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اجتماعي

وطن امروز شماره 2465

راهور
پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد

ممنوعیت ورود موتوسیکلتها
به تونلهای تهران

ب��ر اس��اس اع�لام پلی��س راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ ،ورود موتوسیکلتها به
تونلهای شهر تهران ممنوع است .به گزارش
«وطن امروز» ،ورود موتوسیکلت به تونلهای
سطح شهر تهران ممنوع است .پلیس راهور
ته��ران ب��زرگ از ورود موتوس��یکلتها ب��ه
تونلهای ش��هر ته��ران جلوگی��ری خواهد
کرد ،ل��ذا عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی
در ورودیه��ای این تونل حض��ور دارند و از
ورود موتوس��یکلت به داخل تونل جلوگیری
میکنن��د .پلی��س راهنمای��ی و رانندگی به
راکبان موتوس��یکلت توصی��ه میکند ضمن
همکاری ب��ا عوامل ای��ن پلی��س ،قوانین و
مق��ررات راهنمای��ی و رانندگ��ی را رعایت و
حین رانندگی از کاله ایمنی استفاده کنند.
کوتاه و گویا
■■حجتاهلل فرهادی ،مدیرکل پذیرش و امور
اداری بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با تأکید بر
اینکه کارتهای شناس��ایی قدیمی ایثارگران
تا پایان تیرم��اه اعتبار دارد ،گف��ت :از ابتدای
مردادماه ارائه خدمات تنها از طریق کارتهای
جدید و هوش��مند شناس��ایی ایثارگری انجام
میشود و کارتهای گذشته قابلاستفاده نبوده
و فاقد اعتبار است.
■■ندا مشهدی ،مدیر اداره ورزش بانوان منطقه
 10ش��هرداری تهران از ت�لاش مضاعف برای
غنیس��ازی اوقات فراغت با اجرای برنامههای
گوناگون ورزش��ی ویژه بانوان در ایستگاههای
تندرستی و بوستانهای سطح منطقه به منظور
توسعه ورزش همگانی خبر داد.
■■مصطفی سلیمی ،ش��هردار منطقه  3تهران
درباره جمعآوری متکدیان و کودکان کار از معابر
شمال تهران با همکاری سازمانهای متولی تاکید
کرد .وی در جلسه ادواري دبيران شوراياري ابراز
داشت :براساس آمارهای موجود ،تعدادی از این
متکدیان و کودکان کار از اتباع بیگانه هستند که
پس از جمعآوری ،توسط سازمانهای متولی به
کشورشان برگردانده خواهند شد.
■■مرحله داوری س��ومین جشنواره «بچههای
محراب» در رش��تههای مکب��ری و مؤذنی با
حض��ور  ۵هزار و  ۳۳۲کودک و نوجوان ش��هر
تهران از  ۲۹خرداد در مساجد محوری مناطق
بیستودوگانه شهر تهران آغاز میشود.
■■نهمین نشست تخصصی «چهل شاهد» با
بررسی  40سال ادبیات داستانی انقالب اسالمی
و دفاعمقدس با حض��ور رفیع افتخار ،محمد
حنیف و محس��ن هجری و در م��وزه انقالب
اسالمی و دفاعمقدس برگزار شد.
■■معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوان��ان از برگ��زاری دورهه��ای تخصصی
مهارتهای زندگی ویژه گروههای سنی کودک،
نوجوان و خانوادهها در ایام تابس��تان خبر داد.
محمدرضا زمردیان گف��ت :آموزش رفتارهای
صحی��ح اجتماع��ی و مهارته��ای زندگی به
کودکان و نوجوانان و آگاهسازی کامل خانوادهها
از نیازهای مهم کشور است که کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان به سهم خود تالش
دارد از ظرفیتهای موجود در سراسر کشور در
راستای رسیدن به این مهم بهره ببرد.
■■سیدنجیب حسینی ،معاون اداری -مالی و
امور مجلس س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
انتقال دانش پيش��گيري اوليه و كاهش تقاضا
بویژه مهارتآموزي در زمينه كاهش آس��يب،
درمان ،بازتواني و بازگش��ت معتادان به جامعه
از سوي كشورهاي مقصد به كشورهاي مبدأ و
مسير ترانزيت ضروری است.
■■احمد تویسرکانی ،رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور که در دومین همایش بازرسان
و رؤسای ادارات بازرسی و مدیریت عملکرد این
س��ازمان سخن میگفت ،با اش��اره به اهمیت
کار بازرس��ی و نظارت به عنوان یکی از ارکان
مدیریت س��ازمان ،گفت :امر نظارت و بازرسی
نقش مهمی در مدیریت صحیح دارد و غفلت از
آن در هر مجموعهای هرگونه حرکت هدفمند
را با مشکل مواجه خواهد کرد.
■■میراح��د یوزباش��ی ،مدی��رکل تعزی��رات
حکومتی اس��تان آذربایجان شرقی گفت :بر
اساس اخبار دریافتی از منابع موثق خبری و
کش��ف  2هزار و  500باکس سیگار خارجی
از پارکینگ یک س��اختمان مسکونی ،پرونده
تخلف در شعبه تعزیرات شهرستان تبریز مورد
رسیدگی قرار گرفت .وی تصریح کرد :با احراز
قاچاق بودن محموله ،متهم به دلیل مباشرت
در قاچاق توس��ط شعبه رس��یدگیکننده به
ضب��ط محموله و پرداخت یکمیلیارد و 698
میلی��ون ریال جزای نق��دی در حق صندوق
دولت محکوم شد.
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سخنگوی شورای شهر تهران با اعالم ناامیدی از پرداخت شدن بدهیهای دولت مطرح کرد

بدهی 14هزار میلیاردی دولت به شهرداری

گروه اجتماعی :س��خنگوی شورای شهر
ته��ران گف��ت :جم��ع بده��ی دولت به
شهرداری تهران  ۱۴هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان اس��ت که در حال حاضر چندان
امیدوار به پرداخت این بدهی نیستیم.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،علی اعط��ا در
پاسخ به پرسش��ی مبنی بر بدهی دولت
به ش��هرداری ته��ران اظهار داش��ت :در
بودجههای س��نواتی در بعض��ی از موارد
دول��ت مکلف بوده اس��ت و در بعضی از
مواقع نیز دولت اجازه پرداخت را داش��ته
ی ادامه داد :در مواقعی که دولت
است .و 
اج��ازه پرداخت داش��ته ،در صورتی که
آن س��ال تمام ش��ود و وجهی پرداخت
نش��ود ،میتواند در دورهه��ای دیگر آن
وجه را پرداخت نکند .اعطا بیان داش��ت:
جمعبندی این بوده است که با توجه به
شرایط فعلی خیلی نمیتوان امیدوار بود
بدهیهای دولت به ش��هرداری پرداخت
ش��ود و تاکنون نی��ز هیچ مبلغی باب��ت بدهیها
پرداخت نشده و خیلی نمیتوانیم اطمینان برای
پرداخت بدهی داشته باشیم.
س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران در پاسخ به
پرسش��ی مبنی بر اینکه آی��ا هماهنگی دولت و
ش��هرداری در حد ش��عار بوده اس��ت ،گفت :این
هماهنگیها در حد شعار نبوده اما به لحاظ مالی
دس��تاوردی نداش��ته و بعضی از این موارد نیز به
شرایط مالی دولت مرتبط میشود که با مشکالتی
مواجه است و اینکه بدهیها پرداخت نشده به این
ی گفت :بر
معنی نیست که اختالفی وجود دارد .و 
اساس اعالم معاونت مالی شهرداری تهران بدهی
دولت به شهرداری  ۱۴هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
است که  ۸هزار میلیارد تومان از این بدهی برای
کمک به توسعه حملونقل عمومی ،بافت فرسوده
و یارانه بلی��ت بوده که دولت مجاز به کمک بوده
اس��ت و خیلیها اعتقاد دارند دولت در این زمینه
تکلیفی ندارد ،بنابراین شهرداری حدود  ۵هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان به دولت بدهی دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران درباره پرداخت
بدهی شهرداری تهران گفت :مجموع بدهی دولت

پیش��نهادی ارسال کرده اس��ت که بر
اساس آن ساختوس��از در باغات انجام
خواهد ش��د ولی کمتر از سطح اشغال
 ۳۰درصدی یا در بعضی موارد در سطح
اش��غال  ۲۰درصدی خواه��د بود .وی
ادامه داد :بر اساس مصوبه شورای شهر
در سال  ۸۳برای تعداد طبقات برجباغها
محدودیتی در نظر گرفته نشده بود ولی
ما در نظر داریم طبقات محدود باشد و
سطح اشغال بیش از  ۳۰درصد نباشد.

■■شهرداری استخدام جدید ندارد

 ۷۲۳۲میلیارد تومان است که
رها نش��ده ،بلک��ه موضوعات
از سوی دیگر نیز یک میلیارد بر اساس اعالم معاونت مالی شهرداری متع��دد و گوناگون��ی وجود
دالر از مح��ل تس��هیالت ته�ران بدهی دولت به ش�هرداری  ۱۴داشته اس��ت .وی درباره گود
صندوق توس��عه ملی باید به هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اس�ت که  ۸مجاور برج میالد اظهار داشت:
شهرداری پرداخت شود.
هزار میلیارد تومان از این بدهی برای این گود مشکالت خاص خود
■■ 300گ�ود ره�ا ش�ده در کمک به توس�عه حملونقل عمومی ،را دارد و درب��اره اخ��ذ مجوز
بافت فرس�وده و یارانه بلیت بوده که مسائل حقوقی و مالی داشته
پایتخت
که در گفتوگویی با مدیران
علی اعط��ا در پاس��خ به دولت مجاز به کمک بوده است
ش��هرداری در زمستان سال
پرسش��ی درباره س��اختمان
جدید پالس��کو نی��ز اظهار داش��ت :درب��اره این گذش��ته قرار ش��د این موضوع در سال جدید به
س��اختمان باید روال قانونی آن طی شود و نباید جدیت پیگیری شود و ما نیز دنبال خواهیم کرد تا
این س��اختمان مانند گودهای رهاشده در سطح گودهای رهاشده در تهران هرچه سریعتر تعیین
ش��هر تهران رها ش��ود .اعطا ادام��ه داد :گودهای تکلیف شود.
رهاشده یکی از موضوعات مهمی است که بهکرات ■■جزئیات مصوبه جدید برجباغها
درباره آن توضیح داده شده و اطالعات این گودها
در ادامه این جلس��ه علی اعطا در پاس��خ به
با مش��خصات دقیق برای ما ارس��ال شده است .پرس��ش دیگری مبنی بر مصوبه برجباغها گفت:
س��خنگوی شورای ش��هر تهران با اشاره به اینکه پ��س از اینکه مصوبه برجباغها در س��ال  ۹۶لغو
 ۳۰۰گود رهاش��ده در تهران وجود دارد که همه ش��د ،ش��هرداری مکلف ش��د ظرف مدت  2ماه
آنها نیز ناایمن نیستند ،گفت :دادستانی نیز نسبت پیش��نهاد جایگزین این مصوبه را ارائه کند تا در
به گودهای رهاش��ده پیگیری الزم و حساس��یت ش��ورا تصویب و ارسال ش��ود .سخنگوی شورای
نش��ان داده است که همه این گودها به یک علت ش��هر تهران گفت :بر همین اس��اس ،شهرداری

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد

رشد  ۱۴درصدی کشف مواد مخدر در سال ۹6
گروه اجتماع�ی :رئیس پلیس
پلیس
مب��ارزه ب��ا مواد مخ��در نیروی
انتظامی از رش��د  ۱۴درصدی کش��ف انواع مواد
مخدر در سال  ۹۶خبر داد .به گزارش مهر ،سردار
مس��عود زاهدیان گفت :براساس این رشد میزان
کش��ف مواد مخدر در سال
 ۹۶به عدد  ۷۱۳تن کش��ف
توس��ط پلیس م��واد مخدر
رسید .سردار زاهدیان افزود:
از ابتدای س��ال  ۹۷تاکنون
ه��م  ۱۹۷تن مواد کش��ف
شده اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه سال
قبل رشد  ۱۵درصدی داشته است .رئیس پلیس
مب��ارزه با مواد مخدر ناجا ادام��ه داد :ناامنیهای
موجود در مناطق گوناگون کش��ور افغانس��تان و
فعالیت گروههای افراطی که مورد حمایت غربیها
هستند ،نگرانیهایی را برای ما ایجاد کرده است.
البته مرزبانان ما با فعالیت شبانهروزی ،تالش خود

را برای مبارزه با هر نوع قاچاق مواد مخدر به کشور
انجام میدهند .سردار زاهدیان افزود :امروز بیش
از  ۷۵درصد کش��فیات کشور در مرزهای شرقی
صورت میگیرد .از س��وی دیگر توس��عه اشراف
اطالعاتی در این مناطق رشد چشمگیری داشته
اس��ت به طوری که میتوان
گف��ت بی��ش از  ۷۰درصد
کش��فیات م��ا ب��ا اقدامات
اطالعاتی ص��ورت میگیرد.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که
تولیدات مواد در افغانس��تان
ب��ه ۹هزار تن رس��یده اس��ت ،گفت :متأس��فانه
نیروهای غربی حاضر در افغانستان با آنها برخورد
نمیکنند .سردار زاهدیان اظهار داشت :شناسایی
توزیعکنندگان مواد مخدر در اطراف محیطهای
آموزش��ی نیز از تأکیدات جدی پلیس اس��ت به
طوری که ما در س��ال گذشته  2تن مواد مخدر
را در حاشیه مدارس کشف کردیم.

سازمان هاللاحمر اعالم کرد

جزئیات هزینههای انجام شده در زلزله کرمانشاه
هالل احمر گروه اجتماعی :جزئیات گزارش
هزینهکرد  ۶۷۳میلی��ارد ریالی
کمکهای مردمی برای زلزلهزدگان کرمانش��اه از
 ۲۲آبان  ۹۶تا  ۳۱اردیبهش��ت امس��ال از سوی
هاللاحمر اعالم شد .به گزارش «وطنامروز» ،از
همان ابتدای وقوع زلزله  7/3ریشتری در کرمانشاه
در تاری��خ  ۲۱آبانماه  ۱۳۹۶که خاطر همگان را
آزرد و خانوادههای بس��یاری را به س��وگ نشاند،
جمعیت هاللاحمر به عنوان یک نهاد امدادی کار
خود را آغاز کرد و بر حس��ب وظیفه ذاتی و برای
رسیدگی به نیازهای فوری زلزلهزدگان ،کمکهای
مردمی به صورت نقدی و غیرنقدی به سوی شعب
جمعیت هاللاحمر در سراسر کشور روانه شد که
وظیفه این نهاد را س��نگینتر کرد .بر این اساس،
واریز به حس��اب هاللاحم��ر از محل کمکهای
مردم��ی در مجموع  ۶۷۳میلیارد و  ۴۳۱میلیون
و  ۲۵۵هزار و  ۵۳۱ریال بوده که ش��امل واریز به
حساب از محل وجوه جمعآوری شده کمکهای
مردمی به مبلغ  ۶۵۱میلیارد و  ۸۲میلیون و ۴۲۰
هزار و  ۷۲۷ریال ،واریز به حس��اب از محل سود
س��پرده بلندمدت ب��ه مبلغ  ۱۴میلی��ارد و ۶۲۷
میلیون و  ۶۸۱هزار و  ۵۸۹ریال و واریز به حساب
ارزی (دالر  ۱۵۹۰۰و ی��ورو  )۱۴۲۷۲۱ب��ه ن��رخ
مرجع  ۳۱اردیبهشت امسال ،به مبلغ  ۷میلیارد
و  ۷۲۱میلیون و  ۱۵۳هزار و  ۲۱۵ریال میشود.

بر اساس این گزارش ،جمعیت هاللاحمر برای
زلزلهزدگان کرمانشاه در مجموع ۶۸۳ ،میلیارد و
 ۷۱۸میلیون ریال هزینه کرده است که جزئیات
آن ش��امل پرداخت  ۵۸۳میلیارد و  ۹۰۰میلیون
ریال به حساب  ۲۹هزار و  ۱۹۵خانوار بابت خرید
لوازم زندگی (هر خانوار  ۲۰میلیون ریال) ،پرداخت
 ۸۷میلی��ارد و  ۶۱۸میلیون ریال به حس��اب ۲۹
ه��زار و  ۲۰۶خانوار بابت عیدی پایان س��ال (هر
خانوار  ۳میلیون ری��ال) و پرداخت  ۱۲میلیارد و
 ۲۰۰میلیون ریال به حساب  ۲۴۴نفر از متولدان
و خانوادههای متوفیان (هر کدام  ۵۰میلیون ریال)
اس��ت .بر مبنای این گزارش هزینهکرد ،جمعیت
هاللاحمر تا  ۳۱اردیبهش��ت  ۹۷عالوه بر مبلغ
 ۶۷۳میلی��ارد ریال واری��زی کمکهای مردمی،
بال��غ بر  ۱۰میلیارد و  ۲۸۶میلیون و  ۷۴۴هزار و
 ۴۶۹ریال مازاد کمکهای مردمی برای کمک به
زلزلهزدگان کرمانشاه هزینه کرده است .عالوه بر
ای��ن ،جمعیت هاللاحمر از محل منابع این نهاد
نیز برای کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه در مجموع
 ۲هزار و  ۵۶۷میلیارد و  ۳۸۶میلیون و  ۷۳۸هزار
و  ۱۲ریال هزینه کرده اس��ت .بر اس��اس گزارش
هاللاحمر ،جزئیات کامل میزان و نحوه هزینهکرد
کمکهای مردمی و همچنین میزان کمکهای
جمعیت هاللاحمر از منابع داخلی خود ،به شرح
جدول است.

اعطا در پاسخ پرسشی مبنی بر افتتاح
خط  ۷متروی تهران نیز اظهار داشت :تا
آخر هفته بخش��ی از خط  ۷مترو افتتاح
خواهد شد .سخنگوی شورای شهر تهران
درب��اره اس��تخدام جدید در ش��هرداری
تهران نیز گفت :در حال حاضر شهرداری
ب��ا تورم نیروی انس��انی مواجه اس��ت و
بشدت مقابل استخدامهای بدون ضابطه
ایس��تادهایم تا این اتفاق نیفتد .وی افزود :ممکن
است موارد استخدامی در شهرداری تهران اتفاق
بیفتد که باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد
و مدیر مربوط دالیل این جذب نیرو را اعالم کند.
به هر حال هنگامی که تیم مدیریتی جدیدی سر
کار میآید در بعضی س��طوح مدیریتی نیروهای
هماهنگ وارد سیستم میشوند .اعطا تصریح کرد:
ولی در کل با توجه به اینکه تورم نیروی انسانی در
ش��هرداری وجود دارد ،به دنبال این هستیم افراد
جدید در شهرداری به کار گرفته نشوند ،مگر اینکه
موارد خاصی وجود داشته باشد.

■■افزایش بودجه پرداخت مطالبات

س��خنگوی شورای شهر تهران در پایان درباره
پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز گفت :نمیتوان
ای��ن توقع و انتظار را داش��ت که در ب��ازه زمانی
کوتاهی مطالبات پیمانکاران پرداخت شود .بودجه
پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری تهران ۴۲
تا  ۴۳درصد نسبت به سال  ۹۶افزایش یافته است.
وی گفت :در بعد نظارتی هم باید ش��ورای ش��هر
عمل کند تا شهرداری با سرعت بیشتری نسبت به
پرداخت این مطالبات اقدام کند.

وزیر آموزشوپرورش عنوان کرد

اختصاص سالنهای ورزشی برای دختران
نیمکت گ�روه اجتماع�ی :وزی��ر آموز 
ش
وپرورش از اجرای طرح اختصاص
سالنهای ورزشی در صبحها برای دختران در آینده
نزدیک خبر داد و گفت :در تالش��یم استعدادیابی
تمام س��احتی را برای دانشآم��وزان اجرا کنیم .به
گزارش فارس ،س��ید محمد
بطحایی وزیر آموزشوپرورش
در حاش��یه س��تاد عال��ی
تشکیالتی گسترش و ارتقای
فعالیته��ای تربیتبدن��ی و
ورزش دانشآم��وزان دخت��ر
کشور با اولویت مدارس ابتدایی در جمع خبرنگاران،
اظهار ک��رد :انجام فعالیتهای تحرکی و ورزش��ی
برای پس��رها از حیث محیطهایی که در شهرها و
مدارس داریم ،یک مقدار مناسبتر است؛ از سالها
پیش طرح محرمسازی فضاهای آموزشی در دست
کار بود ،یعنی مدارس دخترانه بهگونهای پوشیده و
استتار ش��ود که دختران در مدرسه بتوانند قدری

آزادانهتر به ورزش و فعالیتهای ورزش��ی بپردازند.
وی افزود :متأس��فانه در سالهای گذشته به دلیل
گس��ترش برجهای چند طبقه بویژه در ش��هرهای
ب��زرگ که مش��رف ب��ر مدارس اس��ت ،ق��دری از
فعالیتهای تربیتبدنی ما مانند طرح محرمسازی
را تحتالشعاع قرار داده است.
بطحایی اف��زود :امی��دوارم با
طرح��ی که آم��وزگاران دوره
ابتدایی در م��دارس دخترانه
تحت آموزشه��ای مقدماتی
تربیتبدن��ی ق��رار میگیرند
و به موازات آن با همکاری س��ایر دس��تگاهها بویژه
شهرداریها و بخشهایی که فضاهای تربیتبدنی
را در اختیار دارند ،اولویت اول برای ورزش دختران
باشد؛ بویژه صبحها که سالنها تعطیل است و مورد
استفاده قرار نمیگیرد ،بتوانیم با تفاهمنامهای که
ب��ا آموزشوپرورش منعقد میش��ود ،از این فضاها
استفادهکنیم.

عملکرد مالی هاللاحمر در زلزل ه کرمانشاه از تاریخ  96/8/22تا 97/2/31
هزینه از محل منابع جمعیت هاللاحمر

مبالغ به ریال

اقالم امدادی توزیع شده از قبیل (چادر امدادی ،پتو ،موکت و)...

2/146/057/400/000

خرید مواد غذایی چای ،برنج ،حبوبات ،قند و شکر و بستههای غذایی

203/648/095/167

عملیات امداد هوایی ( 10فروند بالگرد و هزینه نیروهای عملیاتی)

80/275/000/000

پشتیبانی و اعزام نیروهای امدادی و عملیاتی  52984نفر

30/543/250/000

اعزاتم نیروهای لجستیک ( 125نفر) و خودروهای امدادی ( 437دستگاه)

34/700/800/000

خرید ست خواب ،کارتن ،نایلون ،بستهبندی ،سه دستگاه تسمهکش و لوازم پارک بازی کودکان

26/888/374/297

خرید بخاری و هیتر برقی ( 35238دستگاه)

25/782/312/651

بستری و درمان زلزلهزدگان ( 18نفر)

5/307/761/428

کمک بالعوض و کمک به ساخت و اجاره منزل

3/897/000/000

مازاد هزینه بر واریز از محل کمکهای مردمی

10/286/744/469

جمع کل هزینه

2/567/386/738/012

هزینه از محل کمکهای مردمی

مبالغ به ریال

واریز به حساب از محل وجوه جمعآوری شده کمکهای مردمی

651/082/420/727

واریز به حساب از محل سود سپرده بلندمدت

14/627/681/589

واریز به حساب ارزی ( 15900دالر و  142721یورو) به نرخ مرجع 97/2/31

7/721/153/215

جمع کل وجوه جمع آوری شده

673/431/255/531

پرداخت به حساب  29195خانوار بابت خرید لوازم ضروری زندگی (هر خانوار  20000000ریال)

583/900/000/000

پرداخت به حساب  29206خانوار بابت عیدی پایان سال (هر خانوار  3000000ریال)

87/618/000/000

پرداخت به حساب  244از متولدین و خانوادههای متوفیان (هر نفر  50000000ریال)

12/200/000/000

جمع کل هزینه

683/718/000/000

مازاد هزینه بر واریز

-10/286/744/469

آوای شهر
مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران خبر داد

مردودی نیمی از خودروها
در معاینه فنی برتر

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران از
مردودی  55درصد خودروهای زیر  4سال سن
در تس��ت معاینه فنی برتر خبر داد .به گزارش
فارس ،تخفی��ف  20درصدی ط��رح ترافیک
جدید ،نهتنها  177هزار خودرو را برای گرفتن
معاینه فنی برتر تش��ویق ک��رد ،بلکه  40هزار
خودروی داخلی و خارجی زیر  4س��ال که از
اخذ معاینه فنی معاف بودند را برای بهرهمندی
از ای��ن تخفیف به مراکز معاینه فنی کش��اند،
اگر چه این آمار در وهله اول نس��بتا خوشایند
اس��ت اما مردودی  55درص��دی خودروهای
مع��اف ،چراغ زردی به کیفیت پایین خودروها
اس��ت .ماده  6قانون هوای پاک در حالی سال
گذشته با رای نمایندگان مجلس سن معافیت
معاینه فنی را از  5س��ال به  4سال کاهش داد
که اکثر کارشناسان محیطزیستی و نهادهای
مرتبط از جمله شهرداری تهران ،روی کاهش
س��ن معافیت به  2سال اتفاق نظر داشتند اما
این موضوع با توجیههای متعددی چون ایجاد
ازدح��ام در مراکز معاینه فنی همان  4س��ال
مصوب و اجرایی ش��د .مدیرعامل ستاد معاینه
فنی شهر تهران  4سال معافیت از اخذ معاینه
فنی با سطح کیفیت خودروها را غیرکارشناسی
عنوان کرد و گفته است :هنگامی که چند مدل
از خودروهای پرتیراژ داخلی برای نخستین بار
به مرکز معاینه فنی میرس��ند چندین نقص
دارند که نشاندهنده پایین بودن کیفیت این
خودروهاست.

انتقاد محسن هاشمی از شهرداری

رئیس ش��ورای ش��هر تهران
نس��بت به به تعوی��ق افتادن
مج��دد بهرهب��رداری از خط
 ۷مت��رو انتقاد ک��رد و گفت:
شهرداری هر چه زودتر تکلیف
این خط را مش��خص کند .محس��ن هاش��می
رفسنجانی با اشاره به اینکه شهرداری باید تمام
تالش خود را برای اتم��ام پروژههای نیمهتمام
انجام دهد به تسنیم اظهار داشت :متاسفانه تعداد
قابل توجهی پروژه نیمهتمام از دوره قبل مانده
و بالتکلیف هستند .وی تصریح کرد :در جلسه
هفته گذشته که شهردار تهران نیز حضور داشت
این موضع عنوان شد و آقای افشانی نیز تصریح
کرد برنامهریزی برای به اتمام رساندن پروژههای
نیمهتمام انجام میدهد .هاش��می با اشاره به به
تعویق افتادن مجدد بهرهبرداری از خط  7مترو
گفت :این موضوع مورد انتقاد ش��ورای شهر نیز
بوده و به شهردار تهران نیز تذکر داده شده است
البته هفته گذشته شهردار تهران بازدیدی را از
این خط داشته است و امیدواریم بزودی شاهد
بهرهبرداری خط  7مترو باشیم .مدیریت شهری
برنامهری��زی جدیدی را برای اتم��ام پروژههای
نیمهتمام و همچنین پروژههای جدید داش��ته
باشد.

دریافت کرایه اضافی
به بهانه نبود پول خرد!

عض��و مجمع نمایندگان اس��تان ته��ران از
سازمان تاکسیرانی درخواست کرد با رانندگانی
که بیش از نرخ مصوب کرایه تاکسی را افزایش
دادهان��د برخورد کن��د .س��یدهفاطمه ذوالقدر،
افزایش کرایه تاکس��ی بیش از ن��رخ مصوب را
تخلف دانس��ت و به خانه ملت گفت :از سازمان
تاکس��یرانی تقاضا داری��م ورودی جدی به این
موض��وع داش��ته باش��د و اجازه نده��د برخی
رانندگان با این اقدام حق مردم را تضییع کنند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و
پردیس در مجلس از بیتوجهی برخی رانندگان
پایتخت نسبت به نرخ مصوب کرایه تاکسی انتقاد
ک��رد و افزود :افزایش نرخ کرایه تاکس��ی 12/5
درصد تعیین ش��ده اما متاسفانه برخی به طور
سلیقهای اقدام به اخذ کرایه بیشتر از مسافران
میکنند .وی کمبود پول خرد را از دغدغههای
رانندگان و مسافران دانست و ادامه داد :کمبود
پول خرد در برخی موارد منجر به درگیری میان
مسافران و رانندگان میشود و از سویی رانندگان
مجبور هستند کرایه بیشتری از مردم اخذ کنند،
بنابراین بهتر است برای جلوگیری از بروز چنین
مشکالتی و تضییع حقوق شهروندان ،تاکسیها
مجهز به سامانه هوشمند پرداخت الکترونیکی
کرایه شود .عضو مجمع نمایندگان استان تهران
بر ضرورت کنت��رل افزای��ش غیرقانونی کرایه
تاکس��ی در پایتخت تاکید ک��رد و گفت :باید
راهکاری از سوی مدیران شهری برای جلوگیری
از این تخلفات اتخاذ ش��ود و همچنین به طور
مداوم بر عملکرد رانندگان و افزایش بیضابطه و
خودسرانه کرایهها نظارت داشته باشند.

