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اجتماعي

وطن امروز شماره 2498

نبضجامعه
هواشناسیپیشبینیکرد

پایداری هوای گرم در روزهای آینده

اداره کل هواشناس��ی استان تهران آسمان
صاف تا قس��متی ابری ام��روز و فردا طی برای
استان پیشبینی و اعالم کرد :گرمای پایتخت
همچنان پایدار اس��ت .به گ��زارش میزان ،بر
اس��اس بررس��ی و تحلی��ل آخری��ن دادهها و
نقشههای پیشیابی هواشناسی ،طی امروز و فردا
وضعیت جوی اس��تان صاف تا قسمتی ابری و
در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات با افزایش ابر
پیشبینیمیشود.
بر اس��اس این گزارش ،در روز سهشنبه در
ارتفاعات بارش پراکنده دور از انتظار نیس��ت.
همچنین کمینه و بیشینه دمای هوای تهران
در روزهای دوش��نبه و سهشنبه (امروز و فردا)
به ترتیب  ۲۸و  ،۳۸درجه سانتیگراد پیشبینی
میش��ود .همچنین بر اس��اس ای��ن گزارش
ایس��تگاههای فیروزک��وه با دم��ای  ۲۱درجه
س��انتیگراد خنکترین و ورامی��ن با دمای ۴۱
درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان در طول
 ۲۴ساعت گذشته بودهاند.
وزیر رفاه مطرح کرد

دارایی تأمین اجتماعی
برای  5ماه حقوق!

وزی��ر رفاه گفت :در حال حاضر داراییهای
تأمین اجتماعی کفاف حقوقهای س��الهای
بع��د را نمیدهد ،چرا که اگر تمام دارایی آن را
بفروشیم حقوق  5ماه مستمریبگیران میشود.
علی ربیعی در برنامه تلویزیونی نگاه یک درباره
دلیل این موضوع گفت :منابع و مصارف تأمین
اجتماعی به هم خورده ،امید به زندگی افزایش
یافته ،حقوق بازنشستگان بیشتر شده ،پرداخت
حقوق بازنشستگی مبنای  2سال آخر شده و از
طرفی برخی قشرها و حمایتهای اجتماعی با
تأمین اجتماعی برطرف شده است.
■■دولت بدهی تامین اجتماعی را نداده است

ربیع��ی گف��ت :در یک مقطع��ی تصمیم
میگیرن��د حق بیمه برخ��ی گروهها را تأمین
اجتماعی بدهد و این سخت است چون دولت
نتوانسته بدهی تأمین اجتماعی را بدهد و این
یعنی از سفره کارگری پرداخت میشود .وزیر
رف��اه با بی��ان اینکه س��رمایهگذاری کمی در
شرکتهای تابعه تأمین اجتماعی انجام شده
اس��ت،گفت 40 :واحد به س��هام عدالت40 ،
واحد به صندوقها و  20واحد ظرف  8س��ال
گذشته فروخته ش��ده است ،رد دیون شده و
شرکتهایی به تأمین واگذار شده که سودی
نداشتهاند .برای مثال ش��رکت رجا را دادهاند
که پولی نداش��ته به همی��ن دلیل صندوقها
به جای س��رمایهگذاری بنگاهداری کردهاند .با
این اوصاف اکنون داراییهای تأمین اجتماعی
کفاف حقوقهای س��الهای بعد را نمیدهد،
چرا که اگر تمام دارایی آن را بفروشیم حقوق
 5ماه مس��تمریبگیران میشود ،در حالی که
باید جوابگوی  5سال باشد.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعالم کرد

آغاز ثبتنام عتبات دانشجویی

شهرام جزایری در مرز بازرگان هنگام خروج غیرقانونی از کشور داخل بار عدس بازداشت شد

ناکام فرارها!

گ�روه اجتماع�ی« :ش��هرام جزایری»
هنگام خروج غیرقانونی از کشور داخل
یک محموله عدس بازداشت شد.
رئی��س کل دادگس��تری آذربایجان
غرب��ی با تش��ریح جزئیات دس��تگیری
ش��هرام جزایری در مرز بازرگان گفت:
ای��ن فرد هنگام دس��تگیری پیش��نهاد
رشوه یک میلیارد تومانی را به ماموران
میدهد که این رش��وه توسط ماموران
وظیفهشناس رد میشود .توکل حیدری
با اش��اره به جزئیات دستگیری شهرام
جزایری در مرز بازرگان اظهار داش��ت:
روز ش��نبه ( 6م��رداد) ماموران گمرک
ب��ه کانتینری که قصد خروج از کش��ور
را داش��ت و پلمب آن شکس��ته ش��ده
بود ،مشکوک میشوند ،به همین دلیل
کانتین��ر را باز کرده و  2نف��ر را در آن
پیدا میکنند که خ��ود را در ابتدا تبعه
یکنند که در بازرسیهای
افغانس��تان معرفی م 
بعدی مش��خص میش��ود یکی از آنها ش��هرام
جزای��ری اس��ت .وی اف��زود :این ف��رد هنگام
دستگیری پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی را
به ماموران میدهد که این رشوه توسط ماموران
وظیفهشناس رد میشود.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان آذربایجان
غربی با تقدیر از اقدام ماموران گمرک در عدم
پذیرش رش��وه و گزارش س��ریع آن به مرجع
قضای��ی ،به بیان انگیزه ش��هرام جزایزی برای
خروج غیرقانونی از کشور پرداخت و گفت :این
فرد به دلیل بدهی زیاد مالیاتی ممنوعالخروج
بوده و در بازپرس��ی ادعا میکن��د برای دیدار
با یک��ی از اعض��ای خانوادهاش ک��ه در کانادا
س��کونت دارد ،قصد خروج از کش��ور را داشته
اس��ت .حی��دری با اش��اره به اینک��ه متهم در

پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانی به مأموران

حال حاضر در اختیار دس��تگاه قضایی است و افغانس��تان از سوی بازپرس دادس��را به طرد از
تحقیقات ادامه دارد ،خاطرنش��ان کرد :شهرام کشور و بازگشت به افغانستان محکوم میشود.
جزای��ری در ح��ال حاضر
او سپس به همراه سایر اتباع
به اتهام پیش��نهاد رشوه و رئیــس کـل دادگس�ـتری اس�تان بیگان��ه به مح��ل نگهداری
خ��روج غیرمجاز از کش��ور آذربایجان غربی :ش�هرام جزایری به اتباع فرس��تاده میشود اما
در بازداش��ت بهسر میبرد دلیل بدهی زیاد مالیاتی ممنوعالخروج شبهنگام زمانی که معاون
و تفهیم اتهام ش��ده است .بوده و در بازپرس�ی ادعا ک�رده برای هنگ مرزی در حال بازدید
وی گفت :ای��ن متهم انگار دیدار با یکی از اعضای خانوادهاش که از بازداشتش��دگان ب��وده
یک پرون��ده مفتوح نیز در در کانادا سکونت دارد ،قصد خروج از اس��ت به وی شک میکند.
این مسؤول هنگ مرزی به
دادگس��تری مش��هد دارد کشور را داشته است
ک��ه از این ح��وزه قضایی
جزایری گفته اس��ت« :شما
خواس��ته ش��ده در صورت اقتض��ا ،نیابت داده قیافهات آشناس��ت و بعید اس��ت افغانس��تانی
شود اقدامات قضایی در این زمینه انجام شود .باش��ید!» ش��هرام جزای��ری که به شناس��ایی
هویت��ش پی میبرد خ��ود را معرفی کرده و به
■■پیشنهادرشوهمیلیاردی
براس��اس این گزارش ،ش��هرام جزایری پس این ترتیب دلی��ل و انگیزهاش ب��رای خروج از
از بازداش��ت ب��ه هم��راه  80نفر دیگ��ر از اتباع کش��ورش را رفتن به کانادا عنوان میکند .وی

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات آمریکا مطرح کرد

افزایش فشار با تحریم دارو

گروه اجتماعی :وزیر بهداش��ت
دارو
گفت :یکی از برنامههای آمریکا،
افزایش فش��ار به ایران در حوزه دارو ،تجهیزات
پزش��کی و کاالهای اساس��ی اس��ت .به گزارش
مهر ،سیدحس��ن هاش��می در همایش روسای
نمایندگیه��ای جمه��وری
اس�لامی ای��ران در خارج از
کشور ،اظهار داشت :به هیچ
عنوان اج��ازه نخواهیم داد
آس��یبی به م��ردم در حوزه
سالمت وارد شود و دستگاه
دیپلماس��ی نیز میتواند چه��ره کریه مدعیان
حقوق بشر و دفاع از مردم را به جهانیان معرفی
کند ،چون در شرایط تحریم ،مردم دچار آسیب
میشوند .وی تاکید کرد :آمریکاییها بیشتر روی
ترس��اندن مردم ایران و کشورهایی که به دنبال
ایجاد ارتباط ،حمایت و خرید یا فروش خدمات
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مش��اور معاون
حملونقل و ترافیک ش��هرداری
تهران درباره پیامکهای ارس��ال شده طی روزهای
گذشته به دارندگان طرح ترافیک ساالنه توضیح داد.
علی پیرحسینلو با اشاره به پیامکهای ارسال شده
از طریق س��امان ه «مای ته��ران» به دارندگان طرح
ترافیک ساالنه به تسنیم اظهار داشت :پیامکها به
طور کلی برای بدهکاران طرح ترافیک ارسال شده
اس��ت .وی تصریح کرد 2 :ن��وع پیامک در روزهای
گذشته برای دارندگان طرح ترافیک ساالنه ارسال

و کااله��ای خود به ایران هس��تند ،حس��اب باز
کردهاند و باید مراقب باشیم در جامعه اضطراب
ایجاد نش��ود و بس��تر و زمینه س��رمایهگذاری
ایرانیان خارج از کش��ور را نیز فراهم کنیم .وزیر
بهداشت تصریح کرد :یکی از برنامههای آمریکا،
افزای��ش فش��ار ب��ه ای��ران
در ح��وزه دارو ،تجهی��زات
پزش��کی و کاالهای اساسی
است ،بنابراین باید آمادگی
الزم برای مقابل��ه با چنین
ش��رایطی را داشته باشیم و
توقع��ات را به گونهای مدیریت کنیم که بتوانیم
پاسخگو باشیم .هاشمی با بیان اینکه باید عالج
واقعه را قبل از وقوع کرد ،گفت :امیدواریم بانک
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز برای تامین
نقدینگی به منظور تامین دارو ،تجهیزات پزشکی
و مواد اولیه به ما کمک کنند.

کالهبرداری در مترو به بهانه شارژ بلیت
گ�روه اجتماع�ی :مرک��ز پلیس
پلیس
پیش��گیری ته��ران در ارتباط با
کالهبرداری در مترو با اس��تفاده از دس��تگاههای
ش��ارژ بلیت به شهروندان هش��دار داد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،کالهبرداران کارتهای
بانکی از طریق دس��تگاههای
شارژ بلیت مترو بتازگی اقدام
ب��ه کالهب��رداری میکنند و
حس��اب افراد را با شگردهای
خود خالی میکنن��د ،از این
رو مرک��ز پلیس پیش��گیری
تهران در رابطه با این موضوع هش��دار داد .در این
شگرد ،سارق در کنار دستگاههای شارژ کارتهای
تردد مترو که روی دیوار ایس��تگاهها نصب ش��ده
است ،توقف میکند و به بهانه صحبت با تلفن همراه
منتظر سوژه مناسب خود میماند و زمانی که متوجه
حضور مسافری میشود که با کارکرد این دستگاه

دلیل ارسال پیامکهای طرح ترافیک
ش��ده اس��ت که به طور کلی بدهکار بودن آنها را
اطالعرسانی کرده است .مشاور معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری تهران بیان کرد :در این پیامکها
در تاریخ مش��خص برای تردد غیرمجاز خودرو به
فرد اطالعرس��انی شده اس��ت و در همین پیامک
شماره پالک خودرو که تردد غیرمجاز داشته است،

بدین منظور در راس��تای استراتژی جهانی برای
حذف هپاتیتهای ویروسی بهعنوان یک تهدید
بزرگ سالمت عمومی تا سال ۲۰۳۰و هدفگذاری
س��ازمان انتقال خون ایران در به صفر رس��اندن
خطر انتق��ال بیماریهای قابل انتق��ال از طریق
خ��ون و فرآوردهه��ای آن،
تفاهمنامهای میان س��ازمان
انتق��ال خون ای��ران و مرکز
مدیری��ت بیماریهای واگیر
وزارت بهداش��ت ب��ه منظور
واکسیناسیون علیه ویروس
هپاتیت  Bدر گروه اهداکنندگان مس��تمر خون
منعقد شد .بر اس��اس این تفاهمنامه ،در فاز اول
برنامه که به صورت بسیج همگانی  ۵ماهه از اول
شهریور تا اول بهمن ۹۷اجرا میشود اهداکنندگان
مستمر باالی  ۲۹سال که طبق برنامه ایمنسازی
علیه هپاتیت  Bواکسینه نشدهاند ،از طریق اداره
کل انتقال خون استان به مراکز بهداشتی -درمانی
مجری برنامه واکسیناسیون معرفی خواهند شد.

گفتنی اس��ت ،ی��ک منب��ع آگاه در
گم��رک ایران درباره کلیپهای ش��هرام
جزایری مبن��ی بر اینکه در آزادی کامل
به س��ر میبرد و توس��ط گم��رک ایران
دس��تگیر نش��ده اس��ت ،اظهار داشت:
دستگیری شهرام جزایری از میان محموله عدس
در کانتینر ترانزیت��ی در گمرک بازرگان صحت
دارد و احتمال میدهم کلیپهای پخش ش��ده
در فضای مج��ازی پیش از این اقدام وی تهیه و
اکنون به دست اطرافیان او منتشر شده باشد.
جزای��ری پیش از این هم س��ابقه فرار ناکام
از کش��ور را داشته اس��ت .او به اتهامات متعدد
اقتص��ادی از جمله رش��وه به ریی��س و برخی
نماین��دگان مجل��س شش��م در س��ال ۱۳۸۱
بازداشت شد و در اوایل اسفند  ۱۳۸۵در جریان
انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش ،فرار
کرد و س��ه روز پیش از آغاز سال  ۸۶در عمان
توس��ط نیروهای امنیتی مجددا ً دس��تگیر شد.
همین اقدا ِم او حکم زندانش را دو سال افزایش
داد .در نهایت ،ش��هرام جزایری بعد از  ۱۳سال
از زندان آزاد شد.

پلیس پیشگیری پایتخت هشدار داد

مشاور معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تشریح کرد

واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر خون
سالمت گروه اجتماعی :س��ازمان انتقال
خون با هدف ارتقای س�لامت
اهداکنندگانمستمرخونوارتقایضریبسالمت
خون و فرآوردههای درمانی طرح واکسیناسیون
علیه عفونت هپاتیت  Bرا اجرا میکند .به گزارش
مه��ر ،س��ازمان انتقال خون
با حمای��ت و همکاری مرکز
مدیری��ت بیماریهای واگیر
وزارت بهداش��ت ،این طرح
را اج��را میکن��د .بنابر این
گزارش ،هپاتیت ویروس��ی
یک مش��کل بهداش��تی جهانی اس��ت که هیچ
کش��وری اعم از فقیر و غنی از آن در امان نیست.
این بیماری در ش��کلهای متفاوتی ظاهر شده،
راهه��ای متنوعی برای انتقال دارد و ش��یوههای
تش��خیص و درمان آن از منطق��های به منطقه
دیگر متفاوت اس��ت ،لذا الزم اس��ت در سراس��ر
جهان ،برای کنترل و پیش��گیری از این بیماری
متناس��ب با شرایط هر کش��ور برنامهریزی شود.

ب��ه مأموران گفته اس��ت« :من به دلیل
بده��ی مالیاتی ممنوعالخروج هس��تم
و نمیتوانس��تم از کش��ور خارج شوم».
اطالعات تکمیلی حکایت از آن دارد که
یک مرد و زن به همراه جزایری بودهاند
که ب��ه مأموران هنگ مرزی پیش��نهاد
اخذ رشوه یک میلیارد تومانی میدهند
تا ش��هرام جزایری را آزاد کنند .این در
حالی اس��ت که گفته میش��ود شهرام
جزایری خودش را در ابتدا «رحمتاهلل
احمدی» معرفی کرده بوده است.

■■کلی�پ آزادی ش�هرام جزای�ری
صحت ندارد

سازمان انتقال خون اعالم کرد

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از
آغاز ثبتنام نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان
خبر داد.
حجتاالس�لام محمدرضا فقیهی ،رئیس
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت :ثبتنام
این دوره از عتبات دانشگاهی از  ۷مرداد آغاز
ش��د و تا  ۱۴مرداد ادامه خواهد داشت .وی با
بیان اینکه  ۱۵مردادماه قرعهکشی برای اعزام
دانشجویان به عتبات انجام خواهد شد ،افزود:
نخس��تین کاروان  ۲۴مردادماه اعزام میشود.
رئیس س��تاد عم��ره و عتبات دانش��گاهیان
اضافه کرد :مهل��ت ثبتنامها به دلیل کمبود
زمان تمدید نخواهد شد و در مجموع  ۸هزار
دانشجو ،استاد دانشگاه و کارکنان دانشگاه به
عتبات اعزام میش��وند .وی خاطرنشان کرد:
ب��رای  ۱۸۶کاروان در ای��ن دوره برنامهریزی
ش��ده که  ۱۶کاروان هوای��ی و  ۷۰کاروان به
ص��ورت زمینی اس��ت و  3روز قبل از اربعین
اعزامها به پایان میرسد.

دوشنبه  8مرداد 1397

اعالم شده است .پیرحسینلو ارسال این پیامکها
را اطالعرسانی به شهروندان اعالم کرد و گفت :این
اقدام در راستای جلوگیری از جریمه شدن دارندگان
طرح ترافیک ساالنه بوده است .وی گفت :با توجه به
اینکه در طرح ترافیک جدید تمام فرآیندها براساس
سامانههای تهران و به صورت هوشمند بوده و عامل

آش��نایی ندارد ،وارد عمل شده و به بهانه کمک به
او ش��روع به راهنمایی میکن��د .در ادامه از طریق
صحبت کردن با مس��افر اعتمادش را جلب کرده و
کارت بانکیاش را از دستش میگیرد تا مراحل کار
را خودش بهتر انجام دهد و با انجام مراحل ش��ارژ
کارت و درخواس��ت دستگاه
مبنی بر وارد کردن رمز کارت
بانکی ،س��ارق رمز کارت را از
وی دریافت میکند و مراحل
ش��ارژ کارت مترو را به پایان
میرس��اند ،با توجه به اینکه
سارق با نقشه قبلی اقدام به این کار میکند ،یکی
از کارتهای عابر بانک سوخته یا سرقتی را که قبال
تهیه کرده ،در یک لحظه و به دور از چشمان مسافر
با کارت عابر بانک وی عوض کرده و با س��رعت از
محل دور میش��ود و با داشتن رمز کارت مالباخته
سریعا حسابش را خالی میکند.
انس��انی کمترین دخال��ت را در رون��د کاری دارد،
تمهیداتی نیز برای اعتراضات دارندگان طرح ترافیک
ساالنه پیشبینی شده است .پیرحسینلو تصریح
کرد :این پیامکها عالوه بر همه خودروهایی که در
سامانه مای تهران ثبتنام کردهاند یا خودروهایی که
در سامانه مای تهران ثبتنام نکردهاند اما در سوابق
آنها شماره موبایل در ارتباط با پالک خودرو وجود
داش��ته هم ارسال شده است و هدف از این کار این
اس��ت که حتیاالمکان بدهی خود را هرچه زودتر
پرداخت کنند تا منجر به جریمه نشود.

معاون وزیر آموزشوپرورش عنوان کرد

ورود بدون کنکور  ۱۲درصد دانشآموزان به دانشگاه
نیمکت گروه اجتماعی :مع��اون آموزش
متوس��طه وزیر آموزشوپرورش
گفت :در آخرین کنکور  ۱۲درصد دانشآموزان در
دانشگاههای دولتی هم بر مبنای سابقه تحصیلی
صددرصدی پذیرفته ش��دند .علی زرافشان درباره
س��هم س��وابق تحصیلی در
کنکور سراس��ری به ایس��نا
اظهار داش��ت :تاثیر س��وابق
تحصیلی در کنکور سراسری
مصوبه مجلس اس��ت .قانون
میگوید اعمال س��وابق باید
به نحوی باش��د ک��ه بتدری��ج  ۸۵درصد ظرفیت
دانشگاهها از طریق سوابق تحصیلی پر شود که سهم
سوابق تحصیلی در آن  ۱۰۰درصد است .وی افزود:
اما برای باقی رشتهها  2روش دیگر در قانون آمده
که یکی «اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی»
و دیگری «اعمال سابقه تحصیلی و کنکور عمومی و
اختصاصی» است .در واقع در هر صورت در برگزاری
کنکور ،س��ابقه تحصیلی اثرگذار و این اصل قانون

است .به همین جهت مادامی که کنکور برقرار باشد
س��ابقه تحصیلی هم در آن اعمال میشود .معاون
آموزش متوس��طه وزیر آموزشوپرورش با اشاره به
تاکید قانون مبنی بر تکمی��ل ظرفیت  ۸۵درصد
دانشگاهها از طریق س��وابق تحصیلی عنوان کرد:
اکنون در دفترچههای ثبتنام
س��نجش بر مبنای س��ابقه
تحصیلی ،یکسری رشته اعالم
میش��ود که میتوان ثبتنام
کرد و بدون کنکور وارد ش��د.
در آخری��ن کنکور  ۱۲درصد
دانشآموزان در دانش��گاههای دولتی هم صرفا بر
مبنای سابقه تحصیلی صددرصدی پذیرفته شدند.
زرافش��ان افزود 3 :سال اس��ت که پذیرش هم به
طریق کنکور با اعمال تاثیر مثبت سابقه تحصیلی
و هم به طریق اعمال صددرصدی سابقه تحصیلی
انجام میشود و با این حال تعداد داوطلبان کنکور
کاهش نیافته ،زیرا همه سعی میکنند اول شانس
خود را در دانشگاه دولتی محک بزنند.

آوای شهر
برای برگزاری نمایشگاه الکامپ

شهرداری تذکر گرفت

عضو شورای شهر تهران به شهرداری تهران
بابت برگزاری نمایش��گاه الکام��پ در خیابان
سئول تذکر داد .به گزارش فارس ،زهرا نژادبهرام
در تذکر پیش از دس��تور خود در جلسه علنی
دیروز ش��ورای ش��هر گفت :موضوع برگزاری
نمایش��گاههای پرمخاطب در معاب��ر پرتردد و
اماکن پرتراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول
نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از
ظرفیتهای مکانی ویژه در اراضی بزرگمقیاس
واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری
از بروز مزاحمت و نارضایتی برای ش��هروندان
استفاده میش��ود .عضو ش��ورای شهر تهران
گفت :در تاریخ  1383/4/9شورای اسالمی شهر
تهران مصوبهای با عنوان «الزام شهرداری تهران
به جلوگیری از برگزاری نمایش��گاهها در محل
نمایش��گاه بینالمللی تهران (واقع در خیابان
س��ئول)» داشته اس��ت که صراحتاً شهرداری
تهران را مکلف کرده از برگزاری نمایش��گاه در
محل یاد شده جلوگیری کنند .این عضو شورا
گفت :بهرغم تذکر رئیس ش��ورای شهر و وزیر
کش��ور درباره برگزاری نمایش��گاه الکامپ که
بزرگتری��ن رویداد تج��اری در عرصه تولید و
عرضه محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و
کامپیوتر کشور است ،متاسفانه با اصرار سازمان
توسعه تجارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
این نمایش��گاه از تاریخ  6مرداد در قلب تهران
آغاز به کار کرده است .نژادبهرام افزود :بر اساس
مق��رره من��درج در بند  20از م��اده  55قانون
شهرداری و تبصره ذیل آن ،شهرداری مکلف به
جلوگیری از ایجاد مزاحمت و در نهایت تعطیل
اماکنی اس��ت که به نح��وی از انحا باعث بروز
مزاحمت برای ساکنان شهرهاست .لذا ضمن
ارائه تذکر ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مبنی بر رعایت ُمر قانون ،به ش��هرداری تهران
نیز تذکر داده میش��ود نسبت به جلوگیری از
بروز چنین مزاحمتها و نارضایتیهایی برای
شهروندان تهرانی ،اهتمام جدی داشته باشد.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری خبر داد

کنترل معاینه فنی تمام خودروها
از اول آبان

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
گفت :از اول آبان خودروهایی که نیاز به معاینه
فنی دارند به وس��یله همه دوربینها در سطح
تهران به صورت  ۲۴س��اعته کنترل میش��ود.
به گزارش میزان ،محس��ن پورسیدآقایی گفت:
از االن باید به فکر زمس��تان باش��یم ،امسال در
کارگ��روه ملی کاهش آلودکی هوا که س��ازمان
محیطزیست دبیر آن اس��ت ،پیشبینی شده
است از اول آبانماه خودروهایی که نیاز به معاینه
فنی دارند توسط همه دوربینها در سطح تهران
به صورت  ۲۴س��اعته کنترل شوند .از اول آبان
چه خودروهایی که وارد شهر تهران میشوند و
چه در تهران هستند هم باید معاینه فنی داشته
باشند .وی افزود :از دیگر اقداماتی که باید از اول
آبان انجام شود اینکه تمام خودروها ،کامیونها و
اتوبوسهایی که دیزلی هستند ،باید معاینه فنی
دریافت کنند .حتی خودروهای س��رویسهای
عمومی هم حتم��ا از اول آبان باید معاینه فنی
داش��ته باش��ند .معاون حملونق��ل و ترافیک
ش��هرداری تهران مبلغ معاینه فنی را  ۲۲هزار
تومان برای س��واریها اعالم و خاطرنشان کرد:
اگر تع��داد مراجعهکنندگان زیاد ش��ود ،مراکز
را ش��بانهروزی خواهیم ک��رد ،البته نوبتدهی
اینترنتی را هم پیشبینی کردهایم.

شهرداریها مشمول قانون
منع به کارگیری بازنشستگان

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی
مجلس گفت :ش��هرداریها ی��ک نهاد عمومی
غیردولت��ی ب��وده و چ��ون از قانون اس��تخدام
کشوری تبعیت میکنند قانون منع به کارگیری
بازنشس��تگان ش��امل این نهاد هم خواهد شد.
مه��رداد بائوجالهوت��ی درباره اینک��ه آیا مصوبه
ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگانشاملشهردار
تهران نیز میش��ود ،به خان��ه ملت گفت :طبق
مصوبه مجلس این قانون شامل شهرداریها هم
میشود ،شهرداریها یک نهاد عمومی غیردولتی
بوده و چون از قانون اس��تخدام کشوری تبعیت
میکنند این مصوبه ش��امل این نهاد هم خواهد
ش��د ،بنابراین در مصوبه مجلس نام شهرداریها
هم ذکر و در مشروح مذاکرات ثبت شده است.

