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مديركل حريم ش��هرداري تهران از ممي��زي همه امالك واقع در حريم تهران
خب��ر داد و گفت« :اين اق��دام براي بخش عرصه و اعيان همه زمينهاي واقع
در حريم انجام شده است و بهزودي نيز در فضاي جي آي اس براي سهولت
دسترس��ي ش��هروندان ،قرار خواهد گرفت » .به گزارش خبرنگار همش��هري

محله ،مهندس«س��يد صباحالدين متقي» گفت« :با اين اقدام شناسايي امالك
واقع در حريم براي مالكان آن به سهولت قابل پيگيري است و افراد ميتوانند
براي استعالم ملك خود در سامانه حريم با اعالم شماره پالك ،مشخصات را
دريافت كنند».

به همت مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر

خردهفروشان هرويين فرحزاد دستگير شدند
پنج عضو يك باند توزيع م��واد روانگردان،
هرويين و شيشه با شكايت شهروندان و تالش
مأم��وران پلي��س مبارزه با م��واد مخدر تهران
بزرگ در محدوده فرحزاد بازداش��ت ش��دند.
به گ��زارش خبرنگار همش��هري محله ،رئيس
پلي��س مب��ارزه با م��واد مخدر ته��ران بزرگ
درباره نحوه دس��تگيري باند توزيعكننده مواد
روانگردان و جزييات پرونده اين متهمان گفت:
«با ش��كايت تع��دادي از ش��هروندان محدوده
فرحزاد درخص��وص اقدامات مجرمانه اين باند
توزيعكننده مواد مخدر ،تحقيقاتي آغاز ش��د

امیر جواهری

ك��ه در بررس��يهاي
اوليه ،مأم��وران موفق
شدند اين 5نفر و محل
پاتوق آنان را شناسايي
كنن��د» .س��ـــرهنگ
«س��عيد ليـــ��راوي»
گفت« :مأموران هنگام
تحقيق متوجه ش��دند
ه��ر  5نف��ر متهم��ان،
توزيعكنندگان حرفهاي
م��واد مخ��در و روانگردان هس��تند و با پاتوق

ضرورت آگاهي از خطرات و مضرات مواد مخدر
كارشناس دايره اجتماعي كالنتري 118ستارخان از ضرورت آشنايي شهروندان بهويژه جوانان از
تأثير سوءمواد مخدر ميگويد و معتقد است كه يكي از روشهاي مهم پيشگيري از اعتياد ،آگاه
بودن شهروندان از خطرات و مضرات مصرف مواد است .اگر افراد از تأثير مواد مخدر بر سالمت
جسمي و رواني و كاركرد شغلي و اجتماعي خود و خانوادهاش مطلع و آن را باور داشته باشند
كمتر ممكن است به اين اقدام دست بزنند .اما متأسفانه بسياري از والدين اطالع كافي از انواع مواد
و آسيبهاي جسمي و رواني آن بر افراد معتاد ندارند .بنابراين پس از سالها به اعتياد فرزندانشان
پي ميبرند« .عباس عليخاني» در ادامه ميگويد« :مصرف مواد مخدر نه تنها باعث عوارض شديد
جسمي و رواني ميشود ،بلكه موجب كاهش تواناييها و اختالل در كسب مهارتهاي طبيعي
مانند استقالل ،پرورش اعتماد به نفس ،تصميمگيري و ...ميشود».

ك��ردن بيغولههايي در
اي��ن مح��دوده اقدام
به توزيع م��واد مخدر
ميكننــ��د .س��پس،
نتيج��ه تحقيق��ات به
مق��ام قضاي��ي ارجاع
داده ش��ـد و دس��تور
ورود بـــ��ه من��زل و
دس��تگيري متهم��ان
پرونده در دس��تور كار
ق��رار گرفت».وي اف��زود« :مأم��وران پليس

مبارزه با مواد مخدر ،خانه را محاصره و همه
متهمان را در يك عمليات پليس��ي بازداشت
كردند .در بازرس��ي از محل ج��رم مقاديري
مواد مخدر ش��امل هرويين شيش��ه كشف و
ضب��ط ش��د».رئيس پلي��س مبارزه ب��ا مواد
مخ��در تهران بزرگ تصري��ح كرد« :با انتقال
متهمان به پاي��گاه دوم پليس مبارزه با مواد
مخ��در و بازجويي ،آنان به جرايم خود مبني
ب��ر توزيع مواد مخدر اعتراف كردند و همگي
ب��راي گذران��دن مراحل قضايي به دادس��را
منتقل شدند».

مشاوره
اهالي

افزايش آرامش و امنيت
يدانيد كه رسيدگي به وضعيت
اگر مخاطب پر وپا قرص همشهري محله باشيد حتماً به خوبي م 
امنيتي محله از درخواستهاي اهالي اين محله بود كه بارها در نشريه چاپ شد« .احمد ميعادي»
يكي از اهالي محله فرحزاد درباره اقدامات پليس در مبارزه با مواد مخدر و افزايش امنيت محله
ميگويد« :پليس اقدامات بسيار مؤثري در زمينه ارتقاي امنيت محلهها انجام داده است .آنان با
گشتهاي مداوم و پيگيريهاي مستمر ،آرامش را براي مردم فراهم ميكنند و مردم هم بايد
همكاريبيشتريداشتهباشند».اوتوضيحميدهد«:تمامناهنجاریهاياجتماعيبامصرف
مواد مخدر به وجود ميآيد .به همين دليل از پليس مبارزه با مواد مخدر درخواست ميكنم كه
در اين رابطه با جمعآوري توزيعكنندگان مواد روانگردان ،سختگيري بيشتري انجام دهد و براي
بهبودشرايطمعتادانياريرسانسازمانهايمددكاريباشد».

