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اجتماعي

وطن امروز شماره 2601

نبضجامعه

یکشنبه  18آذر 1397

پلیس برای چندمین بار نسبت به هوشیاری مردم در خریدهای اینترنتی هشدار داد

تذکر جدی به  2سایت مشهور!

رئیس دانشگاه آزاد اعالم کرد

معافیت از پرداخت شهریه
در صورت ازدواج

سردار هادیانفر :مدیران سایتهای «شیپور» و «دیوار» بیش از توجه به بحث امنیت ،به درآمد توجه میکنند
رئیسدانشگاهآزاداسالمیگفت:دانشجویانی
که در مقطع کارشناسی ازدواج میکنند به طور
کامل از دادن شهریه ترمی که در آن قرار دارند
معاف میش��وند .به گزارش آن��ا ،محمدمهدی
طهرانچی درباره خبرهای خوش دانش��گاه آزاد
به جامعه دانش��گاهی به مناسبت روز دانشجو
اظهار داشت :برای شروع ،نخستین خبر خوب
برای دانش��جویانی اس��ت که در طول تحصیل
ازدواج میکنند؛ ما باید یک هدیه گرانبها به آنان
بدهیم .اگر این دانشجویان در مقطع کارشناسی
باشند به طور کامل از دادن شهریه ترمی که در
آن قرار دارند ،معاف میشوند .طهرانچی گفت:
دانشجویان دانشگاه آزاد که ازدواج کنند اگر در
مقطع تحصیالت تکمیلی باشند تا  ۵۰درصد به
شهریهشان تخفیف خواهد خورد؛ همچنین نکته
مهم دیگر آن است که بتوانیم ارتباط حداکثری
ب��ا دانش��جویان در بحث ارائه خدمات داش��ته
باش��یم .وی درباره توسعه خوابگاههای متأهلی
گفت :توس��عه این خوابگاهها یکی از برنامههای
مهم ما است؛ سن ازدواج در کشور حدود  2سال
افزایش پیدا کرده اس��ت و  ۵۰درصد جوانان در
دانش��گاهها حضور دارند ،متاسفانه در یک سال
گذشته به خوابگاههای مجردی توجه داشتهایم
که این موضوع به خودی خود باعث افزایش سن
ازدواج شده اس��ت .طهرانچی خاطرنشان کرد:
براساس رویکرد جدیدی که در نظر گرفتهایم ،به
تمام واحدها برای گسترش خوابگاههای متاهلی
دس��تور دادهایم؛ اصل این است که فضا را برای
درس خواندن همراه با خانواده برای دانشجویان
فراهم کنیم.
معاون آموزشوپرورش خبر داد

الکترونیکی شدن
تصحیح برگههای امتحانی

معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه
از دیماه امسال تصحیح برگههای آزمون و ثبت
نمرات به صورت الکترونیکی انجام و در نهایت
در س��امانه کارنامه صادر خواهد شد ،گفت :این
مراح��ل استانداردس��ازی ش��ده و دیگر امکان
ش��کلگیری مافیا در این حوزه وجود ندارد .به
گزارش ایسنا ،عبدالرسول عمادی با بیان اینکه
آخری��ن تصمیمی که در ش��ورای س��نجش و
پذیرش دانشجو برای سال  ۹۸گرفته شد ،لحاظ
کردن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی دانشآموزان
بود ،افزود :اگر س��وابق تحصیلی در کنار نمرات
آزمونه��ای عمومی و اختصاصی کنکور منجر
به بهبود رتبه کل داوطلب ش��ود ،لحاظ خواهد
شد و در غیر این صورت تأثیر داده نخواهد شد.
معاون متوسطه وزیر آموزشوپرورش با اشاره به
اینکه از دیماه س��ال  ۱۳۹۷تصحیح برگههای
آزمون و ثبت نمرات هم به صورت الکترونیکی
انج��ام و در نهای��ت در س��امانه کارنامه صادر
خواهد شد ،خاطرنشان کرد :بنابراین این مراحل
استانداردسازی شده و دیگر امکان شکلگیری
مافیا در این ح��وزه وجود ندارد .عمادی با بیان
اینکه کارکرد نهایی و اصلی برگزاری امتحانات
نهای��ی ،ص��دور دانشنامه دیپلم اس��ت ،افزود:
به عبارت دیگر س��ابقه تحصیل��ی کارکرد دوم
امتحانات نهایی به حساب میآید.

حذف طرح خرید غیبت سربازی
در سال ۹۸

رئیس اداره نیروی انسانی مشموالن وظیفه
عموم��ی س��تاد کل نیروهای مس��لح از حذف
طرح خرید غیبت س��ربازی در سال آینده خبر
داد و گفت :مش��موالن در وقت قانونی اعزام به
خدم��ت اقدام کنند .به گزارش میزان ،س��ردار
موسی کمالی در حاشیه بازدید از معاونت وظیفه
عمومی پلیس اصفهان اظهار داشت :هماکنون
خدمت مقدس سربازی برای دستگاههای دولتی
 ۲۴ماه ،برای نیروهای مسلح مناطق عادی ۲۱
م��اه ،مناطق محروم  ۱۹م��اه و مناطق امنیتی
درگیر  ۱۸ماه اس��ت .س��ردار کمالی با اشاره به
ای��ن موضوع که متوس��ط خدمت س��ربازی با
توجه به قانون کس��ر خدمت در کشور  ۱۶ماه
اس��ت ،بیان داش��ت :با توجه به کاهش موالید،
گسترش دانش��گاهها و افزایش کسر خدمتها،
تعداد سربازان جوابگوی نیازهای نیروهای مسلح
نیس��ت ولی با ای��ن وجود س��تاد کل برنامهای
برای افزایش مدت خدمت س��ربازی ندارد .وی
خاطرنشان کرد :س��تاد کل نیروهای مسلح در
نظر دارد حقوق سربازان را افزایش دهد .این مقام
مسؤول درباره تعیینتکلیف مشموالن غایب و
فروش سربازی یا جریمه مشموالن غایب ،گفت:
س��تاد کل نیروهای مسلح اصرار بر حذف طرح
خرید غیبت س��ربازی دارد و در س��ال  ۹۸این
طرح اجرا نخواهد شد.

گ�روه اجتماعی :مدتی اس��ت کارشناس��ان حوزه
انتظامی نسبت به هوشیاری مردم در زمان خرید و
فروش در برخی سایتهای اینترنتی بویژه  2سایت
مشهور خرید و فروش کاال از جمله کاالهای دست
دوم هش��دار میدهند .کارشناسان انتظامی بر این
باورند که مردم در زمان خرید از اینگونه س��ایتها
باید پلیس خود باش��ند و هنگام مراجعه به سایت
براحتی به آگهیهای آن اعتماد نکنند و مراقبتهای
احتیاطی و امنیتی الزم را در نظر بگیرند.
افراد س��ودجو و کالهبردار ب��ا درج آگهیهای
دروغی��ن ف��روش اجناس در س��ایتهای خرید و
فروش اجناس دس��ت دوم اقدام به کالهبرداری و
سودجویی از شهروندان میکنند .این افراد با هدف
تهییج و ایجاد انگیزه در خریداران ،اجناس خود را
که بیشتر خودرو و لوازم منزل است با قیمتهای
پایینت��ر از عرف بازار ارائ��ه کرده و با جلب اعتماد
مش��تریان از آنها مبالغی را تح��ت عنوان بیعانه از
طریق واریز به شماره کارت دریافت میکنند و پس
از اخذ مبالغ ،دیگر پاسخگوی تلفن خود نیستند!
■■هوشیارباشید

بیش��ک برای تبادل یک کاال از طریق فضای
مجازی باید همواره این مهم را در نظر داشت که
جمعیت گ�روه اجتماعی :مدی��رکل دفتر
هماهنگی و نظارت بر امور جوانان
گفت :با افزایش دامنه سن جوانی به ۱۸تا  ۳۵سال،
اس��تفاده از خدمات مشاورههای ازدواج و تسهیالت
اش��تغال برای جوانان  ۳۰تا  ۳۵س��ال فراهم ش��د.
امی��د محدث ،مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر
امور جوانان با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی
جوانان به فارس گفت :در این جلس��ه  3دستور کار
جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت و به مرحله تصویب
رسید .وی افزود :مهمترین دستور جلسه مربوط به
تغییر دامنه س��ن جوانی بود که بر اس��اس اهداف
وظایفی که مصوب شورای عالی جوانان بود به تعیین
دامنه جدید سن جوانی پرداختیم.
مدی��رکل دفتر هماهنگ��ی و نظارت ب��ر امور
جوانان با اش��اره به اینکه با تصویب این ش��ورا بازه
س��ن جوانی به 18تا  35سال افزایش یافت ،گفت:
در این جلس��ه اساس��نامه مجمع ملی س��منها
که پیش از این در ش��ورای عالی مطرح ش��ده بود
مورد تصویب قرار گرفت .محدث از تصویب شناسه

■■تذکر جدی به سایتهای «دیوار» و «شیپور»

ممکن اس��ت تبلیغ انجام شده برای کاال ماهیت
واقعی نداش��ته باشد ،ممکن اس��ت در پس یک
تبلیغ در این گونه سایتها ،افرادی شیاد فعالیت
کنند که قصد کالهبرداری از کاربران را دارند .این
در حالی اس��ت که با وجود همه این هشدارها و
اظهارنظرهای گوناگون ،بازهم هر از گاهی شاهد

انتش��ار خبرهایی درباره تش��کیل پروندههایی با
موضوع تخلف��ات خرید کاالهای دس��ت دوم از
اینگونه سایتها در فضای مجازی هستیم ،بتازگی
هم رئیس پلیس فتای نی��روی انتظامی از تذکر
جدی به س��ایتهای مشهور «دیوار» و «شیپور»
خبر داده است.

مصوبات شورای عالی جوانان اعالم شد

افزایش دامنه سن جوانی از  18تا  35سال

حقوقی سمنها خبر داد و گفت :اما مهمترین اتفاق
این جلسه افزایش سن جوانی بود .وی تصریح کرد:
در پایشهای انجام ش��ده ،مشخص شد مهمترین

رخدادهای زندگی هر فرد در س��الهای گذش��ته
(ازدواج و اش��غال) در محدوده سنی  30سال اتفاق
میافتد .مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور

وزارت بهداشت اعالم کرد

گروه اجتماعی :معاون امور فضای
قضایی
مجازی دادس��تانی کل کشور با
بیان اینکه فیلترینگ تلگ��رام موفقیتآمیز بود،
گفت :نباید یکباره از پیامرس��ان داخلی که عمر
یکساله دارد انتظار باالیی داشته باشیم.
به گزارش مهر ،ج��واد جاویدنیا درباره اینکه
آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به
اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق
باش��د ،اظهار داش��ت :اجرای فیلترینگ تلگرام و
میزان موفقیت آن را میتوان از منظرهای گوناگون
بررس��ی کرد ،از یک نظر فیلترینگ موفقیتآمیز
بود ،زیرا ش��بکههای پیامرسان داخلی به معایب
خود پی برده و آنها را اصالح کردند .وی افزود :در
همان برههای که تلگرام فیلتر شد ،حجم عظیمی
از مردم وارد ش��بکههای اجتماعی داخلی شدند
و این موضوع باعث ش��د پیامرس��انهای داخلی
با اشکاالت خود آشنا ش��وند ،زیرا اساس اینگونه
فعالیتها و فضای مجازی این اس��ت که تا زمانی
که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از
نواقص آن مشخص نمیشود ،باید زیر بار برود تا
نواقص آن برطرف شود و به یک سطح از پایداری
برس��د .وی اف��زود :در مقطعی روزان��ه  ۸۰۰هزار

جوانان یک��ی از نکات مورد توجه در افزایش دامنه
س��ن جوانی را مربوط به مش��اورههای قبل ،حین
و پ��س از ازدواج عن��وان کرد و گف��ت :با برگزاری
دورههای آزمایشی مشاوره در کشور به این نتیجه
رس��یدیم که ط�لاق مراجعهکنن��دگان به مراکز
مشاوره حوزه جوانان نسبت به دیگر افراد 25درصد
کمتر بوده است .محدث گفت :بنابراین اگر بازه سنی
جوانی افزایش یابد فرصت بیشتری برای برگزاری
دورههای مشاوره در مراکز خواهیم داشت .از طرفی
بر اس��اس پایشهای انجام مش��اورههای پیش از
ازدواج باع��ث افزایش  10درصدی ازدواج و رضایت
از شناخت پیش از ازدواج میان زوجین شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :در شرایط فعلی اقتصادی و
اجتماعی کشور تا جوان اراده استفاده از تسهیالت
کارآفرینی و اشتغال در دستگاههای دولتی را داشته
باش��د از بازه س��نی جوانی خارج و از دریافت این
تسهیالت محروم میشد اما افزایش این دامنه سنی
از  15-29سال به  18 -35سال به استفاده بیشتر
از تسهیالت دولتی کمک میکند.

با نگارش نامهای به رؤسای مجلس و قوهقضائیه مطرح شد

جزئیات بسته حمایتی برای بیماران خاص
سالمت گ�روه اجتماعی :رئی��س مرکز
مدیری��ت پیون��د و درم��ان
بیماریهای وزارت بهداشت از ابالغ بسته حمایتی
ب��رای ۱۳۱هزار بیمار خ��اص و صعبالعالج خبر
داد و گفت :بس��ته حمایتی وزارت بهداش��ت ۱۳
بیماری خاص و صعبالعالج
شامل بیماریهای تاالسمی،
هموفیل��ی ،دیالی��ز خونی،
دیالی��ز صفاق��ی ،اماس،
پروان��های ،MPS ،پیون��د
کلیه ،پیوند کبد ،پیوند قلب،
پیوند پانکراس ،پیوند روده و پیوند ریه را پوشش
میدهد .به گزارش «وطنامروز» ،مهدی شادنوش
گفت :براساس وعدهای که از قبل به بیماران خاص
و صعبالعالج کش��ور داده شده ،بسته حمایتی از
این بیماران در این مرکز تدوین و توسط معاونت
درمان به دانش��گاهها ابالغ ش��د و از دهم آذرماه
امس��ال قابلیت اجرایی پیدا کرده است .شادنوش
ادامه داد :در این بس��ته ،حفاظ��ت مالی بیماران

در همینباره رئیس پلیس فتای
ناجا از تذکر به مدیران سایتهای
دیوار و ش��یپور خبر داد و گفت:
مدیران این سایتها بیش از توجه
به بحث امنیت ،ب��ه درآمد توجه
میکنند .سردار سیدکمال هادیانفر درباره فعالیت
سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه
در سایتهایی مانند دیوار و شیپور به تسنیم اظهار
داشت :متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها
تخلفاتی در آن روی میدهد؛ از بحث خرید و فروش
اموال مسروقه توس��ط مالخران بیهویت گرفته تا
ف��روش کد و کارت مل��ی ،موضوعات ضداخالقی و
دیگر موارد که به مدیران آنها تذکرات الزم ارائه شده
است .رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه تخلفاتی
که در س��ایت دیوار انجام میشود ،بیشتر از مابقی
سایتهاس��ت ،افزود :مردم به سایتهای اینچنینی
اعتماد نکنند ،زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه
به بحث امنیت ،به درآمد توجه میکنند .هادیانفر
خاطرنش��ان کرد :ب��ه مدیران این س��ایتها (دیوار
و ش��یپور) اعالم کردیم اگر اصالحات الزم را انجام
ندهند ،با آنها برخورد قضایی میشود.

اعتراض  5هزار وکیل به بیکاری

خاص و صعبالعالج در برابر هزینههای باالی این
بیماران که مش��کالت زیادی را برای خانوادههای
آنها میتواند به وجود آورد ،دیده ش��ده است .وی
با بیان اینکه هدف وزارت بهداشت حمایت مالی
از این هموطنان اس��ت ،افزود :پوشش حداکثری
س��هم بیمار ب��رای خدمات
تایید ش��ده در دستورالعمل
دیده ش��ده است .همچنین
بیماران آسیبپذیر به منظور
هدفمندسازی پرداخت یارانه
س�لامت به آنها شناس��ایی
ش��دند .ش��ادنوش با بیان اینکه این بسته ساالنه
حدود ۴هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد ،افزود :در
این بسته حمایتی  ۱۳بیماری خاص و صعبالعالج
ش��امل بیماریهای تاالس��می ،هموفیلی ،دیالیز
خونی ،دیالیز صفاق��ی ،اماس ،پروانهای،MPS ،
پیوند کلیه ،پیوند کبد ،پیوند قلب ،پیوند پانکراس،
پیوند روده و پیوند ریه پوشش داده میشود که در
مجموع شامل  ۱۳۱هزار نفر میشود.

اشتغال گ�روه اجتماعی :بیش از  5هزار
نفر از وکالی جوان دادگستری
در اعت��راض ب��ه بی��کاری توم��اری را خطاب به
رئیس مجلس و رئی��س قوهقضائیه امضا کردند.
به گزارش ایرنا ،در متن این نامه آمده اس��ت« :از
گذشته تاکنون جذب بیرویه
وکیل که بدون نیازسنجی و
توجه به عرض��ه و تقاضا در
کانون وکالی دادگس��تری و
بعدها مرکز امور مش��اوران
قوهقضائی��ه ص��ورت گرفته
اس��ت ،بروز بیکاری و مشکالت عدیدهای در بین
وکال بویژه وکالی جوان را باعث ش��ده اس��ت».
در ادامه این نامه آمده است« :متاسفانه وضعیت
وکال در آماره��ا و تصمیمات اتخاذ ش��ده همواره
با اوضاع مالی حدود  3درصد از وکالی باس��ابقه
مقایسه میشود که در زمان مساعدتری مشغول
به این حرفه شده و کسب درآمد کردهاند .واقعیت
این اس��ت که درصد عظیمی از وکال در مضیقه

معاون دادستان کل کشور:

فیلترینگ تلگرام موفقیتآمیز بود

کاربر وارد ش��بکههای اجتماعی داخلی میشدند
و عضو ش��ورای عالی فضای مجازی نقل میکرد
که در همان ایام برنامهنویس��ان پیامرس��انهای
داخلی با همت مضاع��ف در حال برطرف کردن
نواقص کار بودند .جاویدنیا تصریح کرد :تلگرام 3
هزار سرور برای ایرانیها دارد و به وزارت ارتباطات

تکلیف شده از ناحیه شورای عالی فضای مجازی
تس��هیالت مؤثر در اختیار پیامرسانهای داخلی
قرار گیرد اما آیا این تس��هیالت مؤثر بوده است؟
 ۱۰سرور یا کمک  5میلیارد تومان چقدر توانسته
کمک کند؟ در ارزیابیای که صورت گرفته برای
آنکه سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد

مالی به س��ر میبرند و بویژه برخی وکالی جوان
حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود ناتوانند
و پرداخ��ت هزینههای هنگفت به دادگس��تری،
اداره امور مالیاتی و بیمه مدتهاست آنها را دچار
عسر و حرج کرده است» .در بخش دیگری از این
نام��ه وکالی ج��وان ،اصالح
مقررات وکالت تحت نظارت
کانونهای وکال را در راستای
جلوگیری از پذیرش بیرویه
و بدون نیازس��نجی وکیل و
منع برگ��زاری آزمون مرکز
مش��اوران قوهقضائیه و منع صدور پروانه وکالت
ب��دون آزم��ون و بدون ظرفیت برای ش��اغالن و
بازنشس��تهها همچنی��ن جلوگی��ری از تصویب
طرحهای مخرب ،و غیرکارشناس��ی پیشنهادی
توس��ط بخشی از اش��خاص بازمانده از قبولی در
آزمون وکالت بوی��ژه موارد مربوط به بذل پروانه
وکالت به خواص و صوریسازی آزمون را خواستار
شدند.
بای��د حداقل معادل  ۳۰۰میلیارد تومان بودجه و
امکانات داشته باشد.
جاویدنیا گفت :میتوانیم بگوییم پیشرفتی که
در نرمافزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ
تلگرام بس��یار مؤثر ب��ود اما از ای��ن حیث که آیا
سیاستگذاریهای بعدی که انجام شده درست
ب��وده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته ش��د
پوستهای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طالیی) شکل
بگی��رد و ما از آن حمایت کنیم ،آیا اگر ما چنین
توانی داش��تیم بهتر نبود از پیامرسانهای داخلی
حمایت میکردیم ،س��ؤاالتی اس��ت که رسانهها
و مردم باید دنبالش باش��ند و پاس��خهای متقن
و دقیقی راجع ب��ه آن دریافت کنند .معاون امور
فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این
پرس��ش که آیا میپذیرید قوانین فضای مجازی
نواقصی دارد و مش��کالتی را برای برخی کاربران
از جمله اف��رادی که خریده��ای اینترنتی انجام
میدهند ،به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در
این زمینه اندیشیده شده است؟ گفت :قوانین ما
ناقص است ،البته طرح اصالح قانون جرائم رایانهای
در دس��ت اقدام است و امیدواریم زودتر به نتیجه
برسد.

آوای شهر
رئیس پلیس پایتخت خبر داد

تغییر کاربری بازداشتگا ه کهریزک

رئیس پلی��س پایتخت گفت:
بن��ا به تدبی��ر فرمان��ده ناجا،
بازداشتگاه کهریزک به محلی
ب��رای نگه��داری و بازپروری
معت��ادان متجاه��ر تبدی��ل
خواهد ش��د .به گزارش فارس ،س��ردار حسین
رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت با اشاره به لزوم
ساماندهی معتادان متجاهر اظهار داشت :یکی
از آسیبهای اجتماعی کالنشهر تهران ،وجود
معت��ادان متجاهر در اماک��ن عمومی همچون
خیابانه��ا ،پارکه��ا ،وس��ط اتوبانه��ا و زیر
پلهاس��ت که حضور آنان زمینه بروز جرائمی
همچون س��رقت را فراهم میکن��د که گالیه
شهروندان را به دنبال دارد و خواستار جمعآوری
آنان هستند .رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد:
بارها اعالم کردهایم پلیس میتواند در کمترین
زمان ممکن ،معتادان متجاهر را از سطح شهر
جم��عآوری کند اما موضوع مهم در این قضیه،
نگهداری و بازپروری آنان است که نیازمند مکان
مناسب و کافی برای این موضوع است.
س��ردار رحیمی خاطرنش��ان کرد :سردار
اشتری ،فرمانده نیروی انتظامی پس از چندین
جلسه مش��ورتی و کارشناسی ،تدبیر فرمودند
بازداش��تگاه کهری��زک پس از آمادهس��ازی و
مناسبس��ازی ،به محل��ی برای نگه��داری و
بازپروری معتادان متجاهر تبدیل شود تا بخشی
از مشکالت این حوزه رفع شود .وی تاکید کرد:
اگر بخواهیم این موضوع ب��ه صورت اصولی و
کامل حل ش��ود نیازمند عزم و برنامه جدی از
سوی سازمانهای مسؤول است.
رئیس پلیس راهور پایتخت خبر داد

کلید خوردن طرح «طاهر»

رئیس پلیس راه��ور پایتخت از اجرای طرح
«طاه��ر» توس��ط این پلیس خب��ر داد و گفت:
برخورد با خودروهای آالینده ،دودزا ،حادثهساز،
مخل امنیت اخالقی و دارای پالک مخدوش در
دستور کار پلیس راهور پایتخت است .به گزارش
فارس ،سردار محمدرضا مهماندار در ادامه تصریح
کرد :با توجه به نزدیک ش��دن به فصل زمستان
ای��ن طرح اجرا ش��ده و با خودروه��ای آالینده
و دودزا برخ��ورد میش��ود .وی گف��ت :برخورد
ب��ا خودروهایی که مرتکب تخلفات حادثهس��از
همچون س��رعت غیرمجاز ،س��بقت غیرمجاز و
حرکات مارپیچ شوند نیز در دستور کار است .این
مقام ارشد راهور پایتخت اعالم کرد :خودروهایی
که امنیت اخالقی را خدشهدار کنند مطابق قانون
با آنها برخورد الزم انجام میشود .سردار مهماندار
خاطرنشان کرد :برخورد با خودروهایی که فاقد
پالک یا دارای پالک مخدوش باشند نیز مطابق
قانون از جمله دیگر مواردی است که در این طرح
به آنها پرداخته خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران خبر داد

تشکیل پرونده
برای یک فروشگاه زنجیرهای

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران
از تش��کیل پرونده برای یکی از فروش��گاههای
زنجی��رهای در پایتخت خب��ر داد .محمدعلی
اس��فنانی ،مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان
تهران در ارتباط با گرانفروش��ی ش��رکتهای
لبنی اظهار داش��ت :ش��رکتهای تولیدکننده
محصوالت لبنی عالوه بر اینکه محصوالت خود
را گران میفروش��ند ،حتی زمانی که س��ازمان
حمایت از حقوق مصرفکننده برای آنها پرونده
تشکیل میدهد و به سازمان تعزیرات حکومتی
ارس��ال میکند ،در فاصله زمانی بین رسیدگی
به پرونده تا صدور حکم به گرانفروش��ی خود
ادام��ه میدهند .وی افزود :در همین راس��تا به
شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه صادر
شده است تا ضمن رسیدگی به پرونده تخلفات
ش��رکتهای تولیدکننده محص��والت لبنی،
دستور توقف تخلف را تا زمان قطعی شدن حکم
صادر کنند و مانع گرانفروشی شوند .اسفنانی
در ارتباط با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر
فروشگاههای زنجیرهای گفت :سازمان تعزیرات
حکومتی به طور ویژه بر فروشگاههای زنجیرهای
نظ��ارت دارد .وی گفت :گزارش تخلف یکی از
فروش��گاههای زنجیرهای پایتخت به س��ازمان
تعزیرات حکومتی اس��تان تهران ارسال و برای
این فروشگاه پرونده تشکیل شده است .مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد :این
فروشگاه برچسب قیمت کاالها را برمیداشت و
جای آن برچسبهای جدید با قیمتهای بیشتر
میچس��باند و اقدام به تغییر قیمتها میکرد.
اسفنانی گفت :به طور قطع اقدام این فروشگاه
زنجیرهای مصداق گرانفروشی و تخلف است و
با آن برخورد میشود.

