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مدير واحد پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به ورود سامانه ديگري به کشور گفت :روز دوشنبه موج ديگري ازغرب وارد کشور و موجب بارش در نوار غربي ميشود .روز سه شنبه ( ۸اسفند ماه) گسترده
فعاليت اين سامانه نيمه غربي ،برخي مناطق مرکز و شمال شرق پيشبيني ميشود.احد وظيفه در گفت و گو با ايسنا افزود  :تحليل دادهها و نقشههاي پيشبيني بيانگر فعاليت سامانه بارشي از بعد از ظهر بارش در نيمه
غربي کاهش مييابد و در نيمه شرقي تقويت ميشود .روز دوشنبه ( ۷اسفند) بارش در نوار شرقي ادامه مييابد و بعد از ظهر اين سامانه از کشور خارج ميشود.مديرکل پيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي افزود۷:
اسفند ماه بارش باران گاهي رعد و برق و وزش باد شديد در استانهاي سيستان و بلوچستان  ،شرق کرمان و هرمزگان ،خراسان جنوبي و خراسان رضوي و بارش باران و برف در استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان
شرقي  ،زنجان،غرب قزوين،اردبيل  ،کردستان ،کرمانشاه ،چهارمحال بختياري ،لرستان ،غرب همدان و بارش باران و گاهي رعد و برق در استانهاي خوزستان،ايالم و کهکيلو و بويراحمد رخ ميدهد.

حذف اسکان نوروزي مدارس

اخبار

معاون گردشــگري کشور از دستور ويژه رييس ســازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري براي کنترل قيمت سفرهاي نوروزي خبر داد و گفت :با هماهنگي وزارت آموزش
و پرورش و به دســتور ستاد هماهنگي خدمات ســفر نيز قرار شده مدارس از چرخه اسکان
نوروزي براي عموم مسافران خارج و خدماتش فقط به فرهنگيان محدود شود.به گزارش ايسنا،
محمدمحب خدايي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت خدماتدهي مدارس در نوروز با توجه به
انتقادهاي مداوم هتلها مبني بر ايجاد رقابت ناسالم در روزهاي اوج سفر ايران ،گفت :چالش
اصلي مدارس اين بود که گاهي خارج از حوزه خانواده آموزش و پرورش خدمات ميدادند.

طرح امداد و نجات نوروزي ۹۷
متحول ميشود

رئيس ســازمان امداد و نجــات جمعيت
هالل احمر از برگزاري دورههاي کشوري
«بازآموزي جســتجو و نجــات در حوادث
جــاده اي» ويژه ســرتيمهاي طرح امداد
و نجات نوروزي در  ۶اســتان کشور خبر
داد.مرتضي ســليميدر گفتوگو با تسنيم،
با اشــاره به اينکه هر ساله به منظور آماده
سازي نيروهاي عملياتي براي حضور موثرتر
در طرح امــداد و نجات نوروزي ،دورههاي
بازآموزي امداد و نجات برگزار ميشــود،
اظهار کرد :اين دورههاي آموزشي در سال
جاري در دو حوزه ارائه ميشــود از جمله
آموزش تماميامدادگــران حاضر در طرح
امداد و نجات نوروزي در ســطح استانها و
دوره آموزشي ويژه سر تيمهاي جستوجو
و نجــات در حوادث جــادهاي به صورت
کشــوري .وي با اشــاره به اينکه آموزش
سرتيمهاي جســتجو و نجات در حوادث
جادهاي به صورت کشــوري و در  6استان
اصفهان ،کرمان ،اردبيل ،زنجان ،خوزستان
و خراســان رضوي برگزار ميشود ،افزود:
در اين دورههاي آموزشــي  2هزار امدادگر
از سوم تا  11اســفند آموزشهاي الزم را
دريافت ميکنند تا اين آموزشها را پيش
از آغــاز اجراي طرح امداد و نجات نوروزي
در اختيار ساير امدادگران حاضر در استانها
قرار دهند.
اعزا م زائران «حج تمتع»
از  ۲۶تير آغاز ميشود

رئيس ســازمان حج و زيارت با بيان اينکه
 ۲۳گروه قيمتي بــراي حجاج ايراني حج
تمتع  ۹۷تعيين شــده است ،گفت :تفاوت
قيمت براي حجاج ايراني بهدليل نوع هتل
و پروازها خواهد بود؛ اعزام حجاج ايراني از
روز بيست و ششم تيرماه  ۹۷آغاز ميشود.
به گزارش تســنيم؛ حميد محمدي امروز
دربــاره آخرين برنامهريزيها براي ثبتنام
حجاج حج تمتع  97اظهــار کرد :ثبتنام
نهايي از حجاج حج تمتع  97از روز سهشنبه
هشتم اسفند ماه آغاز ميشود و متقاضيان
ميتوانند در کاروانهاي که اعالم ميشــود
همه مشخصات خود را درج کنند.وي ادامه
داد :متقاضيــان بايد ابتدا کاروانهاي خود را
در ايــن مرحله انتخاب کنند و ســپس در
بازه زماني مشخص به تحويل مدارک به
صورت حضوري اقدام کنند.رئيس سازمان
حــج و زيارت با بيان اينکه نزديک به يک
ميليون و  350هزار نفر از متقاضيان سالهاي
 85و  86در نوبت عزيمت به حج تمتع قرار
دارند ،گفت :در اين مرحله کســاني که تا
ي ماه سال  85ثبتنام کردهاند جزو
پايان د 
گروه فراخوان حج تمتع  97هستند و بايد
تماميمراحل اعزام را نهايي کنند.

عقبنشینی 90درصدیشورایشهردرمقابلخبرنگاران
طرح ترافيک رایگان براي جانبازان باالي  ۲۵درصد

گروه اجتماعي :شوراي شهر تهران روز
گذشــته با تخفيف  90درصدي طرح
ترافيک براي خبرنگاران در سال آينده
موافقت کرد اما اين در حالي اســت كه
معاون حمل و نقل ترافيک شــهرداري
تهران همچنان مخالف اســت و آن را
مصداق رانت ميداند.
بــه گــزارش تســنيم ،محســن
هاشميرفسنجاني در چهل و هشتمين
جلسه شــوراي شــهر تهران در جمع
خبرنگاران اظهار کــرد :تماميمواردي
که از سوي اعضاي شوراي شهر تهران
بهعنوان پاســخ به اعتراض فرمانداري
تهيه شــده بود مورد موافقت اعضاي
شوراي شــهر تهران قرار گرفت و اين
درحالي بود که در برخــي از موارد نيز
اعضا به نظر قبلي خود پافشاري کردند.

نقل و برخي از اعضاي شــوراي شهر
تهران باعث ميشــود که فشار زيادي
به دستگاه اجرايي در خصوص تخفيف
طرح ترافيک به خبرنگاران اجرا شود.
وي پيشنهاد داد :همان  50درصد براي
خبرنگاران براي پرداخت عوارض طرح
ترافيک درنظر گرفته شــود.دليل اين
مخالفت را شــايد بتوان در گذشــته و
تقابل وي با خبرنگاران جســتجو کرد.
پورســيدآقايي مديرعامل مستعفي راه
آهن کشور در پي حادثه ريلي سمنان-
دامغان در هفت خوان بود که منجر به
کشته شدن  46تن از هم وطنانمان در
آن حادثه شد.
مخالفت رســولي بــا کاهش نرخ
عوارض طرح ترافيک خبرنگاران

طرح ترافيک براي جانبازان باالي
 ۲۵درصد رايگان شد

هاشميرفســنجاني ضمن اشــاره به
تمهيدات درنظرگرفتهشده براي اقشار
خــاص هماننــد جانبــازان  25و 25
درصد به بــاال و همچنين خبرنگاران،
روزنامهنــگاران و عکاســان بيان کرد:
در طرح ترافيک جديد همانند گذشــته
تســهيالتي براي ورود جانبازان  25و
 25درصــد به باال درنظر گرفته شــده
که در اين بخش هزينه ورود خودروي
آنها توسط شــهرداري تهران پرداخت
خواهد شــد ضمن اينکه به خبرنگاران
مبلغي کمتــر از يک ميليون تومان که
البته اين رقم نيز بسته به ميزان ورود به
طــرح خواهد بود پرداخت خواهند کرد.
وي گفت :البتــه تصميماتي هم براي
وانتبارها و کاميونهــا براي ورود به

طرح ترافيک در سال آينده گرفته شده
که اين اصالحــات مورد موافقت اعضا
قرار گرفت و به کميته تطبيق فرمانداري
تهران ارسال خواهد شد.رئيس شوراي
شــهر تهران در خصوص زمان اجراي
طرح ترافيک جديد گفت :البته در اين
زمينه بايد معاون شــهردار تهران پاسخ
دهد و پيشبيني ميشود با فراهم کردن
زيرساختها طرح ترافيک در سال آينده
اجرا شود.
کارت بليــط يک ســاله رايگان به
خبرنگاران

اين گــزارش ميافزايــد  ،در چهل و
هشــتمين جلسه علني شــوراي شهر

اجازه داده شــد به خبرنگاراني که فاقد
خودرو هســتند و يا از طــرح ترافيک
استفاده نميکنند کارت بليط الکترونيک
يک ساله حملونقل عموميبه صورت
رايگان داده شــود که اين پيشنهاد نيز
بــا  15موافق و  2مخالــف به تأييد و
تصويب نهايي رسيد.
پورسيدآقايي :تخفيف به خبرنگاران
موجب رانت ميشود

اما اين در حالي است كه پورسيدآقايي
معــاون حمــل و نقــل و ترافيــک
شــهردار تهران گفت :هيــچ يک از
ايرادات فرمانــداري تهران به مصوبه
اخير شــوراي شــهر ماهيــت قانوني

 ۸هزار نفر کوله بر در مريوان و سروآباد بيکار شدند

مسدود شدن مسيرهاي کوله بري در مرزهاي کشور

نماينده مردم مريوان و سروآباد در مجلس
با بيان اينکه مســدود شدن مسيرهاي
کوله بري موجب بيکاري  ۸۰۰۰نفر کوله
بر در مريوان و ســروآباد شــد،گفت :راه
حداقل ارتزاق کوله برها با مسدود شدن
مسيرهاي کوله بري بسته شد.
منصورمرادي در گفت وگو با خانه ملت،
درباره مسدود شدن مرزهاي کوله بري در
مرزهاي کشور ،گفت :يکي از مشکالت
اساســي کوله برها در مريوان و سروآباد
که ما به شدت پيگير آن هستيم ،مسدود
شــدن مرزهاي کوله بري در مرزهاي
کشــور به خصوص مريوان و ســروآباد
اســت که منجر به بيکار شدن بيش از

هشــت هزار نفر کوله بر در اين مناطق
شده است.نماينده مردم مريوان و سروآباد
در مجلس شوراي اسالميتصريح کرد:
پيگيريهايــي از وزيرکشــور ،فرماندار،
اســتاندار و ساير مســئوالن مرزي در
خصوص وضعيت کوله برها داشــتهايم
و اين درحالي اســت کــه البته موضوع
مســدود شــدن مرزها مربوط به دولت
مرکزي عراق ميباشد که دولت بايد به
اين موضوع توجه بيشتري داشته باشد.
وي ادامــه داد :با توســعه بازارچههاي
مــرزي ميتــوان درآمد بــاالي براي
خانوادههاي ساکن مناطق مرزي ايجاد
کرد تا بتوان درآمدي به ميزان 500هزار
تومان به طور ميانگين براي خانواده در
اين مناطق ايجادکرد.عضو کميســيون
برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس بابيان
اينکه مسدود شدن مسيرهاي کوله بري
موجــب بيکاري  ۸۰۰۰نفــر کوله بر در
مريوان و سروآباد شده است ،يادآورشد:
مسير حداقل ارتزاق کوله برها با مسدود
شدن مسيرهاي کوله بري بسته شد.

نداشته است.بيشــتر اصالحاتي که در
مصوبه صورت گرفته اســت در حوزه
سياستگذاري است و در واقع مغايرتي
با قانون نداشــته اســت.وي در ادامه
ضمن انتقاد از پيشــنهاد کميســيون
عمران و حمل و نقل شــوراي شــهر
تهران و همچنين احمد مسجد جامعي
در خصــوص تخفيف براي خبرنگاران
جهــت پرداخت عوارض طرح ترافيک
جديد گفت :ما همچنان با اين موضوع
مخالف هســتيم چرا کــه باعث رانت
خواهــد شــد .معاون حمــل و نقل و
ترافيک شــهرداري تهران گفت :اين
تصميم کميســيون عمران و حمل و

حسن رسولي عضو شوراي شهر تهران
نيز در خصــوص تخفيف درنظر گرفته
شــده بــراي خبرنگاران ،عکاســان و
روزنامــه نگاران در بحث طرح ترافيک
انتقاد کرد و گفت :يکي از اهداف طرح
ترافيک جديد مبارزه با رانتخواري بوده
و نبايد تســهيالت ويژهاي براي افراد
خاص درنظر گرفته شود.
ميرلوحي  :ادعــا نميکنيم مصوبه
طرح ترافيک جديد جامع است

محمود ميرلوحي عضو شــوراي شهر
تهــران هم گفت :هيــچ ادعايي مبني
براينکــه مصوبه طــرح ترافيک جديد
کامل و جامع است نداريم.عضو شوراي
شهر تهران با اشــاره به اعمال برخي
تغييرات توسط کميسيون حمل و نقل
شــوراي شــهر تهران در مصوبه اخير
طرح ترافيک گفت :دغدغه دارم که اين
تغييرات ،تغييرات مؤثري باشد.

در سايت وزارت بهداشت حريرچي هنوز قائممقام وزير بهداشت است

حريرچي :ديگر قائم مقام وزير بهداشت نيستم

در حالي که هنوز در سايت وزارت بهداشت حريرچي
به عنوان قائممقام وزير بهداشت معرفي ميشود ،وي
ميگويد که ديگر قائم مقام وزير نيســتم.به گزارش
فارس؛ صفدري ،معاون سازمان اداري استخداميدر
بهمن ماهســال جاري در نامهاي که جنبه عموميو
فراگير براي همه وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي
داشــت خطاب به تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور
مالياتــي اعالم کرد :نظر به اينکه به موجب بندهاي
«ج» و «د» مــاده  29قانــون مديريــت خدمــات
کشوري سازماندهي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
با احتســاب باالترين مقام اجرايي دســتگاه حداکثر
در  4ســطح پيشبيني شده است که سطح دوم آن
معاون وزير يا معاون رئيس سازمان است و پيشبيني
سطح ديگري به عنوان (قائممقام) در وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي منطبق با قانون نبوده و مغاير با اصل
تناسب مســئوليت و اختيار است و با توجه به تأکيد
رئيس محترم جمهور در خصوص حذف پســتهاي
ســازماني با عنوان قائممقام در ساختار دستگاههاي
اجرايي اعالم ميدارد.سازماني شماره  7تحت عنوان
قائممقام هماهنگــي در امور مالياتــي از مجموعه
ساختار تفصيلي آن ســازمان حذف ميگردد بديهي
اســت ادامه اشتغال افراد در پست سازماني قائممقام

و همچنيــن صدور احکام انتصــاب با اين عنوان به
کارکنان آن ســازمان و نيز پرداخت هرگونه وجهي
بابت اشــتغال در پســت يا با عنوان مذکور از تاريخ
وصول اين نامه فاقد اعتبار اســت.اين درحالي بوده
که عليرغم اين ابالغ همچنان سمت قائم مقام فعال
بوده و روز پنجم اســفند ماه،وزير بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي در حکميدکتر محمد رضا فراهاني
را به عنوان قائم مقام و دبير شــورايعالي انطباق امور
اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس
به مدت  2سال منصوب کرد.البته ايرج حريرچي ،در
گفتوگو فارس ،در ارتباط با ســمت قائم مقاميخود
در وزارت بهداشت اظهارداشت :من معاون کل وزارت
بهداشت و سخنگوي اين وزارتخانه هستم و با عنوان
قائم مقام وزير بهداشت فعاليت نميکنم.

شهردار با صدها وعده و به قول قديميها در باغ سبز نشان مردم تهران بر سر کار آمد

آقاي نجفي؛ جاي بيانيههاي قاجاري بفرماييد کار

«زلزله»« ،کمآبي»و«فرونشست»
از مخاطرات طبيعي ايران

رئيــس پژوهشــکده علوم زميــن زلزله،
آتشفشــان و فرونشســت را از جملــه
مخاطرات کره زمين نام برد که اکثر کشورها
با آن مواجه هستند و گفت :در ايران عالوه
بر مخاطراتي مانند زلزله ،با کمبود آب مواجه
هســتيم که اين امر مســاله فرونشست و
ريزگردها را به دنبال دارد.به گزارش ايسنا،
دکتر مرتضي طالبيان در ســي و ششمين
کنگره بينالمللي علوم زمين با اشــاره به
اهميت علوم زمين براي زيست بهتر افزود:
کــره زمين تنها کرهاي اســت که قابليت
زيســت دارد و بر اين اساس نياز است که
براي زندگي بهتر ،درک بهتري از آن داشته
باشيم.وي با بيان اينکه زمين داراي آب ،هوا
و خاک است ،خاطرنشان کرد :يکي از منابع
مهم کره زمين ،آب است که در حال حاضر
در ايران ما با کمبود آن مواجه هستيم.

عضو شوراي اسالميشــهر تهران گفت :تجارت قبر در امامزادههاي درونشهري تبديل به
تجارت پربازدهي شده که زير پوشش ساماندهي ،بازسازي و نوسازي و نظاير آن اجرا ميشود و
با اين عنوان به درآمد ميرسند.به گزارش فارس ،احمد مسجد جامعي با اشاره به بحث ساماندهي
و نوسازي قبو گفت :تجارت قبر يکي از کار پربازده شده است.وي ادامه داد :عمران و نوسازي
ي بر نيازهاي محلي آداب و قواعدي دارد.به گفته
شهري ،آن هم به نام حقوق شهروندي و مبتن 
مسجد جامعي ،اينگونه نيست که يک دستگاه اجرايي بدون اطالع ساير مجموعههاي دخيل
خودمختار عمل کند و بخشي از حافظه شهر و داراييهاي شهروندان را خدشهدار کند.

طرح جديد ترافیک برای اهالی رسانه در شورای شهر به تصویب رسید

به جاي انتشار اخبار منفي
مشکالت را کم کنيم

وزيربهداشت گفت :مردم را نبايد ترساند و
بدبين کرد و بهتر است به جاي دادن اخبار
منفي ،نشــاط را در جامعه گسترش دهيم،
زيرا امــروزه تاب آوري مردم بســيار کم
است و به جاي دادن اخبار منفي به مردم،
مشــکالت را کم کنيم.به گزارش ايسنا،
دکتر سيدحسنهاشــميدر سومين جلسه
آموزشي معاونين بهداشــت دانشگاههاي
علوم پزشکي سراســر کشور گفت :اينکه
در حوزه بهداشت همفکري صورت گيرد و
برآيند اين تصميمات و همفکريها در قالب
دستورالعملهاي اجرايي درآيد ،خوب است،
مشروط به اين که در اجراي دستورالعملها
نيز اهتمام جدي در بدنه دانشگاهها وجود
داشته باشد.هاشميافزود :در اجراي برنامه
پزشــک خانواده بايد مدل کشوري مالک
عمل باشد و آنچه که به صورت آزمايشي
در مازندران و فارس و استانهاي ديگر اجرا
شــد ،با مدل کشــوري اصالح شود و در
اجراي برنامهها و افقها حتما بر اســاس
ميزان اعتبارات و منابع تصميمگيري شود
و گامها حساب شده باشد.

تجارت قبر در امامزادههاي تهران

نجفي با صدها وعده و به قول قديميها در باغ ســبز
نشــان دادن به مردم تهران بر ســر کار آمد و حاال به
جاي تالش براي حل مشکل مردم هرکجا که ميرود
بيانيه سياسي ميدهد و به صراحت يا به کنايه ميگويد
نميگذارند کار کنم!
به گزارش تســنيم ،نميشــود و نميگذارند .اين شاه
بيت سخنان محمدعلي نجفي در مصاحبه منتشر شده
توســط يک روزنامه اصالح طلب است .شش ماه بعد
از ســرکار آمدن شوراي شهر و شهردار جديد تهران و
با وجود همسويي دولت ،شهرداري و مجلس شنيدن
اين ســخنان از کســي که کتاب چند صدصفحهاي
وعدههايش هنوز روي ميز کارشناسان و تحليل گران

است ،کميعجيب است.نجفي با صدها وعده و به قول
قديميها در باغ سبز نشان مردم تهران بر سر کار آمد و
حاال به جاي تالش براي حل مشکل مردم هرکجا که
ميرود بيانيه سياسي ميدهد و به صراحت يا به کنايه
ميگويد نميگذارند کار کنم!براي شناخت بهتر منظومه
فکري ،نجفي بايد به ســه بحران ساده شهرداري در
چندماه گذشته اشاره کرد و عملکرد نجفي را ديد و بعد
ديد چه کسي نميگذارد آقاي شهردار کار کند.در اولين
آزمون نجفي يعني زلزله ،شــهردار تهران تا ساعتها
بعد از آغاز بحران و در حالي که مردم تهران در ســرما
و خيابانها ميلرزيدند شــهردار تهران به عنوان مدير
بحران غايب بود .معاونان و افراد دست چندم اطرافش
در جلسات مديريت بحران که با حضور دستگاههاي
مختلف برگزار شد ،شــرکت کردند.شايعه شد نجفي
کيش است .آبها که از آسياب افتاد نجفي آمد و گفت
نميگذارند کار کنم! من از ابتداي بحران پيگير بودم و
در جلسات شرکت ميکردم .برخي اعضاي منصف تر
شوراي شهر تهران هم پرسيدند کجا بوديد که کسي
شــمارا نديده و همين چند اعتراض هم در نطفه خفه

شد .آيا در شب زلزله کسي مانع کارکردن نجفي شد که
اينگونه اعتراض ميکند؟دومين آزمون نجفي در شش
ماه گذشته برف چند سانتي متري تهران بود .از يک ماه
پيش هواشناسي هشدار بروز تودههاي برف را داده بود.
تهران با چندسانتي متر اول برف تعطيل شد ،ماشينها
در برف گيرکردند و هزاران درخت کهنســال و جوان
تهران شکست .حتي نمک پاشي ساده خيابانها هم تا
صبح انجام نشد .اين داستان چندسال پيش نيست که
در خاطر کسي نباشد و شهردار تهران بگويد نگذاشتند
کار کنم .چه کسي آن شب نگذاشت آقاي نجفي کار
کند؟سومين آزمون نجفي آتش سوزي يک ساختمان
وزارت نيــرو در ميدان وليعصر تهران بود .ســاختمان
وزارت نيرو در آتش ميسوخت .مردم محلههاي اطراف
منازل خود را تخليه کرده بودند و چند آتش نشان هم
در اثر شدت جراحات در بيمارستان بستري بودند .آقاي
نجفي  24ساعت بعد از بحران با لبي خندان و در حلقه
يارانش به بازديد رفت و چند لحظهاي ماند و برگشت.
آيا کسي مانع آقاي نجفي براي خدمترساني شد؟ آيا
نگذاشتند آقاي نجفي به جاي خانه رفتن به ميان آتش

نشانها برود؟ آيا کسي مانع آقاي نجفي براي شرکت
در جلسه کميته بحران اين موضوع شد؟نه آقاي نجفي!
بحث اينها نيســت .چه کسي نميگذارد شما ايستگاه
مترو افتتاح کنيد؟ چطور قاليباف ميتوانســت هر 50
روز يک ايستگاه به ايستگاههاي متروي تهران اضافه
کند و شما شش ماهه نتوانستهايد يک ميخ روي ديوار
بکوبيد؟نگذاشتند بازي کهنه سياست بازان قاجاري است
و براي توجيه مردم همان عصر بود .به درد مردميکه در
لحظه دهها خبر دريافت ميکنند و هرلحظه تحوالت
را رصد ميکنند نميخورد .نگذاشــتند سرپوشي براي
نميتوانيم است .اداره شهر تهران با خواب صبحگاهي
و خواب خرگوشــي در بحرانها نميخواند .درد تهران
نميگذارند نيســت .کسي اين ســخنان را از شهردار
محترم تهران نميپذيرد .هم دولت و هم مجلس از نظر
سياسي و فکري با شهردار تهران همسو است .فرصتي
بينظير که حتي يک روز آن براي شهردار قبلي تهران
فراهم نبود .جاي بهانههاي سياســي کميکار کنيد.
تهران پايتخت ام القراي جهان اســام است .به جاي
ويژه نامههاي سياسي روزنامهها کميکار ميخواهد.

اخبار
نشست زمين در خيابان مولوي

رئيس مرکز اطالعــات و کنترل ترافيک
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از
انسداد بخشــي از خط ويژه مسير غرب به
شرق خيابان مولوي به دليل نشست زمين
خبر داد.سرهنگ محمد رازقي در گفت و گو
با ايســنا ،در اين باره گفت :در پي نشست
زمين در محدوده خيابان مولوي بعد از ميدان
محمديه که منجر به نشست بخشهايي از
پيادهرو و همچنين مســير غرب به شرق
ويژه اتوبوس در خيابان مولوي اتفاق افتاد،
اين مسير مســدود شد .اين در حالي است
كه قائم مقام شرکت آب و فاضالب تهران
گفت :بر اساس گزارشات تاسيسات ما تنها
يک لوله در بيمارستان اکبرآبادي در محله
مولوي دچار شکستگي شده و هيچ گزارشي
از فرونشست در تاسيسات ما به ثبت نرسيده
است.عليرضا نوذريپور در گفتوگو با ايسنا،
اظهار کرد :اين اتفاق قطعا از ناحيه تاسيسات
ما نبوده و بايد صراحتا بگويم که اين مساله
هيچ ارتباطي با تاسيسات آبي ندارد.وي در
تشريح جزييات بيشتر اين حادثه گفت :در
اثر بارندگي و اب شستگي مقابل بيمارستان
اکبرابادي نشست زمين درابعاد  ٥*٣اتفاق
افتاده و متعاقبا لوله انشــعاب بيمارســتان
آسيب ديده که با حضور عوامل شهرداري
و آبفا ضمن تعمير لوله آســيب ديده محل
نشست نيز توسط عوامل شهرداري ترميم
شد.
افزايش زيان انباشت بيمه سالمت

مديرعامل سازمان بيمه سالمت از افزايش
زيان انباشــت اين ســازمان در سال ۹۷
خبر داد و گفت :رفع همپوشــاني و حذف
دفترچههاي بيمه در دستور کار قرار گرفته
اســت.به گزارش مهر ،طاهــر موهبتي در
نشست خبري روز يکشنبه با اشاره به اينکه
زيان انباشت سازمان بيمه سالمت در سال
 ۹۷به  ۹هزار ميليارد تومان ميرسد ،افزود:
بر همين اساس مديريت هزينه رويکرد اول
سازمان در سال آينده خواهد بود و کسري
اعتبارات ما  ۸هزار و  ۵۰۰تا  ۹هزار ميليارد
تومان خواهد بــود.وي گفت :تامين منابع
مالي پايدار در ســازمان بيمه سالمت مورد
توجه قرار گرفته چــرا که  ۹۵درصد منابع
ما از ســوي دولت تامين ميشود و همين
موضوع موجب شد که در سالهاي منتهي
به سال  ۹۵زيان انباشته بيمه سالمت جدي
شود.وي با اشاره به اينکه زيان انباشته بيمه
ســامت باعث شد که در سال  ،۹۵هشت
هزار ميليارد اوراق مشــارکت چاپ شــود،
گفت :اگر اين اتفــاق رخ نميداد بدهي و
زيان انباشــته ما به  ۱۴هزار ميليارد تومان
ميرســيد اما با چاپ اوراق  ۴هزار و ۴۰۰
ميليارد زيــان ما بود که البتــه هزار و ۷۰
ميليارد تومان نيز عدم وصوليهاي ما بود.
آغاز پرداخت عيدي بازنشستگان
تامين اجتماعي از آخر هفته

رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري
بگيــران تأمين اجتماعي گفــت :پرداخت
عيدي به بازنشســتگان تامين اجتماعي از
اواخر هفته جاري آغاز ميشــود.به گزارش
مهــر ،علي اصغــر بيات در مــورد عيدي
بازنشستگان تامين اجتماعي ،افزود :عيدي
بازنشستگان  ۸۴۷هزار و  ۵۰۰تومان است
که براســاس برنامه ريزيهاي انجام شده
قرار اســت از روز پنج شنبه  ۱۰اسفند ۹۶
پرداختها آغاز شــود.وي با اشاره به اينکه
عيدي بازنشستگان تا  ۱۵اسفند ادامه دارد،
تاکيــد کرد :عيدي بر اســاس حروف الفبا
پرداخت ميشود
نوبت عصر پاسخگويي سامانه ١٤٢٠
تامين اجتماعي فعال شد

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين
اجتماعيگفت:باهدفتسريعدرپاسخگويي
و ايجاد رضايتمندي بيشتر مخاطبان؛ نوبت
عصرمرکــز ارتباطــات مردمي( ســامانه
 )١٤٢٠سازمان تامين اجتماعي فعال شد.
به گزارش مهر ،دکتر محمدرضا جعفريان
افزود :از ابتداي اسفندماه سالجاري ،کاربران
اين مرکز عالوه بــر نوبت صبح در نوبت
عصر نيز آماده پاسخگويي به بيمه شدگان،
بازنشســتگان و کارفرمايان هســتند.وي
اظهار داشت :مخاطبان ميتوانند با تماس
تلفني با شماره  ١٤٢٠از هر نقطه از کشور،
سئواالت و مسائل مربوط به سازمان تامين
اجتماعــي را مطرح و راهنمايــي الزم را
دريافت کنند.

