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وطن امروز شماره 2658

شنبه  27بهمن 1397

نبضجامعه

آوای شهر

آیتاهلل مکارم شیرازی:

انتقاد کارشناسان و اعضای کنونی و سابق شورای شهر تهران
نسبت به عملکرد  17ماهه و برنامههای شورای پنجم

باید جلوی معماری غربی گرفته شود

آیتاهلل مکارم شیرازی با تاکید
بر اینکه بای��د جلوی معماری
غربی گرفته شود ،اظهار داشت:
متأس��فانه در برخی ساخت و
سازها مش��اهده میشود طبق
روش و معم��اری غربی پی��ش رفتهاند؛ معماری
ایرانی -اسالمی جزو هویت ما است و باید با تمام
وجود این سنتها و اصالتها را حفظ کنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر آیتاهلل
مکارم شیرازی ،این مرجع تقلید در دیدار وزیر راه
و شهرسازی ،مسکن را یکی از مهمترین نیازهای
مردم در کشور دانس��ت و عنوان کرد :هر چه در
این زمینه کمک و سرمایهگذاری شود بجاست.
وی ب��ر لزوم توج��ه به جنبهه��ای دینی در
ساخت و سازها تاکید و تصریح کرد :متأسفانه در
برخی ساخت و سازها به زیرساختهای معنوی
و دینی توجه نشده است؛ هزاران واحد مسکونی
در یک محل س��اخته میش��ود اما متأسفانه به
اندازه کافی مس��جد و اماکن دین��ی و فرهنگی
احداث نشده است .مکارم شیرازی سرمایهگذاری
در ای��ن زمینه را به دس��تاندرکاران وزارت راه و
شهرس��ازی توصیه و تاکید کرد :ساخت و سازها
باید به گونهای باش��د که به لحاظ دینی مشرف
بر یکدیگر نباش��د تا زمینه برای راحتی بیش��تر
س��اکنان فراهم ش��ود .وی با تاکید بر اینکه باید
جلوی معماری غربی گرفته ش��ود ،اظهار داشت:
متأس��فانه در برخی س��اخت و س��ازها مشاهده
میش��ود طب��ق روش و معم��اری غرب��ی پیش
رفتهاند؛ معماری ایرانی -اس�لامی جزو هویت ما
است و باید با تمام وجود این سنتها و اصالتها
را حفظ کنیم .مکارم ش��یرازی همچنین بر لزوم
توجه به مناطق حاشیهای و برنامهریزی الزم برای
توجه به این مناطق و احداث زیرساختهای دینی
و فرهنگی تاکید و اظهار کرد :به همان اندازه که
به ساخت و سازهای شهری توجه میکنید باید به
مناطق روستایی نیز توجه داشته باشید تا سبب
مهاجرت روستاییان به شهرها نشود .وی در ادامه
بس��یاری از ساخت و سازها را بدون توجه به نیاز
مناطق و ناش��ی از بی نظمی و نبود برنامه مدون
دانست و گفت :برجهای زیادی در شهرها ساخته
میشود اما بسیاری از اینها خالی از سکنه است؛
باید دستاندرکاران وزارت راه و شهرسازی و دیگر
نهادهای دس��تاندرکاران به میزان نیاز مناطق و
شهرها توجه کنند و بیش از آن اجازه ندهند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو:

تخلفات دارویی را
به سامانه  ۱۹۰گزارش دهید

سخنگوی س��ازمان غذا و دارو گفت :بیماران
بهتر است برای اطالع از قیمت نهایی دارو به سامانه
اطالعات دارویی س��ازمان غذا و دارو مراجعه یا با
استفاده از نرمافزار  TTACاطالعات کافی درباره
دارو و قیمت آن را کسب کنند .کیانوش جهانپور،
س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو درباره سوژه ثبت
شده با عنوان نظارت بر قیمتهای دارو در داروخانه
به مه��ر گفت :اگر داروخانهای در قب��ال ارائه دارو
وجهی بیشتر از قیمت مصوب از مراجعهکنندگان
دریافت کند ،تخلف محسوب شده و با آنها برخورد
میش��ود .وی افزود :باید توجه داش��ت که قیمت
ثبت شده روی بس��ته دارو مالک نبوده و ممکن
اس��ت قیمت ثبت شده توسط برخی شرکتهای
داروس��ازی دچار تغییر شده باشد و بیماران بهتر
اس��ت برای اطالع از قیمت نهایی دارو به س��امانه
اطالعات دارویی س��ازمان غذا و دارو مراجعه یا با
استفاده از نرمافزار  TTACاطالعات کافی درباره
دارو و قیمت آن را کسب کنند .سخنگوی سازمان
غذا و دارو با بیان اینکه نظارت مس��تمر بر فعالیت
داروخانهها انجام میش��ود ،گفت :ش��هروندان در
صورت تخلف و مغایرت قیمت دارو با قیمت ثبت
شده در سامانه اطالعات دارویی سازمان غذا و دارو
میتوانند تخلفات را به سامانه  ۱۹۰گزارش دهند.
کوتاه و گویا
آییننامه حضور در بخ��ش «مالقات تجاری»
بازار ملی یازدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی
تهران اعالم ش��د .بازار ملی این دوره از جشنواره
پویانمایی تهران در نظر دارد برای ایجاد زمینههای
ش��غلی در حوزه انیمیش��ن ،بخش ویژهای را با
عن��وان «مالقات تج��اری» ( )Meetingبرگزار
کند .در این بخش غرفهداران میتوانند جلسههای
اس��تخدام و انعقاد قراردادهای تج��اری و کاری
خود را در بازار ملی جش��نواره انج��ام دهند .در
این مالقاته��ا که با هدف تقویت ارتباط فعاالن
این حوزه و ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات
انیمیش��ن انجام خواهد شد ،تکمیل فرم ثبتنام
مالقات تج��اری ،ارائه رزوم��ه کاری و نمونه آثار
به دبیرخانه جش��نواره و همچنین حضور بموقع
و منظم در جلس��ههای تجاری طبق برنامهریزی
مدیریت بازار الزامی خواهد بود.

اولویت شهر چیست؟

گروه اجتماعی :مدتی اس��ت کارشناس��ان حوزه
ش��هری و اعضای س��ابق شورای ش��هر نسبت به
عملکرد شورای شهر پنجم انتقاد دارند و فعالیتهای
این روزهای شورای شهر را در راستای اولویتهای
شهری بویژه کالنشهری مانند تهران نمیدانند!
جالب اینجاست که این گالیهها در برخی موارد از
سوی اعضای کنونی شورای شهر هم مطرح میشود
و مباحث��ی مانند فراموش��ی اولویتهای ترافیکی
پایتخت و توجه بیشتر به توسعه مترو و همچنین
پررنگ بودن برخی حاشیهها بویژه حواشی سیاسی
شورای ش��هر پس از گذش��ت  17ماه از روی کار
آمدن این شورا همواره در صدر انتقادها از عملکرد
شورای پنجم قرار داشته و دارد.
■■به دنبال اهداف سیاسی

در همینب��اره ابوالفضل قناعتی ،عضو س��ابق
ش��ورای ش��هر تهران درب��اره عملک��رد  17ماهه
مدیریت شهری تهران گفته است« :برخی افرادی
که در شورای ش��هر تهران و همچنین شهرداری
تهران فعالیت دارند و مسؤولیت گرفتهاند ب ه نوعی
بیانگیزه هس��تند» .وی تصریح کرد :در حالی در
تعزیرات گ�روه اجتماع�ی :محمدعل��ی
اس��فنانی گف��ت :در برخ��ی
بیمارستانها تخلفات متعددی صورت میگیرد که
دخالت در امور پزشکی بیشترین موارد را به خود
اختصاص داده است.
مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران به
میزان گفت :اگر تخلفات بیمارس��تانی زیاد و فراتر
از حد معمول باش��د میتوان��د منجر به تعطیلی
بیمارستان ش��ود .وی افزود :براساس نظارتهای
صورت گرفته توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی
ومدیرانشعبسازمانتعزیراتحکومتی،بیشترین
میزان تخلفات بیمارستانی مربوط به دخالت در امور
پزشکی توسط افراد فاقد صالحیت است.
اس��فنانی خاطرنش��ان ک��رد :از آنجای��ی که
س�لامت بیماران در اولویت اصلی دانشگاه علوم
پزشکی و س��ازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد،
اگر بیمارس��تانی با دریافت تذکرات متعدد درباره
تخلفات درجه یک مانند دخالت در امور پزشکی
توس��ط افراد فاق��د صالحیت مواجه ش��ود ،ما تا
تعطیلی بیمارستان نیز برخورد خواهیم کرد .وی
گفت :مجوز فعالیت بیمارستانها منوط به رعایت
مقررات پزشکی است؛ بنابراین اگر بیمارستانی از
مقررات پزشکی به صورت گسترده عدول کند ،ما
گروه اجتماعی :زن��ان  ۱۸تا ۵۰
زنان
سال میتوانند با مراجعه به شعب
تأمین اجتماعی سراس��ر کش��ور از حمایتهای
مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
بهرهمندشوند.
به گزارش ایس��نا ،طبق بخشنامه بیمه زنان
خان��هدار ،تمام زنان  ۱۸تا  ۵۰س��ال میتوانند با
مراجعه به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور از
حمایته��ای مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف
و مش��اغل آزاد بهرهمند ش��وند و برخ��ورداری از
این حمایتها نیازمند تأهل و سابقه بیمهپردازی
نیست.
بیمه زنان خانهدار از جمله حمایتهایی است
که به آس��انی به زنان ارائه میشود و فرآیند ورود
نیمکت گروه اجتماعی :مدیرکل نوسازی
مدارس اس��تان ته��ران گفت :در
حال حاضر حدود  ۱۴هزار کالس درس در اس��تان
تهران نیازمند تخریب ،بازسازی و مقاومسازی است.
علی شهری ،مدیر کل نوسازی مدارس استان
ته��ران با اش��اره به وضعیت فضاهای آموزش��ی
اس��تان تهران به ایلن��ا گفت :اس��تان تهران در
حوزه فضاهای آموزش��ی وضعیت مناسبی ندارد
و در میان استانهای کش��ور از شرایط مطلوبی
در این ح��وزه برخوردار نیس��تیم ،به طوری که
در ح��ال حاضر حدود ۱۴ه��زار کالس درس در
مجموعه استان تهران نیازمند تخریب ،بازسازی و

تهران و بیتوجهی به موضوع
دوره گذشته خدمات گوناگون
از س��وی مدیریت ش��هری به مباحثی مانند فراموش�ی اولویتهای پیادهمداری و دوچرخهسواری
شهروندان ارائه میشد که هر ترافیک�ی پایتخت و توجه بیش�تر به گفته اس��ت« :اولویت نخست
ماه ش��اهد بهرهبرداری پروژه توس�عه مترو و همچنین پررنگ بودن تهران تکمیل شبکه ریلی است
جدیدی در سطح شهر تهران برخی حاشیهها بویژه حواشی سیاسی و تا زمانی که خطوط متروی
بودیم اما در حال حاضر خبری شورای ش�هر پس از گذشت  17ماه از ما تکمیل نش��ده است شاید
از این اتفاقات نیست .قناعتی روی کار آمدن این ش�ورا هم�واره در پرداخ��ت به ای��ن موضوعات
با اش��اره به عملکرد  17ماهه صدر انتقادها از عملکرد شورای پنجم انحراف از اولویتهای ش��هر و
شورای شهر و شهرداری تهران قرار داشته و دارد
شهروندان است».
وی خاطرنش��ان ک��رد:
اظهار داش��ت :متاسفانه هیچ
اقدام موثری از سوی مدیریت شهری فعلی صورت هرچند در الیحه پیشنهادی به این دو موضوع نیز
نگرفته است و افرادی که بر سر کار آمدهاند به دنبال پرداخته شده اما به نظر میآید تا زمانی که نیمی از
اتوبوسهای پایتخت فرسوده است و مترو از کمبود
اهداف و مقاصد سیاسی خود هستند.
اعتبارات رنج میبرد نمیتوان این دو موضوع را در
■■مترو ،اولویت پایتخت
عالوه بر این دبیر کمیسیون عمران و حملونقل اولویت اصلی شهر قرار داد.
شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اولویت تهران ■■حل مشکالت ترافیکی با حمل و نقل ریلی
توس��عه مترو اس��ت دالیل اینکه چرا نباید اعتبار
وی با بیان اینکه فارغ از اینکه در هیچ کشوری
باالیی ب��رای دوچرخ��ه در تهران اختص��اص داد سیاست حملونقل ش��هری بر این قرار نمیگیرد
را تش��ریح کرده اس��ت .علی کرونی در پاس��خ به که مس��افر از نقطه ش��روع تا پایان را با پای پیاده
پرسش��ی در باره الیحه بودجه سال  ۹۸شهرداری ط��ی کند ،تأکید کرد :تخصی��ص اعتبار به بخش
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران اعالم کرد

تخلفات متعدد در برخی بیمارستانها

تشریح جزئیات پروندههای توزیع گوشت گرم در برخی رستورانها

ملزم به برخورد قاطع و جدی هستیم.

■■جزئیات پروندههای توزیع گوشت گرم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران
همچنین از مشکالت توزیع گوشت گرم و واردات
آن به کش��ور و تخلف شرکتهای لبنی در بحث

گرانفروشی سخن گفت.
محمدعلی اس��فنانی ،رئیس سازمان تعزیرات
حکومتی استان تهران درباره پروندههای تشکیل
شده در زمینه توزیع گوشت گرم به فارس گفت:
در بحث احتکار و گرانفروشی گوشت پروندههایی

بیمه دختران مجرد
به جم��ع بیمهش��دگان
تأمین اجتماعی بر اساس
این قانون بسادگی انجام
میشود .مش��موالن این
قانون تمام زنان  ۱۸تا ۵۰
ساله هس��تند و در مورد
افراد باالی  ۵۰سال نیز میزان سابقه بیمهپردازی
قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه میشود .از
دیگر ویژگیهای خاص بیمه زنان خانهدار امکان
انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای
پرداخت حق بیمه است .متقاضیانی که کمتر از
 5س��ال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند

میتوانند دستمزد مبنای
پرداخت ح��ق بیمه خود
را بین حداقل دس��تمزد
مصوب ش��ورای عالی کار
تا حداکثر دستمزد مصوب
انتخ��اب کنند .در س��ال
جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق
بیمه معادل  ۳۷۰هزار و  ۴۲۳ریال و حداکثر آن
نیز  7برابر حداقل دستمزد است .نرخ پرداخت حق
بیمه زنان خانهدار برای برخورداری از حمایتهای
بازنشس��تگی  ۱۴درص��د ،بازنشس��تگی و فوت
(پرداخت مس��تمری به بازماندگان واجد شرایط)

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران خبر داد

 ۱۴هزار کالس درس نیازمند بازسازی
مقاومسازی است .از طرف
دیگر در استان تهران در
مجموع به حدود ۱۷هزار
کالس درس جدی��د نیاز
داری��م .وی ب��ا اش��اره به
اس��تانداردهایی که باید
در تراک��م دانشآم��وزی در کالسه��ای درس
رعایت شود ،گفت :میزان تراکم دانشآموزی در

کالسهای درس به طور
میانگین بین  ۳۳تا  ۳۴نفر
است و این عدد با میانگین
کش��وری که باید  ۲۴نفر
در هر کالس درس باشد،
فاصل��ه زی��ادی دارد .اگر
بخواهیم به اس��تانداردهای کشوری و همچنین
اس��تانداردهای روز دنیا نزدیک شویم حتما باید

دوچرخه نیز با توجه به شرایط جغرافیایی تهران،
طول سفرهای روزانه ،عدم بهرهمندی بانوان از این
شیوه حملونقلی و تجربیات فراوان شکستخورده
شهرداری تهران در این زمینه امری غیرمعقول به
نظر میرسد .با بیان نمونه از پروژههای موردی انجام
گرفته در دیگر کش��ورها با در نظر نگرفتن کلیت
طرحی که پروژه دوچرخه بخشی از آن بوده است
و در نهایت تصیمگیری بر این مبنا ،فرضی بس��یار
غلط است.
کرونی با تاکید بر اینکه حملونقل ریلی نیز از
مهمترین شیوههای حمل و نقلی است که میتواند
بس��یاری از مش��کالت ترافیکی و زیستمحیطی
شهری تهران را کاهش دهد که البته نیازمند توجه
و درک ضرورت آن اس��ت ،گفت :معطوف ش��دن
تمام توجهات مدیریت حملونقل شهری به تغییر
در روش اج��رای طرح ترافیک و غفلت از توس��عه
زیرساختهای ریلی که در تعویق چندباره افتتاح
خط  ۶و بازگش��ایی دوباره خط  ۷مشهود است از
مصادیق توجه نداش��تن و نبود درک ضرورت این
موضوع است.
تش��کیل ش��ده و چندین مورد هم کشفیاتی در
بحث گوش��ت منجمد و همینطور گوشت گرم
گوسفندیداشتیم.
وی اف��زود :ای��ن گوش��تها باید به دس��ت
مصرفکنن��ده میرس��ید و توزی��ع میش��د اما
متأسفانه در س��ایر مکانها مانند رستورانها که
اجازه اس��تفاده به این س��بک را نداشتند توزیع
شده و گشتهای ما رسیدگی کرده و پرونده آنها
را به ش��عب ارج��اع داده و حکم قطعی برای آنها
صادر شده است .پیش از این مسؤوالن دادستانی
تهران و همچنین پلیس تهران بزرگ از کش��ف
محمولههای گوش��ت منجمد و گ��رم به ترتیب
به میزان  7هزار کیلوگ��رم و  4500کیلوگرم در
نقاط مختلف شهر تهران خبر داده بودند .رئیس
سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین
درباره اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در بحث
تخلف ش��رکتهای لبنی بیان ک��رد :در چندین
مورد تخلف ش��رکتهای تولیدکننده مواد لبنی
بحث گرانفروشی بیشتر مطرح بود ،پروندههایی
تشکیل شد که برخی به حکم و به قطعیت رسیده
و در حال اجراست و برای برخی هم شعب بدوی
رأی صادر کرده و شعب تجدیدنظر در حال انجام
تحقیقات الزم هستند تا حکم قطعی صادر شود.
 ۱۶درصد و بازنشس��تگی ،فوت و از کار افتادگی
 ۲۰درصد اس��ت .در ضم��ن  ۲درصد از نرخهای
مذکور سهم دولت است .انتخابی بودن استفاده از
خدمات درمان��ی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان
خانهدار است .به عبارت دیگر ،در صورتی که زنان
متقاضی اس��تفاده از این ن��وع بیمه تحت تکفل
پدر ،مادر یا همس��ر خود ب��وده و از این طریق از
مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار
باشند ،نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست ،در
غیر این صورت میتوانند با پرداخت سرانه درمان
مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی
نیز برخوردار شوند .حق سرانه درمان هر سال به
تصویب هیات وزیران میرس��د و در سال جاری
۴۴هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.
تعداد کالسهای درس بیشتری در تهران ساخته
شود .ش��هری خاطرنش��ان کرد :اس��تان تهران
بیشترین مدارس تخریبی کش��ور را در خودش
ج��ا داده و باید فکری جدی در این زمینه ش��ود
تا اعتباراتی که نیاز اس��ت به آن اختصاص یابد.
مدیرکل نوس��ازی مدارس استان تهران در ادامه
توضیح داد :زمانی که هنوز افزایش قیمتهایی که
اکنون شاهد آن هستیم اتفاق نیفتاده بود ،برای
س درس حدود
تخریب و بازس��ازی  ۸۵۰۰کال 
 3ه��زار میلیارد تومان اعتب��ار الزم بود و حاال با
افزایش قیمته��ا این رقم نیز قطعا افزایش پیدا
خواهد کرد.

درخواست فرماندار تهران از شهروندان

به متکدیان کمک نکنید

فرماندار تهران با اش��اره به ادامه روند فعالیت
مجتمع فوریته��ای اجتماعی و لزوم تقویت آن
در آینده نزدیک گفت :برای کاهش آس��یبهای
اجتماعی نیازمند مشارکت شهروندان هستیم.
عیس��ی فرهادی با اشاره به فراهم شدن همه
امکان��ات و تجهی��زات در مجتم��ع فوریتهای
اجتماعی ب��رای جمعآوری متکدیان از س��طح
ش��هر تهران ،به ایسنا گفت :با همکاری و تعامل
دستگاههای ذیربط در این حوزه که نمایندگان
آنه��ا در این مجتمع حض��ور دارن��د ،میتوانیم
جم��عآوری متکدی��ان ب��ه عنوان یک آس��یب
اجتماعی در شهر تهران را در آینده نزدیک اجرایی
کنیم .وی اف��زود :در حوزه کاهش آس��یبهای
اجتماعی نیازمند مشارکت شهروندان هستیم .اگر
مردم قبول کنند تکدیگری عملی زشت است و
در دین اس�لام هم نکوهیده شده و به متکدیان
کمک نکنند ،قطعاً حل این معضل بسیار سریعتر
و آس��انتر انجام خواهد ش��د .وی خاطرنش��ان
کرد :ب��رای نهادینه کردن فرهنگ کمک نکردن
به متکدی��ان باید از ظرفیته��ای مختلف بهره
ببریم ک��ه در این میان مدارس در بحث آموزش
ب��ه دانشآم��وزان و اولیا ،همچنین ش��هرداری،
دانشگاهها و مساجد نقش بسیار تعیینکنندهای
دارند .به گفته وی ،تکدیگری درآمد قابل توجهی
برای متکدیان دارد ،لذا تنها با مشارکت شهروندان
مقابله با این آس��یب اجتماعی به نتیجه خواهد
رس��ید؛ در حقیقت هر جا ش��هروندان در بحث
آسیبهای اجتماعی حضور پیدا کردهاند ،نتایج و
اثرات خوبی به دنبال داشته است.

توزیع قبوض عوارض پسماند
از «شنبه» در تهران

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
تهران از آغاز توزیع قبوض عوارض و بهای خدمات
ساالنه از شنبه خبر داد.
وحید عرب درباره زمان انتشار و توزیع قبوض
ع��وارض و به��ای خدمات با بی��ان اینکه قبوض
انبوهی که شهرداری هر ساله آن را منتشر میکند
در قالب  4آیتم بهای خدمات پسماند مسکونی،
به��ای خدمات پس��ماند غیرمس��کونی ،عوارض
کسب و پیشه و عوارض نوس��ازی است که اخذ
آنها مستند به قوانین باالدستی و مصوبات قانونی
است که بر اساس فرمول خاصی تعیین میشود،
به ایسنا گفت :ش��هرداری نیز بر اساس مصوبات
و فرمول تعیین ش��ده ،نسبت به محاسبه ،چاپ
قبوض و ارسال آنها از طریق پست اقدام میکند.
وی با بیان اینکه نرخ عوارض و بهای خدمات
بر اس��اس فرمول مشخصی محاس��به میشود،
درباره زمان توزیع قبوض گفت :اصالحات مصوبه
بهای خدمات پس��ماند  3ماه در شورای شهر به
طول انجامید اما با این حال از شنبه فیش قبوض
به صورت گس��ترده توزیع میشود و مناطق  ۹و
ن مناطق هستند که فیشهای
 ۱۰جزو نخستی 
آنها توزیع میشود .از یکشنبه هفته جاری قبوض
 ۱۲منطقه دیگر تحویل پس��ت میشود تا میان
ش��هروندان توزیع ش��ده و آنها نیز طبق قانون و
مق��ررات مهلت دارند تا پایان س��ال ع��وارض را
پرداخت کنند .عرب خاطرنش��ان کرد :بر اساس
مصوبات ،هر شهروندی که تا پایان سال عوارض
خود را در حوزه نوس��ازی پرداخت کند ،مشمول
کس��ب  ۱۰درصد جایزه خوشحس��ابی خواهد
شد و همچنین در حوزه پرداخت بهای خدمات
پسماند نیز افراد خوشحساب مشمول اعمال 1/5
درصد تخفیف به ازای هر ماه میشوند.

موج جدید بارش «برف و باران»
درکشور

سازمان هواشناس��ی کش��ور از ورود سامانه
بارش��ی جدید خبر داد که پیام��د آن آغاز موج
جدی��د بارش «ب��رف و ب��اران» در بس��یاری از
استانهای کشورمان است.
به گزارش تسنیم ،سازمان هواشناسی کشور
اعالم کرد س��امانه بارشی جدیدی به کشور وارد
میش��ود و شنبه غالب نقاط کشور را تحت تاثیر
قرار میدهد .با تقویت س��امانه بارش��ی ،گستره
بارشه��ا مناطق ش��مال غرب ،غ��رب ،جنوب
غ��رب ،جنوب ،دامنههای زاگرس مرکزی و نیمه
غربی الب��رز را در برگرفته و موجب بارش باران
و در مناطق سردسیر و ارتفاعات باعث بارش برف
خواهد شد .روز شنبه فعالیت این سامانه در نیمه
غربی تضعیف ش��ده و در جنوب ،شرق و شمال
شرق کشور تقویت خواهد شد.

