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اجتماعي

وطن امروز شماره 2524

یکشنبه  11شهریور 1397

نبضجامعه
رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو خبر داد

توزیع واکسن جدید آنفلوآنزا
از نیمه شهریور

رئیس اداره بیولوژیک س��ازمان غذا و دارو از
توزیع واکس��ن آنفلوآنزا از نیمه شهریورماه خبر
داد و گفت :امس��ال برای ورود  ۲میلیون و ۲۰۰
هزار دوز واکس��ن آنفلوآنزا برنامهریزی کردهایم.
علی واش��قانی درب��اره وضعیت تامین واکس��ن
آنفلوآنزا به ایسنا گفت :در این زمینه با توافقی که
با مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت انجام
دادیم ،از نیمه شهریورماه توزیع واکسن آنفلوآنزا
در کش��ور آغاز میشود .وی افزود :در حال حاضر
هم برنامهریزی برای وارد شدن واکسن آنفلوآنزا به
کشور انجام شده است .واشقانی از ورود واکسن 4
ظرفیتی آنفلوآنزا به کشور خبر داد و گفت :اتفاق
دیگری که امسال میافتد این است که از واکسن
 3ظرفیتی آنفلوآنزا به سمت واکسن  4ظرفیتی
حرکت میکنیم .وی درباره بهترین زمان تزریق
واکسن گفت :طبیعتا با کاهش دما ،ریسک ابتال
به آنفلوآنزا افزایش مییابد و ما بیش��ترین ابتال را
در دی ماه و بهمنماه داریم ،بنابراین بهتر اس��ت
در مهرماه واکس��ن آنفلوآنزا را تزریق کنند ،البته
میتوان تا دی هم واکسن را تزریق کرد ،چرا که با
در نظر گرفتن زمان  4هفتهای ایجاد سطح ایمنی
در بهمنماه ایمنی ایجاد میش��ود و در بهمنماه
هنوز احتمال ابتال به آنفلوآنزا وجود دارد .هر چند
میزان شیوع کاهش مییابد و ما بیشترین ابتال را
در دی و بهمنماه داریم.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا تشریح کرد

جزئیات اجرای قانون جدید
کسر خدمت ایثارگری

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا جزئیات
اج��رای قانون جدید کس��ر خدم��ت ایثارگری را
تش��ریح کرد .به گ��زارش «وطن امروز» ،س��ردار
ابراهی��م کریم��ی اظهار داش��ت :دس��تورالعمل
اجرای��ی بند «د» م��اده  88قانون برنامه شش��م
توس��عه به سازمان وظیفه عمومی ابالغ و به ازای
یک ماه جبه��ه ،یک درصد جانب��ازی و یک ماه
اسارت والدین  12،روز کسرخدمت به مشموالن
تعلق میگیرد .وی افزود :در راس��تای اجرای این
قانون ،طبق مصوبه قبلی که با هماهنگی مجلس
انجام شد ،س��االنه  20هزار نفر از واجدان شرایط
کس��رخدمت ایثارگری که دارای امتیاز  28و 29
هس��تند ،با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس )10+و ارائه مدارک مربوط ،امکان
بهرهمندی از معافیت را خواهند داشت اما با توجه
به تع��داد باالی ایثارگران ،ب��ا پیگیریهای انجام
شده از مجلس شورای اسالمی ،امکان اینکه تمام
ایثارگران بتوانند از قانون کس��رخدمت ایثارگری
بهرهمند شوند فراهم شد .جانشین سازمان وظیفه
عمومی ناجا بیان کرد :به منظور تسریع در استفاده
از کس��رخدمت برای س��ربازان در حال خدمت،
اولویت بهرهمندی از این امتیاز با مشموالن حین
خدمت اس��ت و سایر واجدان ش��رایط در صورت
ورود به خدمت سربازی میتوانند از کسرخدمت
اس��تفاده کنند .وی با بیان اینکه س��ربازان حین
خدمت باید برای بهرهمندی از امتیاز ایثارگری به
یگانهای خدمتی خود مراجعه کنند ،افزود :این
امتیاز برای فرزندان همه ایثارگران به جز مشموالن
غایب ،بدون هیچگونه محدودیتی از لحاظ زمانی
و سنی قابل اجراس��ت .کریمی گفت :مشموالن
واجد شرایط کسرخدمت ایثارگری با امتیاز  28و
 ،29تا سقف  20هزار نفر همچنان میتوانند برای
ثبت درخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس )10+مراجعه کنند.

راهاندازی سامانه
ثبت موکبهای اربعین

قائممقام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات
در ام��ور اربعی��ن ،از راهاندازی س��امانه اینترنتی
ثبتنام موکبها خبر داد .به گزارش «وطنامروز»،
جمش��ید گودرزی افزود :س��امانه ثبت موکبها
ب��ه نش��انی اینترنت��ی  www.mokeb.orgبا
هدف س��اماندهی امور ،تس��هیل ش��رایط برای
موکبها ،جلوگی��ری از هدر رفت منابع و تامین
زیرس��اختهای موردنیاز موکبها راهاندازی شد.
وی ضمن دعوت از تمام متقاضیان برپایی موکب
برای ثبتنام در این سامانه گفت :به ثبتکنندگان
پ��س از بررس��ی م��دارک ،پروانه (مج��وز) ویژه
موکبداری ارائه میش��ود .گودرزی تصریح کرد:
ارائ��ه ویزای رایگان ب��ه خادمان موکبها ،کمک
در ارس��ال محمولهها به ع��راق ،ارائه توصیههای
ضروری به موکبها و زائران و امکان گزارشگیری
و ساماندهی آماری از جمله تسهیالتی است که
ثبتنامکنندگان در این س��امانه از آنها بهرهمند
میشوند .وی خاطرنش��ان کرد :براساس مصوبه
ستاد مرکزی اربعین حسینی ،مسؤولیت کمیته
مشارکتهای مردمی ،اسکان و تغذیه اربعین به
ستاد بازسازی عتبات عالیات واگذار شده است.

آوای شهر
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی اعالم کرد

نمایندگان مجلس درباره خداحافظی افشانی از مدیریت شهری پایتخت اجماع نظر دارند

غیرقانونی بودن خرید و فروش
«پالک معلوالن»

تخطی شهرداری از قانون؟

گ�روه اجتماع�ی :این روزها ب�ا اصالح مصوب�ه منع به کارگیری بازنشس�تگان در س�ازمانها و
دس�تگاههای اجرایی که در انتظار تأیید نهایی ش�ورای نگهبان اس�ت ،افکار عمومی جامعه در
انتظار است تا سرانجام وضعیت برخی مدیران را که با اجرایی شدن این مصوبه خداحافظی آنها
از مسند مدیریت قطعی است مشاهده کند .یکی از سازمانهایی که تعدادی از مدیران ارشد آن
مشمول این قانون میش�وند ،شهرداری پایتخت است .چند ماهی است که زمزمههایی مبنی بر
رفتن محمدعلی افش�انی با این مصوبه مجلس مطرح شده است اما در مجموعه شهرداری انگار
خبرهایی است و تالشهایی برای ماندگاری افشانی انجام میشود!
ای�ن در حالی اس�ت که حتی عل�ی الریجان�ی ،رئیس مجلس ه�م بتازگ�ی در اظهارنظری،
ش�هرداریها را مشمول این قانون دانس�ته است .از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس در
کمیس�یونهای گوناگون در اظهارنظرهایی ،بر این نکته تأکید کردند که شهرداری باید تابع قانون
باش�د و مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان ش�امل حال شهردار پایتخت هم میشود .به اعتقاد
آنها شهرداری از بودجه دولتی استفاده میکند و در نتیجه باید تابع این مصوبه باشد .اظهارنظرهای
نمایندگان مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» در این بسته گزارشی پیش روی شماست.
تخطی شهرداری از قانون

نماین��ده مردم لنجان در مجلس گفت :ش��هرداری حق تفس��یر قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان به نفع خود را ندارد .محسن کوهکنریزی با تاکید بر اینکه هیچ
دستگاه اجرایی حق تفسیر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان را ندارد ،گفت :در صالحیت هیچ دستگاهی از جمله شهرداری نیست که
بخواهد درباره شمولیت یک قانون اظهارنظر کند ،یعنی شهرداری نمیتواند نسبت به
اجرایی نش��دن قانون منع به کارگیری بازنشستگان موضوعاتی را مطرح کند .نماینده مردم لنجان در
مجلس با اشاره به اینکه به صراحت در این قانون موضوع استفاده نکردن از بازنشستگان در سازمانهای
گوناگون مطرح شده است ،افزود :در چنین شرایطی تکلیف برای تمام دستگاهها مشخص است .وی با
بیان اینکه در قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد و همه دستگاههای
مش��مول به صراحت در آن مطرح شده است ،تصریح کرد :هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد و در چنین
جایگاهی نیست که قوانین مصوب مجلس را تفسیر کند .اگر از سیاق قانون تکلیف مشخص شود که هیچ
مشکلی وجود ندارد اما اگر تکلیف در اجرای قانون مشخص نشود و نیاز به تفسیر داشت ،باید در مجلس
موضوعات مورد بررسی قرار گیرد ،همانطور که تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه شهرداری به جای تفسیر قانون به نفع خود در مسیر اجرای آن گام
بردارد ،گفت :شهرداری به برداشت خود از ظاهر قانون عمل کرده و در صورت ابهام دالیل منطقی خود
را مطرح کند ،هر چند هیچ بحث مبهمی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان وجود ندارد ،بنابراین
شهرداری نمیتواند به دلیل برداشت خود در عدم مشمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان ،قانون
را اجرایی نکند .این اقدام شهرداری به طور حتم تخطی از قانون بوده و تکلیف آن مشخص است.
تصرف در اموال دولتی

ن آییننامه داخلی مجلس درباره شرایط شهرداریهای کل
سخنگوی کمیسیون تدوی 
کش��ور بویژه ش��هرداری تهران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ،گفت:
تمام س��ازمانهایی که تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری قابل طرح باشد ،اعم از
اینکه بودجه مس��تقل مانند شهرداریها داشته یا نداشته ،دولتی محسوب میشوند،
البته ش��هرداریها اگر چه بودجه مستقل دارند اما از اعتبارات دولتی در بخش ارزش
افزوده و بخشهای دیگر استفاده میکنند ،بنابراین شهرداری یک نهاد دولتی محسوب میشود .عزتاهلل
یوس��فیانمال افزود :اما ساختار اداری شهرداری به گونهای است که شهرداران در حکم عالیترین مقام
اجرایی دستگاه خود هستند ،این در حالی است که تصمیمات آنها به طور حتم دولتی است و قانون منع
به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نیز میشود ،زیرا هر فرد شاکی از شهرداری مساله خود
را در دیوان عدالت اداری پیگیری میکند .نماینده مردم آمل در مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری جزو
دستگاههای دولتی است ،تصریح کرد :شهرداری در اجرای امور اداری مقررات جداگانه و مجزایی ندارد،
ضمن اینکه حکم شهردار هم پس از پیشنهاد شورای شهر در تهران توسط وزیر کشور و سایر شهرها از
سوی فرماندار صادر میشود .یوسفیانمال با بیان اینکه اظهارات غیرمنطقی برخی مخالفان این قانون برای
شهرداری تهران پذیرفتنی نیست ،گفت :شهرداری دالیل منطقی خود را برای عدم اجرای قانون مطرح
کند ،به طور حتم پس از مدت مورد نظر  2ماه برای اجرای قانون ،افرادی که از سمت خود کنارگیری
نکرده و حقوق دریافت کنند یا اینکه نیرویی مغایر قانون در دستگاهی جذب شود ،تصرف در اموال دولتی
محسوب شده و برای مقامات متخلف باید مجازات در نظر گرفت.

راهی جز اجرای قانون نیست

عضو هیات رئیسه مجلس گفت :شهرداری تهران هیچ راهی جز اجرای قانون منع به
کارگیری بازنشستگان ندارد و این نهاد نمیتواند قانون را تفسیر به نظر شخصی کند.
علیاصغر یوسفنژاد افزود :در قانون ،نهادهای مشمول منع به کارگیری بازنشستگان
به روشنی مطرح شده و تمام دستگاهها مشخص و معین است .نماینده مردم ساری
و میاندرود در مجلس افزود :اینکه برخی گروهها و نهادها از جمله ش��هرداری تهران
نسبت به قانون ایرادات و اشکاالتی را مطرح میکند ،به طور حتم مرجع استفسار و بررسی مساله مجلس
شورای اسالمی است ،بنابراین هیچ نهادی از جمله شهرداری نمیتواند از اجرای قانون فرار کند .عضو
هیات رئیسه مجلس تاکید کرد :آنچه در مجلس به تصویب نمایندگان رسید روشن و واضح بوده و به
طور دقیق دستگاههای مشمول این قانون از جمله شهرداری مشخص شده است ،لذا هیچ راهی برای
شهرداری جز اجرای قانون وجود ندارد.
افشانیخداحافظیکند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت
گفته تمام سازمانهای اس��تفادهکننده از بودجه عمومی دولتی و موسسات عمومی
غیردولتی شامل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میشوند .سلمان خدادادی
با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه شهرداری تهران مشمول قانون منع به کارگیری
بازنشستگان نمیشود ،گفت :این قانون از ابتدای مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی
با چالشهای بسیاری همراه بود ،به طوری که از دستگاهها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری مدیران
بسیاری برای بررسی حضور داشته و برخی افراد ذینفوذ با طرح دالیلی به دنبال ایجاد موارد استثنا و
عدم شمولیت این قانون برای برخی جایگاهها در دستگاهها بودند اما پس از برگزاری جلسات با حضور
کارشناسان و طراحان بسیار ،طرح اولیه تصویب و برای طی مراحل نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع
شد .نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طراحان موضوع به دنبال ایجاد یک روح
جدید و نو در افزایش اشتغال جوانان بودند ،افزود :معاون پارلمانی شهرداری هم در جلسات کمیسیون
حضور داشت و از نزدیک در جریان روند بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قرار داشت.
وی با تاکید بر اینکه این قانون در صحن علنی مجلس با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید ،تصریح
کرد :قانون تصویب شده قابل تفسیر نیست .صرفنظر از اینکه شهردار تهران چه فردی است اما باید گفت
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداران کالنشهرها از جمله شهرداری تهران نیز
میشود .خدادادی با اشاره به اینکه نظرات ارائه شده در عدم مشمولیت برخی جایگاهها از جمله شهردار
تاثیری در اجرای قانون ندارد ،گفت :قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران شده
و هر فردی در جایگاه شهردار نمیتواند بازنشسته باشد و وی باید از شهرداری برود.
بهانهگیریشهرداریتهران

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون ش��وراهای مجلس با اش��اره به اینکه در اجرای قانون
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هیچ استثنایی وجود ندارد ،گفت :اینکه شهرداری
تهران با طرح برخی موضوعات به دنبال بهانهگیری است به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
شهرداری تهران بهتر است به جای بهانهگیری و طرح دالیل به نفع خود در جلوگیری از
اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ،از به کارگیری یک فرد جوان در جایگاه
شهردار پایتخت استقبال کند .نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان از هر نظر جامع و کامل است ،افزود :نمایندگان طراح این موضوع و نمایندگان دیگر که در
صحن علنی مجلس با رای باالیی این قانون را مصوب کردند ،بر اجرای کامل این قانون بدون اعمال استثنا
اذعان دارند ،ضمن اینکه طبق برداشت تمام نمایندگان ،این قانون شامل حال همه بازنشستگان مورد نظر
در قانون بویژه ش��هرداران کالنش��هرها و شهرهای کوچک میشود .اصغر سلیمی با تاکید بر اینکه حکم
شهردار منصوب شده برای تهران توسط وزیر کشور و استانداری امضا میشود ،تصریح کرد :در حال حاضر
میتوان از نیروهای فعال در شهرداریها در پستهای دیگر به عنوان مثال در بخشداریها و فرمانداری
اس��تفاده کرد ،از این رو این مس��اله هم نشان میدهد که شهرداریها از بودجه دولتی استفاده میکنند.
سلیمی با اشاره به اینکه شهرداری باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تبعیت کند ،گفت :کسانی
که در ش��هرداری به دنبال استنکاف از قانون هستند ،بهتر اس��ت به جای فرار از اجرای قانون از موضوع
جوانگرایی و سیاست اشتغالزایی به نفع قشر جوان کشور استقبال کنند و به طور حتم بهانهگیری شهرداری
تهران در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و ایجاد استثنا در قانون به نفع جامعه نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار اعالم کرد

مرحله جدید طرح تنظیم بازار «گوشت قرمز»

گ�روه اجتماع�ی :مدیرعام��ل
رفاه
س��ازمان مدیریت میادین میوه
و ترهب��ار از آغاز مرحل��ه جدید طرح تنظیم بازار
«گوش��ت قرمز» خبر داد و گفت :قیمت گوشت
گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز بر اساس
دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به
میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین ابالغ
شده است.
به گ��زارش فارس ،عبدالحس��ین رحیمی با
اعالم اینکه این س��ازمان عالوه بر کنترل قیمت
میوه و ترهبار ،در تنظیم نرخ انواع گوشت نیز نقش
انکارناپذی��ری دارد ،گفت :غرفههای دارای مجوز
در میادین و بازارهای س��ازمان مدیریت میادین،
عالوه بر عرضه گوش��ت گرم گوسفندی وارداتی،
نسبت به عرضه گوشت گوسفند و گوساله منجمد
وارداتی نیز اقدام میکنند .وی با اش��اره به اینکه

نرخ گوش��ت گرم گوس��فندی وارداتی بر اساس
دستورالعمل سازمان حمایت از مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان و در قالب ط��رح تنظیم بازار
تعیین ش��ده اس��ت ،تاکید کرد :قیمت گوشت
گوسفند و گوساله منجمد وارداتی نیز بر اساس
دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به
میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین ابالغ
شده اس��ت .وی با اش��اره به بستهبندی گوشت
گرم گوس��فندی وارداتی در محل ،خاطرنش��ان

کرد :گوش��ت منجمد وارداتی نیز باید به صورت
بس��تهبندی نایلونی و شفاف عرضه شده و دارای
برچس��ب مشخصات ،شامل نام محصول ،شماره
مجوز دامپزشکی ،شرایط نگهداری ،تاریخ تولید
و انقضا و نام و نشانی مرکز بستهبندیکننده باشد.
حسین اعرابی ،معاون بازرگانی و اقتصادی سازمان
مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز
در این باره تاکید کرد :این محصوالت در قطعات و
اوزان کوچک و متناسب با مصرف خانوار (حداکثر
 3کیلوگرم) مجاز به ارائه از سوی عرضهکنندگان
اس��ت .اعرابی با اعالم اینکه ارائه محصوالت فوق
منوط به رعایت همه موازین و دستورالعملهای
کمی ،کیفی و بهداشتی از سوی عرضهکنندگان
است ،افزود :مسؤولیت حسن اجرای این موضوع
بر عهده مدیران میادین و روسای بازارهای میوه و
ترهبار سازمان مدیریت میادین است.

قیمت محصوالت دامی در یک نگاه
عنوانمحصول

قیمت
به تومان

شقه الشه گوسفندی گرم وارداتی

37.500

نیم شقه ران گوسفندی گرم وارداتی

38.500

نیم شقه سردست گوسفندی گرم وارداتی

36.500

ران گوساله منجمد برزیلی

29.000

سردست گوساله منجمد برزیلی

28.500

گردن گوساله منجمد برزیلی

28.500

سردست گوسفندی منجمد وارداتی

35.000

راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی

34.500

ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی

37.000

قلوهگاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 24.000
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی

36.000

گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی

34.000

ماهیچهگوسفندیمنجمدوارداتی

41.000

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نسبت به
برخی گزارش��ات درباره سوءاس��تفاده یا خرید و
فروش پالک معلوالن واکنش نش��ان داد .سردار
تقی مهری در واکنش به اقدام برخی افراد مبنی
بر سوءاستفاده از تسهیالتی که برای خودروهای
پالک معل��والن از جمله تس��هیالت در ورود به
محدوده ط��رح ترافیک در نظر گرفته ش��ده به
تسنیم اظهار داشت :بر اس��اس مقررات موجود،
بهمنظور ارائه تس��هیالتی برای ت��ردد معلوالن و
جانب��ازان ،این افراد یا خانوادههای درجه اول آنها
که مس��ؤولیت جابهجایی این عزی��زان بهعهده
آنهاست ،بر اساس ضوابط خاصی ،پالک معلوالن
را دریافت میکنند .وی در پاسخ به این سؤال که
آیا خرید و فروش پالک معلوالن قانونی اس��ت یا
خیر ،گفت :هرگونه خرید و فروش پالک خودروها
ممنوع اس��ت و حتی سوءاستفاده از این پالکها
نیز تخلف محس��وب میشود ،البته تا امروز هیچ
گزارشی از خرید و فروش پالک معلوالن به دست
ما نرسیده است .مهری با تأکید بر اینکه خرید و
فروش پالک معلوالن در واقع امکانپذیر نیست،
گفت :در گذش��ته پالک خودروه��ا با محوریت
خ��ودرو ب��ود ول��ی در پالکهای مل��ی ،اصالت
هر پالک به افراد داده ش��ده و پ�لاک خودروها
فردمحور است نه خودرومحور ،از این رو خرید و
فروش پالک به آن معنا ،قاعدتاً امکانپذیر نیست.
مهری با اش��اره به برخی سوءاستفادهها از پالک
معلوالن نیز خاطرنشان کرد :پالک معلوالن تنها
مختص فرد معلول و وابستگان درجه اول آنهاست
که انتقال و جابهجایی معلوالن را بهعهده دارند و
از این رو حتی در اختیار قرار دادن پالک معلوالن
به افراد دیگر نیز غیرقانونی است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران:

نصب فیلتر دوده قانون است
و راه فرار ندارد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
گفت 3 :تا  4سال است با فشارهایی که از سمت
س��ازمان محیطزیس��ت وارد کردهایم مدیران را
توجیه کردیم که نصب فیلتر دوده مصوبه اس��ت
و راه فرار ن��دارد و آنها هم در حال تدوین برنامه
اجرایی هستند .وحید حسینی با بیان اینکه روی
خودروهای نو از ابتدای سال  96فیلتر دوده نصب
و وارد بازار شده است ،به فارس گفت :خودروسازها
هم آمار نصب فیلتر دوده را میدهند .وی با بیان
اینکه در سازمان محیطزیست فقط به این موضوع
اکتفا نمیکنیم ،گفت :دوباره خودروها را دبلچک
میکنی��م و حتی از برخی رانندهه��ا در این باره
نیز سؤاالتی پرسیده میشود .مدیرعامل شرکت
کنترل کیفیت هوای تهران درب��اره خودروهای
در ح��ال تردد که فیلتر دوده ه��م ندارند ،گفت:
نصب فیلتر دوده وظیفه س��ازمان ش��هرداریها
و دهیاریهاس��ت که باره��ا از آنها دعوت کردیم
در کارگروهه��ای آلودگی ه��وا و زیرکمیتههای
تخصصی آن ش��رکت کنند اما اقدام جدی انجام
نشد .حسینی افزود 3 :تا  4سال است با فشارهایی
که از س��مت سازمان محیطزیست وارد کردهایم
آنه��ا را توجیه کردیم که این مصوبه اس��ت و راه
فرار ندارد و آنها هم در حال تدوین برنامه اجرایی
هستند.
رئیس کمیته امداد خبر داد

توزیع سبد کاال
بین  40میلیون نفر از افراد جامعه

رئیس کمیت��ه امداد با اش��اره به اینکه مقرر
ش��ده است در چند نوبت س��بد کاال به  5دهک
پایین جامعه که حدود  ۴۰میلیون نفر میشوند
تعلق گیرد که شامل مددجویان کمیته امداد هم
میشود ،گفت :س��رانه کمکهزینه نقدی خرید
جهیزیه نوعروسان تحت پوشش افزایش مییابد.
به گزارش فارس ،س��یدپرویز فتاح با بیان اینکه
رویکرد کمیته امداد در سالهای گذشته کاهش
جامعه هدف بود ،افزود :با توجه به شرایط اقتصادی
کش��ور ،این نهاد تالش میکند با دادن خدمات
متناس��ب ش��رایطی را فراهم کند که نیازمندان
از وضعی��ت اقتصادی کمتر متضرر ش��وند .فتاح
با تأکید بر اینکه جوانان در ش��رف ازدواج تحت
حمایت نباید در صف دریافت جهیزیه بمانند ،از
افزایش کمکهزینه نقدی خرید جهیزیه خبر داد
و گفت :با همکاری دولت وفروشگاه اتکا100 ،هزار
فقره جهیزیه به نوعروسان مددجو اهدا میشود،
البته این امر با اس��تفاده از کارتهای اعتباری و
خرید کاالی ایرانی امکانپذیر است .وی با اشاره
به اینکه طبق توافق با دولت مقرر ش��ده است در
چند نوبت سبد کاال توزیع شود ،گفت :این سبدها
به  5دهک پایی��ن جامعه که حدود  ۴۰میلیون
نفر میشوند ،تعلق میگیرد که شامل مددجویان
کمیته امداد هم میشود.

