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اجتماعي

وطن امروز شماره 2417

چهره روز
رئیس کمیته امداد ابالغ کرد

خرید کاالی خارجی
در کمیته امداد ممنوع!

رئیس کمیته ام��داد با ابالغ
بخش��نامهای ،خرید هرگونه
کاالی خارجی را ممنوع اعالم
کرد .به گزارش «وطنامروز»،
سیدپرویز فتاح ،رئیس کمیته
امداد در این بخشنام ه با اشاره به فرمایش رهبر
انقالب و نامگذاری س��ال  ۹۷با عنوان «س��ال
حمایت از کاالی ایران��ی» و تأکید معاون فنی
و حسابرس��ی امور عموم��ی و اجتماعی دیوان
محاس��بات مبنی بر ممنوعیت خرید کاالهای
خارج��ی دارای تولید مش��ابه داخلی توس��ط
دس��تگاههای دولتی و س��ایر نهادها و عناوین
مش��ابه که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی
اس��تفاده میکنند (ش��امل تمام اقالم مصرفی
و غیر مصرف��ی با اس��تفاده از منابع عمومی و
اختصاص��ی) تأکید کرده اس��ت :خرید هرگونه
کاالی خارج��ی دارای تولید مش��ابه داخلی در
کمیته امداد ممنوع اس��ت و مدیران کل دفاتر
اس��تانی موظفند تمهیدات الزم را برای نظارت
دقیق بر خریدهای مورد نیاز داشته باشند.
نیمکت

معاون وزیر آموزشوپرورش تشریح کرد

آخرین جزئیات سهم سوابق
تحصیلی در کنکور

براساس شواهد موجود و اظهارات نمایندگان مجلس وضعیت مناطق زلزلهزده چندان مناسب نیست

کمر خمیده کرمانشاه زیر بار مشکالت زلزله!
مقاومت بانکها برای ارائه وام به زلزلهزدگان ،بالتکلیفی مستأجران و ضعف در آبرسانی تنها گوشهای از مشکالت است

گ�روه اجتماعی :نماین��ده مردم قصر
ش��یرین ،س��رپلذهاب و گیالنغرب
در مجل��س گفت :تس��هیالت بانکی
و کمکه��ای بالعوضی که از س��وی
دولت در نظر گرفتهش��ده ،نمیتواند
پاسخگوی مش��کالت مردم زلزلهزده
باش��د .فرهاد تجری درب��اره وضعیت
مردم زلزلهزده کرمانشاه گفت :بهرغم
اینک��ه خدم��ات زی��ادی در منطق��ه
ارائهش��ده اما هرچه جلوت��ر میرویم،
مش��کالت زلزل��هزدگان بیش��تر بروز
میکن��د و نمایا ن میش��ود ،از همین
رو الزم است تدابیری از سوی مدیران
اندیشیده شود تا مشکالت زلزلهزدگان
هرچه سریعتر کاهش یابد و با بحران
جدیدی در منطقه مواجه نشویم .وی با
بیان اینکه اگر هریک از این مشکالت
بموق��ع درمان نش��ود میتواند به یک
بحران تبدیل ش��ود ،خاطرنشان کرد:
دستگاهها بس��یاری از مصوبات دولت
را اجرا نمیکنن��د ،از جمله وامهای مناطق زلزلهزده
که در ابتدا قرار بود همه این مناطق را ش��امل شود
اما بانکها در مقابل این مصوبه مقاومت کردند و بعد
از آن نیز دولت شرایط جدیدی را وضع کرده است.
■■تحمیل فشار به مردم زلزلهزده

مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش
وپ��رورش درباره احتس��اب س��همیه س��وابق
تحصیل��ی در کنکور سراس��ری گفت :امس��ال
سهم س��وابق همان  ۳۰درصد است .به گزارش
«وطن امروز» ،علی زرافش��ان با بیان اینکه باید
سهم سوابق به صورت صعودی در هر سال رشد
یابد ،اظهار داشت :پیشنهاد ما همچنان در شورای
پذیرش دانشجو افزایش این سهم به  ۴۰درصد
یا تاثیر قطعی در سال  ۹۸است .معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه نرخ
پوشش تحصیلی برای گروه سنی  ۱۲تا  ۱۴ساله،
 ۹۷درصد است ،افزود 3 :درصد بیرون از مدارس
هس��تند .معاون وزارت آموزشوپرورش با بیان
اینکه به  ۱۶هزار هنرآموز و  ۱۴هزار معلم دروس
عموم��ی برای پایه دوازدهم در س��ال تحصیلی
آینده نیاز داریم ،گفت :این در حالی اس��ت که
با مازاد نیرو در برخی مناطق مواجه هستیم .تراز
دقیق نیروی انس��انی باید با توجه به شرایط هر
منطقه مشخص و تامین شود.

تعیینتکلیف زمان برگزاری آزمون
استخدامی

معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی وزیر
آموزشوپرورش از صدور مجوزهای اس��تخدام
نی��رو در این وزارتخانه خبر داد و گفت :جدول
زمانبندی آزم��ون در این هفته تعیینتکلیف
میش��ود .علی الهیارترکمن ،معاون توس��عه
مدیریت و پش��تیبانی وزی��ر آموزشوپرورش
درباره آخرین وضعیت صدور مجوزهای آزمون
استخدامی این وزارتخانه و زمان برگزاری آن به
فارس گفت :مجوز ردیف اس��تخدامی از سوی
س��ازمان اداری و استخدامی صادر شده است.
وی ادامه داد :مجوز بودجه را نیز سازمان برنامه
و بودجه داده که این اعتبار در س��ال  ۹۷قابل
تأمین است .الهیار ترکمن خاطرنشان کرد :با
سازمان اداری و استخدامی و سازمان سنجش
در حال رایزنی هستیم .وی افزود :نمیخواهیم
تاریخ برگ��زاری آزمون اس��تخدامی با آزمون
سراسری تداخل داشته باشد تا سازمان سنجش
بتواند به صورت کامل روی کار آموزشوپرورش
متمرک��ز ش��ود .مع��اون توس��عه مدیریت و
پش��تیبانی وزارت آموزشوپ��رورش تصری��ح
کرد :هماهنگی روی بح��ث جدول زمانبندی
آزمون در حال انجام اس��ت و در همین هفته
تعیینتکلیفمیشود.

اعالم قیمت کتب درسی دوره ابتدایی

معاون توس��عه منابع و پشتیبانی سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزش��ی ،بهای کتب
درس��ی دوره ابتدایی در سال تحصیلی آینده
را اعالم کرد .س��ید حس��ین طالیی زواره به
اعالم قیم��ت کتب درس��ی دوره ابتدایی در
سال تحصیلی  ۱۳۹۷-۹۸پرداخت و به ایسنا
اظهار داشت :بسته آموزشی پایه اول ابتدایی
 ۱۴هزار و  ۴۰۰تومان ،بس��ته آموزشی پایه
دوم ابتدای��ی ۱۵ه��زار و  ۶۰۰تومان و بهای
بسته آموزشی پایه س��وم ابتدایی  ۲۰هزار و
 ۳۰۰تومان اس��ت .وی افزود :همچنین بهای
بسته آموزش��ی پایه چهارم ابتدایی  ۲۰هزار
و  ۴۰۰توم��ان ،پایه پنجم ابتدایی  ۲۰هزار و
 ۹۰۰تومان و بسته پایه ششم ابتدایی ۲۴هزار
و  ۷۰۰تومان خواهد بود.

سهشنبه  28فروردین 1397

به گ��زارش ایلنا ،این نماینده م��ردم در مجلس
خاطرنش��ان کرد :این شرایط فشار زیادی را به مردم
زلزلهزده تحمیل میکند و در حقیقت محدود کردن
وامها به افرادی که ساختمانهایشان تخریب شده یا
صدمات اساسی دیده است بهنوعی ظلم به سایر مردم
زلزلهزده در استان کرمانشاه است ،چراکه همه مردم
در مناطق زلزلهزده مانند گیالنغرب ،س��رپلذهاب،
قصر ش��یرین ،داالهو ،ثالث باباجانی و سایر مناطق
آس��یبدیده دچار خسارت ش��دهاند ،دیگر فعالیت
اقتصادی و کاسبی در این منطقه رونق ندارد و چرخه
اقتصادی تا ح��دود زیادی از کار افت��اده و بهکندی
پیش میرود .تجری با تأکید بر اینکه این موضوعات

آژیر

هنوز بالتکلیف هس��تند و همچنین
بخشه��ا و واحدهایی که در حاش��یه
شهرها هستند ،همچنان تعیین تکلیف
نشدهاند.

■■ضعف در آبرسانی

وی همچنین با اشاره به مشکالت
آبرس��انی در روس��تاهای این منطقه
گفت :از گذشته آبرسانی به روستاها در
این منطقه مش��کل داشت اما در حال
حاضر این مشکالت بیشتر شده است و
انتظار ما این بود در این شرایط بحرانی
دستگاهها کمکحال مردم باشند که
متأسفانه اینطور نبود و گاها هفتهای
یکبار هم به برخی مناطق آب با تانکر
نمیرسد .همچنین پوشش مخابراتی
در حوزههای مختلف منطقه بش��دت
دچار اختالل است.

■■مش�کالت دف�ع نخالهه�ای
ساختمانی

مشکالت و ظلمهایی است که
شدند و آن اینکه با قرار گرفتن
سیس��تم بانک��ی در حق مردم تج�ری ،نماینده مردم قصر ش�یرین :در شرایط بد اقتصادی و افزایش
زلزل��هزده کرمانش��اه میکند ،تسهیالت بانکی که از سوی دولت در نرخ ارز قیمت مصالح ساختمانی
تصریح کرد :این اهمالکاریها نظر گرفتهشده است با ضوابط خاصی از جمله آه��ن نیز افزایش پیدا
به دلیل نب��ود مدیریت مقتدر که به مردم پرداخت میشود ،نمیتواند کرد کهب��ار مضاعف دیگری را
بانکی اس��ت و ما امروز ش��اهد پاسخگوی مشکالت مردم باشد ،ضمن بر دوش مردم مناطق زلزلهزده
هستیم که بهرغم مصوبه دولت ،اینک�ه بخشهای�ی از م�ردم ازجمله گذاشته اس��ت .افزایش مصالح
س��اختمانی و آهنآالت باعث
بانکها تمکین نمیکنند و هر مستأجرانهنوزبالتکلیفهستند
روز بهان ه جدیدی دارند و اینها
شده در این مدت کوتاه ارائه وام
باعث میشود مش��کالت مردم زلزلهزده و فشارهای و تسهیالت بالعوض خیلی نتواند کارساز باشد.
ناشی از این مشکالت بیشتر شود.
■■بالتکلیفیمستأجران
نماین��ده م��ردم قصر ش��یرین ،س��رپلذهاب و
■■تسهیالتبانکیپاسخگویمشکالتنیست
وی درب��اره اس��کان دائ��م زلزل��هزدگان گف��ت :گیالنغ��رب خاطرنش��ان کرد :تس��هیالت بانکی و
ساختوس��از در حوزه روس��تایی با کم��ک دولت و کمکه��ای بالع��وض که از س��وی دول��ت در نظر
دس��تگاههای ذیربط و همت خود م��ردم در حال گرفتهشده است با ضوابط خاصی که به مردم پرداخت
انجام اس��ت اما در برخی حوزهها کار با کندی پیش میشود ،نمیتواند پاسخگوی مشکالت مردم باشد،
میرود .عالوه بر این مردم با یک بدشانسی نیز روبهرو ضمن اینکه بخشهایی از مردم ازجمله مس��تأجران

تجری به دفع ناصحیح فاضالب در
این مناطق اش��اره کرد و گفت :اقداماتی انجامشده
اما باید کامل شود .نحوه دفع نخالههای ساختمانی
نیز یکی دیگر از مش��کالت این منطقه است .این
نخالهها میتواند بس��تر رش��د جوندگان باشد که
درنهای��ت منجر به بیماریهایی نظیر س��الک در
منطقه ش��ود و این نیز یکی دیگر از مواردی است
که منطق��ه را تهدید میکند ،البت��ه تدابیری در
جلسات تصمیمگیری با حضور دستگاههای مسؤول
اتخاذشده و امیدواریم این تدابیر محقق شود .وی
ادام��ه داد :باید آمادگی الزم برای مقابله با ش��یوع
بیماریهای واگیردار در منطقه را داش��ته باشیم و
اگر امکان پیشگیری دارد ،اقدامات پیشگیرانه را در
دستور کار قرار دهیم .همچنین سالمسازی محیط و
بررسی و خشکاندن ریشههای بیماریهای واگیردار
یکی از ضرورتهایی اس��ت که ب��ا توصیه وزارت
بهداش��ت دیگر دستگاههای اجرایی از جمله بنیاد
مسکن باید در دستور کار قرار دهند.

پسر شیشهای و ماجرای عجیب مفقود شدن پیرزن

گروه اجتماعی ۱۱ :فروردینماه س��ال گذش��ته دختر جوانی از راز
عجیب ناپدید شدن مادربزرگش پرده برداشت .این دختر به قاضی
گفت :روز گذش��ته هر چه با خانه مادربزرگم تماس گرفتم کس��ی
پاس��خگو نبود و همین باعث نگرانیام ش��د تا به خانه وی در غرب
تهران بروم و زمانی که وارد خانه قدیمی شدم پدر و پسر آشنایی که
به خاطر تنها بودن مادربزرگ با هم زندگی میکردند ادعا کردند روز
گذشته مادربزرگم از خانه خارج شده و در این مدت فکر میکردند
وی به خانه ما آمده اس��ت .بدین ترتیب ،پلیس برای دستگیری 2
همخانه مادربزرگ وارد عمل ش��د .پدر و پسر که داماد و نوه پیرزن
هستند پس از دستگیری ،هدف تحقیق قرار گرفتند و پدر میانسال
به ماموران گفت :زن  ۸۵ساله برای خرید از خانه خارج شد و دیگر
بازنگشت و در نبودش فکر میکردیم به خانه دخترانش رفته باشد
که نوه دختریاش به خانه آمد و پیگیر احوال مادربزرگش شد .این
ادعا در حالی بود که پس��ر جوان در اعترافاتش سناریوی عجیبی را
پیش روی ماموران قرار داد و گفت :به خاطر اعتیادم به شیشه صدایی
آب و هوا گروه اجتماعی :سازمان هواشناسی
با ص��دور اخطاریهای نس��بت به
آبگرفتگی معابر و س��یالبی شدن مسیلها هشدار
داد و از رانندگان خواس��ت تجهیزات زمستانی به
همراه داشته باش��ند .به گزارش «وطنامروز» ،در
اخطاریه س��ازمان هواشناسی آمده است :بر اساس
آخرین تحلیلهای هواشناس��ی و پی��رو اخطاریه
ش��ماره  ۱۰روز ش��نبه ( ۲۵فروردینم��اه) تداوم
فعالیت سامانه بارشی مستقر روی کشور به صورت
بارش باران ،گاهی به شکل توفان تندری و به شکل
رگب��ار و رعد و ب��رق و وزش تندباد لحظهای و در
برخی نقاط بارش تگرگ پیشبینی میش��ود که
میتواند باعث آبگرفتگی معابر و احتمال سیالبی
شدن مس��یلها و رودخانهها در این مناطق شود
همچنین با توجه به کاهش دما ،فعالیت این سامانه
بارشی در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی به شکل
برف خواهد بود .این وضعیت در جنوب کردستان،
کرمانشاه ،مرکزی ،نیمهجنوبی همدان ،تهران ،البرز،
خوزستان ،ایالم ،لرس��تان ،کهگیلویهوبویراحمد،
چهارمحالوبختیاری ،نیمه غربی اصفهان ،خراسان
سالمت گروه اجتماعی :سرپرس��ت اداره
کل فرآوردههای سنتی ،طبیعی
و مکمل س��ازمان غ��ذا و دارو گف��ت :برآوردهای
س��ازمان غذا و دارو نش��ان میده��د حداقل بین
 ۱۰تا  ۱۲درصد از آمار فروش محصوالت مکمل
تغذیهای و ورزشی در سال ،احتماالً قاچاق است.
به گزارش فارس ،مهناز خانوی ،سرپرس��ت اداره
کل فرآوردههای سنتی ،طبیعی و مکمل سازمان
غ��ذا و دارو گفت :برآوردهای س��ازمان غذا و دارو
نش��ان میدهد حداقل بین  10ت��ا  12درصد از
آمار فروش محصوالت مکمل تغذیهای و ورزشی

درگوشم زمزمه میکرد که پیرزن تنها را به قتل برسانم .روز حادثه
در خان��ه تنها بودم که آن صدا مرا از خواب بیدار کرد و به کش��تن
پیرزن اقدام کردم و پس از مثله کردنش با گوش��تش غذا درس��ت
کردم و سفره غذا را آماده کرده بودم که پدرم سر رسید و وی بدون
اینکه از ماجرا خبر داشته باشد همراه من شروع به خوردن غذا کرد.
بر اس��اس این گزارش ،پدر این پس��ر که با شنیدن ادعای پسرش
شوکه شده بود در ادامه به ماموران گفت :پسرم شیشهای است و این
ادعاهایش دروغ است و هیچ کدام از ما اطالعی از سرنوشت پیرزن
تنها نداریم .تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت 3
ماه پدر میانس��ال که در این مدت در بازداشت پلیس بود سکوتش
را شکست و افش��اگری کرد .وی به ماموران گفت :آخرین روزهای
س��ال گذش��ته بود که پیرزن تنها تصادف کرد و لگنش شکست و
پس از درمان به خانه آمد اما به خاطر سن زیادش همیشه در خانه
بود تا اینکه یک روز وقتی به خانه رفتم دیدم وی دیگر زنده نیست.
شرایط بدی داشتیم و بیپولی آزارمان میداد ،به همین دلیل چون

پولی برای برگزاری مراسم کفن و دفن وی نداشتیم با کمک پسرم
جسد پیرزن را داخل نایلون بزرگی بستهبندی کردیم و سپس داخل
سطل زبالهای رها کردیم و دیگر نمیدانیم جسدش را به کجا انتقال
دادن��د و در این مدت به خاطر ترس از اینکه مرگش را به گردن ما
بیندازند سکوت کرده بودم .بنا بر این گزارش ،با توجه به عجیب بودن
این پرونده تحقیقات ویژهای صورت گرفت و بزودی قرار مجرمیت
صادر خواهد شد.

هشدار سازمان هواشناسی درباره وقوع توفان
ش��مالی ،خراس��ان رض��وی
و خراس��ان جنوب��ی حاک��م
اس��ت و در مناطق سردسیر
و کوهس��تانی مازن��دران،
گلس��تان ،خراس��ان شمالی،
شمال خراسان رضوی ،تهران،
سمنان ،جنوب کردستان ،شمال کرمانشاه ،شمال
و شرق لرستان و شمال غرب چهارمحالوبختیاری
ب��رف میب��ارد .از ای��ن رو توصیه میش��ود برای
جلوگیری از خس��ارتهای احتمالی ضمن رعایت
نکات ایمنی با توجه به ش��رایط ج��وی حاکم در
منطقه ،از توقف در حاش��یه رودخانهها و مسیلها
خودداری ش��ود .همچنین با مشاهده سیالب در
مسیرهای عبوری از ورود با خودرو به درون سیالب
خودداری ش��ود ،زیرا به سبب گلآلود بودن عمق
سیالب مشخص نیس��ت .بارش برف در ارتفاعات
البرز در مس��یرهای ارتباطی ش��مال و جنوب این

رش��تهکوه بین اس��تانهای
اردبی��ل  -زنج��ان ،رش��ت -
قزوی��ن ،مازن��دران  -تهران،
س��منان  -مازندران ،سمنان
 گلستان و خراسان شمالی خراسان رضوی و همچنیندر محورهای کوهس��تانی زاگ��رس در محورهای
کردس��تان  -کرمانشاه ،همدان  -لرستان ،لرستان
– چهارمحالوبختی��اری و اصفهان  -خوزس��تان
پیشبینی میشود .بر این اساس احتمال لغزندگی
و اخت�لال در حملونق��ل در جادهها و گردنههای
کوهس��تانی این نواحی وجود دارد ،بنابراین ضمن
به کارگیری تجهیزات زمستانی ،با کسب اطالع از
وضعیت جاده نسبت به تردد در این مسیرها اقدام
شود.

■■تعطیلی مدارس برخی شهرستانهای تهران

در همی��ن باره ،روز گذش��ته مدارس برخی

کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

قاچاق هزار و  800میلیاردی مکملهای ورزشی
در س��ال احتماالً قاچاق خواهد ب��ود .به عبارتی
ف��روش مکمل تولی��دی و وارداتی بین  10تا 15
هزار میلیارد تومان اس��ت ،اگر  12درصد این رقم
قاچاق باشد هزار و  800میلیارد تومان عدد قاچاق
مکملهای ورزش��ی و غذایی در کشور است .وی
ادام��ه داد :در حال حاض��ر  60درصد مکملهای
مصرفی از جمله قرص ،کپس��ول و ش��ربتهای

مکمل در داخل تولید میش��ود اما از نظر عددی
فروش این محصوالت تنها  30درصد است ،یعنی
مصرفکننده متاسفانه به لحاظ فرهنگی اعتمادی
به محصول ایرانی ندارد .خانوی با اشاره به اینکه در
حال حاضر بهترین برندهای خارجی مکملهای
ورزشی و خوراکی سطح دنیا مجوز واردات دارند،
گفت :در بحث مکملهای ورزش��ی خطر خیلی

شهرس��تانهای ته��ران ب��ه دلیل ب��رودت هوا
تعطیل شد .طبق اعالم آموزشوپرورش استان
تهران ،با توجه به بارش برف و برودت هوا ،تمام
مقاطع تحصیل��ی آموزشوپرورش فیروزکوه در
 2نوبت (دوش��نبه) م��ورخ  ۲۷فروردینماه ۹۷
تعطیل شد.
■■مسدود شدن  5جاده بر اثر سیالب

همچنین روز گذش��ته پلیس راه��ور نیروی
انتظامی ب��ا اعالم بارش برف در  7جاده کش��ور،
از مس��دود بودن  5محور کش��ور خبر داد .بارش
برف در جادههای  7اس��تان البرز ،قزوین ،سمنان
و مازندران (بیشتر محورها) ،استان اردبیل (محور
پارسآباد -مشکینشهر) و استان خراسان رضوی
(مح��ور درگز -قوچان) گزارش ش��د .بر اس��اس
گزارش پلیس راهور ،روز گذش��ته  5جاده کشور
ش��امل محور اولنگ -ش��اهرود در اس��تانهای
گلس��تان و س��منان ،محور دیزین-شمشک در
اس��تانهای ته��ران و البرز و اس��تان ایالم محور
درهشهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین
به دلیل ریزش کوه مسدود شد.
جدی وجود دارد .کش��فیات ما نش��ان میدهد،
مکملهای ورزشی در بستهبندی بدون برچسب
خارجی عرضه میشود که اغلبشان در زیر زمین
و از پودر مهتابی س��وخته تهیه میش��ود .خانوی
ضمن اش��اره به س��اماندهی عرضه فرآوردههای
داروی��ی و مکملها در عطاری ،در ادامه از قانونی
کردن فعالیت عطاریها در آیندهای نزدیک خبر
داد و گفت :سال گذشته بیش از  3میلیارد تومان
محصوالت قاچاق از س��طح عطاریها جمعآوری
شد .همچنین قرار اس��ت وزارت بهداشت بزودی
کار نظارت بر عطاریها را عهدهدار شود.

پل ارتباطی
پیام مردمی

درخواست از شرکت برق

ای��ن روزها وضعیت روش��نایی معابر میدان
چهارصد دستگاه در محدوده منطقه  14تهران
چندان مناسب نیست .با وجود اینکه این میدان
یک��ی از مهمترین میادین منطقه اس��ت اما در
بخش غربی و درس��ت در وسط میدان بسیاری
از چراغها خاموش یا نیمهفعال است و به همین
دلیل شبها در محدوده میدان چهارصد دستگاه
بوی��ژه در ضلع غربی معتادان و افراد ولگرد برای
تجم��ع از تاریک��ی محل اس��تفاده میکنند .از
شرکت برق منطقهای تهران درخواست داریم به
وضعیت روشنایی این میدان توجه ویژهای داشته
باش��ند و با تعویض چراغهای سوخته و خراب
میدان ،روشنایی محل را تامین کنند.
*جمعی از ساکنان میدان چهارصد دستگاه

آوای شهر
همزمان با بررسی در دیوان عدالت قوت گرفت

احتمال لغو اجرای طرح جدید ترافیک

طرح ترافیک جنجالی تهران که پس از حرف
و حدیثه��ای فراوان به تصویب ش��ورای ش��هر
رس��یده و برای اجرا به شهرداری ابالغ شده است،
پشت چراغ قرمز دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
بهگزارش فارس ،شنیدهها حاکی از این است که
طرح ترافیک جنجالی ته��ران که پس از حرف و
حدیثهای فراوان به تصویب شورای شهر رسیده
و برای اجرا به شهرداری ابالغ شده ،به دلیل برخی
مغایرتهای قانونی از جمله افزایش بیس��ابقه و
چندین برابری ع��وارض برای برخ��ی گروههای
ه��دف ،در دس��تور کار کمیس��یون تخصص��ی
ش��هرداریهای دیوان عدال��ت اداری قرار گرفته
است و احتمال صدور دستور موقت توقف اجرای
آن نیز وجود دارد .دیوان عدالت اداری شهریورماه
سال گذش��ته مصوبه شورای اسالمی شهر تهران
درباره افزایش  80درصدی عوارض طرح ترافیک
س��ال  95نس��بت به س��ال  94که مخالف ماده
 77اصالحی قانون تش��کیالت ،وظایف و انتخاب
ش��وراهای اسالمی کش��ور و انتخاب شهرداران و
بیش از نرخ تورم اعالمش��ده توسط بانک مرکزی
بوده را باطل اعالم ک��رد ،اما طرح جدید ترافیک
تهران ب��رای برخی گروهها افزایش  400درصدی
دارد .این در حالی است که هشتم اسفندماه سال
 96قاضی ناصر سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل
کش��ور در جمع خبرنگاران درباره «ورود سازمان
بازرس��ی به موضوع طرح ترافی��ک خبرنگاران»،
گفت :سازمان بازرس��ی در این قضیه وارد شده و
پرس��نل ما در آنجا حضور دارند .وی در پاسخ به
پرسشی مبنی بر اینکه «چرا هنوز اقدامی صورت
نگرفته اس��ت» ،تصریح کرد :هنوز قیمت نهایی
تصویب نش��ده است که ما بخواهیم ورود کنیم و
فکر هم نمیکنم این قیمتی که عنوان کردهاند به
تصویب برسد.

انتقاد از شیوه حضور شهرداری
در راهپیمایی اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتباتعالیات با انتقاد از
شیوه حضور شهرداری تهران در اربعین  ، ۹۶گفت:
اعتقاد سازمانی در شهرداری تهران برای حضور در
اربعین وجود نداشت .به گزارش مهر ،حسن پالرک
با اشاره به اقدامات ستاد بازسازی عتباتعالیات در
اربعی��ن  ، ۹۶افزود :اس��تقبال و پذیرایی از زائران
اربعی��ن توفیق میخواهد و هر س��ازمانی توفیق
خدماترس��انی به زائران را ندارد .وی خاطرنشان
کرد :افتخار هر فرد ش��یعه و مسلمان خدمت به
زوار سیدالشهدا است .همهساله شهرداری تهران
به ص��ورت خودجوش در مراس��م اربعین حضور
پیدا میکرد و مدیری��ت کار خود را انجام میداد
اما امس��ال با تغییر مدیریت شهری ،شاهد بودیم
با وجود اعتقاد فردی اما اعتقاد سازمانی به حضور
و خدمت در مراس��م اربعین وجود نداشت .رئیس
ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت :مدیران شهری
ابهاماتی داشتند که بخشی از آن مرتفع شد البته
زائران اربعی��ن  ۹۶گالیههایی از کیفیت خدمات
شهرداری داشتند که درست بود.
کوتاه وگویا
■■همزمان با جلسه مشترک معاونان هماهنگی
و امور مناطق و خدمات شهری و محیطزیست
ش��هرداری تهران مقرر شد پس از بررسیهای
دقی��ق کارشناس��ی ،وظای��ف و ماموریتهای
شرکت شهربان و حریمبان و معبربان در تمام
امور به کارفرمایی مناطق و نظارت عالیه شرکت
شهربان به مناطق بیستودوگانه واگذار شود.
■■میترا علینژادخرم ،دبیر بازآموزی نخستین
همایش بینالمللی پزش��کی آکادمیک ایران
به ض��رورت اختصاص بودجههای دولتی برای
تحقیقات پزشکی اشاره کرد و گفت :به شرایط
ایدهآل و مطلوب در حوزه تحقیقات بالینی در
کشورنرسیدهایم.

