اخبار

شهردار منطقه  ۱۲خبر داد؛

دستور ویژه مناسبسازی
اماکن پلیس برای معلوالن

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستور ویژه
مناسبس��ازی اماکن انتظامی برای معلوالن
خبر داد.س��ردار حس��ین رحیمی در گفتوگو
با ایس��نا درباره مناسبس��ازی اماکن پلیس
اظه��ار کرد :مدتی قبل در دس��توری ویژه به
روسای تمامی یگانهای پلیس شامل پلیس
پیشگیری ،پلیس راهور ،پلیس آگاهی ،پلیس
فتا و  ...تاکید کردم که باید تمام مراکز و ابنیه
این یگانها که مردم به آن مراجعه میکنند
برای تردد معلوالن و توانیابان مناسبسازی
ش��ده و تمهیدات الزم برای ارائه خدمات به
این اف��راد در نظر گرفته ش��ود.وی در مورد
اینکه آیا نسبت به مناسبسازی کالنتریها
نیز اقدام شده است ،گفت :کالنتریها نیز به
عنوان زیرمجموعه پلیس پیش��گیری شامل
این تغییرات ش��دهاند و فضاهای بسیاری از
آنها مناسبس��ازی شده اس��ت که این تغییر
ط
با حضور در کالنتریها و مقایس��ه ش��رای 
جدیدش��ان کامال مشهود است.رییس پلیس
پایتخ��ت با بی��ان اینکه در پی این دس��تور
اقداماتی برای مناسبس��ازی صورت گرفت،
گفت :براب��ر گزارشهای م��ا در حال حاضر
ح��دود  ۸۰درصد از ای��ن فضاها برای حضور
معلوالن و ارائه خدمات به آنان مناسبسازی
شده است و مشکلی برای حضور این عزیزان
نخواهیم داشت .رحیمی ادامه داد :مابقی این
مراکز نیز باید هرچه سریعتر اقدامات خود را
آغاز کرده یا آنچه را که آغاز کردهاند زودتر به
اتمام برسانند تا مشکلی برای حضور معلوالن
در مراکز انتظامی وجود نداشته باشد.
وکالی «میترا استاد» استعفا کردند

وکالی اولیای دم میترا استاد از وکالت موکل
خود در پرونده قتل آن مرحوم توسط محمدعلی
نجفی استعفا کردند.به گزارش فارس ،وکالی
اولیای دم میترا استاد از وکالت موکل خود در
پرونده قتل مرحومه توسط محمدعلی نجفی
استعفا دادند.این اتفاق در شرایطی رخ داده که
روز چهارش��نبه  6آذر قرار است مجدد دادگاه
محمدعلی نجفی برگزار شود.محمود حاجلوئی
و مسعود افرازه وکالی میترا استاد به خبرنگار
فارس گفتند که س��اعتی پیش از وکالت این
پرونده استعفا داده اند.این وکال اعالم کردند:
فعال دالیل استعفای خود را بیان نمیکنند و
در زمان دیگری شفافسازی خواهند کرد.بر
اس��اس این گزارش  7 ،خرداد میترا استاد به
دست محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران
به قتل رس��ید و کیفرخواست پرونده اتهامی
محمدعلی نجفی قتل عمد میترا استاد ،حمل
و نگهداری سالح غیرمجاز ،ایراد صدمه بدنی
عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای
اولیای دم مبنی ب��ر قصاص نا م برده تعریف
شد اما با بخشش اولیای دم ،از قصاص رهایی
یافت و اکنون دادگاه به دلیل بررس��ی جنبه
عمومی قتل برگزار خواهد شد.

سالمت
راه های پیشگیری از بیماری لثه و
پوسیدگی دندان

رئیس انجمن ده��ان ،فک و صورت ایران با
ن عقل قبل از رویش
اشاره به اینکه اطراف دندا 
وجود کیست رویشی طبیعی است ،گفت :عدم
رویش دندان عقل ممکن است سبب تبدیل
کیستهای رویشی طبیعی به نوع غیر طبیعی
و حتی تومور ش��ود.دکتر بهزاد رهسپار درباره
موضوع دندانهای عقل و اقدامات پیشگیرانه
در این زمینه اظهار داش��ت :دندانهای عقل
حدود ۱۶تا  ۱۸س��الگی به دو سوم رشد خود
میرس��د و در این سنین باید حتم ًا همه افراد
یک عکس رادیولوژی  OPGداشته باشند تا
از این طریق تشخیص داده شود که آیا فضای
کافی برای روی��ش دندان عقل وجود دارد یا
خیر و در غیر این صورت اقدامات الزم توسط
جراح فک و صورت گیرد.رهسپار خاطرنشان
کرد :از آنجایی که پیشگیری مهمتر از درمان
اس��ت و برای بیماریهایی همچون دیفتری
و کزاز قبل از ابتال واکس��ن تزریق میش��ود
در م��ورد دندانهای عقل نی��ز باید به موقع
اقدام کرد و تا  ۱۸س��الگی که دو سوم دندان
عقل تشکیل ش��ده بدون عارضه آن را خارج
ک��رد چرا که پس از آن میتواند این مس��ئله
به صورت پیچیده ت��ر انجام گیرد.وی گفت:
زمان��ی که فضا برای روی��ش دندان عقل به
صورت کافی وجود نداشته باشد ریشه دندان
به صورت عمقی پیشروی میکند و میتواند
به عصب حسی گوشه لب آسیب برساند و هر
چقدر هم که جراح حاذق باش��د ممکن است
در درمان و کش��یدن دندان عقل ،کم حسی
در لب ایجاد شود.

ش��هردار منطق��ه  ۱۲از توق��ف س��اخت
س��اختمان پالس��کو در پی ع��دم دریافت
پروانه س��اخت و س��از خبر داد.علی محمد
سعادتی در گفتوگو با ایسنا ،در مورد توقف
س��اخت پالس��کو با بیان اینکه پالسکو را

متوقف کردیم چون باید پروانه ساختمانی
اخذ میکرد گفت :ساخت پالسکو متوقف
شد ،چرا که بنیاد مستضعفان باید به قانون
احترام بگذارند.وی با اش��اره به اینکه برای
صدور پروانه باید نقشههای ساختمانی تایید
شود و همچنین باید تعیین تکلیف شود که
پارکینگ ب��ه چه می��زان و در کجا تامین
میشود؟ افزود :باید آتش نشانی نقشههای
هر ساختمانی را تایید کند و باید به حقوق

ساخت «پالسکو» متوقف شد

مکتس��به احترام گذاشت.س��عادتی با بیان
اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری بارها به
مسئوالن بنیاد مستضعفان هشدار داده و در
جلسات متعدد از آنها خواستیم که نقشههای
ساختمان جدید پالسکو را به شهرداری ارائه
کنند ،گفت :با اینکه تا امروز با آنها مساعدت
کردی��م اما آنها تا زمان انجام این مصاحبه
نقش��های به ما ارائه نکردند.شهردار منطقه
 ۱۲اف��زود :با وجود تمامی مس��اعدتهای
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الزم مسئوالن بنیاد به عنوان مالک اصلی
ساختمان پالسکو همراهی الزم را نداشتند.
ما اجازه دادیم در راستای استحکام بخشی
به گود ایجاد شده در پی تخریب ساختمان
قدیم پالسکو نس��بت به عدم ایجاد خطر
ب��رای خیابان جمهوری و س��اختمانهای
مجاور اقدام کنند اما آنها هنوز هم نقشهها
را ارائ��ه نکردند.وی ضمن اش��اره به اینکه
ما نگاهمان به موضوع س��اخت پالس��کو

همراهی و مس��اعدت ب��ود و قصد توقف
آن را نداش��تیم تاکید کرد :از هفته گذشته
اخطارهای جدی به آنها داده ش��د و ش��ب
گذش��ته نی��ز عوامل نواحی به س��اختمان
رفتند ،هر چند که همکاران شهرداری را به
محوطه راه ندادند و علی رغم تذکرات پی
در پی ،یک تا دو ستون نیز احداث کردند اما
از امروز ظهر به صورت جدی مانع فعالیت و
ساخت و ساز در پالسکو شدیم.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

آغاز تبدیل وضعیت معلمان حقالتدریس و نهضتیها

گ�روه اجتماعی  :وزیر آموزش و پرورش از ابالغ ش��یوه
نامه اجرایی استخدام معلمان حقالتدریس و آموزشیاران
نهضت س��وادآموزی به کلیه اس��تانها خبر داد و گفت:
عملیات مربوط به تبدیل وضعیت کلیه مشموالن یعنی
آموزشیاران نضهت سوادآموزی ،معلمان حقالتدریس و
مربیان پیش دبستانی از همین هفته آغاز خواهد شد.
محس��ن حاجی میرزایی درب��اره آخرین وضعیت اجرای
قانون اس��تخدام معلم��ان حق التدریس و آموزش��یاران
نهضت سوادآموزی اظهار کرد :آییننامه تبدیل وضعیت
معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
ش��هریور ماه به تصوی��ب هیئت وزیران رس��یده بود و
ش��یوه نامه آن نیز نهایی و اخیرا به کلیه استانها ابالغ
ش��د.وی افزود :عملیات مربوط به تبدیل وضعیت کلیه
مشموالن یعنی آموزشیاران نضهت سوادآموزی ،معلمان
حقالتدری��س و مربیان پیش دبس��تانی از همین هفته
آغاز خواهد ش��د.وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد :آن
دس��ته از همکارانی که از سال  ۷۹تا  ۹۱به عنوان مربی
پیشدبس��تانی ،معلم حق التدریس یا آموزشیار نهضت
س��وادآموزی به اش��کال مختلفی با آم��وزش و پرورش
همکاری کردهاند طبق ش��یوهنامه که ش��امل برگزاری
آزمون و ش��رکت در دوره آموزش��ی یک ساله است و با
توجه به میزان سهمیهای که س��ازمان امور استخدامی
اختصاص خواه��د داد ،در آموزش و پرورش اس��تخدام
میشوند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،آییننامه اجرایی اس��تخدام معلمان
حق التدریس و آموزش��یاران نهضت سوادآموزی در روز
هفدهم ش��هریورماه جاری در هیئت وزیران به تصویب
رسید و طبق آن استخدام افراد مذکور در سقف ظرفیت
تخصیص س��الیانه استخدام از سوی سازمان امور اداری
و استخدامی کشور و با شرط بکارگیری در مناطق کمتر
توسعه یافته و بر اس��اس نیاز مناطق آموزش و پرورش
استان مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی ،جنسیت و با توجه
به س��نوات خدمت و پس از برگزاری آزمون و طی دوره
آموزش در دانشگاه فرهنگیان صورت میگیرد.آنطور که
علی الهیار ترکمن ،معاون برنامه ریزی و توس��عه منابع
وزارت آموزش و پرورش شنبه هفته جاری به ایسنا گفته
است :در این آیین نامه چهار گروه هدف داریم؛ معلمان
حقالتدریس قبل از س��ال  ،۹۱مربیان پیش دبس��تانی،
آموزش��یاران نهض��ت س��وادآموزی و آموزشدهندگان
مستمری که با نهضت سواد آموزی همکاری داشتهاند.
برای دو گروه نهضتیها ،آزمونی برگزار میشود که شرط

قانون اس��ت .آنها بعد از قبولی در آزمون برای طی یک
دوره آموزش مهارتی وارد دانش��گاه فرهنگیان ش��ده و
سپس بکارگیری میشوند.به گفته وی ،حقالتدریسها
و مربیان پیش دبس��تانی واجد شرایط نیز بر اساس نیاز،
جنس ،رش��ته و مقطع تحصیلی انتخاب و باید در دوره
آموزشی یک س��اله دانش��گاه فرهنگیان شرکت کنند.
طبق شیوهنامه ابالغی مربیان پیشدبستانی که از سال
 ۷۹تا قبل از س��ال  ۹۱با یکی از مراکز پیشدبس��تانی
دولتی در کالسهای پیشدبستانی زمینه مدارس دولتی
همکاری داشتند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده
از مح��ل اعتبارات دولتی حق الزحم��ه دریافت کردهاند،
حقالتدریس��ان غیرمستمر از سال  ۷۹تا قبل از سال ۹۱
در مدارس دولتی به عن��وان نیروی حقالتدریس آزاد با
وزارت آم��وزش و پرورش همکاری داش��تهاند و دارای
شناس��ه حقالتدریس صادره از سوی آموزش و پرورش
بودهان��د و حق الزحمه خ��ود را از محل اعتبارات دولتی
دریافت کردهاند ،آموزش��یاران نهضت س��وادآموزی که
ب��ا رعایت ضوابط و مقررات آموزش��ی و اداری با مجوز
گزین��ش گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناس��ه
تدریس در نهضت س��واد آموزی از س��ال  ۷۹تا قبل از
س��ال  ۹۲با نهضت سواد آموزی همکاری داشته و حق
الزحمه خ��ود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کرده و
همکاری آنها هم اکنون ادامه دارد و آموزش دهنده های

مس��تمر(دونفر و باالتر) نهضت سواد آموزی که از سال
 ۷۹تا قبل از سال  ۹۲حداقل  ۲دوره به صورت مستقیم با
نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره
حداقل دونفر س��وادآموز را تحت پوش��ش قرار دادهاند و
حقالزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کردند
و همکاری آنها هم اکنون ادامه دارد ،مش��مول آییننامه
استخدام هستند.براساس شیوهنامه استخدام مشموالن
آییننامه اس��تخدام معلمان حقالتدریس و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی به صورت پیمانی و با مجوز سازمان
اداری و استخدامی انجام میشود.داشتن تابعیت ایرانی،
انج��ام خدمت دوره ض��رورت یا معافی��ت قانونی برای
مردان ،عدم اعتیاد به دخانیات ،نداشتن سابقه محکومیت
جزایی ،دارا بودن مدرک تحصیلی دانش��گاهی یا مدرک
همتراز ،داش��تن سالمت جس��مانی و روانی و اعتقاد به
دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون
اساسی و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
از شرایط عمومی اس��تخدام اعالم شده است.بر اساس
این شیوهنامه مربیان پیشدبستانی و حقالتدریسیهای
غیر مس��تمر پس از ش��رکت و دریافت نم��ره قبولی در
آزمون پایان دوره آموزش��ی در دانش��گاه در رشتههای
شغلی (آموزگاری ،دبیری ،هنرآموزی ،مربی امور تربیتی
مدارس ،مراقبت سالمت و مشاوره تحصیلی) با رعایت
شرایط احراز طرح طبقهبندی مشاغل معلمان و بر اساس

نیاز مناطق آموزش و پرورش به رشته و دوره تحصیلی،
جنس��یت ،سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصیصی
اعالمی از سوی س��ازمان امور اداری و استخدامی و به
ترتیب امتیازات فضلی تا پایان برنامه شش��م توسعه در
مناطق کمتر توسعه یافته استخدام میشوند.
همچنین آموزش��یاران و آموزشدهندگان مستمر دو نفر
و باالتر نهضت س��وادآموزی پس از شرکت و قبولی در
آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار
میشود و در صورت دریافت نمره قبولی در آزمون پایان
دوره آموزش��ی یکس��اله در رشته ش��غلی آموزگاری در
دانشگاه و بر اساس فرم امتیاز بندی با ظرفیت استخدام
سالیانه اعالمی توسط سازمان به ترتیب امتیازات فضلی
تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته
استخدام میش��وند.پس از برگزاری آزمون داخلی برای
تعیی��ن حد نصاب ،نمرات ب��ه تفکیک بخش عمومی و
تخصصی محاسبه ش��ده و حد نصاب معادل  ۵۰درصد
نم��ره کل زبان ۴۰ ،درصد ب��رای مواد عمومی آزمون و
 ۶۰درصد برای مواد تخصصی آزمون تعیین میش��ود.
آزم��ون داخل��ی در طول برنامه صرف ًا یک بار از س��وی
وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود و افرادی که به
هر دلیلی موفق به شرکت در آزمون نشوند یا حد نصاب
تعیین شده را کسب نکنند از ادامه فرآیند استخدام حذف
و به همکاری آنها خاتمه داده میش��وند.افراد مش��مول
که در مهلت مقرر پرونده آنها از س��وی کارگروه منطقه
استان و سازمان نهضت س��وادآموزی بررسی شود پس
از اعالم س��همیه تخصصی توسط س��ازمان میتوانند با
ورود به س��ایت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
وزارت آموزش و پرورش از نحوه ثبت نام زمان و مکان
برگزاری آزمون داخلی مطلع شوند.همچنین معرفی افراد
به دانشگاه برای طی دوره آموزشی صرف ًا از طریق اداره
کل ام��ور اداری و تش��کیالت وزارت آموزش و پرورش
انجام خواهد شد .آموزشیاران و آموزشدهندگان مستمر
دو نفر و باالتر نهضت س��وادآموزی نی��ز پس از قبولی
در آزمون داخلی به دوره مهارتآموزی معرفی میشوند.
برنامه آموزش��ی دوره مهارتآموزی شامل پودمان است
که در دانش��گاه فرهنگیان از زمان معرفی افراد مشمول
آغاز خواهد شد .در مدت دوره آموزشی به مهارتآموزان
حق��وق و مزایا تعلق نمیگیرد و این مدت جزو س��نوات
خدم��ت محس��وب نخواهد ش��د .همچنی��ن دورههای
آموزش��ی در دانش��گاه فاقد هرگونه ارزش استخدامی و
علمی به عنوان دورههای تحصیلی سطوح باالتر است.

رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

ضرورت تسهیل تولید داخلی برای پیشگیری از قاچاق محصوالت بهداشتی

رییس س��ازمان غ��ذا و دارو با بیان اینک��ه مهمترین
چالشمان در حوزه محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی
بحث قاچاق اس��ت ،گفت :با تقویت و تس��هیل تولید
داخلی میتوانیم گره از مش��کل قاچ��اق فرآوردههای
آرایشی و بهداشتی بگش��اییم .به گزارش ایسنا ،دکتر
محمدرضا شانهس��از با بیان اینکه زمینه تولید داخل را
برای محصوالت آرایش��ی بهداش��تی در کشور فراهم
میکنی��م ،گفت :در ح��ال حاضر س��رانه مصرف این
اق�لام در خانوادهه��ای ایرانی  2تا  2.5برابر متوس��ط
جهانی اس��ت .حال ممکن اس��ت برخی ای��ن آمار را
تهدید تلق��ی کنند ،ولی اگر از آن برای اش��تغال زایی
اس��تفاده کرده و امکان دسترسی به محصوالت سالم
را فراه��م کنیم ای��ن موضوع برایم��ان یک فرصت و
نقطه قوت اس��ت و نگرانی از بابت آن نداریم .شانهساز

تاکی��د کرد :بح��ث اصلی ما منطقی ش��دن و مصرف
درس��ت محصوالت آرایشی بهداشتی است .باید توجه
کرد که س�لامت ای��ن محصوالت از بع��د آالیندهها،
فلزات س��نگین ،آالیندههای میکروبی و  ...بسیار مهم
اس��ت؛ چرا که این محصوالت مس��تقیما با پوست در
تماس��ند .بنابراین تالش میکنیم که تولید داخلی این
محصوالت را افزای��ش داده و رویکردمان هم افزایش
تولید داخلی فرآوردههای آرایش��ی بهداشتی است.وی
تاکید کرد :بحث قاچاق در حوزه آرایش��ی بهداش��تی
عمدتا در محصوالت محافظهای پوس��ت ،رنگ مو و
اقالم آرایشی که بیشتر مصرف پوستی دارند بوده است.
باید مردم را با مصرف صحیح و منطقی این فرآوردهها
آشنا کرده و به این سمت سوق دهیم .متوسط جهانی
میزان مصرف اقالم آرایش��ی بهداشتی و عمدتا اقالم

آرایش��ی در خانوارهای ایرانی بین  4ت��ا  4.5درصد از
هزینههای خانوار را تشکیل میدهد که میانگین جهانی
آن در هر خانوار  2تا  2.5برابر است.شانهساز در پاسخ به
سوالی درباره حمایتهای بیمهای از برخی فرآوردههای
آرایشی بهداشتی که برای بیمارانی چون سوختگی قابل
مصرفند ،گفت :در این زمینه سازمانهای بیمهگر باید
تصمیم گیری کنند .البته بخشی از بیمههای تکمیلی
برخی از این موارد مانند سوختگی را پوشش میدهند.
وی درباره لزوم برچس��ب گذاری فرآوردههای آرایشی
بهداشتی نیز گفت :همواره در دنیا مجموعههای متقلب
بسیار جلو هستند و بر همین اساس گاهی آرم سازمان
را در بخش��ی از فرآوردههای تقلبیشان جعل میکنند.
بر همین اس��اس بای��د کاری کرد تا م��ردم از اصالت
فرآوردهها مطمئن شوند و برچسب گذاری در این راستا

انجام میشود.رییس سازمان غذا و دارو درباره کیفیت
محصوالت آرایش��ی و بهداشتی تولید داخل نیز گفت:
مشکل ما این است که خودمان را باور نداریم .متاسفانه
برخ��ی از تولید کنندگان که محصوالتش��ان در بازار
کشور بسیار پر مصرف است ،از ما میخواهند که روی
محصوالتشان فارس��ی نویس نداشته باشند و التین
ویژگیه��ای محصول را درج کنند .محصوالت داخلی
کیفیت دارن��د ،اما ما به آنها باور نداریم .در حال حاضر
برخی ش��رکتهای تولید داخل از آنجایی که از دانش
فنی فالن کشور آمریکایی یا اروپایی استفاده میکنند
میخواهند که پرچم آن کش��ور را روی محصولشان
بزنند که ما ای��ن کار را ممنوع کردیم ،اما تولید کننده
میگوید در غیر اینصورت محصولمان فروش نمیرود.
ما باید به کیفیت محصوالتمان باور داشته باشیم.

سخنگوی شورای شهر خبر داد؛

سخنگوی شورای شهر تهران از مطالبه 40
هزار میلی��ارد تومانی حم��ل و نقل عمومی
کش��ور از دولت خبر داد .به گزارش ایس��نا،
عل��ی اعطا با اش��اره به بح��ث افزایش نرخ
بنزین گفت :طبیعی است که با افزایش نرخ
بنزین فشار بر روی حمل و نقل عمومی اعم
از مت��رو و اتوبوس باال رود و این مس��ئله در
تهران و سایر کالنشهرها خود را بیشتر نشان
میدهد و این در حالیست که ظرفیت حمل
و نقل نیز محدود است و توقع این بود وقتی
ن��رخ بنزین افزایش مییابد .بخش��ی از این
درآمد به توس��عه حمل و نق��ل عمومی داده
ش��ود اما متاسفانه از گذشته تا کنون به هیچ
وجه مبلغی به حمل و نقل عمومی اختصاص
نیافته در حالیکه از این محل س��االنه 4000
میلیارد تومان میبایس��ت به توسعه حمل و
نقل به همه ش��هرها داده میشد و اما ندادند
و ح��اال  40هزار میلی��ارد تومان حوزه حمل
و نقل عمومی کش��ور مطالبه دارد که هنوز

مطالبه 40هزارمیلیاردی حمل و نقل عمومی کشور از دولت
مبلغی اختصاص داده نشده است.وی با بیان
اینکه اخیرا محسن هاشمی به همراه جمالی
نژاد (رئیس سازمان شهرداریها) دیداری با
مع��اون اول داش��تند و از این موضوع گالیه
کردند گفت :در این جلس��ه عنوان شد حاال
که سهم حمل و نقل عمومی از محل بهینه
سازی مصرف سوخت پرداخت نشده حداقل
دو مصوبه ش��ورای اقتصاد که در حوزه مترو
و اتوبوس اس��ت و دو س��ال معط��ل مانده،
عملیاتی ش��ود که در این راستا جلساتی نیز
در س��ازمان برنامه و بودجه برگزار ش��د.وی
با بی��ان اینکه اگر حمل و نقل عمومی دچار
خدشه شود بیشترین فشار را بر روی قشری
وارد میشود که درآمد کمتری دارند گفت :از
سران سه قوه درخواست داریم با اختیار ویژه
جلسات هماهنگی س��ران سه قوه به حمل
و نقل عمومی کم��ک کنند.اعطا همچنین
در م��ورد الیح��ه تعیین تکلی��ف وضعیت
شوراهای معماری مناطق با بیان اینکه این

ط��رح در نوبت صحن ق��رار دارد گفت :البته
در شهرداری نگرانیهایی وجود دارد که چرا
شورا با جدیت این موضوع را پیگیری میکند
و کسانی این موضوع را مطرح میکنند که
اگر این طرح تصویب شود مشکالتی را برای
شهر ایجاد میکند اما این طرح گام مهمی در
راستای جلوگیری از شهر فروشی است.
گالیه شورا از تعلل شهرداری در اصالح

ساختار

به گزارش ایس��نا ،س��خنگوی شورای شهر
در ادامه با بیان اینکه بحث اصالح س��اختار
یکی از مصوبات شورای شهر است که همه

اعضا از این مصوبه دفاع خواهند کرد ،گفت:
البته ای��ن گالیه مندی از ش��هرداری وجود
دارد که چرا در ارس��ال الیحه س��اختار تعلل
داش��ته است؟ میدانس��تند که این اقدام کار
سختی اس��ت اما باالخره یک تکلیف برای
شهرداری است و دالیل و بهانههای مختلفی
را که برای به تعویق انداختن الیحه میآورند
پذیرفتنی نیست و قویا از آنها میخواهیم که
این الیحه را ارس��ال کنن��د.وی افزود :البته
اگر ش��هرداری این الیحه را ارسال نکند ما
میتوانی��م همان محتوا را ب��ه صورت طرح
به ش��ورا بیاوریم اما مناس��ب است که خود
ش��هرداری الیحه اصالح ساختار را زودتر به
شورا ارسال کند.
غافلگیری شهرداری در روز برفی تهران


وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص
روز برفی تهران و عملکرد شهرداری تهران،
گفت :ش��ورا در مورد عملکرد ش��هرداری در
روز برفی تذکر جدی به شهرداری داد و عدم

آمادگی شهرداری محسوس بود و آنها غافلگیر
شدند و دوستان شهرداری عدم آمادگی را به
ع��دم انتظار ب��ارش چنین برف��ی ربط دادند
ک��ه با این حال این موضوع��ات قابل قبول
نیست .وی با بیان اینکه بررسیها نشان داد
که قرارداد ش��هرداری با پیمانکاران در حوزه
برف روبی به موقع منعقد نش��ده بود گفت:
ش��هرداری به دلیل کاهش اعتبارات مناطق
در فراخوان پیمانکاران برف روب به مشکل
برخورده بود به گونهای که موفق نش��ده بود
که با پیمانکاران زیادی قرارداد منعقد کند و
برخی از مناطق نیز که پیمانکار داش��تند به
موقع مجهز نش��دند .به گونهای که یکی از
شهرداران مناطق به من گفت :سال گذشته
اعتبار پیمانکاران برف روب  10میلیارد تومان
بود اما امس��ال به جای آنکه افزایش یابد به
پنج میلیارد و  800میلیون تومان رس��یده و
وقت��ی فراخوان جذب پیمان��کار دادند تعداد
کمی مایل به شرکت در این فراخوان شدند.
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اخبار حوادث
کشف بیش از  62تن مواد مخدر
در مرزهای کشور

فرمان��ده مرزبان��ی ناج��ا گفت :ب��ا تالش
مرزبانان در هش��ت ماه سال جاری بیش از
 62تن مواد مخدر در مرزهای کشور کشف
شد.به گزارش ایسنا ،سردار قاسم رضایی در
حاش��یه بازدید از یگانهای دریایی اس��تان
بوشهر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت :با
توجه به ش��عار سال «رونق تولید» ،مرزبانی
با رصد و اشرافیت اطالعاتی و تشدید مقابله
با قاچاق و راهاندازی قرارگاه مقداد ،اقدامات
مؤث��ری در حوزه مبارزه با قاچاق انجام داده
اس��ت.وی با اش��اره به افزایش کش��فیات
س��وخت در مرزهای خش��کی و دریا افزود:
مرزبان��ان با اقدامات هدفمند در اقصی نقاط
مرزهای کش��ور در دریا و خشکی در مبارزه
ب��ا قاچاق ،تأثیرات مطلوب��ی در رونق تولید
و عدم خروج کاالهای هدف مانند گوش��ت،
برنج ،پوش��اک و سایر مایحتاج مردم داشته
است.س��ردار رضای��ی ت�لاش مرزبانان در
مرزهای ایران اسالمی در حوزه مواد مخدر
را مثال زدن��ی عنوان کرد و گفت :مرزبانان
غیرتمن��د ،عالوه بر تأمی��ن نظم و امنیت با
انج��ام فعالیتها و اقدام��ات و عملیاتهای
هدفمن��د در مب��ارزه با قاچاق موفق ش��دند
در هش��ت ماهه سال جاری بیش از  62تن
مواد مخدر در مرزهای کشور را کشف کنند.
فرمان��ده مرزبانی ناجا با اش��اره به تعامالت
و روابط دیپلماس��ی با کش��ورهای همسایه
افزود:در راس��تای مقابله با قاچاق هدفمند و
توقیف ش��ناورهای تحت تعقیب ،با توافقات
ب��ه عمل آمده با کش��ورهای قط��ر ،امارات
و عمان تاثیرات بس��یار زی��ادی در کاهش
قاچاق داش��تیم .س��ردار رضایی نشس��ت و
تعامل با شرکت های دانش بنیان در کشور
را از برنام��ه های مرزبان��ی نامید و افزود :با
انعقادتفاهم نامه با شرکتهای دانش بنیان
تأثیرگذار در کشور ،مقرر گردید که صندوق
دانش بنیان ،پشتیبانی از تجهیزات مرزبانی
را عهدهدار شود.
سقوط مرگبار به چاهک آسانسور

رییس اورژانس تهران از سقوط مرگبار مردی
جوان به چاهک آسانس��ور در یک ساختمان
در حال س��اخت خبر داد.پیم��ان صابریان در
گفتوگ��و با ایس��نا دراینباره گف��ت :حوالی
س��اعت  ۹:۲۶صبح امروز ی��ک مورد حادثه
س��قوط در چاه به مرکز فوریتهای اورژانس
 ۱۱۵گ��زارش داده ش��د ک��ه در پی آن یک
دس��تگا ه آمبوالنس از نزدیکتری��ن پایگاه
به محل حادثه واقع در تهرانپارس ،س��ه راه
استخر ،خیابان بوس��تان اعزام شد.وی ادامه
داد :با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه
مشاهده ش��د که یک جوان حدودا  ۲۵ساله
که احتماال کارگر بوده ،در یک ساختمان در
حال س��اخت بوده که ناگهان به داخل چاله
آسانسور س��قوط کرده است.رییس اورژانس
تهران ادامه داد :عوامل اورژانس عالئم حیاتی
این فرد را بررسی کرده و متاسفانه مرگ وی
را به دلیل شدن جراحات وارده تایید و اعالم
کردند.صابریان با بیان اینکه علت این حادثه
از س��وی عوامل مربوطه بررسی خواهد شد،
گفت :عوامل اورژانس پس از اتمام ماموریت
محل را به عوامل انتظامی تحویل داده و به
پایگاه بازگشتند.
انهدام باند قاچاق عتیقه در گلستان

فرمانده انتظامی استان از انهدام باند قاچاق
اشیاء عتیقه در شهرس��تان گرگان خبر داد.
س��ردار روح االمین قاسمی در گفت و گو با
پایگاه خبری پلیس ،اظهار داش��ت :ماموران
پلی��س آگاهی اس��تان پس از یک س��ری
اقدام��ات تخصصی و بررس��ی ه��ای فنی
موفق به شناسایی اعضای باند قاچاق عتیقه
جات در شهرس��تان گرگان شدند.این مقام
ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان در قبال
فروش اشیاء عتیقه از خریداران یورو دریافت
می کردن��د ،گفت :طی هماهنگ��ی با مقام
قضائی و در عملیات��ی غافلگیرانه ،ماموران
موفق شدند هر  3متهم را در دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی اس��تان گلس��تان با اشاره
به کش��ف مقادیر زیادی ی��ورو از مخفیگاه
متهمان ،خاطرنش��ان کرد :اعضای این باند
در تحقیق��ات مقدماتی و پ��س از مواجهه با
مس��تندات پلیس ،به قاچاق اشیاء عتیقه به
ارزش  13میلی��ارد و  375میلی��ون ریال در
گرگان اقرار کردند.سردار قاسمی با تاکید بر
مقابله بی امان پلیس گلستان با قاچاقچیان
و مجرم��ان ،تصریح ک��رد :هر  3متهم پس
از تش��کیل پرونده به مراجع قضائی معرفی
شدند.

