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اخبار کوتاه

مشارکت معلولین منطقه 3
در پنجمین دوره انتخابات شورایاریها

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  3از مشارکت معلولین این منطقه
در پنجمین دوره انتخابات شورایاریها خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،3کاظم کمالی نسب گفت :به علت پیشبرد اهداف و طرح مناسب سازی و
رعایت استانداردهای مرتبط برای تردد مناسب تر معلولین جسمی-حرکتی ،برخی
از اعضای کانونهای معلولین اقدام به ثبت نام در انتخابات شورایاری نمودند .وی ابراز
داشت :باید از مشارکت مردم در اجرای سیاستهای سالمت بهره گرفت و افراد آگاه
با مطالبه گری سالمت ،مسئوالن را در اجرای وظایف یاری داد.

نشست مشترک نمایندگان محک
با متخصصان حوزه ادبیات کودک و نوجوان

قبلترها صدای ترالی که در راهروی بخشهای بیمارستان میپیچید ،اکثر کودکان
مبتال به سرطان به یاد دارو ،قرص ،شربت و آمپول میافتادند .امروز اما بخش خدمات
حمایتی باهمراهی روانشناسان مؤسســه خیریه محک و داوطلبان کار با کودک
بیمار ،سالهاست مفهوم تلخ ترالی دارو را به شیرینی قصه و کتاب تبدیل کرده است.
بــه گزارش روابط عمومی محک ،اهمیت توجه مداوم به ارتقای خدمات به کودکان
مبتال به سرطان ،باعث شد تا محک به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان در
جلســهای که در انجمن شاعران ایران برگزار میشد شرکت کند ،تا با بهرهمندی از
تجربیات متخصصان حوزه ادبیات کودک و نوجوان ،فعالیت این ترالی و سایر خدماتی
که در زمینه آموختن مهارتهای ادبی ،کتابخوانی و روایت درمانی برای کودکانش
انجــام میدهد را بهبود بخشــد .چرا که محک میخواهد روزهای ســخت درمان
فرزندانش را با شیرینی قصه و شعر گره بزند و نیز مهارتهای مورد نیاز هر کودکی
را به فرزندانش بیاموزد.مصطفی رحماندوســت ،شاعری که در قصهگویی و ارتباط
با کودکان تبحر دارد و بارها در محک حضور یافته و ســاعتی خوش برای کودکان
ساخته ،این بار زمینه حضور محک را در جلسهای فراهم کرد که متخصصانی چون
طیبه شــامانی ،بیوک ملکی ،افسون امینی و  ...حضور داشتند.نمایندگان محک در
این جلسه به معرفی فعالیتهای این مؤسسه خیریه در ترالی کتاب پرداختند و مقرر
شد اقداماتی مشترک برای افزایش ارتباط کودکان مبتال به سرطان با کتاب از سوی
انجمن صورت گیــرد .همچنین برخی از اعضای این انجمن برای حضور در کارگاه
ارتباط با کودک که زمینه افزایش آگاهی آنها را در زمینه شیوه ارتباط با بیمار فراهم
میآورد ،داوطلب شدند .در این جلسه درخصوص کتاب «قصههای بچههای محک»
که داستانها و نقاشیهای آن از آثار کودکان محک است نیز گفتگو شد و تصمیم
به آن شد تا در پرورش استعداد کودکان عالقمند به نوشتن مشارکت شود .الزم به
ذکر اســت ترالی کتاب محک که از ســال  1389آغاز به کار کرده است ،دو روز در
هفته مهمان اتاقهای کودکان مبتال به سرطان بستری در بیمارستان فوقتخصصی
ســرطان کودک محک میشــود و آنها را با کتابهای مختلف کودک و نوجوان ،و
قصهخوانی آشنا میکنند .داوطلبان ترالی کتاب عالوه بر بیمارستان و اقامتگاه محک،
در اقامتگاه ستارخان و بیمارستانهای مرکز طبی کودکان ،امام حسین ،شهدا ،رسول
اکرم ،مفید و بهرامی نیز به توزیع کتاب در میان کودکان مبتال به سرطان میپردازند.

اختتامیه دومین جشنواره «فامیل چتر خانواده»
برگزار میشود

آیین اختتامیه جشنواره «فامیل چتر خانواده» با معرفی و تجلیل از حلقههای فامیلی
فعال و برتر شهر تهران یکشــنبه  ۲۳تیر در فرهنگسرای رازی برگزار میشود.به
گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،آیین اختتامیه دومین
جشــنواره «فامیل چتر خانواده» با حضور سعید اوحدی رییس و جمعی از مدیران
سازمان فرهنگی هنری و حلقههای فامیلی ،با تجلیل از  ۱۰حقله فامیلی برتر ،سه
نفر ناظر و سه نفر تسهیلگر ،یکشنبه  ۲۳تیر ساعت  ۱۸در فرهنگسرای رازی برگزار
میشود.

شیرهای آتش نشانی در محلههای شمال تهران
افزایش مییابد

نصب شــیرهای آتش نشانی در بافتهای فرسوده شــمال تهران توسعه مییابد تا
ضریب ایمنی در این محالت افزایش و رضایت شــهروندان حاصل شود.به گزارش
روابط عمومی شــهرداری منطقه یک ســید حمید موسوی شهردار این منطقه در
مراسم کلنگ زنی احداث ایستگاه آتش نشانی محله قیطریه که با حضور زهرا صدر
اعظم نوری عضو و رییس کمیســیون ســامت  ،محیط زیست و خدمات شهری
شورای اسالمی شهر تهران ،مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تهران  ،خانوادههای معظم شهدا و شهدای آتش نشانی ،شورایاران
و ...چهارشــنبه  19تیر ماه  -در محله قیطریه برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار
داشت :طبق مصوبات شهرداری منطقه یک با سازمان آتش نشانی شهرداری تهران
برای افزایش ضریب ایمنی در بافتهای فرسوده شیرهای آتش نشانی (هیدرانت) در
معابر کم عرض این محالت نصب میشود.

استاندار تهران خبر داد

جمعآوری  ۱۸۹هزار کودک کار خارجی در تهران
استاندار تهران با اشاره به جمعآوری  ۱۸۹هزار کودک کار از
اتباع خارجی در سطح استان تهران ،گفت :متأسفانه قاچاق
کودک از برخی کشورهای همسایه به تهران سیاست گذاری
شده اســت.به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بند پی در
جلســه شــورای برنامه ریزی اســتان تهران گفت :در هیچ
مقطعی پس از پیروزی انقالب اســامی ایران تا این اندازه
تحت فشــار تبلیغات علیه نظام نبودهایم و اینطور در فروش
نفت محدودیت نداشــتهایم .مدیریت کشور در تأمین منابع
مالی با مشــکل مواجه شده و ســازمان برنامه و بودجه این
اختیار را داده تــا  ۲۷میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی
در اختیار دســتگاهها قرار بگیرد بی تردید با این توطئههای
دشــمن یاس و نامیدی در جامعه را شاهد نخواهیم بود.وی
افزود :من  ۱۲ســال در مجلس و در کمیســیون تخصصی
بودم و فکر نمیکردم اســتان تهران در حوزه سالمت تا این
اندازه دچار محدودیت باشد تهران پایتخت است و بیشترین
دانشــگاهها و هتلها را دارد اما از یــک عقب ماندگی رنج
میبرد .براســاس گزارش اعالم شده در سرانه آموزشی بعد
از استان سیستان و بلوچستان کمترین میزان سرانه را داریم.
قاچاق کودک از برخی کشورهای همسایه به تهران
سیاستگذاری شده است
استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور
 ۵۵۰هزار نفر اتباع مجاز و دو برابر این میزان اتباع غیرمجاز
در استان تهران اشاره کرد و اظهار کرد ۲۲ :خرداد نسبت به
جمع آوری کودکان کار اقدام کردیم که از  ۲۴۹هزار کودک
کار  ۱۸۹هزار نفر اتباع خارجی بودند متأسفانه میتوان گفت
که قاچاق کودک از برخی کشــورهای همســایه به تهران
سیاست گذاری شده است.

تسهیالت جدید برای تردد مشموالن غایب خارج از کشور
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
از ارائه تســهیالت جدید به مشموالن غایب خارج از کشور
خبر داد.ســردار موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا در این
باره گفت :بنا بر تصمیمات اتخاذ شــده در راستای تسهیل
تردد مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج کشور تصمیماتی
اتخاذ شــده و بر این اســاس شــرایط تردد این دسته از
مشــموالن به داخل کشور راحتتر شــده است.وی افزود:
برابر این تسهیالت مشموالن غایب سربازی مقیم خارج از
کشــور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته

مردم ،بازار جدید میوه و ترهبار فجر افسریه را
افتتاح کردند

همزمان با افتتاح  15پروژه شهری در منطقه  15از سوی شهردار تهران ،بازار جدید
میوه و تره بار فجر افسریه با حضور مردم و اهالی محل افتتاح شد.به گزارش روابط
عمومی ســازمان مدیریت میادین شــهرداری تهران؛ این بازار در راستای سیاست
مدیریت شــهری و برنامهریزیهای به عمل آمــده برای افزایش میادین میوه و تره
بار به ویژه در محالت محروم و پر جمعیت ،بعد از بازســازی و نوســازی کامل بازار
قدیمی فجر ،مورد بهره برداری قرار گرفته است.براســاس این گزارش ،بازار میوه و
تره بار افسریه که دارای پارکینگ اختصاصی است ،در زمینی به مساحت  800متر
مربع و در  440متر مربع زیربنا ساخته شده و کاربریهای میوه نمونه و دستچین،
محصوالت فرنگی ،سبزیجات برگی و غیر برگی و محصوالت پروتئینی در آن پیش
بینی شده است.

دومین چالش نوآوری تهران هوشمند

دومین چالش نوآوری تهران هوشــمند همزمان با نمایشگاه بینالمللی الکامپ در
روز  27تیرماه با محور کارآفرینی و نوآوری آغاز خواهد شد.به گزارش روابط عمومی
ســازمان فاوای شهرداری تهران ،این سازمان و دبیرخانه «تهران هوشمند» دومین
چالش نوآوری یا ماراتن خالقیت و برنامهنویسی ( )Hackathonرا با هدف مشارکت
همگانی در پویایی شــهر ،نظارت مستمر بر عملکرد خدمات شهروندی ،شفافیت و
پاسخگویی در شهر و افزایش زیستپذیری تهران در طول سه روز برگزاری نمایشگاه
الکامپ در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میکند.برنامهنویسان ،طراحان،
استارتاپها ،دانشجویان و هر کســی با داشتن مهارتهای فنی ،چشماندازی برای
آینــده و یا ایدهای در ذهن میتواند در این رویداد شــرکت کند .عالقمندان برای
حضور در این برنامه سه روزه میتوانند با مراجعه به وبگاه (https://evand.com/
 )events/dmondsmartcityثبت نام کنند.گفتنی است چالش نوآوری تهران
هوشمند یک ماراتن واقعی از نوآوری است که از تمامی افراد و تیمهای نوآور و فناور
دعوت مینماید تا در قالب یک تیم ،راهکارها ،خدمات ،اپلیکیشــن و یا پروژه خود
را با اســتفاده از دروازههای برنامه نویسی ( )APIشهرداری تهران ،با هدف ارتقای
هوشمندی و زیستپذیری شــهر تهران ،ارائه دهند.اولین دوره این رویداد ،آذرماه
سال گذشته و همزمان با همایش بینالمللی تهران هوشمند و با استقبال گروههای
استارتاپی در مرکز فناوریهای هوشمند شهری و با همکاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری برگزار شد.

باشــند ،میتوانند حداکثر سه ماه و برای دو بار در سال در
کشــور تردد کنند .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهای مســلح درباره تفاوت این تسهیالت با شرایط
پیشــین خاطرنشان کرد :قبلتر شــرایط این گونه بود که
باید سه سال از غیبت مشــمول ایرانی مقیم خارج کشور
میگذشــت تا بتواند وارد کشور شــود اما االن شرط زمان
غیبت حذف شده و مشمولی که سه سال از اقامتش گذشته
باشــد ،حتی اگر یک روز نیز غیبت داشته باشد ،میتواند
با شــرایط گفته شــده یعنی دو بار در ســال و حداکثر به

میزان ســه ماه به کشور تردد داشته باشد .کمالی در مورد
مشموالن دارای بیش از  ۸سال غیبت نیز گفت :قب ً
ال گفته
شــده بود که مشــموالن دارای بیش از  ۸سال غیبت حق
تردد به داخل کشور را ندارند و باید با پرداخت جریمه ریالی
تکلیف خود را مشــخص کنند اما با توجه به توقف اجرای
طرح جریمه ریالی طرح ســربازی این افراد نیز میتوانند
حداکثر ســه ماه و در مجموع دو بار در سال به کشور تردد
کنند.وی با بیان اینکه مشــموالن غیرغایب مشکلی برای
تردد در کشــور ندارند ،اظهار کرد :اما با تســهیالت جدید

اگر فردی ســه سال در خارج از کشور خود اقامت داشته و
تنها یک روز از ورودش به غیبت نیز گذشته باشد ،میتواند
وارد کشور شود .رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح درباره شرط ورود مشموالن غایب سربازی
مقیم خارج از کشــور به داخل نیز اظهار کرد :مشــموالن
غایب باید در نمایندگیهای جمهوری اســامی در سراسر
کشور گذرنامه خود را ممهور به مهر ورود و خروج کنند و
در آنجا مهرهایی تعبیه شــده که مختص این افراد است و
حتماً باید پیش از سفر به ایران این اقدامات انجام دهند.

طی توافقی انجام شد

اجاره کردن مدارس متعلق به بنیاد شهید از سوی آموزش و پرورش
بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش نسبت به انعقاد قرارداد
اجارهنامه مدارس متعلق به بنیاد حداکثر تا پایان تیرماه اقدام
خواهند کرد.به گزارش ایلنا ,جلســه تعیین تکلیف مدارس
متعلق به بنیاد شــهید و امور ایثارگران در استان تهران روز
 ۱۸تیرماه با حضور حجتاالسالموالمسلمین سید محمدعلی
شــهیدی نماینده ولی فقیه ،معاون رئیس جمهور و رئیس
بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سید جواد حسینی سرپرست
وزارت آموزش و پرورش و انوشیروان محسنی بندپی استاندار
تهران در دفتر ریاســت بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار
شد.حجت االسالم والمسلمین شهیدی در این جلسه با بیان
اینکه بنیاد شهید همواره پیگیر حل و فصل مسائل مربوط به
مدارسی بوده که مالکیت آنها در اختیار بنیاد است ،گفت:
در دوران مسئولیت در بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره
آمادگی الزم را برای حل مشــکالت مربــوط به این امالک
داشتهایم و در این راســتا با  ۲وزیر قبلی آموزش و پرورش
جلسات متعددی داشتیم که نتیجهای حاصل نشد.وی ادامه

داد :بنیاد شهید و امور ایثارگران بهعنوان یک نهاد فرهنگی
در طی چند دهه گذشته با وزارت آموزش و پرورش در سطح
کشور همکاری داشته است و  ۱۲۱ساختمان متعلق به بنیاد
در چند دهه گذشــته بهعنوان مدرسه در اختیار آموزش و
پرورش بوده اســت که از این تعداد  ۳۵مدرســه در استان
تهران و  ۲۴مدرسه در شــهر تهران قرار دارند.نماینده ولی
فقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به مشکالت
بنیاد برای تامین منابع مالی بیمه تکمیلی درمان و همچنین
آموزش ایثارگران در دانشگاهها گفت :بنیاد هم اکنون مبالغی
بابت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر به دانشگاههای آزاد،
علمی کاربردی ،پیام نور و مؤسســات آموزشــی غیردولتی
بدهــی دارد .همچنین با توجه به نیازهای درمانی ایثارگران
باید نسبت به پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی درمان اقدام
کنــد که به علت کمبود اعتبارات و محدودیتهای شــدید
مالی باید به فکر تامین منابع برای حل مشــکالت باشــیم.
معاون رییس جمهور تأکید کرد :امروز نیز مشــکلی با ادامه

انجــام فعالیتهای آموزشــی در این مــدارس وجود ندارد
و مســئله اصلی تعیین تکلیف رابطه حقوقی بنیاد شهید و
امور ایثارگران با وزارت آموزش و پرورش برای اجاره ،تهاتر یا
فروش این مدارس است.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش نیز در این جلسه ضمن
تشــکر از همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالهای
گذشــته گفت :باید با درک مشــکالت بنیــاد برای تأمین
نیازهای درمانی و آموزشــی ایثارگران ،تالش کنیم با توافق
مرضیالطرفین مسائل را حل و فصل کنیم.حسینی ادامه داد:
وزارت آموزش و پرورش نیز دارای مشکالت زیادی برای تأمین
فضای آموزشی در سطح کشور است و متأسفانه شهر تهران از
نظر سرانه فضای آموزشی بعد از استان سیستان و بلوچستان
دارای کمترین فضای آموزشی است و در حال حاضر میانگین
ســرانه فضای آموزشی در کل کشور  2.5مترمربع است که
این رقم برای شهر تهران  5.4مترمربع است.استاندار تهران
نیز تصریح کرد :در خصوص کاربری مدارس اصل بر چگونگی

ســند مالکیت و نوع کاربری در زمان آغاز استفاده آموزش
و پرورش بوده است.محســنی بندپــی همچنین از آمادگی
استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران برای
کمک به حل مسئله این مدارس خبر داد.در این جلسه پس
از بحث و گفت و گو پیرامون تعیین تکلیف موارد اختالفی،
مقرر شد طرفین حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به
انعقاد قرارداد اجارهنامه ساختمانهای متعلق به بنیاد شهید
و امور ایثارگران با جلب نظر هیئت  ۳نفره کارشناسی رسمی
دادگســتری برای مدارس مورد نیاز در اســتان تهران اقدام
کنند.بهمنظور پیگیری بــرای تعیین تکلیف قطعی امالک
حداکثر تا اول شــهریورماه ،قیمت ساختمانهای مورد نیاز
آموزش و پرورش بر اســاس نظر هیئت  ۳نفره کارشناسان
رسمی دادگســتری مطابق با ســازوکارهای قانونی و تهیه
مقدمات برای تأمین اعتبار و پیشبینی در الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۹و یــا معرفی امالک ،نســبت به خرید و تهاتر امالک
اقدام شود.

مدیر کل حمل و نقل عمومی سازمان شهرداریها خبر داد

برگزاری یادواره شهدای اقتدار منطقه9

همزمان با دهه کرامت؛ یادواره شهدای اقتدار با حضور مدیران ارشد شهری و لشگری
و کشــوری ،ائمه جماعات ،خانواده معظم شهدا و شهروندان در پهنه غربی پایتخت
انجام شد.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ،9با هدف تجلیل از خانواده
شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت همایش بزرگداشتی با عنوان «یادواره شهدای
اقتدار منطقه »9در منطقه مزین به قدمگاه امام(ره) برگزار شــد.در این همایش که
با حضور ســردار سرلشگر صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری ،حبیب زاده عضو
کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شــهر تهران ،محجوب رئیس
فراکسیون کارگری مجلس شورای اســامی،مفاخریان شهردار منطقه ،۹رودباری
فرمانده دانشــگاه هوایی شهید ستاری ،ائمه جماعات و جمعی از مدیران شهری و
لشگری و کشوری در سالن اجتماعات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در
منطقه 9شهری برگزار شد؛از خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم وخدمت،
به پاس مجاهدتهایی که در راســتای دفاع از کیان وحفظ ارزشهای نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران داشته اند تقدیر به عمل آمد.شایان ذکر است منطقه 9در
پهنه غربی پایتخت دارای بیش از  800شهید میباشد.

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــا تاکید بر اینکه
دستاوردهای ارزشمند در ســطح استان باید معرفی شوند
تا نشــاط و امیدواری در جامعه ترزیق شود ،اظهار کرد :در
سال گذشــته برای اولین بار روزهای پاک نسبت به سنوات
گذشته بیشتر شــد و ما این مسیر را ریل گذاری کردیم به
شکلی که شــهرداری مکلف شد  ،کارگروههای آلودگی هوا
و پســماند به صورت مداوم جلسات خود را برگزار میکنند
در حوزه صنعت در جهت حفظ اشــتغال موجود شــرایطی
را فراهم کردیم که مشــکالت و معضالت واحدهای تولیدی
در کارگروههای مربوطه حل و فصل شــد.وی تاکید کرد :در

حوزه  ITدر ســیل اخیر اپلیکیشــنی طراحی شد که برای
اولین بار در محدوده وقوع ســیل بر روی گوشیهای تلفن
همراه آالرمی به ساکنان محدوده میداد .این نوآوریها همه
به همت دســتگاههای مختلف رقم خورده است و به لحاظ
عملکــردی با بهره گیری از بدنه کارآمــد ،عرصه نوآوری را
فراهــم کردهایم .در حوزه تجهیز منابع نیز به ســراغ ارتقا و
افزایش سهم مالیات رفتیم.محسنی بندپی با تاکید بر لزوم
دقت در هزینه کردها در ســطح دستگاههای اجرایی گفت:
امــروز از هرگونه هزینه غیرمتعارف شــامل همایشهای با
هزینههای غیر متعارف جلوگیری شده و همه دستگاهها این

موضوع را رعایت میکنند و امیدواریم این نگرش در ســطح
کشور نهادینه شود .ما همچنین در بهره برداری از واحدهایی
که میتوانســتند با واگذاری به بخش خصوصی فعال شوند،
موفق عمل کردیم.
امسال زیر بار تغییر ساعت نرفتیم
استاندار تهران ادامه داد :سند آمایش استان آماده شده و در
کنار آنها سند آسیبهای اجتماعی و توسعه استان با توجه به
ظرفیتهای هر منطقه تدوین شده است که میتوانند نقش
مؤثری در توسعه استان تهران داشته باشد.وی با تاکید بر این
که فاصله رفاهی بین ســتاد و صف زیاد است و این موضوع
اســتان تهران را رنج میدهد افزود :دستگاههای ستادی در
تهران حضور دارند اما تهران در سیاســت گذاری مســائل
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و … میتواند برای استانهای
دیگر الگو باشد .برای مثال امسال زیر بار تغییر ساعت نرفتیم
و و  ۲۰اســتانی که این تغییر را داشتند مقرر شد به ساعت
قبلی برگردد یعنی استان تهران اگر در انجام اقدامات نوین
موفق عمل کنند این در همه جای کشــور میتواند به الگو
تبدیل شود.
ش پرهزینه با پول بیتالمال ممنوع
برگزاری همای 
همچنین استاندار تهران با انتشار توییتی مدیران دستگاههای
اجرایی اســتان تهران را از برگــزاری همایشهای پر هزینه
با هزینه بیتالمال منع کرد.به گزارش ایســنا ،انوشــیروان
محسنیبندپی -استاندار تهران -با انتشار توئیتی اعالم کرد:
«به مدیران استان تهران دستور اکید دادم تا با برگزاری هر
گونه همایش که با هزینــه بیتالمال و غیر متعارف برگزار
میشــوند ،در راستای برقراری شــفافیت و انضباط مالی و
صیانت از بیتالمال قاطعانه برخورد کنند.

مدیــرکل دفتر حمل و نقــل عمومی و ترافیک
شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
از صدور گواهی سالمت سامان ه سوخترسانی گاز
خودروهای دوگانهسوز تبدیل کارگاهی با هدف
تأمین ایمنی تردد این دست خودروها و افزایش
ایمنی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی خبر
داد.
مرضیه حصــاری در گفت وگو با ایســنا اظهار
کــرد :به تازگی موضوع صدور گواهی ســامت
برای ســامان ه سوخترســانی گاز خودروهای
دوگانهســوز تبدیل کارگاهی بــا هدف تأمین
ایمنی تردد آنها و افزایــش ایمنی جایگاههای
عرضه ســوخت گاز طبیعی توسط وزارت کشور
به دولت پیشــنهاد شــد که در نهایت منتج به
مصوبه هیات وزیــران گردید.وی ادامه داد :این
اتفاق برای نخســتین بار بهمنظور خدمتدهی
به مالکین خودروهای دوگانهســوز تبدیلی در
سطح کشور به اجرا درخواهد آمد.مدیرکل دفتر
حمل و نقل عمومی و ترافیک شــهری سازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشور اضافه کرد:
این طرح بــرای افزایش ایمنی تردد خودروهای

صدور گواهی سالمت برای خودروهای دوگانهسوز تبدیلی

دوگانهســوز و جایگاههای عرضه ســوخت گاز
طبیعی و بهعنوان یکی از نیازهای اساسی مالکین
این دســتخودروها ،در سطح ملی انجامشده و
تا کسب نتیجه کامل در دست پیگیری خواهد
بود .به گفته وی ،بــا توجه به وجود بیش از دو
میلیــون خودرو دوگانهســوز تبدیلی که بخش
قابل توجهی از ناوگان خودروهای دوگانهســوز
را در برمی گیرند ،وجود گواهی سالمت سامانه
سوخترســانی و تغییر نوع سوخت مصرفی در
مدارک شناسایی خودروها الزم و ضروری است.
بنابرایــن این طرح به صــورت ملی و با رویکرد
افزایش ایمنی تردد ناوگان گازســوز کشور و به
محض مهیا شدن زیرســاختهای الزم به اجرا
در خواهد آمد.حصاری تصریح کرد :بر اســاس
مصوبات دولت در ســالهای گذشته حدود 2.5
میلیون خودرو به صورت کارگاهی دوگانهســوز
شدهاند که به دلیل عدم رعایت اصول فنی ،سامانه
سوخترســانی برخی از این خودروها با مشکل
مواجه شــده؛ که متاسفانه شاهد انفجار مخازن
گاز آنها و کشته شــدن شماری از هم وطنان
در ســالهای اخیر بودهایم.وی با اشاره به اینکه

مشکل اصلی در این زمینه نبود پایگاه اطالعاتی
قابل اتکا این خودروها است ،اظهار کرد :از آنجا
که این خودروها در کارخانه دوگانهسوز نشدهاند،
مورد تایید سازمان ملی استاندارد نبوده و عبارت
گازسوز (نوع سوخت) در مدارک شناسایی این
خودروها ،درج نشده است .همچنین با توجه به
اتصال سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)
به بانک اطالعــات خودرو پلیس راهور ناجا ،که
بر اساس اتصال دوربینهای پالکخوان واقع در
مراکز معاینه فنی  ،مشخصات مندرج در پشت
کارت وســایل نقلیه به صــورت برخط از بانک
اطالعات پلیس دریافت و در سامانه سیمفا ثبت
میشــود ،در حقیقت در عمل امکان شناسایی
این خودروها در ســامانه به عنوان دوگانهســوز
وجود نداشــته و اکثــر این خودروهــا تنها با
بررسی بخش بنزینســوز ،گواهی معاینه فنی
دریافت میکنند.
وی در ادامــه افزود :زیرا برخی از این خودروها با
بازکردن اتصــاالت و مخازن و مراجعه به مراکز،
بدون انجام آزمونهای تکمیلی مرتبط با سامانه
سوخترسانی ،گواهی معاینه فنی بنزینی دریافت

می کنند.همچنین برخــی دیگر که آزمونهای
تکمیلی بر روی آنها انجام میشــود و موفق به
دریافت گواهی معاینه فنی نمیشوند نیز به دلیل
سهلانگاری اقدام به تعویض مخزن نمیکنند و
از آنجا که در شــرایط کنونــی امکان نظارت در
جایگاههــای عرضه ســوخت  CNGنیز وجود
ندارد ،این خودروها بدون داشتن گواهی معاینه
فنی اقدام به سوختگیری میکنند که برخی از
آنها در جایگاه و تعدادی نیز در حین تردد دچار
حادثه و انفجار مخــزن میگردند.مدیرکل دفتر
حمل و نقل عمومی و ترافیک شــهری سازمان
شهرداریها بااشاره به اینکه بیشتر انفجارهای رخ
داده به دلیل تغییر در ابعاد مخزن و جوشکاری
دستی جهت قاچاق و یا نگهداری نامناسب مخازن
توســط مالکین وانت بار بوده است گفت :بنا به
دالیل گفته شده ،وزارت کشور با تشکیل جلسات
متعدد با دســتگاههای مرتبط اقدام به ارســال
مصوبه پیشنهادی به دولت کرد که این مصوبه
به مدت پنج ماه در کمیســیون تخصصی مورد
بحث و بررســی قرار گرفت و در نهایت تصویب
شد.به گفته حصاری ،بر این اساس مقرر است بر

اســاس فراخوان وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مالکین خوردوهای دوگانهسوز به مراکز خدمات
فنی مجاز وزارت صنعت ،معدن و تجارت که در
آنها شرکتهای بازرســی مورد تأیید سازمان
ملی استاندارد حضور دارند مراجعه کرده و پس
از بررســی سیستم سوخت رسانی و مخزن و در
صورت نیاز انجام آزمون هیدرواستاتیک و تعویض
مخازن معیوب برای آنها گواهی سالمت سامانه
سوخت رســانی خودرو صادر شــود.وی افزود:
در ادامه با ارســال گواهیهای ســامت توسط
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت به پلیس راهور
ناجا ،کارت شناســایی این خودروها اصالح شده
و در آنها عبارت «دوگانه ســوز تبدیلی» درج
میگردد .به مــوازات این کار جایگاههای عرضه
سوخت  CNGتوسط وزارت نفت هوشمند شده
و از طریق اتصال ســامانه هوشمند جایگاهها به
ســامانه وزارت صنعت و سامانه سیمفا از ابتدای
دی ماه سال جاری تنها خودروهای دوگانهسوزی
که در کارت شناسایی آنها عبارت دوگانهسوز یا
دوگانهسوز تبدیلی درج شده و گواهی معاینه فنی
دارند مجاز به سوختگیری هستند.

ارسال الیحه دهیاریها به دولت پس از  ۱۰سال
معاون امور دهیاریهای ســازمان شــهرداریها و دهیاری
کشــور گفت :الیحه دهیاریها پس از  ۱۰ســال با دستور
وزیر کشور به دولت فرســتاده شد .سعیدرضا جندقیان در
گفتوگو با ایســنا اظهارکرد :الیحه دهیاریها حدود ســه
هفته پیش و پس از گذشــت  ۱۰ســال از مناقشاتی که با
برخی دستگاهها وجود داشت سرانجام با دستور وزیر کشور
به دولت فرستاده شد و امیدواریم با کمترین تغییرات ابالغ
شــود.وی همچنین از افزایش حــدود  ۷۰درصدی بودجه
دهیاریها در ســال  ۹۸خبر داد و گفت :بودجه دهیاریها
در پایان ســال  ،۹۶حدود  ۴هزار و  ۴۴۰میلیارد تومان بود

که این رقم در ســال  ۹۷به دو هزار و  ۹۱۰میلیارد تومان
کاهش پیدا کرد اما خوشــبختانه در سال جاری حدود ۷۰
درصد افزایش پیدا کرده و تقریباً دوبرابر شــده اســت این
در حالیســت که بودجه شهرداریها چیزی حدود  ۶۰هزار
میلیارد تومان است اما بودجه دهیاریها در پایان سال ،۹۶
تنها  ۴هزار و  ۴۴۰میلیارد تومان بود.جندقیان افزود :تالش
برای پیگیری و رســیدگی به مطالبــات دهیاران در حوزه
حقوق و مزایا ،امنیت شــغلی و تدوین آئین نامه شــرایط
اســتخدامی ،درجهبندی و افزایش اعتبارات دهیاریها در
دســتور کار قرار دارد .در همین راســتا مشــکل آئیننامه

اســتخدامی و اجرایی دهیاریها حل و دستورالعمل حقوق
و مزایا دهیاریها نیز اصالح میشود.وی در ادامه گقت :در
ابتدای دولت تدبیر و امید ســرانه هر نفر در روســتاها بالغ
بــر  ۷۴۰هزار ریــال بود که این میزان در ســال  ۹۷به ۲
ن گفت
میلیون و  ۴۰۰هزار ریال افزایش داشــته و می توا 
بالغ بر  ۲۲۰درصد افزایش پیدا کرده اســت .سرانه هر فرد
در شهرهای کشور نیز در ابتدای دولت تدبیر و امید مبلغی
حــدود  ۷میلیون ریال بود که این میزان در ســال  ۹۷به
عــددی حدود ده میلیــون ریال افزایش پیــدا کرد.معاون
سازمان شــهرداریها افزود :متأسفانه امروز به دلیل چاقی

بدنه مجموعه شهرداریها ،شاهد سنگینی و رخوت در امور
شهرداریهای کشور هســتیم .اتفاقی که برای شهرداریها
افتــاد ،اجازه نخواهم داد برای دهیاریها رخ دهد.جندقیان
در پایان گفت :در حال حاضر حدود  ۵۰۰هزار نفر نیرو در
شهرداریها مشغول به کار هستند .طبق آمار پژوهشهای
وزارت کشــور ،نیاز شهرداریها امروز به چیزی حدود ۱۳۵
تا  ۱۵۰هزار نیروی کار اســت .حدود  ۳۵۰هزار نفر نیروی
کار مازاد و اضافه بر ســازمان در بدنه شهرداریهای کشور
مشــغول به کار هســتند ،این در حالی است که حدود ۲۲
هزار پست خالی در کشور نیز وجود دارد.

پاسخ سازمان بیمه سالمت درباره پوشش یک بیماری پرهزینه
معاون بیمه و خدمات ســامت سازمان بیمه سالمت ضمن
رد پروندهســازی جدید برای بیماران هموفیلی جهت ارایه
خدمات دارویی و درمانی گفت :زمانیکه بیماران خاص برای
تمدید دفترچه ،تایید دارو و یا تشکیل پرونده به ما مراجعه
میکنند ،ممکن است نقص مدرک داشته باشند که در این
صورت در نوبت اول دارو را به آنها میدهیم و اعالم میکنیم
برای دریافت دارو در نوبت بعدی باید نواقص پروندههایشان
را رفع کنند.دکتر کوروش فرزین در گفتوگو با ایسنا ،درباره
اخباری مبنی بر پروندهســازی جدید بیمه ســامت برای
بیماران خاص و هموفیلیها ،با بیان اینکه در ســازمان بیمه

سالمت اصال چنین برنامهای نداریم ،گفت :باید توجه کرد که
بیماران خاص ساالنه دفترچههایشان را تمدید میکنند و ما
هر سال اســناد ،مدارک و پرونده بیماران را چک میکنیم.
بنابراین اگر نقص مدرکی داشــته باشند ،فرد را میفرستند
تا مدارکش را کامل کنــد.وی افزود :حتی اگر بیمار خاصی
نقص مدرک هم داشــته باشــد ،ارائه خدمت به او متوقف
نمیشــود ،بلکه خدمت را به او ارائه میدهند ،اما میگویند
که در اســرع وقت مدارکت را تکمیل کن .این اقدامی است
که سالهاســت آن را انجام میدهیم .هیچ بیمهشدهای هم
تاکنون به ما مراجعه نکرده که بگوید به دلیل نقص مدرک

به او خدمت ارائه ندادهاند.فرزین تاکید کرد :ما حتی در حوزه
بیماران شیمی درمانی هم که برای تشکیل پرونده و دریافت
داروهای شیمیدرمانی میآیند و باید مدارک مختلفی چون
گزارش پاتولوژی و ...را داشــته باشــند ،در صورتیکه به ما
مراجعه کرده و نقص مدرکی داشته باشند ،یک دوره برایشان
دارو را تایید میکنیم ،اما میگوییم برای دوره بعد باید مدرک
را با خودت بیاوری.معاون بیمه و خدمات ســامت سازمان
بیمه ســامت با بیان اینکه این روالی است که همیشه در
سازمان بیمه سالمت وجود داشته ،گفت :بنابراین در هرکجا
که نقص مدرکی در زمان تشکیل پرونده و یا تایید دارو وجود

داشته باشد ،خدمت به بیماران ارائه میشود،اما بیماری که
نقص مدرک داشته باشد ،نشاندار شده و در مراجعات بعدی
مدارک را اعم از عکس ،آزمایش و...برای ما میآورند و کارشان
را انجام میدهیم.فرزین ادامه داد :فرآیند تایید مدارکی که
در حال حاضر برای بیماران خاص در بیمه ســامت وجود
دارد،قبال با وزارت بهداشــت چک شده است .بیماران باید
یکسری مدارک تعریف شــده را به همراه داشته باشند که
این مدارک قبال با وزارت بهداشت چک شده است .حال اگر
وزارت بهداشت بخواهد تغییری در این مدارک اعمال کند،
به ما اعالم میکند.

