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اجتماعي

وطن امروز شماره 2715

یکشنبه   22اردیبهشت 1398

امداد

آوای شهر

تخفیفمالیاتیدربافتهایفرسوده

معاون معماری و شهرس��ازی شهردار تهران
از تخفی��ف  ۵۰درصدی مالی��ات نقلوانتقال در
بافتهای فرسوده بهعنوان تسهیالت جدید برای
تحول و رونق نوس��ازی بافتهای فرس��وده خبر
داد .عبدالرضا گلپایگانی در گفتوگو با تس��نیم،
با بیان اینک��ه تخفیف عوارض ساختوس��از در
بافتهای فرس��وده برای س��ال جاری نیز تمدید
ش��ده است ،ادامه داد :بر این اساس افرادی که در
بافت فرسوده واحد مسکونی یا  20مترمربع واحد
تجاری تخریب و نوس��ازی کنند ،عوارضی برای
ساختوساز پرداخت نمیکنند .وی تصریح کرد:
در ضواب��ط و مقررات هم تخفیفهای خاصی در
ل هستیم.
بافت فرسوده قائ 

توزیعطرحترافیکازآخراردیبهشت

دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان
استفاده از سهمیه ویژه طرح ترافیک خبرنگاری با
اش��اره به افزای��ش میزان ش��ارژ کارتبلیتهای
رایگان گفت :تالش میکنیم طرحهای ترافیک تا
آخر اردیبهشت میان خبرنگاران توزیع شود .فرهاد
خوانس��اری در گفتوگو با فارس ،افزود :نماینده
عکاس��ان مطبوعات��ی و نماین��ده روزنامهنگاران
اس��تان تهران همچنین نماینده مدیران مسؤول
رسانههای غیردولتی در جلسات ویژه برای بررسی
نحوه توزیع مناسب طرح ترافیک میان رسانهها
حضور دارند .از سوی دیگر مدیر واحد ساماندهی
محدودهها و طرحهای ترافیک از آغاز اجرای طرح
ممنوعیت تردد در محدوده زوج و فرد براس��اس
پالک از تیرماه خبر داد .به گزارش ایس��نا ،عمار
سعیدیانفر درباره زمان پیادهسازی طرح عوارض
زوج و ف��رد گف��ت :طرح کاهش آلودگ��ی هوا از
تیرماه اجرا میشود و تعرفه آن نصف طرح ترافیک
خواهد بود و شهروندان میتوانند در هر فصل ۲۰
روز به این مناطق رایگان تردد کنند و پالک آنها
مهم نیس��ت .وی افزود :برای استفاده از این ۲۰
روز ،باید در سامانه  mytehran.irثبتنام کنند
تا تردد آنها قابل رصد و اجرا باشد.

برکناری مدیر متخلف
صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری
از برکناری یک مدی��ر متخلف با حقوق بیش از
 ۳۰میلی��ون تومان در ماه خب��ر داد .به گزارش
مه��ر ،س��یدمیعاد صالح��ی ،مدیرعام��ل جدید
صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی توئیتری
اعالم کرد :طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق
بازنشستگی ،دریافتی خالص س��ال  ۹۷مدیران
عامل دو هلدینگ ،با وجود ضعیف و پرحاش��یه
ب��ودن ،ماهان��ه بیش از  ۳۰میلی��ون تومان بوده
اس��ت .وی افزود :همه بدانند در دف��اع از حق و
سرمایه بازنشس��تگان و جلوگیری از ویژهخواری
با احدی تعارف نداریم .اولین مدیرعامل متخلف
برکنار شد.

توزیع سبد کاال
در مناطق محروم

افزایش غیرمنطقی قیمت کرایه تاکسی باز هم ضعف نظارتی مدیریت شهری را عیان کرد

راننده تاکسی ناراضیتر از مسافر!

گ�روه اجتماعی :هزینه سفرهای درونشهری نسبت
به سال گذشته به صورت اسمی  20درصد و حقیقی
بین  22تا  44درصد افزایش داشته است .شرایطی که
باعث نارضایتی ش��هروندان شده و جالب آنکه در آن
سوی ماجرا رانندگان هم ناراضیاند!
به گزارش «وطنامروز» شورای شهر تهران مانند
سنوات گذشته در ابتدای سال جاری هزینه حمل و
نقل عمومی از جمله تاکسی را افزایش داد .این افزایش
 20درصدی نه تنها باعث ناراحتی مسافران شد ،بلکه
نارضایتی رانندگان را هم در پی داشت .آنها معتقدند
با توجه به افزایش قیمت قطعات خودرو و هزینههای
معیشتی این  20درصد هیچ دردی از آنها دوا نمیکند.
با در نظر گرفتن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت
و تامین اجتماعی ،افزایش  20درصدی کرایهها برای
رانندگان تاکسی با تمام س��ختیهایی که دارند اگر
نگوییم ناچیز اس��ت ،آنچنان هم چش��مگیر نیست.
یهای آنالین ،عرصه را بر
از س��وی دیگر ظهور تاکس 
تاکسیهای سنتی تنگ کرده است .از این رو با توجه
به کوچک شدن بازار تاکس��یداران سنتی ،خدمات
لونقل درونشهری
ویژه شهرداری به فعاالن حوزه حم 
ضروری به نظر میرسد .ایجاد صندوق بازنشستگی،
اعط��ای کاالهای مصرف��ی خودرو مانند الس��تیک،
روغن موتور و ،...تسهیالت تعویض خودروی فرسوده
و اقداماتی از این دس��ت میتواند تا حدودی رضایت

رانندگان را جلب کند .در این میان مشکل همیشگی
و قدیمی تاکسیداران بقیه پول کرایه است! آنها منتقد
رقمهای غیر رند مصوب ش��ده هس��تند و در همین
راس��تا در برخی خطوط رقم کرایه را با اجازه سازمان
تاکسیرانی به سمت باال رند کردهاند؛ اقدامی که باعث
انتقاد شدید اعضای شورای شهر شده است.

■■سردرگمیمسافران!

محمدعل��ی کرون��ی ،دبیر کمیس��یون عمران و
لونقل شورای شهر تهران در این باره گفت :ضعف
حم 
سازمان تاکسیرانی در حوزه اجرا و نظارت بر نرخهای
جدید خطوط تاکسیرانی باعث سردرگمی مسافران
ش��ده اس��ت .کرونی با اش��اره به افزایش غیرقانونی
کرایههای تاکس��ی زیر س��ایه ضعف نظارت سازمان
تاکس��یرانی ،گفت :سال جاری س��ازمان تاکسیرانی
الیح��ه نرخ کرایهه��ا را در قالب بودج��ه و بر خالف
سالیان قبل بر اساس نرخ تورم رسمی کشور به شورای
ش��هر ارسال کرد که شورا نیز الیحه را تصویب کرد و
جهت اعالم نظر به فرمانداری فرس��تاد .وی ادامه داد:
فرمانداری تهران نیز مصوبه نرخ کرایه تاکس��ی را به
صورت افزایش حداکثر  ۲۰درصدی ابالغ کرد اما در
حال حاضر س��ازمان تاکسیرانی مدعی است در قالب
رند کردن کرایههای تاکس��ی در سال  ۹۸به صورت
میانگین افزایش  ۲۰درصد را اعمال کرده که توجیه
فوق با اعمال افزایش کرایه در س��امانههای پرداخت

تاکسیهای تهران برقی میشوند!

لونقل و ترافیک شورای
رئیس کمیسیون حم 
شهر تهران از اجرای طرح برقی شدن تاکسیهای
پایتخ��ت در آین��دهای نزدیک خب��ر داد .محمد
علیخانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره اظهار نظر ش��هردار تهران درباره استفاده از
تاکسیهای برقی در آیندهای نزدیک در پایتخت
اظهار کرد :درباره ضمانت اجرای این طرح میتوانیم
به طرح تبدیل موتوس��یکلتهای پایتخت اشاره
کنیم که قرار ش��د تعدادی از آنها برقی شوند که
در عمل این طرح با شکست مواجه شد .علیخانی

با اش��اره به کمبود بودجه برای اجرای طرح برقی
شدن تاکسیها گفت :برای اجرای چنین طرحهایی
صحب��ت از اعداد و ارقام باال غلط اس��ت و ما باید
دنب��ال اجرای این طرح برای تع��داد  ۱۰۰تا ۲۰۰
دستگاه خودرو در پایتخت باشیم .وی افزود :زمانی
که  ۲۰۰دس��تگاه تاکسی برقی در سطح پایتخت
ب��ه حرکت درآی��د و ضمانت اج��رای قانون برای
موتوسیکلتهای انژکتوری و کاربراتوری اجرا شود،
آنگاه بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری وارد
میدان میشود.

هوشمند قابل دفاع نیس��ت و رند کردن در سیستم
پرداخت هوش��مند معن��ی ندارد .وی ب��ا بیان اینکه
بیش��ترین افزایش  ۴۴درصد و کمترین افزایش ۲۲
درصد بوده است ،گفت :ضعف در اجرا و نبود نظارت بر
نرخ خطوط باعث سردرگمی شده و این در حالی است
که همانطور که از اسم س��ازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهر تهران بر میآید ،نظارت بخشی از
وظایف این سازمان است .اینکه صرفاً جشنواره بگذاریم
و مدعی مدیریت به روز باشیم و سامانهای داشته باشیم
اما قادر به نظارت بر نرخ خطوط نباشیم ،نتیجه همین
میشود که نارضایتی روزافزون مردم را به همراه دارد.
لونقل
کرونی تاکید کرد :تا چه زمانی کمیسیون حم 
شورا روزانه باید شاهد حضور مکرر شهروندان و گالیه
لونقل باشد.
آنها به خاطر اقدامات نادرست حوزه حم 
■■ برنامههای پرداخت خرد

یکی از در دس��ترسترین اقدامات��ی که میتوان
ب��رای ح��ل مش��کل بقیه پ��ول کرای��ه انج��ام داد،
اس��تفاده از برنامههای پرداخت آنالین خرد اس��ت.
راهکار اس��تارتآپهای فینتک برای این مش��کل،
کیفپولهای مخصوص تاکسیرانی و حملونقل است.
دیگر دیدن کارتی که از پش��تی یکی از صندلیهای
ماش��ین آویزان ش��ده و روی آن تصویر QR Code
اس��ت ،موضوع جدیدی برای مردم نیست .در مدت
زمان کمت��ر از  6ماه کیف پوله��ای متعددی برای

تاکس��یها به وجود آمد و هدف همه آنها هم پوشش
هرچه بیشتر تاکسیهاست .با در نظر گرفتن فراگیری
موبایلهای هوشمند شاید برنامههای پرداخت خرد
بهترین روش برای رهایی از مشکل بقیه پول باشد.

■■نوسازی تاکسیهای پایتخت متوقف است!

در این وانفسا به نظر میرسد کمکاری خودروسازان
و برنامهریزی اش��تباه شهرداری هم گریبان رانندگان
تاکس��ی را گرفته و روند نوس��ازی تاکسیها متوقف
شده است .سیدنواب حسینیمنش ،مدیرعامل ستاد
معاینه فنی شهرداری تهران در این باره اظهار داشت:
تاکسیهای شهر تهران نیز مانند دیگر خودروهایی که
در پایتخت تردد میکنند ،باید برگه معاینه فنی اخذ
کنند و در صورت عدم دریافت معاینه فنی مانند سایر
خودروها جریمه میش��وند .وی با بیان اینکه بیشتر
تاکسیهای شهر تهران گازسوز هستند ،افزود :تعداد
تاکسیهای بنزینس��وز در تهران کم است ،بنابراین
زمانی که تاکس��یها گاز مصرف میکنند ،نسبت به
زمانی که بنزین مصرف میکنند ،آالیندگی کمتری
دارند .مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهرداری تهران
بیان کرد :جز تاکس��یهای فرس��ودهای که در تهران
تردد میکنند ،س��ایر تاکسیها هیچ مشکلی ندارند.
حس��ینیمنش افزود :حدود  ۱۰هزار تاکس��ی شهر
تهران فرس��وده هس��تند و متاس��فانه روند نوسازی
تاکسیهای فرسوده پایتخت متوقف شده است.

تخصیص  ۶۵میلیارد تومان وام به سیلزدگان

مدیرعامل صن��دوق امداد
والی��ت از تخصی��ص ۶۵
میلیارد تومان برای پرداخت
وام به سیلزدگان خبر داد.
مجید باجالن در گفتوگو
با مهر با اشاره به تمهیدات
در نظر گرفته شده برای حمایت از سیل زدگان
استانهای گلستان ،خوزستان و لرستان اظهار
داش��ت ۶۵ :میلیارد تومان اعتبار برای کمک به
سیل زدگان در نظر گرفته شده که این رقم به
صورت وامهای  ۵میلیون تومانی به خانوادههای
سیلزده پرداخت میشود .باجالن افزود :میزان
وام برای ای��ن خانوادهها  ۵میلیون تومان بدون
س��ود بانکی و کارمزد اس��ت .وی تصریح کرد:
خانوادهها در مناطق سیلزده میتوانند به ادارات
کمیته امداد مراجعه و نسبت به درخواست خود
اقدام کنند؛ وام اشاره شده پس از بررسی مدارک
توسط کارشناسان کمیته امداد پرداخت میشود.
همچنین در حال حاضر  1500بسته حمایتی

شامل اقالمی همچون برنج،
حبوبات ،قند و شکر ،روغن
و ...بین مددجویان سیلزده
در استان گلس��تان توزیع
ش��د .فرهاد اقط��ار ،رئیس
دبیرخان��ه مش��ارکتهای
مردمی س��ازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه
 ۲۰ه��زار صندوق س��یار جم��عآوری فطریه،
متحدالشکل ش��دند ،تصریح کرد :سال گذشته
 ۱۴میلی��ارد و  ۸۷۰میلی��ون توم��ان فطری��ه
به صورت نق��دی و حدود  ۱۵میلی��ارد تومان
غیرنقدی در کل کش��ور جمعآوری شد .وی با
اش��اره به برگزاری مراسم گلریزان بازسازی ۱۲
هزار مس��کن و س��اخت  ۳هزار واحد مسکونی
مناطق سیلزده همزمان با میالد امام حسن(ع)،
یادآور ش��د :سامانه «فطر آنالین» ،سامانه کیف
همراه «سکه» ،سامانه آپ ،اپلیکیشن روبیکا و
صندوقهای جمعآوری فطریه روشهای جذب
مشارکتهای مردمی هستند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد
گف��ت :برنامهای در نظر گرفته ش��ده اس��ت
ت��ا  ۲میلیون وع��ده غذایی در م��اه مبارک
رمضان ب��ه افراد تحت پوش��ش و نیازمندان
داده ش��ود که یکچهارم آن مربوط به س��بد
کاالس��ت .علیرض��ا عس��گریان در گفتوگو
با ف��ارس ،درباره توزیع بس��تههای حمایتی
برای مددجویان کمیت��ه امداد در ماه مبارک
رمضان گفت :با موافقت دولت در ماه مبارک
رمضان به خانوادههای تحت پوش��ش کمیته
امداد بر اس��اس تعداد خانوار از  ۱۰۰تا ۳۰۰
ه��زار تومان پرداخت میش��ود که این مبالغ
بزودی به حس��اب مددجوی��ان واریز خواهد
ش��د .معاون مش��ارکتهای مردم��ی کمیته
داش��ت :در حال حاضر ما ۱۸۵۰

امداد اظهار
مرکز نیکوکاری در کش��ور داریم که بیش از
 ۹۰درصد این مراکز مس��جدمحور هستند و
پیشبینی میکنیم ه��زار و  ۵۰۰مرکز دیگر
به این تعداد اضافه شود .عسگریان همچنین
درب��اره کمکه��ای نق��دی و غیرنق��دی به
س��یلزدگان گفت :در ح��ال حاضر کمکها
از مرز  ۱۸۷میلیارد تومان گذش��ته است که
 ۵۷میلیارد تومان آن نقدی بوده و  ۴۲درصد
این مبالغ توسط مراکز نیکوکاری جمعآوری
شده اس��ت .وی افزود :ما وعده دادهایم منازل
مددجویان��ی را که به ص��ورت کامل تخریب
شده اس��ت ۹ماهه تحویل دهیم و منازلی را
هم که نی��از به تعمیر دارند  ۳ماهه تعمیرات
آن انجام شود.

 ۳۳۸مددجوی تهرانی خانهدارشدند

مدی��ر تأمی��ن مس��کن و امور مهندس��ی
ساختمان کمیته امداد استان تهران از خانهدار
شدن  ۳۳۸مددجوی تحت حمایت در سال ۹۷
خبر داد .به گزارش ایسنا ،جهانبخش مرادی به
مددجویانی که در سال  ۹۷صاحب خانه شدند
اشاره کرد و افزود ۳۳۸ :مددجوی تحت حمایت
کمیته امداد استان تهران شامل  ۳۰۴مددجوی
ساکن در شهرها و  ۳۴خانوار روستایی صاحب
خانه شدند .وی با اشاره به اعتبارات اختصاص
یافته برای مسکن مددجویان اضافه کرد :سال
گذشته  ۱۱میلیارد و ۲۰۲میلیون تومان برای
امور مس��کن مددجویان شامل خرید ،احداث،
تعمیرات و بهس��ازی هزینه شده است .مرادی
ادام��ه داد :ادارات کمیت��ه امداد بهارس��تان با
تحوی��ل  ،۲۵ش��هریار با  ۲۴و ش��هر قدس با
 ۲۲واحد مس��کونی شهری بیش��ترین خرید
را در شهرس��تانها به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح کرد :عالوه بر واگذاری این واحدها
برای  ۲۴۱۲واحد مسکونی نیز تعمیرات جزئی
و کلی انجام شده است که شهرستان بهارستان
با تعمیر  ۱۹۷واحد ،ورامین  ،۱۵۴اسالمش��هر
 ۱۴۲و ش��هریار  ۱۳۴ه��ر ک��دام بیش��ترین
تعمیرات را انجام دادهاند.

