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اجتماعي

وطن امروز شماره 2556

نیمکت

پنجشنبه  19مهر 1397

گزارش «وطن امروز» از یک بام و دو هوای مجازی در شهرداری تهران

شهردار تهران :بزودی میروم

وزیر آموزشوپرورش:

بعید است تعطیالت زمستانی
امسال اجرا شود

زیارت
دبیر ستاد مرکزی اربعین خبر داد

دینار ،ارز تخصیصیافته به زائران

بهشتآنالین :تکذیب میکنیم                 ابراز تمایل محسن هاشمی برای تصدی شهرداری تهران

وزیر آموزشوپ��رورش احتمال اجرای طرح
تعطیالت زمس��تانی مدارس در زمستان امسال
را عملی ندانس��ت .به گزارش مهر ،سیدمحمد
بطحایی درباره پرونده طرح تعطیالت زمستانی
مدارس گفت :بعید است این طرح امسال اجرایی
ش��ود .وی همچنین درباره جلس��ه کمیسیون
آم��وزش ،تحقیق��ات و فن��اوری مجلس گفت:
پیرو پرس��شهایی که نماین��دگان از اینجانب
داشتند خدمت نمایندگان رسیدم و توضیحات
الزم را پیرام��ون س��واالت ارائ��ه دادم .پرداخت
مطالبات معوق فرهنگیان یک��ی از مواردی بود
ک��ه نمایندگان به آن تاکید کردند ،اقداماتی که
برای پرداخت مطالب��ات فرهنگیان به تفکیک
موارد گوناگون مانند حقالتدریس ،حقالزحمه
امتحانات ،خدمات اداری و حقوق سرباز معلمان
انجام شده است به اطالع نمایندگان رسید .وزیر
آموزشوپرورش افزود :نمایندگان از پاسخ برخی
پرسشها قانع شدند و برای سایر موارد فرصتی
ی��ک ماهه تا  2ماهه در نظ��ر گرفتند تا در این
مدت اطالعات الزم در اختیارش��ان قرار گیرد و
اقدامات الزم در زمینه اصالح امور انجام شود.

 2کشته
بر اثر واژگونی سرویس مدرسه

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس
راهور ناجا از واژگونی سرویس مدرسه دخترانه در
آزادراه زنجان  -تبریز خبر داد.
س��رهنگ ن��ادر رحمانی با اش��اره به حادثه
واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانشآموزان
دختر در محور زنجان  -تبریز به تس��نیم اظهار
داش��ت :بر اس��اس گزارشهای اولیه به دس��ت
آمده از این سانحه ،س��اعت  14:15چهارشنبه
یک دس��تگاه اتوبوس که انگار سرویس مدارس
دخترانه در مقطع دبیرستان بود ،دچار حادثه و
واژگونی شد .وی افزود :این حادثه که در کیلومتر
 2آزادراه زنج��ان  -تبری��ز و در محدوده خاوران
به وقوع پیوس��ت ،به واژگونی این اتوبوس منجر
ش��د که گزارشهای اولیه حاک��ی از فوت یک
دانشآموز دختر و یکی از مربیان آنها و مجروح
شدن  40نفر دیگر است .رئیس مرکز اطالعات
و کنت��رل ترافیک پلیس راهور ناج��ا افزود :در
بررس��یهای اولیه علت وقوع این حادثه تخطی
از سرعت مطمئنه و لغزندگی جاده بوده است.
کوتاه و گویا
امین معتمدی ،متخص��ص جراحی و درمان
بیماریهای لثه و ایمپلنت با اش��اره به برگزاری
سمپوزیوم  2روزه ایمپلنتهای تمام فک یا فول
آرچ گفت :بازسازی دندانها در افرادی که تمام
دندانهای یک فک خود را از دس��ت دادهاند یا
در آینده از دس��ت میدهند جزو پیچیدهترین
درمانهای ایمپلنت محسوب میشود .وی گفت:
در این افراد نیاز است دندانها جایگزین و بافت
استخوانی و لثه از دست رفته فک بازسازی شوند؛
همچنین فرم صورت و زیبایی آن به طور طبیعی
بازسازی ش��ود و برای بازسازی تمام دندانهای
یک فرد نیاز به همکاری تیمی از متخصصان از
گروههای گوناگون دندانپزشکی است.
حجتاالسالم محمدحسن کاویانیراد ،معاون
فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
گفت :در آس��تانه فرارسیدن جشن  40سالگی
انقالب اسالمی ایران ،جشنواره ملی هنرمندان
شاهد و ایثارگر آذرماه سال جاری برگزار میشود.
همچنینحجتاالسال م سیدمحمدعلیشهیدی
رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با اشاره به
تصویب افزایش س��قف وام مسکن ایثارگران در
هیات دولت گفت :این افزایش پس از تصویب در
شورای پول و اعتبار اعمال میشود.
همزم��ان با هفته نيروي انتظامي ،س��یدعلی
مفاخریان ش��هردار منطقه  9تهران با س��ردار
رحیم��ی ،فرماندهی نی��روی انتظام��ی تهران
بزرگ دیدار و گفتوگو کرد .ش��هردار منطقه9
ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اش��اره به
فرمایش��ات رهبر انقالب درباره پرس��نل خدوم
نیروی انتظامی گف��ت :ماموران نیروی انتظامی
مجاهدان فیس��بیلاهلل هس��تند که با نیروی
خستگیناپذیر و گامهای اس��توار از ارزشهای
اسالمی و انقالبی پاسداری میکنند.
مجموع��ه فرهنگی تاریخی نی��اوران با اکران
فیلم «دوچ» ساخته امیر مشهدیعباس همزمان
با هفت��ه ملی کودک میزب��ان عالقهمندان بود.
همزمان با هفته ملی کودک فیلم «دوچ» ساخته
امیر مش��هدیعباس ،فیل��م منتخب مجموعه
نیاوران و انجمنهای میراث فرهنگی کشور در
س��ی و یکمین جش��نواره بینالمللی فیلمهای
ک��ودکان و نوجوانان برای نخس��تین بار در این
مجموعه اکران شد.

گویای قوت گرفتن رفتن ش��هردار
دوم یعن��ی محمدعلی افش��انی از
شهرداری تهران اس��ت تا بار دیگر
کالنشهر تهران خاطره شورای اول
برایش زنده شود و در انتظار سومین
ش��هردار قرار گیرد اما این تنها پیام
محس��ن هاش��می نبود که رفتنی
شدن افش��انی را مسجل نشان داد،
بلکه خبر کانال تلگرامی «محمدعلی
افش��انی» نیز بر ای��ن موضوع مهر
تاییدی بود.

محسن پورعرب :پس از ابالغ قانون
من��ع به کارگی��ری بازنشس��تگان،
مدیران بازنشسته  2ماه فرصت دارند
صندلیشان را به جوانترها بدهند.
از جمله مدیرانی که مش��مول این
قانون میشوند ،شهرداران هستند و
با تایید نهایی دیوان محاسبات کشور،
ابهام��ات درب��اره وضعی��ت مدیران
بازنشس��ته که این روزها بر مس��ند
مدیریت شهرداریها در کشور -بویژه
پایتخت -تکیه زدهاند ،پایان یافت.
اما در مجموعه شهری پایتخت
مدتی اس��ت پس از تصویب نهایی
این قانون ،برخی اعضای شورای شهر
تهران و مدیران و معاونان شهرداری
بر مستثنا بودن محمدعلی افشانی
از ای��ن قانون تاکید دارن��د و بر این
موضوع از راههای گوناگون پافشاری
میکنند و حتی تصمیمگیری درباره
این موضوع را من��وط به نظر وزارت
کش��ور اعالم کردند؛ این جریان این
روزها ه��م با تاییدها و تکذیبها در
فضای مجازی ادامه دارد.

■■تأیید و تکذیب رفتن افشانی

■■تأکیدبربازنشستگی

جالب اینجاس��ت که بتازگی دیوان محاسبات
کشور در پاسخ به استعالم درخواستی وزارت کشور
داشت اعالم کرده اس��ت تمام شهرداران از جمله
شهردار تهران مشمول این قانون میشوند اما هنوز
هم انگار درباره این موضوع اما و اگرهایی در حوزه
مدیریت ش��هری وجود دارد .اعضای شورای شهر
بتازگی در اظهار نظرهای گوناگونی گفتهاند وزارت
کشور هنوز پاس��خی به آنها نداده است یا نامهای
درباره بازنشس��تگی افش��انی از دیوان محاسبات
دریافت نکردهاند!

■■چالش بازنشستگی در فضای مجازی

ای��ن در حالی اس��ت که سهش��نبه گذش��ته
خبرهای��ی در فضای مجازی نقل ش��د که حاکی
از رفتن افش��انی از ش��هرداری بود .در ابتدا صفحه
رس��می محسن هاشمی ،رئیس ش��ورای شهر در
توئیت��ی ،پیامی را با این مضمون منتش��ر کرد که

آژیر

پیش از این بر ماندن افشانی
بخش��ی از آن اینگون��ه ب��ود:
«بخش��ی از اصالحطلبان فکر ش�واهد نش�ان میدهد رفتن افشانی در ش��هرداری تاکید داشت و
میکنند شهردار شدنم باعث از ش�هرداری تهران قطعی اس�ت و به نظر به گرفتن استفس��اریه از
از هم پاشیدگی شورای شهر نظر میرس�د اظهار نظره�ای اعضای مجلس داده بود ،سهش��نبه
میش��ود ،برای ریاست شورا ش�ورا و تعلل وزارت کش�ور در پاسخ گذش��ته ب��ا درج پیام��ی در
جایگزین اس��ت اما بنا بود که دادن به نامه ش�ورا برای وقت خریدن صفحه رسمی توئیترش نشان
کسی نرود» .پس از آن یکی از بیش�تر اس�ت تا بلکه بتوانند با جلب داد همچنان سودای شهردار
کانالهایشبکههایپیامرسان نظر مجلس ،افش�انی را در شهرداری ش��دن در سر دارد .متن پیام
محس��ن هاشمی بدین شرح
که منس��وب به «محمدعلی ابقاکنند
است« :بخشی از اصالحطلبان
افش��انی» اس��ت در خبری از
فکر میکنند شهردار شدنم باعث از هم پاشیدگی
رفتن افشانی از شهرداری پایتخت خبر داد.
شورای شهر میشود .برای ریاست شورا جایگزین
■■عالقه هاشمی برای شهرداری
محسن هاشمی که پیش از این با بهانه شهردار هس��ت اما بنا بود کس��ی نرود تا باب نشود .مثل
شدنش راه به شورا یافت و پس از رفتن محمدعلی حجاب بانوان است ،اگر شل کنند دیگر نمیشود
نجفی ،ش��هردار مس��تعفی پایتخت زمزمههای کنترل کرد! البته در این ش��رایط شهردار شدن
شهردار شدنش قوت گرفت ،حاال دوباره نامش در ریس��ک باالیی دارد و امکان موفقیت دشوارتر از
صدر جانشینان افشانی مشاهده میشود .وی که گذشته است» .آنچه از این پیام برداشت میشود،

پس از پیام محس��ن هاشمی در
توئیت��ر ،کانالی در تلگ��رام با عنوان
«محمدعل��ی افش��انی» خب��ر از
استعفای شهردار تهران داد؛ خبری
که به س��رعت در فض��ای مجازی
دست به دست شد.
پس از انتش��ار این خب��ر کانال
تلگرامی «بهش��ت آنالین» که گویا
متعلق به روابط عمومی ش��هرداری
اس��ت ،خب��ر منتش��ره را تکذیب
کرد .این در حالی اس��ت که کانال
افشانی پیش از این خبر عزل و نصب و خبرهایی
از ش��هردار تهران را که صحت هم داشت منتشر
کرده بود و روابط عمومی شهرداری به آن خبرها
واکنشی نشان نداده بود؛ رفتاری دوگانه که گویای
یک تناقض است .با این حال شواهد نشان میدهد
رفتن افشانی از شهرداری تهران قطعی است و به
نظر میرسد اظهار نظرهای اعضای شورا و تعلل
وزارت کشور در پاسخ دادن به نامه شورا برای وقت
خریدن بیش��تر است تا بلکه بتوانند با جلب نظر
مجلس ،افشانی را در شهرداری ابقا کنند .گفتنی
است ،عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشور در این
باره گفته است« :اختالف نظرهایی در تفسیر این
قانون وجود دارد .اگر هم مجبور باشیم استفساریه
میگیریم ضمن اینکه وزارت کش��ور درباره این
موضوع تعیین تکلیف نمیکند» .اظهاراتی که به
نوعی آب پاکی را روی دست اعضای شورا ریخت
تا آنها به فکر انتخاب شهردار سوم باشند!

صدور حکم راننده لندکروز جنجالی

گروه اجتماعی :راننده جنجالی لندکروز که مأمور پلیس شیراز را مورد
ضرب و شتم قرار داده بود به  7سال و نیم حبس و  2سال تبعید به
زاهدان محکوم شد .به گزارش فارس ،چندی پیش کلیپی با موضوع
ضرب و شتم مامور پلیس راهور شیراز در رسانهها منتشر شد.
انتش��ار این کلیپ به قدری سر و صدا ایجاد کرد که سخنگوی
ناجا با انتشار پیامی اعالم کرد پلیس درصدد دستگیری افرادی است
ک��ه به مامور پلیس راهور هتاکی کردهان��د .آنچه در این کلیپ به
چش��م میخورد آن بود که لندکروزی واژگون شده و راننده و یکی
از همراهان وی افس��ر پلیس راهوری را که برای کمکرسانی آمده
با ادعای اینکه در واژگونی خودرویش��ان نقش داشته مورد ضرب

و ش��تم قرار میدهند .قضیه به اینجا ختم نمیشود و راننده هتاک
وقتی مامور پلیس به بیمارستان منتقل میشود او را در آنجا دوباره
مورد ضرب و شتم قرار داده و عنوان میکند که باعث خاکی شدن
کفش  3میلیونیاش شده است .انتشار این اخبار و تصاویر ،پیگیری
سریع پلیس را به دنبال داشت تا اینکه چند روز بعد راننده و همراه
وی و کسی که با فیلمبرداری و انتشار آن در فضای مجازی نسبت
به ملتهب س��اختن فضا اقدام کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
آخرین پیگیریها حاکی از آن اس��ت که روز گذش��ته حکم راننده
خودروی لندکروز انشا شده اما هنوز ابالغ نشده است .متن این حکم
حاکی از آن است که  7سال و نیم حبس و  2سال تبعید به زاهدان

با حضور جانشین فرمانده ناجا انجام شد

رونمایی از کیتهای تشخیص مصرف موادمخدر
گروه اجتماعی :در مراس��می با
پلیس
حضور جانشین فرمانده ناجا از
کیتهای جدید تش��خیص مصرف موادمخدر از
س��وی رانندگان رونمایی ش��د .به گزارش ایسنا،
سیدجعفر محقق ،رئیس بهداری پلیس راهور ناجا
در رونمای��ی از این کیتها
اظه��ار داش��ت :تش��خیص
مصرف مش��روبات الکلی از
طریق بازدم و دس��تگاههای
تش��خیصدهنده آن ممکن
است اما تش��خیص مصرف
موادمخدر بویژه در مسیرها و معابر درونشهری
کار سختی اس��ت .در همین راستا اقدامات برای
طراحی کیتهای تش��خیص مصرف موادمخدر
از س��وی رانندگان در دستور کار قرار گرفت .وی
با بی��ان اینکه کیتهای جدیدی طراحی ش��ده
که میتواند در عرض کمت��ر از  3دقیقه مصرف
موادمخ��در و ن��وع مواد مصرف��ی را در رانندگان
بهزیستی گ�روه اجتماعی :مدی��رکل دفتر
ک��ودکان و نوجوانان بهزیس��تی
کشور گفت :مهدهایی هستند که مجوزهای خاصی
گرفته و از عنوان مهد سوءاستفاده میکنند و نباید،
کودکان را از صبح تا عصر نگهداری کنند ،چرا که
حتی بیمه حوادث هم ندارند.
محم��د نفری��ه در ارتباط ب��ا فعالیت مهدهای
غیرمجاز ،به فارس گفت :مهدهایی که بر سردر خود
تابلویی آبیرنگ با نش��ان بهزیستی داشته ،شماره
پیامک بهزیس��تی روی آن نصب اس��ت و ش��ماره
شناسه دارد از جمله مهدهای مجاز معرفی میشوند
و در مقاب��ل مهدهایی هم هس��تند که مجوزهای

تشخیص دهد ،گفت :این کیتها قابلیت تشخیص
انواع مواد از جمله کانابینوییدها را دارد .محقق با
بیان اینکه این کیتها تاییدیه وزارت بهداشت را
دارد ،افزود :طریقه مص��رف این کیتها اینگونه
است که پنبهای کامال بهداشتی و یکبارمصرف در
دهان راننده قرار گرفته و پس
از آن ای��ن کیتها در عرض
کمت��ر از  3دقیق��ه میتواند
مواد و نوع موادی را که طی
 ۴۸س��اعت گذشته از سوی
راننده مصرف ش��ده اس��ت،
تش��خیص دهد .وی با بیان اینکه این تجهیزات
بومیسازی و تولید داخل است ،درباره هزینههای
این کیتها نیز گفت :در مرحله اول و س��نجش
هزینه این کیتها از سوی پلیس پرداخت میشود
اما زمانی که فرد معتاد تشخیص داده شود ،برای
آزمایشهای تکمیلی اعزام خواهد شد که در آنجا
هزینهها را نیز باید پرداخت کند.

برای این فرد در نظر گرفته شده است ،البته این حکم قابل تجدید
نظرخواهی است.

معاون سازمان نوسازی مدارس مطرح کرد

نگرانی از امنیت یکسوم مدارس
گروه اجتماعی :مع��اون فنی و
هشدار
نظارت سازمان نوسازی مدارس
کش��ور با تاکید بر اینکه یکسوم مدارس کشور
همچنان فرسوده و ناایمن هستند ،گفت :افزایش
هزینهها روند تخریب و نوسازی مدارس فرسوده
را دچار مشکل کرده است .به
گزارش تسنیم ،یکبار دیگر
ناایمن بودن مدارس کش��ور
جان دانشآموزان را به خطر
انداخ��ت و درس��ت در روز
جهانی کودک ،همان روزی
که مسؤوالن آموزشوپرورش در مراسمی نمادین
میزبان کودکان بودند و بر ضرورت بازگشت شادی
و نشاط به مدارس خبر میدادند« ،دنیا ویسی»
دانشآموز کالس اول دبستان روستای گرماش از
توابع سنندج ،زیر آوار دیوار فرسوده حیاط مدرسه
جان خود را از دست داد .در همین باره ،داریوش
ورناصری ،معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی خبر داد

فعالیت غیرمجاز خانههای خالقیت
خاص دیگری گرفته و از عنوان
مه��د سوءاس��تفاده میکنند.
وی ادام��ه داد :ب��ه طور مثال
مهدهایی ک��ه مدرک آموزش
زبان انگلیسی ،فرانس��ه و ...را
میگیرند اما عملکردی مشابه
ک دارند و کودکان را از  7صبح تا
دیگر مهدهای کود 
ساعت  17نگهداری میکنند ،در حالی که نباید این

گونه باشد .نفریه گفت :عناوین
گوناگونی مانند خانه خالقیت،
خانه اس��باببازی ،خانه زبان
یا حت��ی خانههایی که تحت
عنوان کانون پرورش و فکری
فعالیت میکنند یا خانههایی
که زیر نظر ش��هرداریها برپا میش��وند هیچ کدام
مجوز فعالیت به عنوان مهدکودک را ندارند و باید از

مدارس کشور درباره مدارس ناایمن کشور گفت:
نسبت به ایمنی 30درصد مدارس کشور نگرانیم
و این  30درصد در میان  107هزار واحد آموزشی
کشور عدد کمی نیست.
مدارس فرس��وده و ناایمن بیش��تر در مناطق و
بافتهای فرسوده و قدیمی و
در مناطق کمتر توسعهیافته
و محروم گس��ترده هستند
و گاه و بی��گاه باع��ث ب��روز
اتفاقات تلخ میش��وند .وی
تاکید کرد :ب��رای تخریب و
بازس��ازی مدارس فرسوده برای هر کالس درس
 250ت��ا  300میلی��ون تومان نی��از داریم و در
خوش��بینانهترین حالت در سال  2هزار میلیارد
تومان اعتبار به ما اختصاص مییابد که جوابگوی
تخریب  7تا  8هزار کالس درس فرس��وده است
در حال��ی که  150هزار کالس درس جدید باید
جایگزین کالسهای فرسوده شود.
بهزیستی مجوز بگیرند .وی گفت :اینگونه مهدهایی
که عناوین مش��ابه دارند به دلیل اینکه برنامههای
آموزشی خاصی برگزار نمیکنند ،در نتیجه شهریه
باالیی هم نمیگیرند و خانوادهها به این دلیل ترغیب
میشوند کودکانشان را به آنها بسپارند در حالی که
باید والدین دقت کنند جایی مهد محسوب میشود
که زیرنظر بهزیس��تی باش��د .نفری��ه ضمن تأکید
دوباره بر دقت والدین برای فرس��تادن کودکانشان
ب��ه مهدهای مجاز ،گفت :هرگونه مش��اهده تخلف
در مهده��ای مجاز و غیرمجاز قابل پیگیری اس��ت
و والدی��ن یا مربی��ان میتوانند با ش��ماره پیامک
 3000012333شکایات خود را گزارش دهند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت:
بانک مرک��زی ارز هم��راه زائ��ران اربعین را
به صورت دین��ار پرداخت میکند .ش��هریار
حیدری درباره ارز مسافرتی تخصیصیافته به
زائران اربعین حسینی از طریق بانک مرکزی
به میزان گفت :طبق درخواست ستاد اربعین
از بان��ک مرکزی برای تامین ارز همراه زائران
اربعین که در سفر برای تردد و انجام سایر امور
به مش��کل نخورند ،توافق شد این ارز همراه
دینار باشد .وی با اعالم اینکه هنوز مقدار ارز
تخصیصیافته به زائران اربعین نهایی نش��ده
است ،افزود :البته هنوز سازوکار پرداخت این
ارز و میزان آن مشخص نشده است و با توجه
به اعزام زائران تا  2روز آینده مقدار نهایی ارز
تخصیصیافته اعالم خواهد شد.
برای پوشش مراسم اربعین انجام شد

ارسال  ۲۰۰تن دارو به عراق

بارگی��ری محمول��ه داروی��ی و ملزومات
پزش��کی اربعی��ن  ٩٧ب��ا حض��ور مدی��ران
هاللاحم��ر انجام ش��د .ب��ه گزارش ایس��نا،
محم��ود محمدینس��ب ،دبی��رکل جمعیت
هاللاحمر در مراس��م بارگیری و ارسال دارو
و تجهی��زات مصرفی پزش��کی هاللاحمر به
عتب��ات عالیات همزمان با اربعین حس��ینی،
اظهار داش��ت :م��ا در جمعی��ت هاللاحمر
مس��ؤول کمیته امداد و نجات س��تاد اربعین
هستیم و سازمانهای گوناگون در این کمیته
عضو هس��تند .محمدینس��ب گفت :توسط
جمعیت هاللاحمر در کربال ،نجف ،س��امرا،
کاظمین و مس��یرهای پرتردد درمانگاههایی
ایجاد ش��ده که به هموطنان خدمات درمانی
ارائ��ه میدهند .ع�لاوه بر این ب��ا گروههای
مختل��ف داوطل��ب که میخواس��تند در این
م��دت خدمات درمانی ارائ��ه کنند همکاری
داش��تیم و پروتکلی را در نظر گرفتیم که از
کارهای اضافی در این زمینه خودداری کنیم.
در مجم��وع  26درمانگاه خ��ارج از جمعیت
هاللاحمر 14 ،درمانگاه توسط خود سازمان
هاللاحم��ر و ب��ه ط��ور کل  40درمانگاه در
کشور عراق تجهیز خواهد شد و حجم زیادی
از کادر درم��ان در عتب��ات عالیات در اربعین
حسینی ارائه خدمت خواهند داشت .سیدعلی
مرعش��ی ،رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت
جمعیت هاللاحمر نیز گفت200 :تن دارو و
تجهی��زات به همراه  400قلم دارو و  80قلم
مصرفی در  14تریلر به عتبات عالیات ارسال
خواهد شد.
تعزیرات
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد

جریمه  ۵۷۵میلیاردی
شرکت آلومینیوم المهدی

سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی از
جریمه  ۵۷۵میلیارد ریالی شرکت آلومینیوم
المهدی خبر داد .به گزارش فارس ،سیدیاسر
رایگانی ،سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
درباره تخلفات شرکت آلومینیوم المهدی در
عرضه خارج از ش��بکه توزیع رس��می اظهار
داش��ت :این ش��رکت به دلیل ع��دم ایفای
تعهدات��ش در عرض��ه  ۱۲هزار تن ش��مش
خال��ص در ب��ورس و عرض��ه  ۸هفتهای این
میزان آلومینیوم خارج از ش��بکه رسمی ،به
س��ازمان تعزیرات حکومتی احضار شد .وی
افزود :تخلف این ش��رکت در ش��عبه بدوی
احراز و به پرداخت  ۵۷۵میلیارد ریال جزای
نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که
این حکم در ش��عبه تجدیدنظ��ر هم تأیید و
برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع ش��د.
رایگان��ی با بیان اینکه از می��ان  ۷۷۲پرونده
مختومه ش��ده احت��کار تنه��ا  ۷۰پرونده به
عرضه و توزیع کاال منتهی شده است ،گفت:
از ابتدای س��ال تا روز گذشته  ۹۷۲پرونده با
اتهام احتکار ،در شعب تعزیرات سراسر کشور
تش��کیل شده که بیشتر آنها بعد از مردادماه
بوده است.

