنابراین چه ما موافق این موضوع
باشیم ،چه مخالف آن ،باید تأیید شورایعالی
ترافی��ک ش��هر تهران را داش��ته باش��یم .وی
اف��زود :نبود مدیریت یکپارچه ش��هری باعث
تصمیمگیریهای بخشی و جزیرهای شده و به
همین دلیل ش��ورا در این موارد تنها میتواند
درباره تعرفهها اعمال نظ��ر کند و دخالتی در
تصمیمگیریها ندارد .علیخانی با بیان اینکه لغو
یا وضع هر نوع محدودیت ترافیکی باید با کار
کارشناسی و مطالعات دقیق انجام شود ،گفت:
اعالم زودهنگام تصمیمات ترافیکی قبل از طی
شدن روند قانونی و کارشناسی درست نیست و
در صورتی این طرح در سال آینده لغو میشود
که به تأیید شورای ترافیک برسد ،بنابراین در
حال حاضر این حرف مبنای قانونی ندارد.

انتصاب مدیر جدید حوزههای
علمیه خواهران استان تهران

با صدور حکمی از س��وی حجتاالس�لام
عبدالکریم بهجتپ��ور ،مدیر حوزههای علمیه
خواهران کش��ور ،حجتاالسالم محمدحسین
کبیریان به مدت  2سالبهعنوان مدیر جدید
حوزهه��ای علمی��ه خواه��ران اس��تان تهران
منصوب ش��د .در س��وابق وی ،استادی سطح
عالی ح��وزه علمیه جامع��ه امیرالمومنین(ع)
و معاونت آم��وزش مدیریت حوزههای علمیه
ب��رادران اس��تان ته��ران از زمان تأس��یس با
ی و سیدباقر
مدیریت آیات سیدهاش��م حمید 
خسروش��اهی وجود دارد .گفتنی است پیش
از این حجتاالس�لام سیدمحمدرضا آقامیری
عهدهدار این سمت بود.

تخلف  ۸۰میلیاردی شرکتهای لبنی

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران از
تخلف  ۸۰میلیاردی شرکتهای لبنی در استان
ته��ران خبر داد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،محمدعلی اس��فنانی ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان تهران در جلسه تنظیم بازار که
دوش��نبه دوازدهم آذرماه برگزار شد ،با اشاره به
ض��رورت تعیین قیمت مواد لبنی در بازار اظهار
داشت :شرکتهای تولیدکننده محصوالت لبنی
 ۳۸قل��م کاال تولید میکنند که  ۳قلم همچون
شیر ،ماست و پنیر باید به صورت ساالنه تعیین
قیمت و قیمت تمام شده شیر نیز باید مشخص
ش��ود .وی با بیان اینک��ه قیمت مواد لبنی در ۴
سال گذشته  ۷۵۰تومان بود ،افزود :سال گذشته
به شکل توصیهای اعالم کردند مواد لبنی با قیمت
 ۲۵۰۰تومان عرضه شود که البته اکنون با قیمت
 ۴۷۰۰تومان در بازار به فروش میرسد و تا زمانی
که این نقایص برطرف نشود ،مشکالت همچنان
ادامهدار خواهد بود .مدیرکل تعزیرات حکومتی
اس��تان تهران با اش��اره به جرایم ش��رکتهای
تولیدکننده محص��والت لبنی گفت :تاکنون به
دلیل تخلفات صورت گرفته ش��رکتهای لبنی
 ۸۰میلیارد تومان جریمه شدهاند.
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

آغاز به کار پلیس اصناف

رئی��س پلیس پایتخ��ت در
همایش آغاز به کار داوطلبان
پلیس افتخاری اصناف گفت:
راهان��دازی پلی��س افتخاری
اصن��اف در راس��تای رویکرد
جامعهمح��وری و مردممحوری نیروی انتظامی
است که بر اساس این رویکرد ،برقراری و حفظ
امنیت ،موضوعی اجتماعی و مردمپایه اس��ت و
با توجه به نقش بیبدی��ل بازاریان و اصناف در
پیروزی انقالب اسالمی و دفاعمقدس و اثرگذاری
این قش��ر در جامعه ،تصمیم ب��ه راهاندازی این
پلیس گرفتهایم .به گزارش میزان ،سردار رحیمی
دومین دلیل راهاندازی پلیس افتخاری اصناف
را خنثیس��ازی توطئههای دش��من در ایجاد
تفرقه و اختالف بین آحاد ملت دانست و گفت:
وحدت و اتحاد یک واجب دینی است و دشمن
با عملیات رسانهای گسترده ،احساس امنیت را
نشانه گرفته و به دنبال بر هم زدن امنیت روانی
جامعه بویژه امنیت حوزه اقتصادی است ،بر این
اساس بازاریان و صاحبان اصناف بهترین افسران
این جنگ اقتصادی هستند.

