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اجتماعي

وطن امروز شماره 2534

نبضجامعه
بیمه مرکزی اعالم کرد

پرداخت دیه آتشنشانهای پالسکو

بیمه مرک��زی اعالم کرد 28 :میلی��ارد ریال
به آتشنش��انان سانحه آتشس��وزی ساختمان
پالسکو پرداخت ش��د .به گزارش «وطنامروز»،
در بخش بیمههای مسؤولیت ،مبلغ  ۲۸میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال بابت فوت  ۱۵تن از شهدای
آتشنشان توسط شرکت بیمه کارآفرین و پرداخت
سرمایه فوت بیمه عمر و حادثه  ۱۶تن از قربانیان
این حادثه از س��وی همین ش��رکت به مبلغ ۳۵
میلیارد و  ۶۸۰میلیون ریال به حساب ذینفعان
قانونی آنان واریز ش��ده است .گفتنی است  3تن
از شهدای حادثه پالسکو دارای بیمهنامه انفرادی
عمر و تامین آتیه بودند که ش��رکت پاسارگاد به
عنوان بیمهگر بیش از یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون
ریال به ذینفعان قانونی آنان پرداخت کرده است.
ساختمان پالسکو به عنوان یکی از قدیمیترین
ساختمانهای تجاری  -تولیدی در تهران دیماه
سال  ۱۳۹۵پس از  3ساعت سوختن در آتش ،به
طور کامل فروریخت.

کاهش دمای کشور از هفته آینده

مدیرکل ش��بکه پایش س��ازمان هواشناسی
درباره ش��رایط جوی کش��ور طی هفته آینده ،با
اشاره به بارندگی در شمال و شمال غرب کشور ،از
خنک شدن دمای غالب مناطق کشور از دوشنبه
هفته آینده ( ۲۶شهریور) خبر داد.
مس��عود حقیقت به ایس��نا گفت :بر اساس
پیشبینیه��ا ،در هفته جاری تا دوش��نبه هفته
آینده ( ۲۶ش��هریور) انتظ��ار بارش قابل توجهی
را در کش��ور نداریم اما از دوش��نبه آینده ،بارش
قابلتوجهی را در ش��مال و ش��مال غرب کشور
بویژه اردبیل ،گیالن و قس��متهایی از مازندران
خواهیم داشت .وی گفت :در هفته جاری شرایط
دمایی با وضعیت نرمال برق��رار خواهد بود اما از
دوشنبه هفته بعد ،در بیشتر مناطق کشور دمای
هوا نس��بت به میانگین بلندمدت کشور تا چند
درجه کمتر خواهد ش��د .مدیرکل شبکه پایش
سازمان هواشناسی که مسؤولیت اداره هواشناسی
کش��اورزی را نیز برعهده دارد ،با توجه به کاهش
دما و ب��ارش باران در هفته آینده توصیهای برای
کشاورزان شمال غرب کش��ور ارائه کرد و گفت:
کلزاکاران اس��تانهای سردس��یر در شمال غرب
کشور ،در نهایت تا اواخر شهریور وقت کاشت کلزا
دارند ،چرا که بعد از این بازه زمانی ،کاشت کلزا در
این مناطق با مشکل مواجه خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش خبر داد

پرداخت سرانه جدید
به مدارس نیازمند تا اول مهر

وزیر آموزشوپرورش درب��اره زمان پرداخت
س��رانه مدارس گفت :ما یک نوبت سرانه مدارس
را پرداختی��م و یک نوبت دیگر هم برای مدارس
نیازمن��د ،نه همه م��دارس تا مهرم��اه خواهیم
فرس��تاد .به گزارش فارس ،سیدمحمد بطحایی،
وزیر آموزشوپرورش درب��اره اخذ وجه از اولیای
دانشآم��وزان هنگام ثبتنام اظهار داش��ت :تیم
نظ��ارت در روزهای باقیمانده ت��ا آغاز مهرماه به
صورت متمرکز در سراس��ر کش��ور فعال است و
با متخلفان برخورد میکن��د .وی کاهش میزان
تخلف��ات مدارس در اخذ ش��هریه از خانوادهها را
به دلیل بگیر و ببندها ندانست و گفت :همکاران
درک درستی از شرایط اقتصادی امروز مردم دارند
که باعث کاهش این اقدام شده است .بطحایی با
تشکر از همکاران خود در آموزشوپرورش تصریح
ک��رد :با وجود این کاهش در برخی موارد فش��ار
فراوانی به اولیا برای گرفتن کمکهای مالی وارد
ش��د ،ما در مواردی که از موضوع مطلع ش��دیم،
برخورد کردیم و حتی در مواقعی منجر به لغو ابالغ
مدیر و جابهجایی در بعضی اس��تانها شد .وزیر
آموزشوپرورش همچنین در پاس��خ به پرسشی
درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت :نرخ ثبتنام
در این مدارس ابتدای خردادماه تعیین و ابالغ شد
و سامانهای آن را کنترل میکند.
وی درباره زمان پرداخت س��رانه مدارس هم
گفت :ما یک نوبت س��رانه م��دارس را پرداخت
کردیم و یک نوبت دیگر هم برای مدارس نیازمند،
نه همه مدارس تا مهرماه خواهیم فرستاد.
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رئیس سازمان مدارس غیردولتی از افزایش نظارت بر روند اخذ شهریه خبر داد

برخورد سختگیرانه با مدارس متخلف

گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان م��دارس و مراکز
غیردولتی وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه
برخورد سختگیرانهای با مدارس متخلف خواهیم
داش��ت ،گفت :در روند نظارتی از مدارس مشخص
شد  ۳۲مدرسه پایتخت تخلفاتی داشتهاند .تأکید
ما بر این است ،اجازه ندهیم هیچ مدرسهای خارج
از الگوی شهریه از خانوادهها وجهی دریافت کند.
به گزارش ایسنا ،مجتبی زینیوند با بیان اینکه
ام��روز مطالب��ه م��ردم و حاکمیت آم��وزش صرف
ت زندگی برای
نیست و مردم به دنبال آموزش مهار 
فرزندان خود هستند ،گفت :ما نگاهمان را به همین
علت به سمت تقویت مهارتهای اجتماعی بردیم و
در س��امانهها و برنامههای فوقالعاده هم بر ضرورت
آموزشه��ای مهارت��ی بویژه مهارته��ای زندگی و
اجتماعی تأکید کردیم.
وی افزود :ش��خصی که فرزندش را در مدرسه
غیردولتی ثبتنام میکند مطلع است و میداند که
باید ش��هریه بپردازد و انتظار خدمات ویژه دارد .ما
نیز تالش میکنی��م این انتظارات را محقق کنیم.
رئیس س��ازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت
آموزشوپرورش با اش��اره به فعالیتهای شوراهای
آموزشوپ��رورش عن��وان ک��رد :قانون ش��وراهای
آموزشوپرورش مرجع تصمیمگیری در بسیاری از
امور است و میتواند گره مشکالت این وزارتخانه را
باز کند .باید از این قوانین استفاده شود.
زینیون��د تأکی��د کرد :م��ا هم انتظ��ار داریم
جلسات ش��وراهای آموزشوپرورش در استانها به
صورت مرتب برگزار شود و محدود به گزارشهای

نگاه روز عل�ی تهرانیف�رد :ای��ن روزها
همزمان با آغاز ماه محرم در کنار
سیاهپوش شدن جامعه برای عرض ارادت به ساالر
ش��هیدان ،فضای مجازی هم رنگ و بوی دیگری
گرفته و کاربران ش��بکههای گوناگون اجتماعی
ب��ا اقدامات ابتکاری به میدان فعالیت در این فضا
آمدهاند و همهجانبه در حال فعالیت هستند.
اگر در روزهای گذش��ته صفحات و کانالهای
اجتماعی را مشاهده کرده باشید ،شما هم فیلمها،
تصاویر و متنهایی را مشاهده کردهاید؛ محصوالتی
ابتکاری و خودجوش که دست به دست در فضای
مجازی در حال انتقال است و باعث شده این فضا
این روزها رنگ و بوی دیگری بگیرد.

دبیرخانهای نباشد ،زیرا معتقدیم اگر نتواند گرهای از
مشکالت آموزش و پرورش را در سطح استانها باز
کند عمال بیثمر خواهد بود .وی در ادامه با اش��اره
به تدوین  2دستورالعمل ویژه برای پیگیری برخی
مواد قانون شوراهای آموزشوپرورش اظهار کرد :با
تقویت نقش شوراها برنامهریزی برای تأمین منابع
و امکانات و رفع مس��ائل آموزشوپرورش از طریق
توسعه و جلب مشارکتها بهتر عملیاتی میشود
و یکی دیگ��ر از ظرفیتهای موجود س��اماندهی
مدارس هیأت امنایی است که از سیاستهای اصلی
ش��وراهای آموزشوپرورش نیز محسوب میشود.
رئیس س��ازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت
آموزشوپرورش افزود :انتظ��ار ما افزایش کیفیت
مدارس هیأت امنایی است .این مدارس باید همراه
و دوش��ادوش م��دارس غیردولت��ی حرکت کنند.
خانوادهها انتظار افزایش کیفیت را دارند.
زینیوند به وضعیت مدارس آموزش از راه دور نیز
اشاره کرد و گفت :آموزشهای از راه دور در  3گروه
حضوری ،نیمهحضوری و غیرحضوری دستهبندی
میش��وند .با این حال در ه��ر  3گروه ظرفیتهای
خوبی وجود دارد که بخوبی از آنها اس��تفاده نشد و
اغلب از ظرفی��ت حضوری و نیمهحضوری مدارس
آموزش از راه دور اس��تفاده میش��ود .ما بر توسعه
آموزش الکترونیک تأکید داریم و این آموزشها در
چند منطقه کشور به صورت آزمایشی در دست اجرا
قرار گرفت ه است .به عنوان مثال آموزش الکترونیکی
را در م��دارس زلزلهزده کرمانش��اه اجرا کردیم که
امسال هم ادامه خواهد داشت.

کاربران فضای مجازی با اقدامات ابتکاری به استقبال ماه محرم رفتند

آرایش عاشورایی فضای مجازی

تشکیل کمپینهای گوناگون از نذر فرهنگی و اجتماعی تا جمعآوری کمک برای نیازمندان

■■مداحی مأمور پلیس

یک��ی از فیلمهای جالبی که در ش��بکههای
اجتماعی بازتاب زیادی داش��ته است ،مربوط به
مداحی یک مامور راهنمایی و رانندگی با لباس فرم
پلیس در میان عزاداران اس��ت که مورد استقبال
کاربران قرار گرفته اس��ت .از س��وی دیگر بحث
نذرهای اجتماعی هم بار دیگر داغ ش��ده اس��ت.
از جم��عآوری کمک برای نیازمن��دان ،بیماران و
زندانیان نیازمند گرفته تا نذر برای کارهای جهادی
و فعالیتهای ساخت و س��از در مناطق محروم،
همگی با فرارس��یدن ماه محرم در فضای مجازی
با شدت بیشتری دنبال میشود.
■■تصاویرعاشورایی

یک��ی از بخشهای ثابت فعالی��ت کاربران در

محیط زیست گروه اجتماع�ی :هیأت وزیران در
جلس��ه روز چهارشنبه به ریاست
دکتر روحانی ،رئیس جمهور آییننامههای اجرایی
قانون هوای پاک را تصویب کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی دولت ،در این
جلس��ه آییننامههای اجرایی قانون هوای پاک به
شرح زیر به تصویب رسید:
 -1نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی منابع ثابت
و متحرک ش��امل تعیین حدود مجاز آلودگیهای
صوتی به تفکیک منبع و محل ایجاد آلودگی مربوط
و تضامین اجرایی رعایت حدود تعیین شده
 -2اقدام��ات مربوط به مواقع ش��رایط اضطرار
آلودگی هوا با رویکرد پیشگیرانه بر اساس مدلها
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
هیاترئیسه مجلس با بیاناینکه
تعدد دس��تگاههای مسؤول و پاسخگو نبودن آنها
در حوزه شهری باعث تداوم معضل آلودگی هوای
تهران ش��ده است ،رفع این مش��کل را در گروی
ایجاد مدیریت جامع شهری دانست.
بهروز نعمتی درباره انتقاد اعضای شورای شهر
تهران پیرامون خرید  5هزار دستگاه موتوسیکلت
توسط شهرداری در شرایطی که آالیندگی آن 4
تا  8برابر بیشتر از خودروها برآورد شده است ،به
خانه ملت گفت :متاسفانه تهران از نظر آلودگی
هوا در وضعیت نامطلوبی است و تقریبا نیمی از
گروه اجتماعی :فرمانده انتظامی
آژیر
استان کردستان از کشف  ۶۴هزار
و  ۵۰۰دالر ارز قاچ��اق به ارزش  ۸میلیارد ریال در
بانه خبر داد.
به گ��زارش میزان ،س��ردار مس��عود خرمنیا
اظهار داش��ت :ماموران انتظامی شهرستان بانه،
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه

فضای مج��ازی را عکسها و تصاویر مناس��بتی
تش��کیل میدهد؛ یکی عکسه��ای هیأتهای
عزاداری را در این فضا نشر داده و دیگری اشعاری
از نحوه ش��هادت ی��اران امام حس��ین (ع) و آن
روزهای پرحادثه را منتشر کرده است.

■■اطالعرسانی آنالین مراسمها

این در حالی اس��ت که هیاته��ای عزاداری
ام��ام حس��ین (ع) ه��م از قافله فض��ای مجازی
عقب نماندهاند و امس��ال بر خالف سال گذشته

به صورت گس��تردهتر در ش��بکههای اجتماعی
برنامههای هیات خود و مراس��م عزاداریشان را
بویژه در  10ش��ب اول ماه محرم برای مخاطبان
ی هم از
و کابران دیگر به اشتراک میگذارند .برخ 
ظرفیتهای پخش مستقیم شبکههای اجتماعی
مانند اینستاگرام استفاده کرده و مراسم عزاداری
و س��خنرانیهای خود را به ص��ورت زنده پخش
میکنند .بس��یاری از هیأتهای ع��زاداری با این
روش به دنبال این هستند تا بتوانند اطالعرسانی

توسط هیأت دولت انجام شد

تصویب آییننامههای اجرایی قانون هوای پاک
و پیشبین��ی وضعی��ت هوا و
اولویت محدودیتهای ترددی
به جای اعالم تعطیلی مدارس
یا ایام کاری
 -3کنترل منابع آالینده و
کاهش آلودگی هوا شامل همه
اقدامات کاهش منابع آالینده هوا با محوریت ارتقای
کیفیت سوخت و وسایل نقلیه
 -4روشهای تشویقی و الزامآور رعایت حدود

مج��از انتش��ار آالیندهه��ا در
موتورخانهه��ا و س��امانههای
احتراقی
 -5تعیین سن فرسودگی
انواع وس��یله نقلیه موتوری به
تفکیک وسایل نقلیه عمومی و
شخصی و همچنین شهرهای با آلودگی بیشینه هوا
و سایر نقاط کشور
 -6فرآیند انتقال آن دس��ته از مراکز صنعتی،

سخنگوی هیاترئیسه مجلس عنوان کرد

جای خالی مدیریت جامع شهری در پایتخت
س��ال را به دلیل آلودگی شدید هوا در وضعیت
اضطرار قرار دارد که رفع آن نیز در گروی ایجاد
مدیریت واحد شهری است که متولی مشخصی
داشته باشد .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمش��هر و پردیس در مجلس ب��ا بیان اینکه
اصلیتری��ن چالش تهران نب��ود مدیریت جامع
شهری اس��ت ،گفت :سرانجام از میان شهرداری
تهران ،وزارت کشور یا استاندار یکی از آنها باید به

عنوان متولی اصلی ،رفع معضالت حوزه شهری
تهران را عهدهدار ش��ود و سایر دستگاهها نیز به
آن کمک کنند.
نعمتی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد :هماکنون
به دلی��ل پیچیدگی که در حوزه ش��هری تهران
وجود دارد پاس��خگویی درب��اره معضل آلودگی
هوای این ش��هر به فراموشی س��پرده شده است
که این پیچیدگی نیز به نوع مدیریت ش��هری و

فرمانده انتظامی استان کردستان خبر داد

کشف  ۶۴هزار و  ۵۰۰دالر ارز قاچاق در بانه
خودروی س��واری سمند مش��کوک شدند و آن
را متوقف کردند .وی افزود :ماموران با بازرس��ی
از خ��ودروی مذک��ور موفق ش��دند  ۶۴۵قطعه

اس��کناس صد دالری قاچاق مع��ادل  ۶۴هزار و
 ۵۰۰دالر را ک��ه ب��ه صورت ماهران��ه در خودرو
جاس��از شده بود ،کش��ف کنند .سردار خرمنیا با

مناسبی داشته باشند.

■■نیازمند جهاد رسانهای هستیم

در همین باره محمد اعتمادی ،جامعهشناس
و استاد دانش��گاه معتقد است با وجود اینکه این
روزها شاهد فضاسازی خوبی از سوی کاربران در
شبکههای اجتماعی با محوریت مباحث عاشورایی
و محرم هس��تیم اما همچن��ان نیازمند فعالیت
بیش��تری در این حوزه هستیم و این تازه آغاز راه
است.
این جامعهش��ناس به «وطنامروز» میگوید:
انجام اقدامات ابتکاری در کنار فعالیت مس��تمر
میتواند زمینه را برای یک جهاد رسانهای در حوزه
فضای مجازی و مباحث مهمی همچون محرم و
عاشورا فراهم کند .به باور اعتمادی اگر از این فضا
غفلت کنیم شبکههای بیگانه و معاند با رویکرد و
اهداف خاص خود وارد میشوند و فضا را بیشتر از
گذشته در اختیار میگیرند و آنطور که میخواهند
از محرم و قیام امام حس��ین(ع) برای خود تفسیر
میکنن��د و در نتیجه کاربران بای��د در این حوزه
فعالتر از گذشته حضور داشته باشند .به هر روی،
باید توجه داشت فضای مجازی از ظرفیت بسیار
گس��تردهای برخوردار است به صورتیکه در حال
حاضر تمام افراد جامعه به نوعی با اخبار و مطالبی
که در این فضا منتش��ر میشود ،س��روکار دارند،
ب��ه همین دلیل میتوان از ظرفی��ت این فضا در
راستای آگاهیبخشی درباره حقیقت واقعه عاشورا
و درسهای این روزهای حماسی استفاده کرد.
تولیدی ،معدن��ی ،خدماتی ،عموم��ی و کارگاهی
آالین��ده که آالیندگی آنها غیرقابل رفع اس��ت به
نقاط مناسب و تعیین منابع اعتباری و تسهیالت و
تشویقات الزم جهت انتقال واحدهای مذکور .قطعی
بودن عدم رفع آالیندگی در این مصوبه پیششرط
ورود به فرآیند انتقال است.
 -7نح��وه پایش آالیندهه��ا در مراک��ز دارای
طبقهبندیحفاظتی
 -8مدیریت تردد و ساماندهی سفرهای شهری
ب��ا رویک��رد کاهش آلودگ��ی هوا از طری��ق ایجاد
محدودیتهای زمانی مکانی و نوعی
 -9حدود مجاز انتشار آالیندههای هوا از صنایع
و نیروگاهها
وجود دستگاههای متعدد برای تصمیمگیری در
ای��ن زمینه بازمیگردد ،ضمن اینکه برخی از این
دستگاهها به جای اینکه مشکلگشا باشند در عمل
مشکلآفرین هستند .وی با اشاره به دستگاههای
متعددی که س��همی در مدیریت شهری تهران
دارند ،اظهار داشت :به غیر از راهنمایی و رانندگی
و شهرداری که در این زمینه نقش دارند ،سازمان
ملی استاندارد نیز به عنوان مسؤول استانداردسازی
انواع خودروها ،موتورها و سوخت یا در زمینه میزان
آالیندگی خودروهای قدیمی و موتوسیکلتها نیاز
به یک نظامی دارد که بتواند در این مورد پاسخگو
باشد.
اشاره به دس��تگیری  3نفر در این رابطه تصریح
ک��رد :ارزش تقریبی دالرهای کش��ف ش��ده ۸
میلیارد ریال برآورد شده است .فرمانده انتظامی
استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد :مبارزه
با جرائ��م اقتصادی ،برخورد ب��ا اخاللگران نظام
اقتص��ادی کش��ور و برهمزنن��دگان آرامش بازار
اولویت اصلی پلیس است.

آوای شهر
وزیر کشور:

برای استعفای شهرداران
استفساریه میدهیم

وزیر کش��ور درب��اره تکلیف
شهرداران بازنشسته در قانون
منعبهکارگیریبازنشستگان
گفت :حقوقدانان به گونهای
این قانون را تفسیر کردهاند
که شامل شهرداران نمیشود ولی اگر ما مجبور
ش��ویم در این زمینه به مجلس استفس��اریه
میدهیم.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانیفضلی در
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
در پاسخ به این پرسش که از نظر وزارت کشور
آیا ش��هرداران مشمول قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان میش��وند ،اظهار کرد :شبهات و
برداش��تهای متفاوتی از متن این قانون انجام
ش��ده اس��ت .رئیس مجلس در زمان تصویب
قانون یادشده اش��اره کرد که این قانون شامل
شهرداران هم میش��ود اما حقوقدانان یا شورا
در تفس��یر این قانون نوعی برداشت دارند که
ش��امل شهرداران نمیش��ود .وی افزود :ما اگر
مجبور شویم به مجلس استفساریه میدهیم تا
آنها جواب ما را بدهند .منتظریم تفسیر دیوان
محاسبات و معاونت حقوقی ریاستجمهوری را
هم بگیریم و اگر مورد اختالفی بود ،از مجلس
استفساریه میگیریم .وزیر کشور درباره آخرین
تمهیدات برای راهپیمایی اربعین تصریح کرد:
اخیرا س��فری به بغداد داش��تم و با وزیر کشور
عراق دیداری داش��ته و تفاهمنام ه خوبی امضا
کردیم .طبق این تفاهمنامه مقرر ش��د طرف
مقابل مسیرهای جدیدی به ما داده و به لحاظ
امنیتی نیز کمک بیشتری به ما بکند .یکی از
موضوعاتی که هنوز به توافق نهایی نرسیدهایم
درباره قیمت ارزی است که باید تخصیص داده
شود .آنها رقمی پیشنهاد کرده بودند و نظر ما
این است که باید این رقم را متعادلتر کنیم.
معاون شهرداری تهران مطرح کرد

پیشبینی توقف  ۴درصد
اتوبوسهای فرسوده

مع��اون حملونق��ل و ترافیک ش��هرداری
تهران گف��ت :از اول مهرماه تردد اتوبوسهای
فاقد معاینه فنی ممنوع است و تصورمان این
است که  ۳تا  ۴درصد اتوبوسها نتوانند موفق
به دریافت معاینه فنی شوند.
محسن پورس��یدآقایی با اشاره به جزئیات
برنامههای معاونت ترافیک برای اس��تقبال از
مهرماه به مهر گفت :ش��هرداری و استانداری
تهران بهصورت مشترک پیش��نهادی را برای
ش��ناور شدن س��اعات کار در  2هفته ابتدایی
مهرماه به دولت دادهاند که ساعت کار از ساعت
 ۷تا  8:30شناور باشد .شناور شدن ساعت کار
باید با موافقت دولت انجام ش��ود و مانند سال
گذش��ته باید از سوی دولت در قالب بخشنامه
اب�لاغ ش��ود .وی گفت :امس��ال توانس��تهایم
س��رویس مدارس را زودتر ساماندهی کنیم و
امیدواریم م��دارس هم زودتر از پیک ترافیک،
س��رویسهای خود را وارد کنند تا ش��اهد بار
ترافیکی والدینی که میخواهند فرزندان خود
را به مدارس برسانند ،نباشیم .همچنین معاینه
فنی اتوبوسها بشدت دنبال میشود .به گفته
پورسیدآقایی ،از اول مهرماه تردد اتوبوسهای
فاقد معاینه فنی ممنوع است و تصورمان این
اس��ت که  ۳تا  ۴درص��د اتوبوسها نتوانند به
اس��تانداردهای الزم دست پیدا کنند و مجبور
شویم آنها را متوقف کنیم.

پیشنهاد شناور شدن ساعات کاری
در مهرماه

قائم مقام س��ازمان حملونق��ل و ترافیک
ش��هرداری تهران از ارائه پیشنهاد شناور شدن
ساعات کاری ادارات به هیات دولت در  2هفته
اول مهرماه خبر داد.
به گزارش میزان ،ش��هریار افندیزاده در
جلسه هماهنگی اس��تقبال از مهر با اشاره به
اینکه پیش��نهاد شناور شدن س��اعات کاری
اداری در  2هفت��ه اول مه��ر ،بی��ن س��اعت
 ۷تا  ۸:۳۰به هیات دولت ارائه ش��ده اس��ت،
گفت :همچنین پیش��نهاد ش��د کسری کار
کارمن��دان بعدازظهر اضافه ش��ود .وی افزود:
منتظر تصویب این پیش��نهاد در هیات دولت
هستیم که در صورت تحقق آن ،ترافیک معابر
در ای��ن ایام کاهش خواه��د یافت .قائم مقام
سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
اظهار داش��ت :شورای عالی ترافیک پایتخت،
ممنوعیت تردد کامیونهای حمل مواد غذایی
و کاال در  2هفته اول مهرماه را بین ساعت ۶
تا  ۹تصویب کرده است که پیشبینی میشود
باعث کاهش ترافیک شود.

