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اجتماعي

وطن امروز شماره 2681

نبضجامعه
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست خبر داد

برخورد با فروشندگان
سمندر ،مار آبی و الکپشت

پنجشنبه  23اسفند 1397

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در آستانه سال نو اعالم کرد

ترخیصخودروهای متخلف با پرداخت جریمه

آوای شهر
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر عنوان کرد

زمان ثبتنام طرح ترافیک
خبرنگاران

فرمانده نیروی انتظامی :کاروانهای راهیان نور از مبدأ تا مقصد اسکورت میشوند

فرمانده یگان حفاظت محیطزیس��ت گفت:
جریم��ه ف��ردی که یک س��مندر را ب��ه فروش
میرساند  ۳۰۰هزار تومان است .همچنین جریمه
فروش الکپش��ت  ۲۰۰هزار و مار آبی  ۱۰۰هزار
تومان است .به گزارش میزان ،سرهنگ جمشید
محبتخانی درباره فروش مارهای آبی ،س��مندر
لرستانی و الکپش��تها که در مغازهها در زمان
عید عرضه میشود ،گفت :فروش این  3حیوان در
هر تعداد و در هر جا جرم است .مردم در صورت
مشاهده فروش اینگونه حیوانات به سامانه ۱۵۴۰
اع�لام کنند .در مکانهایی ک��ه حدس میزنیم
افراد اقدام به فروش این گونهها میکنند حضور
مییابیم و با افراد متخلف برخورد میکنیم .جریمه
فردی که یک سمندر را به فروش میرساند ۳۰۰
هزار ،الکپش��ت  ۲۰۰هزار و مار آبی  ۱۰۰هزار
تومان اس��ت .وی ادام��ه داد :جریمه فروش این
حیوانات افزایش نیافته و باید میزان جرایم بهروز
ش��ود .این مبلغ در سال  ۹۴تعیین شده است و
اشکالی است که به یگان حفاظت وارد است .وی
در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه باید وقوع
این جرمها را گزارش کنند ،افزود :س��امانه اعالم
جرمهای محیطزیستی  ۱۵۴۰است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

کارت ملی قدیمی
تا پایان سال اعتبار دارد

ابوترابی با بیان اینکه حدود  ۱۲تا  ۱۵میلیون
نفر هنوز کارت هوشمند ملی خود را نگرفتهاند،
گفت :مهلت اعتبار کارت مل��ی قدیمی تا پایان
سال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سیفاهلل
ابوترابی ،س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال کشور
گفت ۱۲ :تا  ۱۵میلیون نفر از مردم در نوبت کارت
ملی هوشمند هستند و تاکنون آن را نگرفتهاند.
وی اف��زود :این افراد تا پایان س��ال مهلت دارند
به دفاتر پیش��خوان ،پست و ثبتاحوال مراجعه
و برای ثبتنام کارت هوش��مند ملی اقدام کنند.
سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کشور گفت :قرار
شده کارتهای کامال ایرانی تولید و صادر شود و
متقاضیان برای ثبتنام نگران دریافت کارت ملی
خود نباش��ند ،چراکه این افراد پس از ثبتنام تا
زمانی که کارت ملی هوشمند خود را نگرفتهاند
مش��مول ابطال کارت نمیشوند و ثبت احوال با
دستگاههای مختلف جهت استعالم مدارک آنها
هماهنگی کرده اس��ت .ابوترابی اف��زود :بنابراین
اعتب��ار کارت ملی قدیم تا پایان س��ال اس��ت و
جاماندگان باید هرچه سریعتر به دفاتر پیشخوان
و دفاتر پست مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده
و مراحل ثبتنام اقدام کنند .س��خنگوی سازمان
ثبت احوال کشور گفت ۴۷ :میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر ثبتنام خود را تا این لحظه تکمیل کرده ،برای
 ۴۴میلیون و  ۵۰۰هزار نفر کارت صادر ش��ده و
بیش از  ۴۴میلیون کارت نیز ارس��ال شده است.
وی گفت :متقاضی��ان بدانند هزینه صدور کارت
هوشمند ثابت است و گران نشده است ۲۰ ،هزار
توم��ان واریزی به خزانه و  ۱۱ه��زار تومان بابت
تصویربرداری ،اسکن انگشت و تحویل کارت است
و بیش از این مبلغ تخلف به حساب میآید.

استقرار تیمهای واکنش سریع
در  ۳۱استان

رئیس جمعیت هالل احمر ،تمهیدات در نظر
گرفته شده در طرح نوروزی  ۹۸را تشریح کرد.
ب ه گزارشایسنا ،علیاصغر پیوندی در رزمایش
بزرگ ترافیکی و خدمات سفر که در ضلع جنوبی
حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار ش��د ،با بیان
اینکه جمعیت هاللاحمر بر اساس وظیفه ذاتی
خود برای ترویج ایمنی و کمک به شهروندان در
طرح نوروزی امسال نیز حضور دارد ،خاطرنشان
کرد :جمعیت هاللاحمر در تمام صحنهها کنار
م��ردم خواهد ب��ود و خدماتی را به م��ردم ارائه
میکند .وی با اشاره به اینکه هاللاحمر  ۲۲روز در
طرح نوروزی در خدمت مردم خواهد بود ،اظهار
ک��رد 5 :هزار و  ۵۰۰امدادگر و نجاتگر در بیش از
 ۱۴۲۱پایگاه نوروزی در خدمت مردم خواهند بود
ک��ه در این مدت 3هزار و  ۵۰۰خودروی امدادی
در  ۱۴۲۱پایگاه ثابت نیز استقرار خواهند داشت.
پیون��دی همچنین از اس��تقرار تیمهای واکنش
سریع در  ۳۱استان تحت عنوان «تیمهای توانا»
خب��ر داد و در این باره گفت :همچنین  ۲۴امداد
هوایی نیز در این مدت در آمادهباش خواهند بود.

گ�روه اجتماع�ی :رئی��س پلی��س
راهنمایی و رانندگی ناجا اعالم کرد:
خودروهای��ی ک��ه به دلی��ل ارتکاب
تخلفات رانندگی توقیف ش��دهاند با
پرداخت جریمه از پارکینگ ترخیص
خواهند شد.
س��ردار س��یدکمال هادیانفر در
حاشیه رزمایش طرح نوروزی پلیس
با حضور در جمع خبرنگاران گفت :بر
اس��اس ابالغیهای که از سوی پلیس
صورت گرفته خودروهای دارای بیش
از یک میلیون توم��ان جریمه از ۲۸
اس��فند تا  ۱۷فروردینم��اه بهخاطر
باال بودن جریمه توقیف نخواهند شد.
وی درب��اره خودروهایی که در حال
حاضر در پارکینگ توقیف هس��تند
و امکان ترخیصشان نیست ،گفت:
خودروهای��ی ک��ه به دلی��ل ارتکاب
تخلف راهنمای��ی و رانندگی توقیف
شدهاند در صورتی که مالکانشان تا
 ۲۵اسفندماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند
این خودروها نیز ترخیص میشوند ،البته به شرط
آنکه فاقد دس��تور قضایی باشند .وی با بیان اینکه
بهترین روز ما روزی اس��ت ک��ه خودرویی جریمه
نش��ود ،درباره تمهیدات پلیس برای پنجش��نبه و
جمعه آخر س��ال و شلوغی معابر نیز گفت :در این
زمینه ابالغیههای الزم را انجام داده و تدابیر خاص
را نیز پیشبینی کردهایم .هادیانفر در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :در سالهای اخیر با اقدامات
انجام شده از سوی پلیس به سایر دستگاهها شاهد
ارتق��ای انضباط ترافیکی و افزایش س��طح آگاهی
اقشار مختلف جامعه در فرهنگ ترافیک بودیم که
امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد،
البته الزم است شهروندان با پلیس همکاری داشته
باشند .رئیس پلیس راهور ناجا درباره ارسال پیامک
تخلفات حادثهساز برای مالکان خودروها نیز گفت:

بزودی این پیامک به ش��کل
را از مبدأ تا مقصد همراهی و
لحظهای برای رانندگان ارسال رئیس پلی�س راهنمایی و رانندگی مشایعتمیکنند.
س��ردار حس��ین اشتری،
خواهد شد که میتواند ضمن ناج�ا :ب�ر اس�اس ابالغی�های ک�ه
پیشگیری از حوادث رانندگی ،از س�وی پلی�س ص�ورت گرفت�ه با اش��اره به انعقاد تفاهمنامه
از انباش��ت جرای��م و ایج��اد خودروه�ای دارای بی�ش از ی�ک می��ان نی��روی انتظام��ی و
بدهی معوق و ناشی از جرایم میلیون تومان جریمه از  ۲۸اسفند وزارت بهداشت ،اظهار داشت:
رانندگی ب��رای رانندگان نیز تا  ۱۷فروردینماه بهخاطر باال بودن پیشنویس ای��ن تفاهمنامه
تهیه شده و انشاءاهلل بزودی
جلوگیریکند.هادیانفراولویت جریمه توقیف نخواهند شد
پلیس راهنمایی و رانندگی در
امض��ا میش��ود .وی اف��زود:
سال آینده را کاهش تصادفات ،مدیریت الکترونیکی امید اس��ت این تفاهمنامه همکاری باعث سرعت
و هوشمند حوادث رانندگی و ارائه خدمات مطلوب در خدماترسانی به مردم بویژه در فرآیند انتقال
به شهروندان اعالم کرد.
مجروحان تصادفات به مراکز درمانی شود .رئیس
پلیس کشور گفت :با توجه به اینکه بخش اعظمی
■■اسکورت کاروانهای راهیان نور
عالوه بر این فرمانده ناجا در این مراس��م گفت :از تصادف��ات در  30کیلومت��ری ش��هرها اتف��اق
همزم��ان با اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق میافت��د ،نیروهای پلیس را در این نقاط متمرکز
دوران دفاعمقدس ،گشتیهای پلیس این کاروانها میکنیم .عالیترین مقام انتظامی کشور در پاسخ

به سوالی درباره همراهی گشتهای
پلیس در طول س��فر با کاروانهای
راهیان نور ،گف��ت :همکاری خوبی
میان نیروی انتظامی و ستاد راهیان
ن��ور وج��ود دارد؛ همزمان ب��ا اعزام
کاروانه��ای راهیان ن��ور به مناطق
دوران دفاعمق��دس ،گش��تیهای
پلیس ای��ن کاروانه��ا را از مبدأ تا
مقصد همراهی و مشایعت میکنند
تا انشاءاهلل ش��اهد حوادث ناگواری
نباشیم.
س��ردار اش��تری در پاس��خ ب��ه
این پرس��ش که کدام دستگاههای
مس��ؤول در رفع مش��کالت مربوط
به زیرساختهای جادهای کمکاری
میکنن��د ،اظه��ار داش��ت :نیروی
انتظام��ی برای کاه��ش تصادفات و
تلفات جادهای ،وظایف خود را انجام
میدهد ،از طرف��ی مطالبات الزم را
نیز از دستگاههای مسؤول در اینباره
دارد .وی افزود :با همکاری وزیر راهوشهرس��ازی،
عزمی جدی ب��رای رفع نقاط حادثهخیز ش��کل
گرفته به طوری که نقاط مزبور آشکارسازی شده
و بخش��ی از مشکالت مرتفع و انشاءاهلل در ادامه
نیز اقدامات الزم انجام میش��ود .عالیترین مقام
انتظامی کشور ادامه داد :تالش داریم با بهرهمندی
حداکثری از ظرفیتهای موجود ،اقداماتی جدی
برای کاهش تصادفات انجام دهیم ،البته معتقدیم
تحقق این مه��م ،نیازمند ع��زم همگانی و انجام
وظیفه درست همه دس��تگاههای مسؤول است.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سوال که
آیا همزمان با ایام نوروز ش��ماره تماس یا سامانه
تلفنی مشترکی از سوی دس��تگاههای امدادی و
خدماتی ارائه و اعالم میش��ود؟ پاس��خ داد :مردم
میتوانند گزارشات خود را با سامانه تلفنی  110به
پلیس انتقال دهند.

نمایندگان مجلس در واکنش به افزایش 20درصدی هزینههای خدمات شهری پایتخت در سال آینده در گفتوگو با «وطن امروز» عنوان کردند

شورای شهر همگام با مردم ،همراه با گرانی!

گپ و گفت س�احل عباس�ی :انتش��ار خبر
افزایش بهای تمام خدمات شهری
ت��ا حداکثر  20درصد در س��ال  ،98واکنشهای
گوناگونی را از سوی نمایندگان مجلس و همچنین
افکار عمومی جامعه به این تصمیم شورای شهر
تهران در پی داشت.
هر چند این شورا براساس برنامه هر ساله خود
با توجه به الیحه بودجه ارسالی از طرف شهرداری
درباره برنامههای شهر در س��ال آینده طرحریزی
میکند اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که
با توجه به شرایط این روزهای اقتصادی در جامعه
و ضرورت حمایتهای همهجانبه از مردم و اقشار
آسیبپذیر ،شایس��ته بود اعضای شورای شهر در
تصمیمهای خود به این موضوع مهم گوشه چشمی
داش��ته باشند ولی ش��واهد موجود نشان میدهد
انگار اینگونه نبوده اس��ت و تصمیم نهایی شورای
شهر پنجم بر مکلف کردن شهرداری برای افزایش
بهای تمام خدمات شهری در سال  98متمرکز شده
اس��ت .این موضوع را از نگاه تعدادی از نمایندگان
کمیسیونهای گوناگون مجلس بررسی کردهایم.
■■اقتضای زمان را در نظر بگیریم

در همی��ن ب��اره حبی��باهلل دهم��رده ،عضو
کمیس��یون آموزش مجلس با اشاره به فشارهای
ناش��ی از تورم اقتصادی بر مردم گفت :در شرایط
کنونی اقتصادی و فشارهای ناشی از آن بسیاری
از مردم در کالنشهرها و شهرهای کوچک و بزرگ
با مشکالت عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند،
افزایش نرخ مسکن و اجارهبها در شهرهای بزرگ
و کالنشهرهایی چون تهران منجر به جا به جایی
مردم از شمال شهر به مرکز ،از مرکز به جنوب و
از جنوب به حاشیه شهر شده است .افزایش تورم
و گران شدن کاالها موضوع نگرانکنندهای است
که نمایندگان مجلس با توج��ه به تبعات ثانویه
آن به دنبال جلوگیری از افزایشهای احتمالی و
تاثیرگذاری نرخ حاملهای انرژی بودند ،هر چند
افزایش نرخ حاملهای انرژی مصوبه رسمی بود اما
توجه به اقتضای زمانی کش��ور و نبود توان مردم
در رف��ع نیازهای مال��ی این موضوع را از س��وی
نمایندگان به تعویق انداخت.
■■مواظب ثبات روانی جامعه باشید

دهمرده با بیان اینکه افزایش خدمات شهری از
سوی اعضای شورای شهر در حال حاضر منطقی
و عقالنی نیس��ت ،افزود :به طور قطع نمایندگان
ش��ورای ش��هر تهران نیز به گرانیه��ا و رنجهای
معیش��تی مردم واقف هس��تند ،از این رو انتظار
تحمیل نشدن گرانیهای بیشتر به نام «خدمات
شهری» انتظار زیاد و دور از ذهنی از آنها نیست.
افزایش نرخ خدمات ش��هری که ه��ر از گاهی از
سوی برخی اعضای شورای شهر مطرح میشود،

که به فشارهای معیش��تی و تورم ناشی از برخی
بیتدبیریها واقف هس��تند ،این پرسش مطرح
میشود آیا اخذ پول از مردم در عبور از بزرگراهها
و تونلها قانونی اس��ت؟ مگر مردم مالیات شهری
خود را پرداخت نمیکنند؟ طرح چنین موضوعاتی
و افزایش فش��ار بر مردم در ش��رایط این روزهای
اقتصاد ،آیا در راستای صالح کشور است؟
■■شاهکار مدیریتی در بحران!

منجر به از دست رفتن آرامش مردم و نبود ثبات
روانی جامعه میشود.

■■برداشتن بار از دوش مردم

وی با تاکید بر اینکه مباحث عنوان شده نشان
از س��وءمدیریت در نبود شناخت از واقعیتهای
جامعه دارد ،تاکید ک��رد :افزایش قیمت خدمات
شهری یا عنوان کردن مباحثی از این نمونه نهتنها
کمک به توس��عه خدمات شهری یا رونق شهری
نیس��ت ،بلکه باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی
میشود که از منظر اخالقی ،روشی غیرمدیریتی
و به نوعی بیتدبیری است .انتظار میرود اعضای
ش��ورای پنجم با توجه به موضوعات روز و آگاهی
نسبت به انتخاب موضعگیری مناسب از تحمیل
فشارهای دیگر به مردم خودداری کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با
بیان اینکه انتظار همراهی و برداشتن بار از دوش
مردم منطقی اس��ت ،اظهار داش��ت :نمایندگان
ش��ورای ش��هر تهران نیز به این موض��وع واقف
هستند که درآمدهای مردم تناسبی با نرخ کاالها
و تورم ندارد و موضوعات گوناگونی که ناش��ی از
س��وءمدیریت داخلی است بر شهروندان تحمیل
ش��ده است .انتظار میرود در این شرایط ،اعضای
ش��ورای ش��هر با همراهی و
■■تأمی�ن مناب�ع از جیب
همدلی بیش��تر با م��ردم در بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با مردم هنر نیست
همچنین حجتاالسالم
صحنهه��ای خدمتگ��زاری توجه به شرایط این روزهای اقتصادی در
حاضر ش��وند و با اس��تفاده جامعه و ضرورت حمایتهای همهجانبه احمد سالک ،عضو کمیسیون
مناس��ب از ظرفیته��ای از مردم و اقشار آسیبپذیر ،شایسته بود فرهنگی مجلس با بیان اینکه
ش��هری و توزی��ع مناس��ب اعضای شورای شهر در تصمیمهای خود تامین مناب��ع مالی نهادهای
درآمدهای ش��هری ب��اری از به این موضوع مهم گوشه چشمی داشته دولت��ی از طری��ق فش��ار بر
دوش مردم بردارند ،نه اینکه باشند ولی شواهد موجود نشان میدهد مردم هن��ر نیس��ت ،گفت:
متاس��فانه به نظر میرس��د
ه��ر روز به انح��ای گوناگون انگار اینگونه نبوده است
به دنبال تحمیل هزینههای
برخی مدی��ران هنگامی که
شهری به شهروندان تهرانی باشند.
در ردههای مسؤولیتی قرار میگیرند به یک باره
و یک ش��به به دنبال راهکار حل آن با استفاده از
■■تحمیل هزین ه بر مردم!
حبی��باهلل دهم��رده ب��ا انتق��اد از تحمی��ل فشار بر مردم هستند .تامین منابع مادی سازمانها
هزینههای س��ازمانهای دولتی به م��ردم اظهار را به دوش مردم انداختن هنر مدیریتی نیس��ت،
داشت :تمام مدیران در هر رده مدیریتی موظف به بلکه بازی با امنیت روانی جامعه و ایجاد فشارهای
کمک به مردم و ایجاد زمینه برای عبور از گرانیها مضاعفی اس��ت که تبعات بسیاری برای جامعه و
و فائق آمدن بر مشکالت هستند .دولت ،مجلس نظ��ام به دنبال دارد .وی با طرح چند پرس��ش از
و ش��ورای ش��هر تهران در حال حاضر باید همراه اعضای شورای شهر ،خاطرنش��ان کرد :در حالی
و همدوش مردم باش��ند؛ هیچ سازمانی نمیتواند ک��ه انتظار م��یرود در مدیریت ش��ورای پنجم،
کمبود بودج��هاش را به گردن م��ردم بیندازد تا بس��یاری از پروژهه��ای بر زمین مان��ده و خاک
امورات خود را بگذراند .انتظار میرود سازمانهای خ��ورده بهرهب��رداری و خط��وط بالتکلیف مترو
نظارتی با سوءاس��تفادههای مدیریتی و ارگانی از راهاندازی ش��ود ،نهتنها خدمات شایان توجهی از
مردم برخورد کنند .نهادهایی چون شورای شهر شورای شهر مشاهده نشده ،بلکه اعضای شورای
اگ��ر به گرانیها دامن بزنند ق��دم در راه ناصوابی شهر در جلسات هفتگی یا در مصاحبهها بر گران
کردن خدمات ش��هری تاکید میکنند؛ در حالی
گذاشتهاند که بخشایشی در آن نیست.

بش��یر خالقی ،عضو کمیس��یون بهداش��ت و
درمان مجل��س با انتقاد از موض��وع گرانی بلیت
مترو خاطرنش��ان کرد :متاسفانه از زمان روی کار
آمدن اعضای شورای شهر پنجم تاکنون مباحث
گوناگونی از گرانی خدمات شهری تا پولی کردن
تونله��ا و بزرگراهها عنوان ش��ده اس��ت .آخرین
اظهارنظر برخی اعضای ش��ورای ش��هر مبنی بر
گرانی نرخ بلیت مترو تا مبل��غ  11هزار تومان از
شاهکارهای مدیریتی در بحران اقتصادی و تامین
نشدن وسایل حملونقل عمومی در کالنشهری
چون تهران اس��ت و باعث شگفتی است که این
موضوع بر چه اساسی عنوان شده است؟
عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس
با تاکی��د بر اینکه اعالم افزایش هزینهها به مردم
ناش��ی از ضعف مدیریتی است ،خاطرنشان کرد:
در حالی که انتظار میرود ش��هرداری و مدیریت
ش��هری تهران مانع مفاسد اداری شوند و رضایت
عمومی را با افزایش خدمات شهری دنبال کنند،
هر روز عنوان کردن گران ش��دن خدمات شهری
به چالشهای شهر تهران دامن میزند .در حالی
ک��ه افزایش حقوق  400هزار تومانی کارمندان و
کارگران هم نمیتواند تامینکننده بخش اندکی از
نیازهای معیشتی آنها باشد ایجاد تشویش ذهنی
در گران کردن بلی��ت مترو که یکی از مهمترین
وس��ایل حملونقل عمومی در تهران به ش��مار
م��یرود ،بیانگر ضعف مدیریتی ،نبود ش��ناخت
از واقعیته��ای جامعه یا عدم توجه به مس��ائل
اقتصادی و سیاسی جامعه است.
■■توسعهحملونقلعمومی

بشیر خالقی گفت :انتظار میرفت شورای شهر
پنجم با توسعه حمل ونقل شهری و افزایش ناوگان
اتوبوسرانی و واگنهای مترو ،خدمات قابل توجهی
در کاهش ترافیک و سهولت حملونقل به مردم
ارائه کند .در حالی که هیچ یک از این موارد انجام
نشده و شهر تهران با جمعیتی بالغ بر  10میلیون
نفر با مش��کالت گوناگونی در شهر دست و پنجه
نرم میکند ،شنیدن خبر گران شدن بلیت مترو یا
پولی کردن پلها ،زیرگذرها و اتوبانها به هیچوجه
به صالح جامعه نیست و مردم را دچار تنشهای
عصبی میکند؛ نیاز امروز جامعه ،آرامش و ثبات
روانی و امنیتی است.

لونقل
رئی��س کمیس��یون عم��ران و حم 
ش��ورای ش��هر ته��ران در ارتباط ب��ا میزان و
همچنین زمان ثبتنام طرح ترافیک خبرنگاران
در سال  ۹۸توضیحاتی را ارائه کرد.
محمد علیخانی با اش��اره به مصوب ه شورای
ش��هر تهران در ارتباط با طرح ترافیک س��ال
آینده ،به تس��نیم اظهار داشت :دستورالعمل
ط��رح ترافی��ک خبرن��گاران در کمیس��یون
لونق��ل و فرهنگی و
مش��ترک عمران و حم 
اجتماعی شورای شهر تهران تهیه شد .در این
دستورالعمل یک کارگروه پیشبینی شده است
که درباره نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران و
سهمیه آن تصمیمگیری میکند.
علیخانی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا
س��همیه خبرن��گاران در طرح ترافیک س��ال
آینده تغییر میکند؟ افزود :در این زمینه هنوز
تصمیمگیری نش��ده اس��ت اما بعید میدانم
سهمیه در نظر گرفته شده برای خبرنگاران در
طرح ترافیک سال آینده نسبت به سال جاری
کاهش یابد.
رئی��س کمیس��یون عم��ران و حملونقل
ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد :طرح ترافیک
خبرنگاران سال آینده نیز با تخفیف  90درصد
در اختیار آنها قرار خواهد گرفت ،ضمن اینکه
فرآین��د ثبتنام از خبرن��گاران متقاضی طرح
ترافیک خبرنگاری از طریق معاونت حملو نقل
و ترافیک شهرداری تهران انجام میشود.
وی درب��اره زم��ان ثبتن��ام از خبرنگاران
متقاض��ی در طرح ترافیک خبرن��گاری اظهار
کرد :زمان ثبتنام اوایل اردیبهش��تماه س��ال
آینده خواهد بود ،عالوه بر اینکه کارگروه اشاره
شده تاکید بر شفافسازی در فرآیند ثبتنام از
خبرنگاران در طرح ترافیک دارد و باید اسامی
خبرنگاران به همراه رسانه محل فعالیتشان در
سامانه حملونقل منتشر شود.
علیخانی اظهار کرد :کمیس��یون عمران و
حملونقل شورای ش��هر تهران امسال نیز به
صورت ویژه پیگیر انتشار اسامی خبرنگاران به
همراه نام رسانههایشان در سامانه شده بود که
متاسفانه مدیران معاونت حملونقل و ترافیک
ش��هرداری تهران تا امروز این کار را عملیاتی
نکردهاند .ش��ورای شهر تهران همچنان پیگیر
این موضوع است و این لیست باید منتشر شود
و در غیر این صورت دوباره به معاونت مربوط و
حتی شهردار تهران تذکر خواهیم داد.
کوتاه وگویا
«نیای��ش درخت��ان» نوش��ته مصطف��ی
رحماندوست و افسانه شعباننژاد به عنوان اثر
برگزیده نخستین دوره جایزه جهانی دوساالنه
کت��اب نهجالبالغ��ه معرفی ش��د .نخس��تین
دوره جای��زه جهانی دوس��االنه کتاب برگزیده
نهجالبالغه ،با هدف شناسایی آثار و نویسندگان
برتر و معرفی شایسته آنها بهعنوان جامعه علمی،
تشویق و حمایت از نویسندگان کتابهای برتر
و دیگر مترجم��ان ،مصححان و پژوهشگران،
همچنین تقویت روحیه و انگیزههای تحقیق و
پژوهش در حوزههای مرتبط با امام علی(ع) و
نهجالبالغه ،برگزیدگان خود را معرفی کرد.
با آغاز طرح «تخفیفات نوروزی» در سازمان
مدیری��ت میادین ش��هرداری ته��ران ،انواع
محصوالت در  243میدان و بازار میوه و ترهبار
س��طح ش��هر بین  10تا  40درصد ارزانتر از
سطح شهر عرضه میشوند .عالوه بر تخفیف
بین  20ت��ا  40درص��دی ان��واع میوهجات،
س��بزیجات و حبوبات ،در این طرح همچنین
در  21گ��روه محصوالت غذایی و بهداش��تی
نیز بین  10تا  40درصد تخفیف اعمال شده
است.
حمیدرض��ا تحصیل��ی ،رئی��س کارگ��روه
تخصص��ی س��اماندهی مش��اغل صن��وف و
فعالیتهای شهری شهرداریهای کشور گفت:
تالش خواهیم کرد ساماندهی دستفروشان با
رویکرد حمایتی اما در چارچوب قانون باشد.
بر همین اساس در این کارگروه یکپارچگی و
وحدت رویهای در کل کش��ور برای تشخیص
مصادیق دستفروشی و صنوف مزاحم تدوین
ش��د و به تصویب رس��ید و امروز روابط آن از
سوی وزارت کشور ابالغ شده است؛ ابالغی که
در این حوزه بسیار راهگشا بوده و باعث شده
وحدت رویه الزم شکل بگیرد.
محمدرض��ا دهداریپ��ور ،ش��هردار منطقه
 ۶ته��ران با اش��اره ب��ه تعامل ای��ن منطقه با
ش��هرداریها گفت :تفاهمنامهه��ای خوبی با
دانش��گاهها مخصوصاً پردی��س هنرهای زیبا
منعقد شده است و بدین ترتیب از دانشجوهای
حوزههای مختلف کمک میگیریم تا در حوزه
خدمات شهری به ما کمک کنند.

