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اجتماعي

وطن امروز شماره 2604

نبضجامعه
عضو کمیسیون قضایی مجلس خواستار شد

معرفی مهدهای متخلف
به دستگاه قضایی

چهارشنبه  21آذر 1397

جزئیات طرح جدید شورای شهر برای الزام شهرداری به کاهش حوزههای تابعه اعالم شد

حذف  ۲۵۰مدیر ارشد ،مشاور و قائممقام

آوای شهر
مدیرعامل میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران خبر داد

توزیع گوشت منجمد با کارت ملی

طرح جدید یکشنبه هفته آینده در دستور کار شورای شهر قرار میگیرد

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون حقوقی و
قضایی مجلس از بهزیس��تی خواست مهدهای
کودکی را که مانع ورود بازرس��ان این س��ازمان
میش��وند بالفاصله به دس��تگاه قضایی معرفی
کند .یحیی کمالیپ��ور در واکنش به اظهارنظر
مدیرعامل سازمان بهزیستی استان تهران مبنی
بر اینکه تخلفهای��ی در برخی مهدهایکودک
اتفاق میافتد اما به بازرس��ان این سازمان مجوز
ورود به این مراکز داده نمیش��ود ،به خانه ملت
گف��ت :هر صنف��ی که تصمیم بگی��رد مرکزی
تاس��یس کرده و عه��دهدار بخش��ی از خدمات
عمومی کش��ور شود ،باید از مسیر قانونی مجوز
دریافت کند و این امر قابل پذیرش نیس��ت که
موسساتی بدون اخذ مجوز قانونی به ارائه خدمات
عمومی بپردازند .نماینده مردم در مجلس گفت:
در حوزه نگهداری از اطفال به دلیل اینکه ذهن
آنها مهیای فراگیری هر چیزی است و این امکان
وج��ود دارد که موضوع��ات فراتر از آنچه باید به
اطفال آموزش داده شود ،مطرح شده یا رفتاری
از برخی متولیان س��ر بزند که مغایر با شئونات
اس�لامی باش��د ،به طور طبیعی بای��د فعالیت
موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند تحت
نظارت ،کنترل و مدیریت یک مجموعهای باشد.
عضو هیات رئیسه کمیس��یون قضایی مجلس
تاکید کرد :بازرسان سازمان بهزیستی میتوانند
ک وارد شوند و اگر این مراکز امور
به مهدهایکود 
مرتبط با وظایف این سازمان را انجام میدهند،
نباید مانع ورود آنها شوند ،بنابراین چنانچه مانع
از ورود بازرسان شدند باید از این موضوع گزارش
تهیه شده و به دس��تگاه قضایی اعالم شود تا با
مجوز قضایی از این مراکز بازدید کنند.
دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد

اختالف پرداختی پزشک و پرستار
تا  ۱۰۰برابر

دبیرکل خانه پرس��تار ،اخت�لاف پرداختی
پرس��تاران و پزش��کان را ناعادالن��ه دانس��ت و
گفت :س�لامت یک کار تیمی است .به گزارش
مهر ،محمد ش��ریفیمقدم در جمع دانشجویان
پرس��تاری مش��هد اظهار داش��ت :اختالف در
پرداختیهای پزشکان و پرستاران حتی به ۱۰۰
برابر نیز رسیده است که این پدیده منحصربهفرد
ب��وده و در هیچ جای دنیا چنین اختالفی معنا
ندارد .وی افزود :س�لامت یک کار تیمی اس��ت
و امروز دنیا به س��ویی رفته است که این روش
مدیریت را قبول نمیکند ،لذا باید دانش��جویان
و جامعه پرس��تاری تحلیل ،نقد ،پرسشگری و
روش��نگری را برای تحقق مطالباتشان داشته
باش��ند .دبی��رکل خانه پرس��تار با بی��ان اینکه
پرس��تاری باید جایگاه واقعی خود را در کش��ور
بهدست آورد ،افزود :حوزه سالمت با بیتوجهی
به پرستاری نهتنها مش��کالتش حل نمیشود،
بلکه مشکالتش حادتر میشود و مردم و بیماران
بیشتر از هر کس از این شرایط آسیب میبینند.
شریفیمقدم با اشاره به کمبود نیروی پرستار در
کش��ور گفت :در اروپا به ازای هزار نفر جمعیت
۱۰پرستار فعالیت دارد و این نسبت در ایران 1/5
به ازای هزار نفر جمعیت است .وی نسبت پرستار
به جمعیت در کشور ترکیه را  2/6به ازای ۱۰۰۰
نفر جمعی��ت عنوان کرد و اف��زود :این درحالی
اس��ت که کشورهای عراق و سوریه با  1/8و 2/9
نیروی پرستار به ازای هزار نفر جمعیت جایگاهی
باالتر از کشور ما دارند .دبیرکل خانه پرستار در
پایان اظهار داشت :هماکنون  ۶۰هزار دانشجو در
گروههای پرستاری مشغول تحصیل هستند.
کوتاه و گویا
کارگاه آموزش��ی با عنوان «آزمایش��گاه شهر
هوش��مند ،زیرس��اخت ن��وآوری» در همایش
بینالمللی «ته��ران هوش��مند» در برج میالد
برگزار ش��د .دیمیتری کاراندای��ن ،مدیر پروژه
آزمایشگاه ش��هر هوشمند مسکو در این کارگاه
آموزش��ی درباره ش��یوههای مدیری��ت در این
ش��هر و ساختارهای حاکم بر آن توضیح داد .در
این کارگاه ،کارانداین ،شناس��ایی و جمعآوری،
هزینهه��ای نگه��داری و م��دل درآمدزای��ی از
دادهها را تش��ریح کرد و گفت :مدلهای نوآوری
در  2قالب باز و بس��ته تعریف ش��ده اس��ت که
در نوع باز ،ارتباط و همکاری با اس��تارتآپها،
شتابدهندهها ،دانش��گاهها و شرکتهای نوآور
تعریفشده و ثمربخش خواهد بود.

گ�روه اجتماع�ی :خزانهدار ش��ورای
ش��هر تهران با اش��اره به حذف ۲۵۰
پست س��ازمانی اعم از مدیران ارشد،
مش��اوران و قائممقامها گفت :طرح
این موضوع در دس��تور کار قرار دارد
و امیدواری��م هر چه زودتر در صحن
شورا به تصویب برسد.
به گزارش تس��نیم ،سیدحس��ن
رس��ولی با اش��اره ب��ه ط��رح الزام
ش��هرداری تهران به ادغام و کاهش
حوزههای معاونت و حذف پستهای
قائممقام یا جانشین یا مشاور در تمام
واحدهای ستادی ،مناطق ،سازمانها
و شرکتهای تابعه اظهار داشت :نوبت
بررسی این طرح در صحن علنی شورا
یکشنبه هفته آینده خواهد بود و این
در حالی اس��ت که در  16تا  17ماه
گذشته با تصویربرداری از شهرداری
تهران ب��ا توجه به گ��زارش تغییر و
تحولی که نجفی شهردار وقت تهران ارائه دادند ،در
کمیسیون برنامه و بودجه شورا به تصویری از شرایط
جاری و ساری نظام مدیریت شهری رسیدیم .وی
تصریح کرد :از  22خرداد تا ابتدای شهریور  ،96به
مدت  3ماه برای جابهجایی شورای چهارم و پنجم
فرص��ت بود و در این زمان با الویری نشس��تهای
گوناگونی داشتیم و میتوان گفت شورای پنجم در
تصویربرداری از اوضاع سازمان شهرداری وضعیت
خوبی دارد و بر اساس تقسیم کار ،موضوع سازمان
مدیریت و نیروی انسانی در  2حوزه مقرراتگذاری
و نظارت برعهده کارگروه س��ازمان تش��کیالت و
نیروی انسانی اس��ت که مسؤولیت این کارگروه با
بنده است.
■■ساماندهیزیرمجموعههایشهرداری

خزانهدار شورای شهر تهران گفت :ساماندهی
زیرمجموعهه��ای ش��هرداری ش��امل  2بخ��ش
س��ازمانها ،ش��رکتها و موسس��ات وابس��ته به
نیمکت محس�ن پورع�رب :نزدی��ک به
 3م��اه از آغ��از س��ال تحصیلی
جدید گذش��ته اس��ت و یک��ی از وعدههای وزیر
آموزشوپرورش درباره ممنوعیت ارائه کتابهای
کمک درس��ی در مدارس در حال محقق ش��دن
است.
در آغاز س��ال تحصیلی بود که پس از حرف و
حدیثهای فراوان درباره اس��تفاده از کتب کمک
درسی و برگزاری آزمونها در مدارس ،سیدمحمد
بطحای��ی با ابال غ آییننامهای اس��تفاده از کتب و
آزمونهای کمک��ی را در مدارس ابتدایی ممنوع
اع�لام کرد و ق��رار بر این ب��ود چگونگی برخورد
با مدی��ران متخلفی که ابال غ آییننامه رس��می
آموزشوپ��رورش را ب��ا روشه��ای گوناگون در
اصط�لاح دور میزنند و تبعیت نمیکنند ،اعالم
ش��ود .بتازگی رضوان حکیمزاده ،معاون ابتدایی
وزی��ر آموزش و پ��رورش که این روزها از س��وی
بطحایی مس��ؤولیت مس��تقیم نظارت بر اجرای
ن آییننامه را دارد ،در گفتوگو با «وطنامروز»
ای 
ن آییننامه و نوع
جزئیات بیشتری از نحوه اجرای ای 
نظارتها را تشریح کرده است.
معاونت ابتدایی وزارت آموزشوپرورش درباره
نتیجه گزارشهای میدانی گفته است :گروههایی
را برای بازدید از مدارس تمام مناطق تهران اعزام

آژیر

■■حذف پستهای غیرضرور

شهرداری و ساختار سازمانی
■■اصالح سازمانها
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
خ��ود ش��هرداری و مناط��ق خزانهدار ش�ورای ش�هر :س�اماندهی
و نواح��ی اس��ت و یک��ی از زیرمجموعههای ش�هرداری ش�امل  2تشکیالت گسترده شهرداری از
چالشهای مهم ش��هرداری بخش سازمانها ،شرکتها و موسسات  2مرجع قانونی تبعیت میکند،
پایتخ��ت نامناس��بب��ودن وابس�ته ب�ه ش�هرداری و س�اختار گفت :شرکتها و سازمانهای
س��اختار س��ازمانی با ش��رح س�ازمانی خود ش�هرداری و مناطق و وابس��ته به شهرداری بر اساس
وظایف و ماموریتهاس��ت و نواحی است و یکی از چالشهای مهم قانون تجارت فعالیت میکنند
در چنین ش��رایطی از لحاظ ش�هرداری پایتخ�ت نامناس�ببودن اما شهرداری از آییننامه اداری
تجربه فنی ،نظام گردش کار س�اختار س�ازمانی با ش�رح وظایف و و اس��تخدامی و قانون مصوب
س��ال  58تبعی��ت میکن��د
به دلیل بزرگ��ی بیش از حد ماموریتهاست
سازمان با کندی مواجه شده
و اگ��ر ش��هرداری ب��ه دنبال
است .رس��ولی گفت :امروز با وجود فعالیت دفاتر کارآمدسازی و نظارت بر مجموعه است ،باید در این
الکترونیکی حداقل زمان دریافت پروانه ساختمانی دو بخش که به صورت مجزا از هم پیگیری شدهاند،
 9ماه است ،بنابراین نظام گردش کار صریح ،شفاف حد قابل قبولی از یکپارچگی را میسر کنیم؛ در این
و سالم اهمیت زیادی دارد و سرعتبخشی به کار راس��تا طی  18ماه اخیر اصالح سازمانی در دستور
بدون توزیع مسؤولیتها و بازنگری در حد و اندازه کار قرار گرفته که سازمان ورزش به صورت پایلوت
سازمان میسر نمیشود.
بررسی شد.
معاونت آموزشوپرورش شیوه برخورد با اجرا نشدن طرح ممنوعیت کتابهای کمک درسی
را تشریح کرد

تنبیههای پیشبینی شده برای مدیران متخلف

حکیمزاده :تذکر و درج در پرونده و جابهجایی مدیران از تنبیههای درنظر گرفته شده است

کردی��م و به ص��ورت انتخابی از برخ��ی مدارس
اعم از دولت��ی و غیردولتی و هیات امنایی بازدید
داش��تیم که گزارش این بازدیدها را خدمت وزیر
آموزشوپ��رورش ارائه کردیم .وزیر پس از مطالعه
گزارش دستور تشکیل یک جلسه فوری با حضور
مرکز ارزیابی عملکرد و رس��یدگی به ش��کایت و

ن خود را دادند .در این
همچنین  2نفر از مش��اورا 
جلسه ابعاد گوناگون موضوع بررسی و جمعبندی
شد .بنا بر اظهارات وی ،در بازدیدهایی که داشتیم
بس��یاری از مدارس ممنوعیت برگزاری آزمونها
و ورود کتب کمک درس��ی به مدرس��ه را رعایت
میکنند اما تخلفهایی نیز مش��اهده شد که در

خزان��هدار ش��ورای ش��هر ته��ران
همچنی��ن گفت :پیشف��رض من به
عنوان ط��راح این طرح که با  16امضا
آماده شده ،این است که طی سالهای
اخیر شهرداری بیش از حد فرب ه شده و
باید تعداد حوزههای معاونت از  9حوزه
فعل��ی که برخی غیرمصوب هس��تند
تا  6حوزه کاهش داده ش��ود ،چرا که
ماموریتهای اصلی شهرداری بیش از
 6سطح نیست و باید شهرداری نسبت
به حذف پستهای غیرضرور اقدام کند.
از نظر من برخی از این پس��تها فاقد
ش��رح وظای��ف و ماموریتهای خاص
هستند .رس��ولی با اش��اره به آخرین
وضعی��ت انتخ��اب مدیرعام��ل بانک
ش��هر گفت :این مجموعه هماکنون با
سرپرست اداره میشود که حدود  7ماه
از آن میگذرد و بانک شهر متعلق به 8
کالنشهر است ،بنابراین شهرداری تهران در این بانک
سهامدار است و مثل یک سهامدار میتواند در مجمع
این بانک اظهارنظر کند و در واقع این بخش مستقیما
به شورای شهر تهران مربوط نمیشود.

■■حذف  250مدیر ارشد

وی خاطرنش��ان کرد :ما در بودجه سال  97برای
شهرداری تهران تکلیف کردیم طی سال جاری تعداد
کارکنان را  6درصد کاهش دهد و البته این اجازه را به
شهرداری دادیم که از طریق آزمون  3درصد به تعداد
کارکنان خود بیفزاید .وی با اش��اره به اینکه حداقل
 250مدیر ارشد اعم از مشاور ،قائم مقام و در سطوح
مناطق ،سازمانها و شرکتهای شهرداری بر اساس
طرح الزام ش��هرداری تهران به حذف این پس��تها،
حذف خواهند شد ،گفت :این طرح به تعبیر کارکنان
مربوط به مراتب باالی س��ازمان است ،البته موظفیم
اگر کارگر یا کارمندی در راستای کوچکسازی تعدیل
میشود ،تالش کنیم در بازار کار فعال شود.
برخی مناطق حجم تخلفات بیشتر بود ،در همین
باره برای مدارس��ی که ابالغی��ه را اجرا میکنند
اقدامهای تشویقی در نظر گرفتیم که در آیندهای
نزدیک موارد را اعالم خواهیم کرد.
■■پاسخ به تخلف با تنبیه

حکی��مزاده اف��زود :وزی��ر آموزشوپ��رورش
مسؤولیت مس��تقیم نظارت بر مدارس در جهت
اجرای این ابالغیه را به معاونت ابتدایی س��پردند.
به همین دلیل جلس��ات توجیه��ی را با معاونان
آموزش ابتدایی سراس��ر کشور ،روسای مناطق و
مدیران مرتبط با مقطع ابتدایی در آموزشوپرورش
استانهاداشتیم.
در این جلس��ات از آنها خواس��تیم به عنوان
بازوه��ای اجرای��ی در اجرای دس��تورات جناب
وزی��ر فعالیت کنند ،ضمن اینکه اگر الزم باش��د
آموزشهای��ی را ب��رای معاونان آم��وزش ابتدایی
خواهیم داشت .وی خاطرنشان کرد :هر تخلفی که
از سوی مدیران مربوط گزارش شود با تنبیههای
پیشبینی شده پاسخ داده خواهد شد .معاون وزیر
آموزشوپرورش در تشریح تنبیههای پیشبینی
ش��ده برای متخلفان تصریح ک��رد :نوع تنبیهها
بستگی به نوع تخلف دارد اما برخی تنبیههای در
نظر گرفته شده ش��امل تذکر و درج در پرونده و
حتی جابهجایی مدیران متخلف میشود.

کشف  ۷میلیارد اموال مسروقه از انبارهای یک مالخر

گروه اجتماعی :معاون مبارزه با س��رقت وسایلنقلیه پلیس آگاهی
ته��ران از دس��تگیری مالخری حرفهای خبر داد که در بازرس��ی از
چندین انبار بزرگ متعلق به وی بیش از  ۷میلیارد تومان انواع اموال
مسروقه کشف شد.
به گزارش تسنیم ،سرهنگ کارآگاه شمسالدین میرزکی با اعالم
خبر بازداش��ت مالخر میلیاردی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد:
متهم فردی  50ساله دارای چندین فقره محکومیت کیفری به اتهام
خرید و فروش اموال سرقتی و پرونده مفتوح در دادسرای ناحیه 34
است و با قرار وثیقه آزاد بوده است .وی افزود :چهاردهم آذرماه سال
جاری در تحقیقات صورت گرفته مش��خص شد متهم همچنان در
زمینه خرید و فروش اموال سرقتی فعالیت دارد ،از این رو حدود 2
هفته متهم و انبارهای وی تحت نظر قرار گرفت .میرزکی خاطرنشان

کرد :با قطعی ش��دن خرید و فروش اموال سرقتی توسط این متهم
سابقهدار ،با اخذ دستور قضایی از شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه
 34ته��ران در یک عملیات غافلگیرانه ،متهم دس��تگیر و به پلیس
آگاهی انتقال داده ش��د .معاون مبارزه با سرقت وسایلنقلیه پلیس
آگاهی تهران با اش��اره به اینکه متهم در ابتدا منکر هر گونه خرید
و فروش اموال سرقتی و نگهداری اینگونه اموال مسروقه بود ،گفت:
از  6مخفیگاه مالخر در خیابان قزوین (س��اختمانی دو طبقه با یک
طبقه زیرزمین پر از اموال سرقتی) ،هاللاحمر ،سعادتآباد ،خاوران،
حکیمیه و تهرانپارس مقادیر زیادی اموال مسروقه از قبیل  250طاقه
پارچه و چرم ،کتابهای خطی نفیس و قدیمی ،البسه ،دریل ،سنگ
فرز ،چادرهای مس��افرتی ،لپتاپ ،دوربین فیلمبرداری ،موتوربرق،
جاروبرقی و سرویسهای آشپزخانه به ارزش تقریبی حدود  7میلیارد

پایتخت گ�روه اجتماع�ی :رئی��س مرکز
توس��عه پیش��گیری و درم��ان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از افزایش ظرفیت
نگهداری معتادان متجاهر در تهران تا پایان سال
خبر داد و گفت 16 :س��رپناه از س��وی س��ازمان
بهزیستی برای پذیرش افراد بیخانمان در سطح
شهر تهران آماده شده است.
فرید براتیس��ده درب��اره همکاری س��ازمان
بهزیس��تی و ش��هرداری تهران ب��رای نظارت بر
گرمخانهه��ا و سامانس��راهای ش��هرداری تهران

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی انتقاد کرد

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا عنوان کرد

صدور حکم تخریب پل هوایی
پاالدیوم

رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
ش��ورای ش��هر تهران درباره تخلفات پاالدیوم
در منطق��ه یک گفت :ش��عبه ب��دوی رأی به
جمعآوری س��اختمان جنوبی و پل هوایی در
محدوده این بنا صادر کرده است.
به گزارش تس��نیم ،محمد ساالری با اشاره
به پیگیریهای ش��ورای ش��هر ته��ران درباره
تخلفات مجموعه پاالدیوم در منطقه یک اظهار
داش��ت :تخلفات این ساختمان به کمیسیون
ماده  100ارس��ال شده و ش��عبه بدوی بعد از
بررسی کارشناسی رای به جمعآوری و تخریب
ساختمان جنوبی و جمعآوری تونل و پل هوایی
داده است .وی تصریح کرد :مالک این مجتمع
نیز نس��بت به رای صادر شده اعتراض کرده و
در واقع این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گرفته
اس��ت و طی  20روز آین��ده رای نهایی صادر
خواهد شد.
س��االری با بی��ان اینکه متاس��فانه فرآیند
رس��یدگی به صدور رای تخلفات ساختمانها
بویژه س��اختمانهای بزرگمقی��اس از جمله
پاالدیوم طوالنی اس��ت ،اظهار داش��ت :مردم
انتظار دارند هر چه زودتر به این موارد رسیدگی
شود.
رئیس کمیس��یون شهرس��ازی و معماری
ش��ورای شهر تهران در پایان گفت :پیشبینی
میش��ود طی  2هفته آت��ی رای نهایی درباره
پاالدیوم در منطقه یک صادر شود.
رئیس پلیس راهور تهران خبر داد

ممنوعیت تردد کامیون
در  ۲منطقه پایتخت

تومان کش��ف شد .وی با اش��اره به اینکه مالخر از نظر مالی در رفاه
کامل اس��ت و دارای چندین منزل ویالیی در مناطق مختلف شهر
تهران اس��ت ،افزود :مالخر در اعترافات خود مدعی است از حدود 5
سال پیش در این حوزه فعالیت داشته است.

تعطیل شدن مراکز نگهداری معتادان
به ایلن��ا گفت :در حال حاضر مس��ؤولیتی درباره
گرمخانههای شهرداری نداریم اما چندین جلسه
با مدیران ش��هرداری برگزار کردیم و قرار ش��د به
نوعی با ش��هرداری درب��اره گرمخانهها همکاری
کنیم .رئیس مرکز توس��عه پیش��گیری و درمان
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری

مدیرعامل میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در
میادین با قیمت  ۲۸هزار تومان خبر داد .سعید
راد ،مدیرعامل میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه توزیع
گوشت قرمز در میادین میوه و ترهبار به فارس
گفت :گوش��ت منجمد در  22می��دان ترهبار
ش��هرداری با کارت ملی توضیع میشود .وی
درباره دلیل این اقدام گفت :برای کوتاه کردن
دست دالالن ،این تدبیر اندیشیده شده است .به
گفته س��عید راد ،هر نفر با کارت ملی میتواند
در هفته  3بار به میادین مراجعه کرده و هر بار
 ۲کیلو گوشت با قیمت  28تا  29هزار تومان
خریداری کند .سعید راد همچنین از برگزاری
یازدهمین جش��نواره ارگانیک تهران از  22تا
 30آذر در بوس��تان گفتوگو خبر داد و گفت:
قصد ما حمایت از کاالی ایرانی است و در این
جشنواره  120شرکت حضور دارند .مدیرعامل
سازمان میادین میوه و ترهبار در باره برنامههای
میادین میوه و ترهبار در ش��ب یلدا ،گفت :انار
و هندوان��ه در تمام بازارها با نرخ مصوب توزیع
میشود و همچنین در میادینی که غرفه آجیل
داری��م،آجیل ش��ب یلدا با  22ت��ا  30درصد
پایینتر از قیمت بازار عرضه میشود.

از صحبتهای��ش تصری��ح کرد :بی��ش از  8هزار
ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر از سوی سازمان
بهزیستی در تهران ایجاد شده است اما مراکز بهاران
شهرداری به صورت تعطیل و نیمهتعطیل است و
اگر هم اس��تفاده شود نزدیک به  500تا  600نفر
ظرفیت دارند ،در حالی که طبق قانون برنامه ششم

و مصوبات شورای اجتماعی کشور ،شهرداری باید
در زمینه کارتنخوابها ،معتادان متجاهر و افراد
بیخانمان فعالیت بیشتری داشته باشد .وی گفت:
معتقدم باید به صورت روش��ن و شفاف مشخص
ش��ود ای��ن منابع به چه اش��خاصی داده ش��ده و
چگونه هزینه ش��ده اس��ت ،چراکه ب��ا این منابع
میت��وان اقدامات زیادی انج��ام داد .اگر به بخش
غیرخصوصی نیز واگذار ش��ده است نظارت از این
مراکز را به سازمان بهزیستی بسپارند تا بر اساس
پروتکلهای سازمان بهزیستی نظارت انجام شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از
ممنوعیت ورود کامیون به معابر مناطق یک و
 ۳شهرداری تهران خبر داد.
س��ردار محمدرضا مهماندار در این باره به
ایس��نا گفت :تردد کامیونه��ا در طول روز در
سراس��ر تهران ممنوع اس��ت و کامیونها تنها
میتوانند در روزهای عادی از س��اعت  ۲۲تا ۶
صبح و در روزهای تعطیل از س��اعت  ۲۴تا ۶
صبح در معابر تهران تردد کنند .وی افزود :اما
این ممنوعیت برای کامیونها در مناطق یک
و  ۳ش��هرداری تهران  ۲۴س��اعته بوده و هیچ
کامیونی در طول شبانهروز اجازه تردد از معابر
این مناطق را ندارد.
رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ خاطرنشان کرد :کامیونهایی که قصد
ورود به این مناطق را دارند ،ابتدا باید با مراجعه
به معاونت حملونقل شهرداری درخواست خود
را طرح کنند تا پس از موافقت پلیس و دریافت
مجوز امکان تردد پی��دا کنند .مهماندار افزود:
درصورت تردد بدون مجوز کامیونها ،ماموران
پلیس نسبت به اعمال قانون آنها اقدام خواهند
کرد.

