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اجتماعي

وطن امروز شماره 2523

آژیر
فرماندهانتظامیپایتخت:

آمار سرقتهای خشن به صفر رسید

فرمانده انتظامی پایتخت با اعالم این مطلب
که پلیس با تمام قدرت پشتیبان مردم است و
اجازه گردنکشی و مزاحمت به اراذل و اوباش
را نخواهد داد ،گفت :آمار سرقتهای خشن و
مسلحانه در یکسال اخیر در پایتخت به صفر
رسیده است .به گزارش فارس ،سردار حسین
رحیمی ،فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه
س��ومین مرحله برخ��ورد ب��ا اراذل و اوباش و
مزاحمان نوامیس در جمع خبرنگاران به بحث
آموزش رانندگان سرویس مدارس اشاره و اظهار
داشت :آموزش رانندگان سرویس مدارس آغاز
ش��ده و بیش از  ۶هزار نفر از رانندگان در این
باره آموزش دیدهاند؛ این طرح تا پایان شهریور
و آغ��از مهرماه نیز ادامه دارد .وی در پاس��خ به
پرسشی مبنی بر اینکه مردم این نگرانی را دارند
که اگ��ر اراذل و اوباش محله خود را به پلیس
معرفی کنن��د از طرف آنها تهدید میش��وند،
گفت :پلیس ب��ا تمام قدرت پش��تیبان مردم
اس��ت و اجازه گردنکشی و مزاحمت به اراذل
و اوباش را نخواهد داد .فرمانده انتظامی پایتخت
در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش کشف
سالح سرد و س�لاح گرم توسط پلیس و آمار
سرقتهای خشن و مسلحانه اظهار داشت :به
دلیل برخورد تهاجمی پلیس با سارقان خشن
و اراذل و اوباش خوشبختانه آمار جرائم خشن
و مسلحانه بشدت کاهش یافته و میتوان گفت
در یک س��ال اخیر آمار س��رقتهای خشن و
مسلحانه به صفر رسیده است .وی خاطرنشان
کرد :پلیس بحث امنیت تفرجگاهها را که یکی
از موضوعات مهم و مورد مطالبه مردم است به
جد در دس��تور کار دارد .گفتنی اس��ت در پی
اجرای س��ومین مرحله طرح ارتقای امنیت و
آرامش و برخ��ورد با اراذل و اوباش و مزاحمان
نوامیس در تفرجگاهها و محالت پایتخت195 ،
نف��ر از اراذل و اوباش پایتخت با تالش بیوقفه
ماموران پلیس اطالعات و امنیت تهران بزرگ
شناسایی و دستگیر شدند.

شنبه  10شهریور 1397

علی الریجانی ،رئیس مجلس :شهرداری شامل منع بهکارگیری بازنشستگان میشود

تأیید رفتن « افشانی» از شهرداری تهران

گروه اجتماعی :با تصمیم مجلس و اصالحیه
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ،شرایط
برای ادامه حضور افشانی در شهرداری تهران
پیچیده شد و با این وضعیت افشانی یک قدم
دیگر به رفتن از شهرداری تهران نزدیکتر
شد.
به گزارش تسنیم ،قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان در 20اردیبهشت 95بهتصویب
مجلس رس��ید و بعد از آن  2مرتبه در سال
 96و  97توسط نمایندگان مجلس اصالح
ش��د ،از زمان تصویب این قانون تا به امروز
مهمترین چالشی که درباره آن وجود داشته
بحث تبصره یک ماده واحده این قانون است
که بازنشستگانی را که بهواسطه انتصاب یا
انتخاب در یکی از س��متهای یاد شده در
ماده  71قانون مدیریت خدمات کش��وری
و همترازان آنها بهکارگیری میش��وند از ش��مول
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان ،مستثنا
میکن��د .در  2دوره اص�لاح این قان��ون ،بندهای
«د» و «ه» م��اده  71قانون خدمات کش��وری که
مربوط به استانداران ،سفرا و معاونان وزرا بود حذف
ش��ده است و طبق بندهای «الف ،ب ،ج» این ماده
شاغالن سیاسی ردههای باالتر را در بر میگیرد.
■■شهرداری قابل مستثنا شدن نیست

این در حالی اس��ت که عل��ی الریجانی ،رئیس
مجلس در جریان بررس��ی پیشنهاد اصالح قانون
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به این ابهام که
تعزیرات گروه اجتماعی :سخنگوی سازمان
تعزی��رات حکومت��ی میگوی��د
تاکنون ن��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و نه
سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان ،گزارشی
مبنی بر گرانفروشی توسط خودروسازهای داخلی
ارائ��ه ندادهان��د .همچنی��ن وی از وزارت جهاد و
صنعت درخواس��ت کرد برای گران��ی میوه اقدام
کنند .به گزارش تسنیم ،سیدیاسر رایگانی اظهار
داش��ت :یکی از مهمترین اهدافی که در س��ازمان
تعزیرات دنبال آن بودیم ،افزایش اختیارات بود .در
همین ارتباط در چند حوزه اقداماتی را انجام دادیم
که از آن جمله اصالح قانون مبارزه با قاچاق و ارز بود

آیا شهرداری شامل ماده  5قانون خدمات کشوری
که در ماده واحده این مصوبه به آن اش��اره ش��ده،
میش��ود یا خی��ر پاس��خ داد .وی دراینباره اظهار
داش��ت :ش��هرداری ش��امل این ماده است و قابل
مستثنا شدن نیس��ت .بهروز نعمتی ،عضو هیات
رئیسه مجلس هم درباره ادامه کار سیدمحمدعلی
افشانی ،شهردار تهران با توجه به اصالحات جدید
قان��ون منع بهکارگیری بازنشس��تگان ،گفت :این
قانون هیچ اس��تثنایی ندارد و مدیران در برابر این
قانون یکس��ان هستند .نماینده مردم تهران گفت:
طبق این قانون بهجز مدیرانی که مشخص شدهاند،

دیگران باید بازنشسته شوند .وی افزود :قانون در این
باره مش��خص است ،بنابراین بنده فکر میکنم در
صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر
تهران جواب مجلس این خواهد بود که افشانی باید
بازنشستهشود.
■■استفساریه به بهانه عضویت در کابینه دولت

عالوه بر ای��ن داریوش قنبری ،معاون پارلمانی
ش��هردار تهران نیز درباره ادامه فعالیت افشانی در
شهرداری تهران گفته است« :بزودی استفساریه را
به مجلس میفرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار
مانند اعضای کابینه دولت هست یا خیر» .وی گفت:

برای گرانی خودرو اقدامی نکردند

انتقاد تعزیرات از وزارت صنعت

که این الیحه در کمیس��یون
اقتصادی مصوب شد.
وی اف��زود :در مجم��ع
تشخیص مصلحت نظام ،بسته
پیش��نهادی تعزی��رات برای
افزایش صالحیت و اختیارات،
پذیرش اولیه شده و منتظریم مجمع جلسه بگذارد.
وی ب��ه پرونده ش��رکتهای واردکنن��ده خودرو
پرداخت و گفت :در این باره  26پرونده تشکیل شد

که تاکن��ون حکم  11پرونده
صادر ش��ده و  11پرونده نیز
برائ��ت گرفتن��د .رایگانی در
پاس��خ ب��ه س��والی مبنی بر
اینکه چرا تعزیرات به موضوع
گرانی سرسامآور خودرو ورود
نمیکند ،گفت :در بحث خودرو نخستین سازمانی
بودیم که به صورت جدی وارد شدیم .اعتقاد داریم
که گرانی متاس��فانه وجود دارد .سازمان تعزیرات

استفس��اریه ما آماده است اما هنوز آن را به
مجلس ارائه ندادهایم .ما منتظریم اصالحیه
این قان��ون که بتازگ��ی بهتصویب مجلس
رس��یده بهصورت قطعی از س��وی شورای
نگهبان تعیین تکلیف ش��ود و پ��س از آن
استفساریه را به مجلس بفرستیم.
مع��اون پارلمانی ش��هردار تهران گفت:
یکی از برنامهها و راهکارهای ما این بود که
از بخش «اجازات خاصه رهبری» اس��تفاده
کنیم که در آخری��ن اصالحات این بخش
از قان��ون حذف ش��د .وی گفت :با توجه به
اصالحات جدید ،م��ا هفته آینده یا پس از
تعطیالت دوم تابستانی مجلس استفساریه
خودم��ان را ب��ه مجلس خواهیم فرس��تاد.
نماینده سابق مجلس افزود :استفساریه ما
طرح این پرسش نیس��ت که آیا این قانون
شامل شهردار تهران است یا نه ،استفساریه به این
شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به
حض��ورش در کابینه دولت ،جایگاهش مانند وزرا
و معاونان رئیسجمهور مستثناست یا خیر که ما
فکر میکنیم از آنجا که شهردار تهران عضو کابینه
اس��ت باید شامل این استثنائات شود و در نهایت
بهنظر میرس��د با وجود آخرین اصالحات قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان ،هنوز تکلیف شهردار
ته��ران در این قانون مش��خص نیس��ت و باید تا
آخرین لحظه رأیگیری مجلس درباره استفساریه
شهرداری صبر کرد.

به عنوان یک س��ازمان رس��یدگیکننده ،وظیفه
رسیدگی دارد .سازمانهایی مانند سازمان حمایت
بگویند چه زمانی گزارش گرانی خودرو دادند اما ما
رسیدگینکردیم.
وی تصریح کرد :از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان
تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی از سوی
خودروس��ازهای داخلی به تعزیرات ارائه نش��ده
است .این مقام مسؤول درباره گزارشهای مردمی
درباره گرانفروشی خودرو نیز افزود :این گزارشها
به صورت موردی رس��یدگی میشود اما گزارش
کلی از مراجع رسمی نداشتیم.

رئیس پلیس فتای ناجا:

فضای مجازی رها شدهاست
گ�روه اجتماع�ی :رئیس پلیس
پلیس
فت��ای ناجا با انتقاد از این مطلب
که اینترنت کش��ور حد ابتدا و انته��ا ندارد ،گفت:
فضای مجازی و ش��بکه اجتماع��ی را رها کردهایم
تح��ت عن��وان اینک��ه گفته
میش��ود مردم آزاد باش��ند و
ب��ه اطالعات دسترس��ی آزاد
داشته باشند .سردار سیدکمال
هادیانفر ،رئیس پلیس فتای
ناج��ا درب��اره تهدی��د فضای
مجازی به فارس اظهار داش��ت :تهدید موجود در
فضای مج��ازی از تهدید آمریکا بدتر اس��ت ،چرا
که ما از درون کش��ته ،مجروح و قربانی س��ایبری
ی نه جسمی .این
میدهیم آن هم کشتههای روح 
مقام ارشد پلیس فتا به انهدام یک شبکه ضددین
پرداخت و گفت :افراد عضو این شبکه در ِرنج سنی
 17تا  19ساله بودند که این تهدید و آسیب است.
سردار هادیانفر با انتقاد از این مطلب که اینترنت
کشور حد ابتدا و انتها ندارد ،گفت :فضای مجازی
و ش��بکه اجتماع��ی را رها کردهای��م تحت عنوان

اینک��ه برخ��ی میگویند م��ردم آزاد باش��ند و به
اطالعات دسترس��ی آزاد داشته باش��ند .وی ادامه
داد :رژیم غاصب صهیونیس��تی اظه��ار امیدواری
کرده که در س��ال  80 ،2020درصد کاربران باالی
 20س��ال س��ن ب��ه اینترنت
پرس��رعت دسترس��ی داشته
باشند! آنها یهودیاند و چنین
محدودیتی ایجاد کردهاند اما
در اینترنت ما هیچ حدی وجود
ندارد و آنچه را که کودک  6یا
 7ساله میبیند پیرمرد  80ساله نیز میبیند؛ خیلی
از بچهها در این زمینه آسیب دیدهاند و والدین خبر
ندارند .عالیترین مقام پلیس فتای کشور تاکید کرد:
ب��رای برخورد با جرائم حوزه فضای مجازی نیاز به
قوانین جدید داریم ،قوانین س��ال  87نیاز کشور را
برطرف نمیکند؛ متاسفانه در این فضا به هرکسی
که دلشان بخواهد تهمت و افترا میزنند و وقتی
دستگیر میشوند جریمهاش چند ضربه شالق و
 600تا  700هزار تومان یا نهایت یکمیلیون تومان
پول است.

مدیرکل نظارت بر امور زیارت سازمان حج اعالم کرد

ثبتنام زائران عتبات از  11شهریور

گ�روه اجتماع�ی :مدیرکل دفتر
زیارت
برنامهری��زی و نظارت ب��ر امور
زیارت سازمان حج و زیارت گفت :مشتاقان زیارت
ائمه اطهار برای اعزام به عتبات عالیات در دهه اول
محرم میتوانند از روز یکشنبه 11 ،شهریورماه برای
نامنویس��ی به دفاتر مجاز و تحت پوشش سازمان
ح��ج و زیارت در سراس��ر کش��ور مراجعه کنند.
مرتضی آقایی به ایرنا گفت :با توجه به برنامهریزی
و هماهنگیهای انجام ش��ده ،عملیات نامنویسی
زائران عتبات ساعت  9یازده شهریورماه همزمان در
سراسر کشور آغاز خواهد شد .آقایی تصریح کرد:
با توجه به هماهنگیهای انجام ش��ده ،این دوره از
اعزامها از  21تا  31شهریور ماه امسال انجام خواهد
شد .مدیرکل نظارت بر امور زیارت سازمان حج ابراز

امیدواری کرد در فرصت باقیمانده ،بانک مرکزی با
در اختیار قرار دادن ارز با قیمت مناسب به زائران
عتبات شرایط بهتری را برای مشتاقان به این سفر
معن��وی مهیا کند .آقایی افزود :با توجه به افزایش
قیمتها ،هزینه س��فر هوایی در قالب  7شب و 8
روز 3 ،میلیون و  400هزار تومان اس��ت ،در حالی
که تا چند روز پیش و قبل از افزایش نرخها ،هزینه
س��فر هوایی به عتبات حدود  2میلی��ون و 100
هزار تومان بود .وی خاطرنش��ان کرد :قیمت سفر
کاروانه��ای زمینی به عتبات عالیات نیز با همان
شرایط اقامت اکنون حدود یکمیلیون و  800هزار
تومان است که تا پیش از این زائران میتوانستند
ب��ا حدود یکمیلیون و  200ه��زار تومان اقدام به
سفر کنند.

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد

ارائه گزارش  ۱۰۰روزه افشانی
به شورا

عضو ش��ورای ش��هر تهران پیشنهاد کرد
ش��هردار تهران گزارش عملک��رد  ۱۰۰روزه
خود را ارائه کند .حجت نظری در پاس��خ به
این پرس��ش که آیا محمدعلی افش��انی نیز
همانند نجفی گزارشی از عملکرد  ۱۰۰روزه
خود به شورای شهر تهران ارائه خواهد کرد؟
به مهر گفت :چنین موضوعی در دستور کار
نیست و ش��ورا چنین درخواستی از شهردار
تهران نکرده اس��ت اما به ش��خصه معتقدم
ارائه چنین گزارش��ی پیش��نهاد خوبی است
و ش��هردار ته��ران میتوان��د در این گزارش
عملکرد  ۱۰۰روزه دفاع خوبی از فعالیتهایی
ک��ه در ای��ن  ۳م��اه و  ۱۰روز کرده اس��ت،
انجام دهد .وی در پاس��خ به پرسش دیگری
در ارتب��اط با انتقاد ب��ه دور تند انتصابات در
ش��هرداری گفت :موضوع انتصابات فشرده را
قبول ندارم و یکی از نقدهای ما به ش��هردار
روند کند انتصابات اس��ت و انتظار داش��تیم
طی این  ۳ماه برخی تغیی��رات زودتر اتفاق
بیفتد .اینگونه نبوده که ش��هردار تهران طی
این مدت درگیر تغییرات باشد ،بلکه کارهای
اساس��ی زی��ادی در ش��هر اتفاق افت��اده که
مردم بزودی تاثیرات این کارهای اساس��ی را
خواهند دید .نظری خاطرنشان کرد :گروهی
تالش میکنند ش��هرداری را درگیر موضوع
فرسایشی و مستهلککننده کنند اما شهردار
تهران تالش میکند با وجود این حاش��یهها
کار خود را بدرس��تی انجام دهد و از حواشی
دور باشد.
رئیس کمیته بودجه شورا خبر داد

پرداخت اقساطی بدهی شهرداری
به تأمین اجتماعی

رئی��س کمیته بودجه و نظارت ش��ورای
شهر تهران از بازگش��ایی دوباره حسابهای
ش��هرداری تهران خبر داد .مجی��د فراهانی
درباره س��رانجام مسدود ش��دن حسابهای
ش��هرداری از سوی سازمان تامین اجتماعی
به دلیل پرداخت نشدن بدهی گفت :پس از
بسته شدن حسابها ،جلساتی میان مدیران
ش��هرداری و س��ازمان تامین اجتماعی برای
حل این مشکل برگزار شد .وی با بیان اینکه
در این جلسات هر دو سازمان ابعاد گوناگون
این بدهی ،دالیل پرداخت نشدن و همچنین
تاثی��ر پرداخت نش��دن در ارائ��ه خدمات را
تش��ریح کردند ،گفت :با توافق انجام ش��ده
حسابهای شهرداری بازگشایی شد و مقرر
شد بدهی شهرداری تهران به سازمان تامین
اجتماعی در اقس��اط به شیوههای گوناگون
پرداخت شود .گفتنی است پیش از این مجید
فراهان��ی اعالم کرده بود ب��ه دلیل پرداخت
نشدن بدهیها از س��وی شهرداری ،سازمان
تامین اجتماعی حس��ابهای ش��هرداری را
مسدود کرده است.

افزایش روزهای آلوده به ازن
در تهران

نماین��ده مردم ته��ران در مجلس گفت:
روزان��ه جمعیت  ۴میلیون نف��ری به تهران
مراجع��ه میکنن��د و نزدیک ب��ه  ۲میلیون
خودروی ش��خصی از شهرستانهای اطراف
به داخل شهر وارد میشود که باید مدیریت
شود .محسن علیجانیزمانی با اشاره به اعالم
این خبر که تابس��تان امسال تهران آلوده به
ازن بوده اس��ت ،به خانه ملت گفت :موضوع
آلودگی هوا بحثی اس��ت ک��ه باید در دولت،
مجل��س و ش��هرداری کار اساس��ی روی آن
انجام ش��ود .وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال
حاض��ر روزانه  4میلیون نفر به ش��هر تهران
مراجعه میکنند ،گف��ت :باید برنامهای برای
توس��عه وس��ایل حملونقل عموم��ی اعم از
قطار درونشهری و حومه وجود داشته باشد،
چرا ک��ه از این جمعیت  4میلیون نفری که
ب��ه تهران مراجع��ه میکنن��د ،نزدیک به 2
میلیون خودروی شخصی از شهرستانهای
اطراف تهران به داخل شهر وارد میشود که
باید مدیریت ش��ود .وی ب��ا بیان اینکه بحث
ازن بحثی فراملی اس��ت که بای��د از طریق
کنوانسیونها پیگیری ش��ود ،اظهار داشت:
بحث آلودگی هوا کارهای بینبخش��ی بین
مجلس ،دولت و مدیریت شهری را میطلبد.

