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خبر ويژه

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه بيش از  ۶٠درصد کودکان کار و خيابان تهران ،غيرايراني هستند گفت :اگر بهزيستي به خانوادهاي کمک کند و براي سومين بار کودک
در خيابان ديده شود ،قاضي از اين خانواده سلب صالحيت ميکند.حبيب ا ...مسعوي فريد در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به هماهنگيهاي صورت گرفته با وزارت کشور نيز افزود :اميدواريم بر اساس
اين آيين نامه با جذب کودکان و کمکسازمانهاي مردمنهاد بتوانيم در سال جاري نيز به ساماندهي کودکان کار و خيابان کمک کنيم.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه
بيش از  ۶٠درصد کودکان کار و خيابان تابعيت غير ايراني دارند ،اظهار کرد :با توجه به غير ايراني بودن بيشتر اين کودکان اين نگراني وجود دارد که آنها مورد بهرهکشي و قاچاق قرار بگيرند .به
همين دليل امسال حتما در  ٣ماه اول سال ساماندهي کودکان را به ويژه از کالنشهرهايي مانند تهران و کرج که بيشترين تعداد کودکان کار و خيابان را در خود جاي دادهاند ،آغاز ميکنيم.
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سهميه ۸۵۰نفري تهران در آزمون استخدامي آموزش و پرورش

حوادث دور دنيا

مديرکل آموزش و پرورش ش��هر تهران از تخصيص س��هميه  ۸۵۰نفري براي تهران در آزمون
اس��تخداميجديد آموزش و پ��رورش خبر داد و گفت :پيش بيني ميکنيم امس��ال  ۴۸۰۰نفر از
همکاران ما بازنشسته شوند .اميدواريم سهميه بيشتري به تهران بدهند.عباسعلي باقري در گفتوگو
با ايسنا ،درباره سهميه آموزش و پرورش تهران در آزمون استخدامي ۱۷هزار نفري که قرار است در
نيمه اول امسال برگزار شود اظهار کرد :طبق آخرين اطالعاتي که دريافت کردم سهميه تهران در
آزمون استخداميحدود  ۸۵۰نفر خواهد بود.وي افزود :در تهران به نيروي مرد بيشتر نياز داريم .در
حال حاضر نزديک به  ۸۰درصد پرسنل ما بويژه در بخش آموزش ،بانوان هستند.

نجات بيش از  ۲۰۰مهاجر
از آبهاي ليبي

نيروي گارد س��احلي ليبي از نجات بيش
از  ۲۰۰مهاجر غير قانوني در آبهاي اين
کشور خبر داد.به گزارش ايسنا ،بنابر اعالم
نيروي گارد س��احلي ليبي روز س��ه شنبه
بيش از  ۲۰۰مهاجر غير قانوني که س��وار
ب��ر دو قايق چوبي بودند در آبهاي غربي
اين کشور نجات پيدا کردند.گفته شده اين
مهاجران غير قانوني از  ۹کشور آفريقايي
و در مي��ان آنه��ا  ۷۱زن و  ۱۰کودک نيز
بودهاند .اين مهاجران با کمک گشتهاي
گارد س��احلي نجات پيدا کرده و به پايگاه
دريايي طرابلس منتقل شدند.بس��ياري از
مهاجران غيرقانوني براي مهاجرت به اروپا
و عبور از درياي مديترانه ليبي را به عنوان
محل عزيمت خود انتخاب ميکنند.بهبود
وضعيت آب و هوايي موجب افزايش موج
مهاجرت با قايق از ليبي به اروپا بخصوص
در آبهاي غرب اين کش��ور شده است.به
گزارش خبرگزاري شينهوا ،طبق آمارهاي
رس��ميتعداد مهاجراني که در چهار ماهه
نخست  ۲۰۱۸در آبهاي ليبي نجات پيدا
کردهاند بيش از  ۴۰۰۰نفر بوده است.
سانحه هوايي در آمريکا کشته داد

در پي بروز انفجار در موتور يک هواپيماي
مس��افربري در آمريکا يک مس��افر جان
خود را از دس��ت داده و دس��ت کم هفت
نفر مجروح ش��دهاند.به گزارش ايسنا ،اين
س��انحه براي هواپيماي شرکت «ساوت
وست ايرالينز» رخ داده است.اين هواپيما
پس از نقص فني ناگزير به فرود اضطراري
در فرودگاه فيالدلفياي آمريکا شد .به گفته
شاهدان عيني هنگام فرود ناگهان صداي
انفجار ش��نيده ش��د و يک تکه از موتور با
شيش��ه کنار بال چپ برخورد کرد و آن را
شکست.شبکه ان بي سي آمريکا گزارش
کرده اس��ت که يک مس��افر زن به علت
تغيير فشار هوا در کابين به بيرون کشيده
ش��د اما با کمک س��اير سرنشينان نجات
يافت.به گفت��ه مقامات آمريکا ،هواپيما به
علت نقص فني در قس��مت موتور مجبور
به ف��رود اضطراري ش��ده بود.به گزارش
بيبيس��ي ،هواپيماي آس��يب ديده يک
بوينيگ  ۷۳۷-۷۰۰بود و  ۱۴۳مس��افر و
پنج خدمه داشت .جراحتهاي مجروحان
حادثه سطحي گزارش شده است.سازمان
فدرال هوانوردي آمريکا تحقيق درباره اين
سانحه را آغاز کرده است.
کاميون مهمانان عروسي در
سقوط
ِ
هند  ۳۳کشته و زخميبهجا گذاشت

پليس هند از کش��ته شدن دست کم ۲۱
نفر و مصدوم شدن  ۱۲نفر ديگر در حادثه
س��قوط يک کاميونت حام��ل مهمانان
عروس��ي از روي پل��ي در ايالت مرکزي
ماديا پ��رادش هند خب��ر داد.به گزارش
ايس��نا ،اين س��انحه سهش��نبه شب در
رودخانه «سون» حدود  ۵۷۳کيلومتري
شرق بوپال ،مرکز ايالت ماديا پرادش رخ
داده اس��ت.به گفته مقامات ،مصدومان
به بيمارستان منطقه منتقل شده و حال
س��ه نفر از آنها وخيم اعالم شده است.
فرماندار ايال��ت ماديا پرادش ضمن ابزار
تاسف و تسليت نس��بت به اين سانحه،
اعالم ک��رد مبلغ  ۳۰۴۵دالر به هر يک
از خانوادهه��اي جان باخت��گان پرداخت
خواهد شد.پليس دستورالعملهاي الزم
را جهت شناس��ايي علت اصلي حادثه و
بررسيهاي بيشتر صادر کرده است.
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مرگ پیرمرد معلول در آتش

سخنگوی آتش نشانی تهران گفت :پیرمرد
معلول  80ساله ظهر امروز در آتش خانه اش
جان باخت .ج�لال ملکی در گفت و گو با
میزان،اظهارداشت:ساعت 12:27چهارشنبه
وقوع آتش سوزی در ساختمان مسکونی در
خیابان بهنام جنوبی در غرب تهران به آتش
نشانی اعالم ش��د .با اعزام آتش نشانان 3
ایستگاه مشخص شد حریق در یکی از واحد
های س��اختمان  4طبقه  6واحدی رخ داده
است .وی ادامه داد :براساس اعالم همسایه
ها در داخ��ل واحد  100متری آتش گرفته
یک نفر محبوس شده بود و سایر ساکنان
در محاصره دود بودند .س��خنگوی سازمان
آتش نشانی تهران تاکید کرد :آتش نشانان
ابتدا برای حریق وارد واحد آتش گرفته شده
و تیمی دیگر افراد گرفتار در طبقات باالیی
را نجات دادند .ملکی افزود :آتش نشانان با
ورود به اتاق خواب واحد آتش گرفته با مرد
 80ساله که دچار معلولیت بوده و به شدت
س��وخته بود روبرو و او را از داخل ساختمان
خ��ارج کردند .پس از معاینه این مرد ،مرگ
او به علت س��وختگی تائید شد .وی با بیان
اینکه زوج پیر دیگری هم در این حادثه دچار
دودگرفتگی شدند ،افزود :این افراد تحویل
اورژانس شدند .با اطفای حریق عملیات آتش
نشانان به پایان رسید.

نرخهاي جديد بليت مترو از شنبه اعمال ميشود

مديرعامل ش��رکت بهره برداري متروي تهران از اعمال نرخهاي جديد بليت مترو از شنبه
(اول ارديبهش��ت) خبر داد.به گزارش مهر ،فرنوش نوبخت با اشاره به اعمال نرخهاي جديد
بليت مدت دار مترو اظهار کرد :بليتهاي مدت دار سه ماهه ،شش ماهه و يک ساله مترو به
ترتيب با مبالغ  ۲۵۰ ،۱۵۰و  ۴۵۰هزار تومان و تخفيف  ۲۵درصدي به فروش خواهد رسيد.
وي خاطرنشان کرد نرخ بليتهاي تک سفره درون شهري و حومه از  ۸۰۰تومان به ۱۰۰۰
تومان افزايش يافته است .بيشترين تخفيف نيزبراي مسافت سه کيلومتري  ۶۶درصد و در
مسافت باالي  ۴۰کيلومتر همان نرخ  ۱۰۰۰توماني اعمال ميشود.

بررسی شرايط احراز تصدي سمت شهردار توسط شوراي شهر نشان میدهد

ن خوبهای اصالحطلب باشد!
شهردار باید از ژ 

گ�روه اجتماع�ي :اعضاي ش��وراي ش��هر
گزينههايي را براي انتخاب شهردار در نظر
گرفتهاند كه نشان ميدهد منتخب شورا بايد
داراي پيشينه اصالح طلبي و در راس يا کنار
مقاماتي قرار گرفته باشد كه اين امر تنها با
شاخصهاي ژنهاي خوب ميتواند مدنظر
قرار گيرد؛ به بي��ان ديگر اين ژنهاي برتر
و آقازادهها هس��تند که ب��ا رانت پدران خود
توانستهاند در پستهايي قرار گيرند و اينک
اين رزومه در اختيار آنهاست تا بتوانند در حد
گزينه شهردار تهران وارد شوند!
به گزارش فارس ،ش��وراي ش��هر پنجم در
اولي��ن گزينه خود براي ش��هرداري تهران
شکست سنگيني خورد .محمدعلي نجفي
پس از هفت ماه زير بار مسئوليت شهرداري
کمر خم کرد و عطاي بهش��ت را به لقايش
بخيش��د .حال پ��س از اس��تعفاي نجفي،
اعضاي ش��وراي ش��هر بار ديگ��ر دور هم
جمع ش��دهاند تا بتوانند به يک گزينه جديد
برسند.اما در اين بين نکته اصلي در موضوع
شاخصهايي است که اعضاي شوراي شهر
اين بار براي شهردار جديد در نظر گرفته اند.
در مردادماه س��ال گذشته برخي از اعضا از
انتخاب گزينهاي سخن ميگفتند که داراي
س��ابقه مديريت کالن و ستادي باشد ولي
اين بار ب��ر روي مديري تاکيد ميکنند که
توانمنديه��اي اجرايي در حوزه عملياتي و
ميداني نيز داشته باش��د .اين رويکرد دقيقا
جهت عکس خواستهاي اعضاي شوراي
شهر در گذشته است .در همين زمينه بود که
زهرا نژاد بهرام در تقبيح مديريت محمدباقر
قاليباف اعالم کرده بود که قرار نيست نجفي
مدير اجرايي باش��د و بر سر حوادث حضور
يابد « :قرار نيس��ت ،ش��هردار تهران همه
کارها را خودش انجام دهد و بالفاصله بعد
از وقوع هرحادثه کوچکي ،شال و کاله کند
و به محل حادثه برود که اگر قرار بود چنين
باشد ،پس چرا شهردار معاون و مدير انتخاب
ميکرد؟ کالن شهر تهران ،مديريتي مانند
مدل مديريت نجفي ميخواهد».حال پس
از شکس��ت مدل مديريتي نجفي ،شوراي
شهر متوجه آن شده که تهران را نميتوانند
با مديراني اداره کنند که تنها از پشت ميز و
دفتر بخشنامه و دستور صادر کنند.
ساالري  :شهردار بايد در اصل يك مدير
ميداني باشد

افش��ين حبيب زاده ،عضو شوراي شهر نيز

تاثيرگذاري بر اين فرآيند غافل شد ،تاجايي
که در برخ��ي گزارشها مطرح ميش��ود،
تصيمم نهايي بيرون از شورا گرفته ميشود
و اعضاي ش��ورا تنها مجريان اين تصميم
خواهند بود.
گزینهه�ای نهای�ی ش�هرداری تهران
مشخص شدند

در اين زمينه نس��بت به تغيير معيارها گفته
است « :اعضا موافقت کردند که معيارهايي
که در دوره قبل براي انتخاب شهردار تعيين
کرده بودند ،در اين دوره با تغييراتي مدنظر
ق��رار دهند».محمد س��االري ،ديگر عضو
شورا نيز بر انتخاب مدير ميداني تاکيد کرده
اس��ت « :از جمله تغييراتي که در دارا بودن
شرايط عموميشهردار اعمال شده اين است
که شهردار منتخب بايد عالوه بر اينکه فرد
توانمندي باشد بايد داراي پيشينه مديريت
کالن ب��وده و در اصل ي��ک مدير ميداني
باشد .اساسا نوع فعاليت در شهرداري از نوع
مديريت سازماني است و شهرداري تهران
ني��از به فردي دارد که ع�لاوه بر دارا بودن
س��وابق موثر ،بايد بتواند کارهاي عملياتي ؛
صف و ميدان��ي هم انجام دهد و همچنين
با س��رعت در فرايند تصميم گيريها ورود
پيدا کند».
وراي اي��ن موض��وع بحث تاري��خ انتخاب
ش��هردار اس��ت .برخي از اعضاي ش��وراي
اع�لام کردهان��د که فرآيند انتخ��اب تا 25
ارديبهشت نهايي خواهد شد و برخي نيز تا
دو هفته آينده را مطرح ساخته اند .علي اعطا،
س��خنگوي شوراي ش��هر در همين زمينه
درب��اره فرآيند انتخ��اب و تاريخهاي مطرح
شده گفته است «:کليات معيارهاي انتخاب
شهردار که در مرداد ماه سال گذشته انتخاب
ش��ده بود تغييري نکرده است .يکشنبه 16
ارديبهشت  7کانديداي شهرداري جهت ارائه
برنام��ه به صحن خواهند آمد .از بين اين 7
کانديدا  2نفر نهايي ميشوند؛ مجددا برنامهها

و تيم همکاري خ��ود را مطرح ميکنند .در
نهايت نيز تا  23ارديبهشت شهردار انتخاب
ميشود».

تناقضه�ا درب�اره تغيي�ر معيارهاي
انتخاب شهردار

تناقضها درباره تغيي��ر معيارهاي انتخاب
شهردار در اظهارات مقامات شورا محسوس
است و مشخص نيس��ت که پشت درهاي
بس��ته چه تصميماتي گرفته ميش��ود ،در
حاليکه يک��ي از وعدههاي ش��وراي پنجم
شيشهاي کردن تصميم گيريها بود.اما در
کنار فرآيند انتخاب شهردار ،بار ديگر شوآف
استفاده از ظرفيت جوانان و زنان نيز مطرح
شده و شورا از اين اقشار خواستند که با توجه
به شاخصهايي که مدنظر شوراست ،رزومه
ارسال کنند .نامزدهاي شهرداري تهران بايد
عالوه بر دارا بودن شرايط قيد شده در آيين
نامه اجرايي ش��رايط احراز تصدي س��مت
شهردار مصوب  11/6/1377هيات وزيران،
شرايط ديگري نيز از جمله در چند محور زير
را داشته باشند:
 -1داش��تن پيشينه اصالح طلبي و اعتدال
گرايي
 -2اش��تهار به پاکدس��تي در س��طح افکار
عموميو باور به مبارزه با فساد
 .3داش��تن سابقه کار اجرايي در سطح ملي
مانند معاونان رئيس جمهور ،وزرا و معاونان
وزرا ،سفرا ،نمايندگان مجلس و استانداران،
شهرداران تهران و ديگر کالنشهرها و ساير
مقاماتهمتراز
 .4باور داش��تن به کار گروهي ،خرد جمعي

متهمان با پولهاي جعلي داد و ستد ميكردند

دستگيريجاعالنچکپولدرپايتخت

رئي��س کالنت��ري  ۱۰۴عباس
آباد با اش��اره به دستگيري چهار
توزيع کننده چکهاي جعلي در
تهران ،گفت :اين متهمان با خريد
چکهاي جعلي از جاعلين اقدام
به فروش آنان به مش��تريان خود
ميکردند .به گزارش مهر ،سرگرد
«محمد آقا احمدي» با اعالم اين
مطلب ،گفت :تعدادي از شهروندان
با مراجعه به کالنتري و طرح شکايت ،اعالم کردند
ک��ه چک پولهاي دريافتي در داد و ستدهايش��ان
جعلي اس��ت ک��ه شناس��ايي جاعل ي��ا جاعلين و
همچنين توزيع کنندگان آن ،به طور ويژه در دستور
کار ق��رار گرفت تا اينکه مام��وران انتظاميهنگام
گشت زني در س��طح حوزه ،متوجه تردد مشکوک
تعدادي از افراد به منزلي ش��دند که پس از مراقبت
ويژه و مستمر ،ظن ماموران برانگيخت که احتمال
دارد منزل مسکوني ،محل اختفاي مجرمان باشد و
بدين ترتيب نتيجه تحقيقات انجام ش��ده در اختيار
مقام قضايي قرار گرفت.اين مقام انتظاميبا اش��اره
به اينکه تيمياز ماموران کالنتري براي بازرسي از
مخفيگاه و دستگيري متهمان اعزام شدند ،توضيح
داد :ماموران موفق شدند تعداد چهار متهم را در يک
عمليات ضربتي دس��تگير و تعداد هفت برگ چک
پول تقلبي در بازرسي از مخفيگاه آنان کشف کنند.
آقا احمدي تصريح کرد :متهمان به کالنتري منتقل
و در بازجويي انجام ش��ده اقرار کردند که اين چک
پولها را از جاعلين خريداري کردهاند و قصد داشتند
به مشتريان خود بفروشند.رئيس کالنتري ۱۰۴خاطر
نشان کرد :متهمان پس از تکميل پرونده به دادسرا
اعزام و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
 ۱۱۰ميلي�ون ريال چکپ�ول تقلب�ي در رودبار
کشف و ضبط شد

همچنين در راس��تاي اخب��ار اين ح��وزه  ،فرمانده
انتظاميرودبار از کش��ف و ضبط  ۱۱۰ميليون ريال
چکپول تقلبي  ۵۰۰هزار ريالي در اين شهرس��تان
خبر داد.سرهنگ بابک عليزاده در اين رابطه اظهار

کرد :ماموران ايس��ت بازرس��ي
ورودي ش��هر رودبار در بازرس��ي
از يک خودروي سمند  ۲۲قطعه
چک پول  ۵۰۰هزار ريالي تقلبي
کش��ف و ضبط کردند.وي افزود:
راننده و سرنش��ين  ۲۸و  ۳۵ساله
اين خودروي س��واري به مراجع
قضاي��ي معرفي ش��دند .فرمانده
انتظاميرودبار با اش��اره به اينکه
ش��هروندان هنگام دريافت اس��کناس و چک پول
به نکات امنيتي تعبيه شده در آن دقت کنند ،گفت:
مردم در صورت مشاهده اسکناس و چک پول جعلي
مراتب را از طريق مرکز فوريتهاي  ۱۱۰به پليس
اعالم کنند.
دس�تگيري عامل توزيع چک پولهاي تقلبي در
کرمانشاه

فرمانده انتظاميکرمانش��اه نيز از دستگيري عامل
توزي��ع چک پوله��اي تقلب��ي توس��ط ماموران
انتظامياين شهرس��تان خبر داد.سرهنگ «حسين
براري» در اين رابطه گفت :ماموران کالنتري  ۱۲در
ميدان ميرعماد به شخصي مشکوک شدند و از وي
بازرسي بدني بعمل آوردند.فرمانده انتظاميشهرستان
کرمانش��اه با بيان اينکه در بازرس��ي بدني از متهم
 ۴قطع��ه چک پول  ۵۰۰هزار ريالي از وي کش��ف
ش��د ،گفت :متهم به منظور س��ير مراحل قانوني با
تش��کيل پرونده تحويل مراجع قضايي شده است.
فرمانده انتظاميشهرستان نهاوند هم از کشف چک
پولهاي تقلبي در اين شهرستان خبرداد.سرهنگ
منصور ملکي گفت :ماموران پليس مستقر در يکي از
محورهاي مواصالتي شهرستان نهاوند يک دستگاه
خودرو وانت را متوقف کردند.وي گفت :در بررس��ي
به عم��ل آمده  ۸۹۲ثوب البس��ه قاچاق خارجي به
ارزش  ۵۰۰ميليون ريال کش��ف شد.وي افزود :در
عمليات ديگري يک دستگاه خودرو پيکان متوقف
و دربازرسي از آن مقاديري اقالم ممنوعه ،به همراه
 ۷۰برگ چک پول تقلبي  ۵۰هزار توماني به ارزش
۳۵ميليون ريال به همراه دوتيغه قمه کشف شد.

و اس��تفاده از خدمات کارشناسي در مرحله
تصميم س��ازي و در عين حال شجاع بودن
در مرحله تصميم گيري
 .5توان��ا بودن در همکاري ب��ا ارکان نظام،
دولت ،مجلس ،احزاب و جناحهاي سياسي
اعم از جريانهاي مواف��ق و رقيب ،جامعه
علميوپژوهشي کش��ور ،نهادهاي مدني و
سازگاري با ساير مراجع موثر
 .6داشتن بينش استراتژيک و کالن
زن�ان و جوان�ان هرچن�د با اس�تعداد و
توانمند از اين مدار حذف ميشوند

در کنار اين معيارها 10 ،مورد ديگر نيز اعالم
شده ولي تنها مروري بر اين چند مورد نشان
ميدهد که بسياري از زنان و جوانان هرچند با
استعداد و توانمند از اين مدار حذف ميشوند.
کس��ي که داراي پيشينه اصالح طلبي و در
راس يا کنار مقاماتي قرار گرفته باشد ،تنها با
شاخصهاي ژنهاي خوب ميتواند مدنظر
قرار گيرد .به بي��ان ديگر اين ژنهاي برتر
و آقازادهها هس��تند که ب��ا رانت پدران خود
توانستهاند در پستهايي قرار گيرند و اينک
اين رزومه در اختيار آنهاست تا بتوانند در حد
گزينه شهردار تهران وارد شوند!در هر حال
آنچه در روزهاي اخير در شوراي شهر تهران
براي انتخاب ش��هردار در حال اتفاق است،
مجموع��هاي از تغييرات اساس��ي در معيار
انتخاب ،نمايش توجه ب��ه زنان و جوانان و
از س��وي ديگر اظهارات متناقض در فرآيند
زماني انتخاب مدير جديد پايتخت اس��ت.
هرچند نبايد از فش��ارها و البيهاي بيروني
گروهها و احزاب سياسي اصالح طلب براي

درراستاي اخبار اين حوزه یک مقام مطلع
در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه محسن
هاشمیرفسنجانیجزءگزینههایشهرداری
تهران است ،گفت :قرار است تا روز یکشنبه
تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد و موضوع
اعالم ش��ود.وی ادامه داد :فع ً
ال این موضوع
مطرح شده که نباید کسی از شورا خارج شود؛
البته این دعوا بخشی برای آینده است چرا
که معتقد هستند اگر هاشمی وارد شهرداری
شود ،شاید بخواهد برای ریاست جمهوری
آماده شود.وی با بیان اینکه مخالفان در شورا
با آقای هاش��می چند دسته هستند،گفت:
عدهای از سر دلسوزی مخالف وی هستند
و معتقدند که در ش��هرداری خراب میشود
و برخی نیز با خود هاشمی مخالف هستند.
وی با اشاره به اینکه هاشمی بدش نمیآید
وارد شهرداری شود و انگیزه این کار را دارد،
گفت:هاشمی برنامه هم برای شهرداری دارد.
این مقام مسئول ادامه داد :توسعه حمل و نقل
عمومی ،رفع معضل پسماند و رفع مشکالت
بافتهای فرسوده از جمله برنامههایی است
که باید شهردار آینده تهران داشته باشد و اگر
کسی بتواند این کارها را انجام دهد شورای
پنجم دستاورد خوبی خواهد داشت.به گفته
این مقام مسئول در حال حاضر گزینههای
اصلی هاش��می ،افش��انی و انصاریالری،
حناچی و تقی زاده خامس��ی هس��تند البته
اگر هاش��می از گردونه خارج ش��ود دوباره
معادالت به هم میخ��ورد.وی ادامه داد :در
حال حاضر هاش��می  10رأی موافق برای
شهردار ش��دن دارد که البته اگر برنامههای
خود را ارائه دهد ممکن تغییر در تعداد آرایش
ایجاد ش��ود .اين در حالي است كه در اين
راستا اقبال شاكري عضو سابق شورای شهر
تهران گفت :نمایندگان شورای پنجم بهجای
سخنپراکنی و حمالت احساسی و انتخاباتی
وسیاسی بهفکر پاسخدهی به افکار عمومی
درباره قریب به یک سال بازی سیاسی خود
و از دست دادن فرصتهای خدماتی برای
شهروندان تهران باشند.

قناعتي از بالتكليفي مردم در طرح جديد انتقاد كرد

طرحجديدترافيکشکستخوردهاست

اين ط��رح از همان روزهاي آغاز
عضو س��ابق شوراي شهر تهران
مطرح ش��دن گفت:بنده از همان
گفت :ب��ي برنامگي ،ناهماهنگي
روزهاي اول ب��ه صراحت اعالم
و ع��دم تامين زير س��اختهاي
کردم طرح ترافيک پيش��نهادي
الزم باع��ث س��ردرگميمردم در
يقينا با شکس��ت مواجه ميشود
ش��هر ش��ده و مقصر اصلي اين
چرا که ام��کان اجراي آن به اين
موض��وع مديران��ي هس��تند که
نحو ممکن نيست .بيشک عدم
تجرب��ه مديريتي خوب��ي ندارند.
توجه به س��خنان کارشناسانه و
ابوالفضل قناعتي در گفتوگو با
ذوقزدگي و تعجيل در اعالم يک
فارس،با بيان اينکه طرح ترافيک
باعث س��رگرداني در بين ش��هروندان ش��ده است طرح ناقص منجر به سردرگميمردم شد.
گفت:متأسفانه دوستان در طرحي با سابقه  20ساله سرگرداني مردم در حوزه طرح ترافيک
وي ب��ا تأکيد بر س��رگرداني م��ردم در حوزه طرح
دست برده بي آنکه به اهمت کار آشنا باشند.
وي با انتقاد از عجول بودن برخي مديران در اعالم ترافيک گفت :تا پيش از فروردين ماه س��ال جاري
کارهاي انجام نشده و س��امان نگرفته شده گفت :خبرها حاک��ي از آغاز اجراي طرح از پايان فروردين
س��ال  96طرحهايي در زمينه حمل و نقل شهري  97ب��ود که اينک اجراي طرح به ارديبهش��ت ماه
در حوزه نرمافزاري انجام شد بيآنکه به چند موضوع موکول ش��ده اس��ت واقعا چه ضرورت��ي براي اين
مهم توجه شود .دوستان مديريت شهري با تعجيل همه هياهو و افزايش سردرگميدر بين مردم بود آيا
فراوان از طرح ترافيک مورد نظرشان گفتند بيآنکه س��ردرگم کردن مردم و مواجه کردن آنها هر روز با
عمال از اجراي صحي��ح آن به طور کامل مطمئن يک پيچيده شهري خدمتگزاري و خدمترساني به
باشند.قناعتي گفت:متاس��فانه هر روز از سوي تيم آنها تلقي ميشود آيا شهر تهران که روزانه بيش از
پورس��يدآقايي موضوعي اعالم ميشود ،يک روز از يک صد هزار خودرو وارد طرح ترافيک ميشوند را
آماده نب��ودن دوربينهاي ورودي و خروجي گفتند ،ميتوان بدون مديريت به حال خود رها کرد.
فرمان��داري از ط��رح ترافيک ايراد گرفت و س��اير وي ادام��ه داد:متأس��فانه ام��روز مردم ته��ران در
نهادهاي مربوطه نيز با ايراد اش��کاالتي با قاطعيت بالتکليفي به س��ر ميبرند چرا که اعضاي شوراي
اعالم کردند که طرح توانايي اجرا ندارد و نميتواند ش��هر و مديريت ش��هري هر روز موض��وع بدون
پش��توانه اعالم ميکنن��د که از نظر س��ازمانها و
جوابگوي موضوع حل ترافيک در تهران باشد.
اي�ن همه قيل و قال قبل از انج�ام کار براي چه نهادها رد شده است.وي گفت:متأسفانه بيبرنامگي
ناهماهنگي و عدم تأمين زيرساختهاي الزم باعث
بود؟
وي گفت:حال اين س��وال مطرح ميشود ضرورت س��ردرگميمردم در شهر شده است و مقصر اصلي
اي��ن همه قيل و قال قب��ل از انجام کار و به نتيجه اين موضوع مديراني هس��تند که تجربه مديريتي
رسيدن طرح چه بود؟ آيا بهتر نبود طرح ترافيک در خوبي ندارن��د.وي بيان کرد :مدير باتجربه کس��ي
سال  97همانند سال پيش اجرا ميشد تا دوستان در اس��ت که قبل از اعالم خبري و يا اجراي پروژهاي
س��ال جاري فرصت بيشتري براي مطالعه داشتند .زيرساختهاي آن را تأمين کند و با ساير نهادهاي
آيا طرح ترافيک ناقص و پر از اشکال حتما بايد در مربوطه هماهنگيها و توافقها را انجام داده باش��د
سال  97اجرا ميشد؟ وقتي هيچ يک از موضوعات در صورت��ي که طرح ترافيک از همان روزهاي اول
اجرايي آن با سازمانها و نهادهاي مرتبط هماهنگ نه مورد تأييد و موافقت فرمانداري قرار داشت و نه
نبود.اين عضو سابق شورا با تأکيد بر شکست خوردن شوراي شهر و ساير نهادهاي مربوطه.

حوادث در ايران
ناکاميقاچاقچيانمسلح
در انتقال بيش از يک تن مواد مخدر

فرمانده انتظامياستان از کشف يک تن ۵۸۳
کيلوگرم مواد مخدر و دستگيري  ۴قاچاقچي
در درگيري مسلحانه با قاچاقچيان خبر داد.به
گزارش ميزان ،سردار محمد قنبري گفت :با
تالش مام��وران انتظاميشهرس��تانهاي
«ايرانش��هر» و»فنوج» و با پشتيباني فني
و اطالعاتي پلي��س مبارزه ب��ا موادمخدر
اس��تان باندي که به صورت مسلحانه و با
اس��تفاده از خودروهاي کوهستاني اقدام به
انتقال موادمخدر از مرزها به عمق کش��ور
ميکردند ،شناسايي شد.وي افزود :اعضاي
اين باند مسلح با  ۲دستگاه خودرو تويوتا در
محورهاي فرعي شهرستان «ايرانشهر به
دلگان» گرفتار کمين يگانهاي عملياتي
پليس شدند و با آنها به صورت مسلحانه
درگير شدند.س��ردار قنب��ري تصريح کرد:
ماموران در اين درگيري مس��لحانه ،موفق
به کشف يک تن و  ۵۸۳کيلوگرم ترياک،
دس��تگيري  ۴قاچاقچي ،توقيف  ۲دستگاه
خودرو تويوتا و کش��ف يک قبضه س�لاح
کالش و يک قبضه س��يمينوف به همراه
مهمات مربوطه شدند.
حکم اعدام «بهمن ورمزيار»
اجرا شد

دادس��تان هم��دان از اجراي حک��م اعدام
«بهم��ن ورمزيار» در زن��دان همدان خبر
داد.کامران حم��زه در گفتوگو با ايس��نا،
اظهار کرد :روز سهش��نبه  28فروردين ماه
به علت وجود اش��کال قضاي��ي در پرونده
بهم��ن ورمزيار ،اجراي حک��م اين فرد به
تعوي��ق افتاد.وي خاطرنش��ان کرد :پس از
رفع مش��کل قضاي��ي اين پرون��ده ،حکم
اعدام بهمن ورمزيار صبح چهارش��نبه 29
فروردين اجرا شد.بر اس��اس اين گزارش،
حکم اعدام بهمن ورمزيار متهم پرونده يک
سرقت مسلحانه در همدان ،قرار بود صبح
روز گذشته اجرا شود که در فضاي مجازي
اخباري منتشر شد مبني بر اينکه اين حکم
با دس��تور مقامات عاليرتبه ،موقتا متوقف
شده اس��ت .دادستان همدان در توضيحي
با بيان اينکه توقف اجراي حکم با دس��تور
مقامات عاليرتبه صحت ندارد ،تاکيد کرد
که علت تعويق اجراي حکم فقط وجود يک
اشکال قضايي است.
مرگ جوان  ۲۷ساله
پس از درگيري با  5مرد

فرمان��ده انتظاميلنگرود از قتل يک جوان
 ۲۷س��اله با ضربه چاقو در اين شهرستان
خبر داد.به گزارش ميزان ،سرهنگ مجيد
نيکويي گفت :در پي اعالم مرکز فوريتهاي
پليسي مبني بر وقوع درگيري منجر به قتل
در لنگرود ،ماموران بالفاصله به محل حادثه
اعزام شدند.اين مقام انتظاميافزود :ماموران
در محل حادثه مشاهده کردند که فردي ۲۷
ساله پس از درگيري با  ۵نفر ،مورد اصابت
چاقو قرار گرفته و به بيمارستان منتقل شده
است.وي با اش��اره به اينکه اين فرد بر اثر
اصاب��ت چاقو ب��ه ناحيه س��ينه و قلب ،در
بيمارستان جان سپرد ،اظهار داشت ۲ :نفر
از افراد حاضر در اين درگيري شناس��ايي و
دستگير شده اند.
امدادرساني به يک هزار تن از
هموطنان گرفتار در برف

مع��اون عمليات س��ازمان ام��داد و نجات
جمعيت ه�لال احمر با با اش��اره به پايان
عمليات امدادرس��اني به هموطنان متاثر از
برف و کوالک در  11اس��تان ،گفت :يک
ه��زار و  61تن از هموطن��ان متاثر از برف
و کوالک توسط نيروهاي امدادي جمعيت
هالل احمر ،امدادرس��اني شدند.به گزارش
ايلن��ا ،ش��اهين فتحي با بي��ان اينکه طي
 4روز گذش��ته  11اس��تان متاثر از برف و
کوالک بوده است ،اعالم کرد :استانهاي
اصفهان ،چهارمحال و بختياري ،خراسان
شمالي ،خوزستان ،زنجان ،قزوين ،سمنان،
کهگيلويه و بويراحمد ،گلستان ،لرستان و
مازندران از جمله استانهايي هستند که طي
4روز گذشته با برف و کوالک مواجه بوده
است .معاون عمليات سازمان امداد و نجات
جمعيت هالل احمر از ادامه خدمات رساني
نيروهاي امدادي در محورهاي مواصالتي
کشور خبرداد و يادآور شد :نيروهاي جمعيت
هالل احمر به يک هزار  61تن امدادرساني
کردن��د 71 ،تن هم بهص��ورت اضطراري
اسکان داده شدهاند.

