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اجتماعي

وطن امروز شماره 2506

نبضجامعه
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات :

هزینهها در عتبات
از محل نذورات مردمی است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت:
تمام هزینههای انجام شده در عتبات از نذورات
مردمی اس��ت و هیچ ی��ک از هزینهها دولتی
نیست .حس��ن پالرک ،رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالی��ات در واکنش به اظهارات حمید
فرخنژاد ،بازیگر تلویزیون و س��ینما به باشگاه
خبرنگاران اظهار داشت :ستاد بازسازی وظیفه
دارد همه نذورات و هدایای مردم را سازماندهی
کند تا بتواند به کمک این نذورات خدماتی را
در عتبات ب��ه مردم ارائه ده��د .وی ادامه داد:
یکی اهدافی که ستاد بازسازی دنبال میکند
این اس��ت که تم��ام پولهای اهدای��ی مردم
جمعآوری ش��ود ،در حالی ک��ه این پولها به
چرخه اقتصادی کش��ور ما نیز وارد میش��ود.
وی با بیان اینک��ه در تمام عملیات عمرانی از
نیروی انسانی ایرانی استفاده شده است ،افزود:
در این پروژهها توانس��تیم از هنرهای معماری
ایرانی -اسالمی که میراث عتبات است ،استفاده
کنی��م و اجازه به اس��تفاده ش��دن از هنرهای
بیگان��ه ندهیم .پالرک با بیان اینکه در اجرای
پروژههای عمرانی هیچ یک از هزینههای انجام
ش��ده دولتی نبوده اس��ت ،گفت :تمام نذورات
مردمی صرف خدمات در عتبات ش��ده است،
چرا که بس��یاری از طالکاریهای انجام ش��ده
در حرم امامین بزرگوار توسط نذورات مردمی
بوده است؛ مانند طالکاری ایوان حرم حضرت
امیرالمومنین(ع) که اهدایی مردم خوزس��تان
و فرهنگیان ش��هر کرمان است .گفتنی است،
حمیدفرخن��ژاد بتازگی با انتش��ار تصویری در
اینستاگرام از مقایسه هزینههای ستاد عتبات
در عراق با مش��کالت معیشتی در سیستان و
بلوچستان نوشته بود« :پناه بر خدای علی(ع)،
پناه بر خدای فاطمه(س)».

تجلیل از خبرنگاران برتر
حوزه ایثار و شهادت

چهارمین جش��نواره تجلیل از خبرنگاران
برتر حوزه ایثار و ش��هادت با حضور سیدعباس
صالح��ی وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی،
حجتاالسالم ش��هیدی معاون رئیس جمهور
و رئیس بنیاد ش��هید و ایثارگ��ران و جمعی از
اصحاب رسانه روز گذشته در تاالر سوره حوزه
هنری برگزار شد .بر پایه این گزارش ،در بخش
مقاله و یادداش��ت این جش��نواره از یادداشت
منتشر شده در صفحه اجتماعی «وطن امروز»
با عنوان «جای خالی ایثار و شهادت در فضای
مجازی» به قلم علی البرزی تقدیر و این اثر حائز
یکی از رتبههای برتر شناخته شد .در این دوره
از جش��نواره  1350اث��ر از  734نفر در بخش
خبر ،گزارش ،مصاحبه ،مقاله و یادداشت ،عکس،
گزارش خبری و برنامه صداوس��یما ،مقاالت و
یادداشتهای روز بزرگداشت شهدا و همچنین
بخش فض��ای مجازی به دبیرخانه جش��نواره
ارس��ال ش��د و از این میان براساس رای هیات
داوران ،اثر منتشر شده در روزنامه «وطن امروز»
در گروه آثار برتر مورد تقدیر قرار گرفت .گفتنی
است ،هیات داوران چهارمین جشنواره تجلیل
از خبرن��گاران برتر رس��انهها و فع��االن فضای
مجازی در حوزه ایثار و ش��هادت متش��کل از
محمدمهدی فرقانی ،مهدخت بروجردیعلوی،
حمید ضیاییپرور ،یوس��ف زینالزاده ،محمد
علویزاده ،سیدحسین حقگو ،سعید عالمیان
و احسانبیگی بود .چهارمین جشنواره تجلیل
از خبرن��گاران برتر ح��وزه ایثار و ش��هادت با
حض��ور س��یدعباس صالحی وزی��ر فرهنگ و
ارشاد اس�لامی ،حجتاالسالم شهیدی معاون
رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران
و جمعی از اصحاب رس��انه در تاالر سوره حوزه
هنری برگزار شد.

بازگرداندن کیف  ۱۴۵میلیاردی
توسط مأمور پلیس

فرمانده پلیس فرودگاههای کش��ور با اعالم
خبر بازگرداندن کیف حاوی  ۱۴۵میلیارد ریال
چک و وجه نقد توس��ط پرسنل این پلیس به
صاحب آن ،از تقدیر شایسته مجموعه نیروی
انتظامی از مامور وظیفهشناس در آینده نزدیک
خبر داد .به گزارش میزان ،سردار حسن مهری
با اع�لام این خبر که یکی از پرس��نل پلیس
فرودگاه رامسر مبلغی نزدیک به  ۱۴۵میلیارد
ریال چک و پول را به صاحبش بازگردانده است،
اظهار داش��ت :این پلیس امانتدار که جانشین
فرمانده پلیس فرودگاه رامسر است این پول را
در ترمینال و هنگام کنترل مسافران پروازهای
خروجی به مقصد تهران و در یک کیف دستی
که بدون صاحب روی صندلی سالن رها شده
بود ،یافته است.

چهارشنبه  17مرداد 1397

مدیران آموزشوپرورش و نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» از موافقت برای تعدیل کنکور خبر دادند

«کنکور» در دستانداز حذف یا ماندن

آوای شهر
سخنگوی شورای شهر تهران مطرح کرد

رفع ابهام بازنشستگی «افشانی»
با استفساریه مجلس

توکلی ،مشاور عالی سازمان سنجش :باید برای حذف کنکور جایگزینی تعیین شود
ن سنجش «سنجش آموزش کشور» است
میرزاده ،سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس :مسؤولیت سازما 

لهاس��ت که
محس�ن پورعرب :سا 
قانون حذف کنکور به تصویب رسیده
اس��ت اما هنوز اضط��راب خانوادهها
س��ر جای خود اس��ت؛ موضوعی که
هر س��اله با نزدیک ش��دن به زمان
برگزاری کنکور سراسری داغ میشود
اما پس از مدتی دوباره سرد شده و به
فراموشی سپرده میشود.
بر اس��اس قانون ح��ذف کنکور که
در س��ال  86تصویب ش��د ،قرار شد
کنکور تا س��ال  91حذف شود اما تا
امروز عملی نش��ده است تا همچنان
دانشآموزان و خانوادهها از نخستین
روزهای آغاز س��ال تحصیلی در پایه
اول ابتدایی به فکر شکس��تن ش��اخ
این غ��ول بزرگ باش��ند .طی مدت
س��پری ش��ده از س��ال  86تاکنون،
اظهارنظرهای گوناگونی درباره حذف
کنکور انجام ش��ده اس��ت اما شاید
صحبتهای رئیس مجلس را در سال
گذشته و امسال بتوان از مهمترین آنها دانست؛ آنجا
که علی الریجانی آبانماه سال  96در آیین معارفه
رئیس جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،گفته
بود« :زمانی م��ا در مجلس تصویب کردیم کنکور
برداش��ته شود ،منتها س��ازوکار آن در وزارتخانهها
س��امان پیدا نکرد اما ش��اید اگر سازمان سنجش
منحل شود ،مشکل حل شود ،چرا که تا آنها هستند
مشکل حل نخواهد شد» .پس از این اظهارات که از
سوی رئیس قوه مقننه مطرح شد ،تصور این بود که
تصمیمی برای حل این معادله گرفته شود اما کنکور
امسال هم برگزار شد و حتی برای کنکور سال آینده
هم تصمیمی مبنی بر حذف گرفته نشده است تا
مشخص ش��ود سخنان رئیس مجلس هم چندان
کارشناسی نبوده است .در عین حال بتازگی علی
الریجانی در نشست کمیسیون آموزش مجلس با
تاکید بر حذف کنکور اظهار داشت« :کنكور موجب
به صفر رسیدن كارآفريني كشور است ،چراكه مردم
حتي از مقطع ابتداي��ي براي كنكور دغدغه دارند،
لذا بهتر اس��ت پذيرش دانشجو برعهده دانشگاهها
باشد».
اظهارنظرهایی که در روزهای گذشته پیرامون
حذف کنکور انجام شده نشاندهنده حلقه مفقوده
اجرای این قانون س��ازمان سنجش آموزش کشور
اس��ت« .مهدی نویدادهم» دبیرکل ش��ورای عالی
آموزشوپرورش هم در اینباره معتقد است که قرار
نیست کنکور به طور کلی حذف شود.
■■سازمان سنجش موافق نیست

مهدی نویدادهم درباره کنکور به «وطنامروز»
میگوی��د :موضوع کنک��ور نیز مانند بس��یاری از
مشکالت آموزشوپرورش ریشه در گذشته دارد که
امیدواریم مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی به
این موضوع ورود کنند .کنکور برای آموزشوپرورش
یک آسیب جدی است و اگر مراجع باالدستی باور

آژیر

به عنوان نمونه ،امس��ال بیش از 63
درص��د متقاضیان ورود به دانش��گاه
در شاخه تجربی ثبتنام کرده بودند
که این نشان از محبوبیت رشتههایی
چون پزشکی و دندانپزشکی است،
بنابراین متقاضیان چنین رشتههایی
را نمیتوان بر اساس سوابق تحصیلی
گزینش کرد .به گفته توکلی ،سازمان
س��نجش موافق حذف کنکور است
اما باید یک جایگزین مناس��ب برای
آن لحاظ ش��ود .مشاور عالی سازمان
س��نجش در ادامه با اش��اره به اینکه
وظیفه سازمان سنجش تنها برگزاری
کنکور سراس��ری نیس��ت ،اف��زود:
س��ازمان س��نجش متولی برگزاری
 150کنکور سراسری است که یکی
از ای��ن  150کنکور مربوط به کنکور
سراس��ری پذیرش دانشآم��وزان در
دانشگاههاست.
دارن��د که کنک��ور باید حذف
تصمیمی بگیرد ،ضمن اینکه
ش��ود و مانع جدی تحول در توکلی ،مش�اور عالی سازمان سنجش :در جهت حذف کنکور گامهای
آموزشوپ��رورش اس��ت پس بایدبرایحذفکنکورجایگزینیتعیین موثری برداشته است .توکلی
با ورود موض��وع را حل کنند .شود تا دانشآموزان بر اساس یک نظام درب��اره چرایی حذف نش��دن
آموزشوپ��رورش مج��ری هماهنگ گزینش شوند ،موضوع تاثیر کنکور تا امروز به «وطنامروز»
قوانین است و معتقد است به سوابق تحصیلی که در حال اجراست با میگوید :سال  86طبق مصوبه
وظایفش عمل کرده است.
این شرط میتواند جایگزین کنکور شود مجلس قرار بر این شد کنکور
به گفته وی ،قرار نیس��ت که امتحانهای هماهنگ و استاندارد در به کلی حذف ش��ود .سازمان
سنجش در آن زمان مخالفت
کنکور به طور کلی حذف شود ،سراسر کشور برگزار شود
بلکه باید هیمنه خیمه بزرگ
کرد به این دلیل که معتقد بود
که بر س��ر آموزشوپرورش است شکسته شود .به باید طبق یک برنامه کارشناسی شده حذف کنکور
بیان دیگر ،قرار اس��ت کاری کنیم رقابت میلیونی رقم بخورد ،امروز با گذش��ت نزدیک به  11س��ال،
برای کس��ب رش��تهها و صندلیهای دانشگاههای هنوز این اتفاق نیفتاده است.
برتر کش��ور که تناس��بی با ش��رکتکنندگان در
بنابر اظهارات توکل��ی ،باید برای حذف کنکور
کنک��ور ندارد از میان برداش��ته ش��ود .کما اینکه جایگزینی تعیین شود تا دانشآموزان بر اساس یک
هماکن��ون تع��داد قابل توجهی از رش��تهها بدون نظام هماهنگ گزینش شوند ،موضوع تاثیر سوابق
کنکور میتوانند دانش��جو بپذیرند و گزارشهای تحصیلی که در حال اجراست با این شرط میتواند
متعددی درباره پذیرش در رشتهها و دانشگاههای جایگزین کنکور ش��ود که امتحانهای هماهنگ
برتر از راههای دیگر به دس��تمان رسیده است؛ با و اس��تاندارد در سراس��ر کش��ور برگزار شود .وی
این شرایط ،پس لزوم ادامه داشتن کنکور چیست؟ تصریح کرد :آنچه تاکنون توسط سازمان سنجش
دبیر کل ش��ورای عالی آموزشوپ��رورش در ادامه انجام ش��ده ،پیش رفتن در جهت مصوبه مجلس
ب��ا بیان اینکه ما خواهان ح��ذف یا تعدیل کنکور بوده اس��ت .در جهت تایید ای��ن موضوع میتوان
هستیم اما س��ازمان سنجش موافق حذف کنکور آمارهای کنکور امسال را بررسی کرد .از  763هزار
نیست ،میافزاید :اگر دوستان در سازمان سنجش و  499ظرفیت دانش��گاههای کش��ور 180 ،هزار و
قبول داش��تند که کنکور حذف شود چارهاندیشی  949ظرفیت بر اس��اس آزمون سراسری و سوابق
میکردند و تحقیقات راهبردی برای این چالش ارائه تحصیلی پذیرش ش��دهاند .همچنین  582هزار و
میدادند و در پاسخ به نقدها و نظرات متخصصان  550ظرفیت هم صرفا براس��اس سوابق تحصیلی
و دستاندرکاران آموزشوپرورش اقدامات مثبتی پذیرش خواهند ش��د ،بنابراین بیش از سهچهارم
انجام میشد.
پذیرفتهشدگان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش
خواهند شد که این نشان میدهد در جهت حذف
■■سازمان سنجش متولی برگزاری  150کنکور
این در حالی اس��ت که حسین توکلی ،مشاور کنکور اقدام��ات موثر و زیادی داش��تهایم .توکلی
عالی س��ازمان سنجش معتقد اس��ت این سازمان اظهار داشت 13 :رشته به دلیل حساسیت و تعداد
تابع قانون اس��ت و نمیتواند خ��ارج از اختیاراتش متقاضیان نیازمند برگزاری آزمون سراسری هستند.

■■رسالت اصلی سازمان سنجش

از سوی دیگر ،میرحمایت میرزاده ،سخنگوی
کمیسیون آموزش مجلس درباره اظهارات مشاور
عالی سازمان سنجش نظری متفاوت دارد .میرزاده
به «وطنامروز» ،میگوید :اینکه سازمان سنجش
متولی برگزاری  150کنکور در کشور است به این
معنی نیست که اگر این سازمان نباشد دیگر این
کنکورها برگزار نخواهد شد ،بلکه آزمونها مربوط
به سازمانهای اجرایی است و هر سازمانی میتواند
آزمون مدنظرش را برگزار کند .وی خاطرنشان کرد:
متاسفانه سازمان سنجش از رسالت اصلیاش دور
ش��ده است ،درحالی که مس��ئوولیت این سازمان
«س��نجش آموزش کشور» اس��ت اما به سازمان
برگزارکننده آزمونهای سراسری تبدیل شده است.
اگر قرار باش��د سازمان س��نجش متولی برگزاری
آزمونهای اس��تخدامی وزارتخانهه��ا و نهادهای
متفاوت باش��د ،پس چرا وابس��ته به وزارت علوم
است؟ بنابراین اگر اظهاراتی درباره برچیده شدن
سازمان سنجش مطرح شده بدین معنی است که
این س��ازمان به رسالت اصلی خودش بازگردد ،نه
اینکه هر جمعه بخواهد آزمونی متفاوت را برگزار
کند ،کما اینکه اگر این سازمان منحل شود اتفاق
خاصی در کش��ور نمیافتد .با این حال اتفاق نظر
خوبی بین آموزشوپرورش ،کمیسیون آموزش و
سازمان س��نجش وجود دارد که امیدواریم هرچه
سریعتر امکان حذف کنکور فراهم شود .نظرهای
متفاوت نمایندگان مجلس ،مدیران آموزشوپرورش
و س��ازمان س��نجش درباره حذف کنکور نش��ان
میدهد آنطور که باید و شاید اتفاق نظری برای از
میان برداشتن این دغدغه بزرگ وجود ندارد ،کما
اینکه برای س��ال تحصیلی جدید تنها اقدام انجام
ش��ده میزان تاثیر سوابق تحصیلی است که از 20
به  30درصد رسیده است! قدمی که بازهم از تب و
تاب این رقابت نفسگیر کم نخواهد کرد.

کشف انبارهای میلیاردی خودرو در کرج

گ�روه اجتماع�ی :مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان البرز گفت:
بتازگی  2انبار خودرو در استان کشف شد که در یکی از این انبارها
 31خودروی هیون��دای و در انب��ار دوم  11خودروی جک وجود
داشت که ارزش یکی از انبارها  9میلیارد تومان بود اما ارزش انبار
دوم هنوز برآورد نشده است.
علیاکبر مختاری به ایسنا افزود :مالکان با انبار کردن تعدادی
از ای��ن خودروها از فروش آنها امتناع ک��رده بودند که این تخلف
محس��وب میشود .وی با بیان اینکه تعدادی از خودروها نیز تعهد
تحویل داش��ته اما به مشتری تحویل نش��ده بود ،ادامه داد :زمان
تحوی��ل برخی از این خودروها اس��فندماه ب��ود ولی مالکان که به
خریدار تعهد داشتند از تحویل خودرو امتناع کرده بودند تا بتوانند
وجه بیشتری دریافت کنند .مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز درباره

تخلفات ارزی در استان نیز خاطرنشان کرد :تاکنون  5پرونده تخلف
ارزی توس��ط بانکهای دی ،توسعه تعاون و کشاورزی به تعزیرات
البرز رسیده اس��ت که ارزش این پروندهها به  200میلیارد تومان
میرسد .این مسؤول افزود :یکی از این پروندهها مربوط به دریافت
 10میلیون یورو برای واردات کائوچو اس��ت ،شرکت دیگری برای
واردات مواد پالس��تیکی  2/5میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده
اس��ت ،یک ش��رکت نیز برای واردات کاال  19میلیون یوآن چین
گرفته ،یک ش��رکت بازرگانی دیگر برای واردات  115میلیارد وون
کرهجنوبی دریافت کرده و یک پرونده دیگر نیز مطرح اس��ت که
مجموع این دریافتها معادل  200میلیارد تومان میش��ود .وی با
بیان اینکه در پروندههای یادش��ده اسناد گمرکی مبنی بر واردات
مورد نظر ارائه نشده اس��ت ،ادامه داد :این  200میلیارد تومان ارز

دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی تأکید کرد

غیرقانونی بودن عمل ساکشن در مطب
سالمت گ�روه اجتماع�ی :دبی��ر انجمن
جراح��ان پالس��تیک و زیبایی
گف��ت :هرگون��ه عم��ل ساکش��ن در مطبه��ا و
کلینیکه��ا غیرقانون��ی اس��ت .به گ��زارش مهر،
باب��ک نیکومرام ب��ا تاکید بر
اینکه انجام لیپوساکش��ن در
مطبها و حتی کلینیکهای
پوس��ت ممنوع و غیرقانونی
اس��ت ،اف��زود :پ��س از عمل
لیپوساکشن بازگشت چربی
صددرصد امکانپذیر است ،چرا که هر سلول چربی
هزار برابر حج��م خودش را میتواند پیداکند .وی
اظهارداشت :زمانی که عملی همچون لیپوساکشن
در مطب انجام شود به دلیل اینکه نمیتوان در این

مراکز تغییرات آب و الکترولیت بدن را س��نجید و
احتمال کمخونی شدید یا خونریزی داخلی وجود
دارد ،خطرن��اک ب��وده و میتواند عواقبی همچون
مرگ را برای فرد به همراه داش��ته باشد .نیکومرام
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه طبق
اعالم وزارت بهداش��ت انجام
لیپوساکش��ن در مطبه��ا و
حتی کلینیکهای پوس��ت
ممن��وع و غیرقانونی اس��ت،
گفت :این عمل تنها در مراکز
جراحی محدود و بیمارستانها میتواند انجام شود و
عمل نیز تنها باید توسط گروه جراحان فوقتخصص
پالستیک یا پزشکانی که دورههای مصوب وزارت
بهداشت را گذراندهاند انجام شود.

دولتی یا در بازار آزاد فروخته شده یا صرف واردات کاالهای دیگری
ش��ده یا کاالیی وارد نشده اس��ت .مختاری ضمن تشکر از این 3
بانک برای گزارش این تخلفات گفت :برای پروندهها شعب ویژهای
تشکیل شده تا خارج از نوبت بررسی شوند.
شهردار تهران خبر داد

ط قرارگاه خاتم
فعالسازی پروژههای شهری توس 

پایتخت گروه اجتماعی :شهردار تهران با
اشاره به جلسهای که با فرمانده
قرارگاه خاتم داشت ،گفت :قرارگاه خاتم موافقت
کرد قراردادهای موجود با شهرداری را فعال کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،محمدعلی افش��انی
شهردار تهران در آیین افتتاح
 50پ��روژه عمران��ی که در
ش��هرداری منطقه  9برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :یکی از
برنامههای ما تقویت حمل و نقل عمومی ،توسعه
مترو و افزایش واگنهاست ،بر همین اساس این
هفته قرارداد  630واگن که مناقصه آن برگزار شده
بود ،امضا خواهد شد .وی با بیان اینکه باید تعداد

واحدهای بازس��ازی شده در شهرداری منطقه 9
بیشتر از رقم فعلی باشد ،تصریح کرد :در جلسهای
که با فرمانده قرارگاه خاتم داشتم ،موافقت کردند
قراردادهای موجود فعال ش��ود .شهردار تهران با
تاکید بر ضرورت اعتماد مردم
به مدیران شهری گفت :آنها
زمانی میتوانند به ما اعتماد
کنند که بدانند ما یک پروژه
را بدرستی انجام میدهیم و
در آن فساد نمیشود .شهردار
تهران با تاکید بر اینکه باید در مقابل هر بحرانی
آماده باشیم ،گفت :اگر زلزله یا سیلی اتفاق میافتد
آسیبپذیریم و شهرداران ما باید برای این مواقع
آمادگی کامل داشته باشند.

س��خنگوی ش��ورای ش��هر ته��ران درباره
بازنشسته بودن یا نبودن افشانی گفت :میتوان
ب��رای رف��ع این ابه��ام از استفس��اریه مجلس
استفاده کرد .به گزارش ایسنا ،علی اعطا درباره
بازنشستگی شهردار تهران گفت :نام افشانی در
لیست اولیه بازنشستگان شهرداری نیست .وی
درباره اینکه افشانی بازنشسته است یا نه؟ با بیان
اینکه در این مدت بحث و گفتوگوهای زیادی
شده اس��ت ،گفت :از همه رسانهها درخواست
میکنم به ثبات مدیریتی شهرداری تهران توجه
داشته باشند .وی افزود :در بررسی اولیه مصوبه
منع بهکارگیری بازنشس��تگان ،شهردار تهران
مشمول مصوبه نمیشد ،چرا که در بند «الف»
تا «ج» قانون مدیریت کشوری ،شهردار نیز در
بند «ج» همتراز افرادی که مستثنا بودند قرار
گرفت اما حاال در قانون جدید کلمه «همترازی»
حذف شده و در هیچ جای مصوبهبندی درباره
اینکه موارد قبلی در قانون جدید نقض یا ملغی
میش��ود نیز ذکر نشده اس��ت .وی افزود :اگر
ابهاماتی در این زمینه وجود داش��ته باشد ابتدا
باید منتظر تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان
باشیم و در صورت وجود ابهام ،از مسیر رفع ابهام
یعنی استفساریه از مجلس ،عبور میکنیم .وی
با بیان اینکه افشانی ایثارگر و رزمنده است اما
میزان جانبازی وی آنقدر نیس��ت که مشمول
استثنائات شود ،گفت :با این حال میتوان برای
رفع ابهام از مسیر استفساریه عبور کرد.
■■احتمال حذف طرح ترافیک خبرنگاری

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین در
ادامه درباره انتشار نام رسانههای دریافتکننده
طرح ترافیک تصریح کرد :قاعده بر این اس��ت
که محرمانگی در لیست طرح ترافیک نداریم
و باید اس��امی دریافتکنندگان طرح ترافیک
به صورت دقیق منتشر میشد ،البته مقداری
کشمکش درباره طرح ترافیک وجود داشت اما
انتشار نام دریافتکنندگان اتفاق خوبی است که
تاکنون رخ نداده بود .وی با بیان اینکه معاونت
حملونقل لیستی از افرادی را که طرح ترافیک
بدون ضابطه دریافت کردهاند در اختیار ش��ورا
قرار داده اس��ت ،گفت :در خبرها آمده اس��ت
معاون��ت حملونقل افرادی ک��ه بدون ضابطه
طرح ترافیک دریافت کردهاند را شناسایی کرده
و طرح برخی از آنها را ابطال کرده اس��ت .اعطا
درباره طرح ترافیک خبرنگاران نیز با بیان اینکه
در زمان تصویب کلیات طرح ترافیک مقرر شد
ب��ه خبرنگاران  ۹۰درصد تخفیف داده ش��ود،
تصریح کرد :البته این تخصیص با تعیین سقف
است و ممکن است در سالهای آینده نیز طرح
ترافیک خبرنگاری حذف شود.
رئیس پلیس تهران خبر داد

تقسیط جرایم موتورها
و خودروهای توقیفی

رئی��س پلی��س ته��ران از تش��کیل واحد
رس��یدگی به اعتراضات بویژه ب��رای خودروها
و موتوس��یکلتهای با جرایم باال خب��ر داد و
گفت :در دهه والیت با اخذ یکس��ری تعهدات
و تقسیط جرایم ،موتورها و خودروهای توقیفی
آزاد خواهن��د ش��د .به گزارش فارس ،س��ردار
حس��ین رحیمی ،فرمانده انتظامی پایتخت از
تش��کیل واحد رس��یدگی به اعتراضات برای
خودروها و موتوسیکلتهای با جرایم باال خبر
داد .فرمان��ده انتظامی پایتخ��ت تصریح کرد:
بر اس��اس مراکز آمار ترخیص خ��ودرو ،تعداد
زی��ادی خودرو و موتوس��یکلت توقیفی داریم.
 ۱۵ه��زار خودرو و  ۲۰هزار موتوس��یکلت که
دارای جرایم یکمیلیون تومان به باال هستند
و ب��ه دلیل نبود توانایی در پرداخت جریمه در
پارکینگها متوقف هس��تند .این مقام ارش��د
پلی��س پایتخت افزود :تعدادی از این وس��ایل
نقلیه توقیفی وسیله کار شهروندان به حساب
میآیند و پلیس درصدد است تسهیالتی برای
این دسته از مالکان خودروهای توقیفی فراهم
بیاورد تا بتواند به این دسته از شهروندان کمکی
کرده باشد .سردار رحیمی تصریح کرد :در دهه
والیت یعنی از تاریخ اول تا هشتم شهریورماه
و در فاصل��ه زمانی بی��ن دو عید غدیر و قربان
یک واحد در س��تاد ترخیص خودروی پلیس
راهور تهران بزرگ تشکیل خواهد شد و با اخذ
یکس��ری تعهدات و تقسیط جرایم ،موتورها و
خودروهای توقیفی آزاد خواهند شد.

