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باید از بنگاه داری خارج شویم
| معــاون بيمــه اى ســازمان تامين 
اجتماعى دربــاره زيان دهى «شســتا» گفت: 
سرمايه گذارى هاى خودمان ســودده بوده كه 
پااليشــگاه ســتاره خليج فارس از اين جمله 
است؛ اما هرجا شركتى در قبال مطالبات به ما 
تحميل شــده زيان ده بوده و بايد از بنگاه دارى 

خارج شويم.
محمدحســن زدا در برنامه «تيتر امشــب» با موضــوع چالش هاى 
صندوق هاى بازنشســتگى، با اشــاره به بحث قانون اعداد بزرگ گفت: 
وقتى صندوق هاى بازنشستگى قرار است تشكيل شوند بايد تابع قانون 

اعداد بزرگ باشند.
وى افزود: نظام رگوالتورى در ايران در بخش بيمه ها نداريم است. مثال 
بانك مركزى نظارت مى كند و اگر درخواستى براى تاسيس بانك بيايد 
اگر شرايطش را نداشته باشــد مجوز نمى دهد. بيمه هاى خصوصى هم 
چنين سيستمى دارند اما در بيمه هاى پايه بازنشستگى اينگونه است و 

شوراى عالى بيمه نقش رگوالتورى ندارد.
زدا افزود: نظــام تامين اجتماعى در تمام دنيا پياده مى شــود. دولت 
به ازاى هر بيمه شده موظف شده ســه درصد حق بيمه بدهد كه نقش 
تضمينى دارد و اگر زمانى به نقطه سربه ســرى رســيديم دولت تقش 
ضمانتى خود را ايفا كند، در واقع نقش مشاركتى دولت، تضمينى است. 
در طول سال هاى قبل، نقش دولت كارفرمايى شده و گفته پول بيمه را 
مى دهم، اقشارى را بيمه كن اما تعهداتش را نمى پردازد و چنين وضعى 

رخ مى دهد.

 ظرفیت 20 درصدی تهران
برای مقابله با زلزله و حوادث بزرگ

| رييس سازمان مديريت بحران كشور با 
اشاره به اينكه بايد دست به دعا برداريم تا حادثه 
بزرگى در تهران اتفــاق نيفتاد، گفت: ظرفيت 
تهران براى مقابله با حوادث بزرگ ممكن است 

بيش از 20 درصد نباشد.
اسماعيل نجار در نشست مديران كل مديريت 
بحران اســتاندارى ها و دبيران ستاد مديريت 
بحران مناطق 22 گانه شهر تهران و در جمع حبرنگاران با بيان اينكه بايد 
آمادگى خود براى مقابله با بحران در كشور را افزايش دهيم، اظهار كرد: 
مسئله مديريت بحران در تهران يك بحث جدى است. از مدت ها قبل 
بر اساس دستور وزير كشور مقرر شد كه بتوانيم همه استان هاى كشور 

را به عنوان معين استان تهران انتخاب و براى آن ها برنامه ريزى كنيم.
وى ادامه داد: به دنبال اين دستور يك دستورالعمل ويژه با هماهنگى 
همه دستگاه هاى اجرايى كشور با اسم «دستور العمل اجرايى مديريت 
بحران استان هاى معين، پيشتاز و جانشين در كالنشهر تهران» نوشته 
و در نهايت اصالح و ابالغ شــد.رييس سازمان مديريت بحران كشور در 
ادامه تصريح كرد: امروز نيز جلســه مشــتركى با مديران بحران استان 
هاى مختلف كشور و شــهردارى هاى مناطق 22 گانه شهر تهران براى 
هماهنگى بيشــتر مديريت بحران داريم تا اگر خدايى نكرده حادثه اى 
پيش آمد بتوانيم در ســطح كالن آن را مديريت كنيم.نجار با اشاره به 
اينكه بايد بتوانيم از ظرفيت كل كشور براى مديريت بحران كالن شهر 
تهران استفاده كنيم، گفت: من پيش از اين هم گفته بود كه بايد دست 

به دعا برداريم تا حادثه اى در تهران اتفاق نيفتاد. 

تصادفات جاده ای، مهمترین عامل مرگ و میر 
یوزپلنگ  آسیایی

| معاون محيط زيست طبيعى و تنوع زيســتى سازمان حفاظت محيط 
زيست گفت: قبول داريم حداقل تصادفات جاده اى يوزپلنگ ها را مى توان كنترل 
كرد ولى نياز خيلى جدى به همكارى وزارت راه داريم متاســفانه به نظر مى رسد 

وزارت راه اولويتى در حوزه محيط زيست ندارد.
حميد ظهرابى در روز جهانى حفاظت از يوزپلنگ درباره تاثير وضعيت جاده ها 
بر افزايش تلفات يوز آسيايى اظهاركرد: يكى از اشكاالت طرح هاى راه سازى اين 
است كه آن ها از ابتدا مطالعات زيست محيطى نداشتند. در اين شرايط منابعى در 

حوزه محيط زيست براى آن ها پيش بينى نشده است.
وى افزود: وزارت راه نهاد بى پولى نيســت كه براى فنس كشــى يك محدوده 
10 كيلومترى دچار مشــكل شــود. بخش عمده  طرح هاى اجرا شده در گذشته 
پيوست زيست محيطى نداشــته يا ارزيابى زيست محيطى آن دقيق انجام نشده 
است و به همين علت اكنون ما با اين مسايل و مشكالتى مواجه هستيم بنابراين 
الزم است ضوابط زيست محيطى و تامين منابع مالى براى آن ها در طرح ها مورد 

توجه قرار گيرد.
ظهرابى با بيان اينكه ما هزاران كيلومتر جاده در ايستگاه يوز داريم،گفت: اصال 

توانى مالى نداريم كه همه آن ها فنس كشى كنيم.

تامین ۳0 درصد خون کشور از ۳ استان
| سخنگوى ســازمان انتقال خون از افزايش شــاخص اهداى خون 
مستمر در كشــور خبر داد و گفت: طى هشت ماه گذشته دو ميليون و 346 
هزار و 882 واحد خون و فرآورده خونى در مراكز درمانى و بيمارستانى كشور 

توزيع شده است.
دكتر بشير حاجى بيگى با بيان اينكه شاخص اهداى خون مستمر در كشور 
طى هشت ماه گذشته به 58.9 درصد رســيد، گفت: اهداكننده مستمر به 
شخصى گفته مى شــود كه حداقل دوبار در سال موفق به اهداى خون شود. 
در اين زمينه استان ســمنان به 80 درصد، بوشــهر با 75 درصد و خراسان 
شمالى با 73 درصد، ركورد دار اهداى خون مستمر در كشور طى هشت ماه 

گذشته بوده اند.
وى با بيان اينكه ضريب امنيت و سالمت خون اهداكنندگان مستمر هشت 
برابر اهداكنندگان بار اول اســت، افزود: در هشت ماه نخست سال 97 بانوان 
استان هاى لرســتان، خراسان جنوبى، كردستان و اســتان مركزى در صدر 
اهداكنندگان مستمر در كشور بوده اند. همچنين طى هشت ماه گذشته دو 
ميليون و 346 هزار و 882 واحد خون و فرآورده خونى شــامل گلبول قرمز 
فشرده  شده، پالســما و پالكت در مراكز درمانى و بيمارستانى كشور توزيع 

شده است.

اصفهان، استان معین پیشتاز تهران در حوادث 
طبیعی بزرگ

| معاون پيش بينى و پيشگيرى سازمان مديريت بحران گفت: استان اصفهان 
به عنوان استان معين پيشتاز تهران در حوادث طبيعى بزرگ مانند زلزله انتخاب شده 
است.بهنام سعيدى در نشســت مديران كل مديريت بحران استاندارى ها و دبيران 
ستاد مديريت بحران مناطق 22 گانه شهر تهران با اشاره به تدوين و ابالغ دستورالعمل 
اجرايى مديريت بحران استان هاى معين، پيشــتاز و جانشين در شهر تهران اظهار 
كرد: اين دستورالعمل به دليل آسيب پذيرى شــهر تهران در برابر حوادث طبيعى، 
وجود بافت فرسوده، نوع ساخت و سازها، تراكم باالى جمعيت و نقش شهر تهران در 
مسايل سياسى و اقتصادى تدوين شده است.وى ادامه داد: اهداف اين دستورالعمل 
هم افزايى استان هاى معين براى امدادرســانى در زمان طاليى، به حداقل رساندن 
زمان اعزام، استفاده بهينه از ظرفيت هاى كشــور در مديريت بحران و جلوگيرى از 
موازى كارى است.معاون پيش بينى و پيشگيرى سازمان مديريت بحران كشور با بيان 
اينكه آنچه براى حوادث تهران پيش بينى شده است در دو سطح بحران محلى و ملى 
است، تصريح كرد: بحران اگر در سطح محلى باشد كليه مسئوليت ها بر عهده شوراى 
هماهنگى مديريت بحران شهر تهران و به رياست شــهردارى تهران است ولى اگر 
بحران در سطح ملى باشد مسئوليت آن برعهده رييس شوراى عالى مديريت بحران 

(رييس جمهور) است.

| رييــس پليس راهور تهران حذف طــرح زوج و فرد را 
نيازمند تصويب شوراى ترافيك تهران بيان كرد و گفت: قطعا با 
تصميم يك نهاد اتفاقى نمى افتد و نيازمند مصوبه شورا در اين 

زمينه هستيم.
سردار مهماندار در حاشيه نشســت « دورنگاه اطالع رسانى، 
فرهنگ ســازى و آموزش شــهروندى در فصل زمســتان»  در 
خصوص احتمال حــذف طرح زوج و فرد، گفت: دقت داشــته 
باشيد هر صحبتى در خصوص كاهش محدوده طرح و يا افزايش 
محدوده و يا حذف طرح هايى همچــون زوج و فرد از اختيارات 
شــوراى ترافيك تهران است. اگر قرار باشــد براى زوج و فرد و 
يا طرح ترافيك اتفاقى بيفتد، الزم اســت كه اين درخواست به 
شوراى ترافيك كه به رياست شهردار و متشكل از پليس، پليس 
راهور، وزارت كشــور، اســتاندارى، معاونت حمل و نقل برگزار 
مى شود برسد تا پس از بحث و بررســى موضوع آن را در شورا 

نهايى كنيم.
وى با بيان اينكــه قطعا با تصميم يك نهــاد اتفاقى نمى افتد 
و حذف طرح زوج و فرد نيازمند مصوبه شــوراى ترافيك ست، 
تاكيد كرد:  مطمئن باشيد كه هرگونه تغيير ناگهانى مى تواند آثار 
مخربى بر روى افزايش ترافيك مابقى معابر داشته باشد و نيازمند 

بررسى هاى دقيق است.
*آمادگى 100 درصد پليس در زمان برف و باران

رييس پليس راهور تهران به اشــاره بــه آمادگى 100 درصد 

پليس براى فصل ســرما، گفت: طبيعتا رانندگى در زمان برف و 
باران با رانندگى در زمان عادى تفاوت دارد. در همه دنيا اين امر 
طبيعى است كه به دليل لغزندگى سرعت حركت در زمان برف 

و باران كاهش يابد.
مهماندار با بيان اين كه در شــرايط عادى به دليل حجم باالى 
استفاده از خودروى شخصى شاهد ترافيك بين ساعات 6 تا 10 
صبح و 15 تا 21 هستيم، اظهار كرد: در شرايط عادى شهر تهران 
از ترافيك اشباع اســت و حتى مردم در معابر فرعى قرار دارند و 
منتظر هســتند كه وارد معابر اصلى شوند. پس در نتيجه وقتى 
معابر در حالت عادى اشــباع اســت، طبيعى است كه با هر نوع 
مداخله همچون بارش برف و باران و همچنين افزايش تمايل افراد 
براى استفاده از خودروى شخصى، شاهد افزايش ترافيك باشيم.
وى با بيان اين كه 40 درصد از ســفرها در تهران كارى است، 
گفت: مابقى سفرها آموزشى، تفريحى و ... هستند كه مى توان 
با جلب مشــاركت و همكارى مردم، در اين بخش ســاماندهى 

انجام دهيم.
رييس پليس راهور تهران با بيان اينكه ما در كنار شــهردارى 
تهران به صورت 100 درصد قرار داريــم، گفت: براى مديريت 
تهران در هنگام برف و باران مى توانيم در سه بخش تصميم گيرى 
و همكارى كنيم كه فصل اول اقدامات اجرايى ما و شهردارى است 
كه بايد بگويم طرح ها و سناريوها انجام شده و شاهد هماهنگى 
هستيم، در بخش دوم بايد مشــاركت مردم را جلب كنيم و در 

بخش ســوم بايد اقدامات مديريتى كه در راســتاى تصميمات 
مديران ارشد اســت همچون تعطيلى به موقع ادارات و مدارس 

را شاهد باشيم.
وى با بيان اين كه مردم شــاهد هســتند كه فرزندان آنها در 
روزهاى برف و باران به آنها خدمت رسانى مى كنند، اظهار كرد: 
سال گذشته با پيگيرى هايى كه انجام شد شاهد تعطيلى ادارات 
و مدارس در روز برف بوديم و فرداى آن روز نيز مردم ديدند كه 

اوضاع بهتر شده بود.
*توضيح پليس درباره چرايى دست كارى چراغ هاى راهنمايى 

و رانندگى توسط ماموران
مهماندار در مورد دست كارى چراغ هاى راهنمايى و رانندگى 
توســط ماموران پليس نيز گفت: در مورد زمانبندى چراغ هاى 
راهنمايى بارها توضيح داده ام، اما بايد بگويم كه اين زمانبندى 
براى شــرايط عادى خوب اســت، اما در زمان بحران پاسخگو 
نيست. مثال زمانى كه تصادفى رخ مى دهد و معبر تنگ مى شود 
و يا در زمان برف و باران كه خودروها قدرت حركت ندارند، قطعا 
چراغ هاى عابر اتومات پاسخگو نيستند و در همه دنيا چراغ هاى 
راهنمايى و رانندگى به گونه اى تنظيم شــده كه در زمان هاى 
غيرعادى پليس بتواند زمان را تنظيم كنــد و حتى ما آمادگى 
داريم در شرايط غيرعادى آزمايشــى انجام شود كه اگر پليس 
به چراغ ها دســت نزند چه اتفاقى مى افتد و مطمئن باشيد شهر 

قفل مى شود.

| رســانه هاى مكتوب اين روزها درد و رنــج مضاعفى را تحمل مى 
كنند. آنان از هر سو مورد بى مهرى واقع شده اند. حاال باتوجه به مشكالت 
عديده اى كه بخشــنامه اخير قوه قضاييه براى نشريات ايجاد كرده، جلسه 
هم انديشى پيرامون مشكل آگهى هاى دادگسترى با حضور مديران مسئول 
50 روزنامه بخش خصوصى برگزار شــد و حاضران طى نامه اى سرگشــاده 

خواستار رســيدگى و لغو بخشنامه دادگسترى شدند.
اين مديران مســئول درنهايت نامه اى را به امضا رســاندند كه متن آن به 
شرح زير اســت:امروز جامعه ايرانى در شرايط خاص به ويژه تحريم و جنگ 
نرم و رسانه اى جهان سلطه قرار داشته كه مقابله و دفاع را ايجاب و وظيفه 
شرعى و ميهنى تك تك آحاد رسانه اى كرده است تا به عنوان افسران جنگ 
نرم بتوانند از هويت انقالب اســالمى دفاع كنند كه اين انجام وظيفه مورد 
تاكيد مقام معظم رهبرى قرار گرفته اســت. لذا به عنــوان رهنمونى براى 

تمامى تصميم سازان الزم االجراست.
در اين ميان توقع فعاالن رسانه كه با انواع مشــكالت تهيه و تامين مواد 
اوليه و مسائل معيشتى دست و پنجه نرم مى كنند انتظار حمايت و «چشم  
يارى داشــتن» از دوســتان جهت كاســتن از دغدغه هاى پيرامونى براى 
پرداختن به وظايف اصلــى و توليد محتوا و حضور فعاالنه و هوشــمند در 

جنگ  نرم مقابل دشمنان است.
به هميــن منظور با توجه به مشــكالت عديده اى كه بخشــنامه اخير قوه 
قضاييه براى نشــريات ايجاد كرده و با انتقاد مديران اين رســانه ها مواجه 
شده است، جلسه هم انديشى براى بررسى مشكل آگهى هاى دادگسترى با 

حضور مديران مسئول 50 روزنامه بخش خصوصى برگزار شد.
در اين جلســه، مديران مسئول نشــريات با اشاره به شــرايط اقتصادى 
نامســاعد و افزايش قيمت كاغذ و هزينه هاى انتشار روزنامه، اين بخشنامه 

را خالف جريــان اقتصاد مقاومتى دانســته و تهديدى بــراى ادامه حياط 
نشريات قلمداد كردند.

در اين بخشــنامه قوه قضاييــه درج آگهى هاى قانونــى مراجعان به قوه 
قضاييه را به روزنامه حمايت و درج آنها در ســامانه ايــن قوه منوط كرده 
اســت كه آن محروم كردن نشــريات كشــور از كليه از منابــع درآمدى و 

تضعيف آنهاست.
با توجــه به اينكه بخشــنامه هاى اخير قــوه قضاييه براى انتشــار آگهى 
دادگسترى در ســامانه الكترونيك با مواد 73 و 302 و 343 آيين دادرسى 
مدنــى و مــواد 616، 344، 174 و 384 قانون آيين دادگســترى كيفرى 
در تعارض اســت و تمامى مواد مذكور بر انتشــار آگهى ها در روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار تاكيد دارد لذا حاضرين در اين جلسه، طى نامه اى سرگشاده 

خواستار رســيدگى و لغو بخشنامه دادگسترى شدند.

خبر

در جست وجوی 
حمایت

۵۰ روزنامه به رییس قوه قضاییه نامه 
سرگشاده نوشتند؛

حذف زوج و فرد نیازمند تصویب شورای ترافیک

خبرنامه دریچه

سرانجام نامعلوم ۶۲ پرونده تخریب باغات

| پيروزحناچى شــهردار تهران در مراسم جشن ازدواج 137 زوج 
داراى معلوليت كه شب گذشته همزمان با روز جهانى افراد داراى معلوليت 
برگزار شد، قول داد كه تهران را براى حضور تمام شهروندان از جمله افراد 
داراى معلوليت، مناسب ســازى كند. همزمان بــا روز جهانى افراد داراى 
معلوليت، مراســم ازدواج 137 زوج با عنوان «نيلوفرانه 3 » باحضور پيروز 
حناچى شهردار تهران، محســنى بندپى رييس بهزيستى، آيت اهللا محقق 
داماد، ميرلوحى عضو شوراى شــهر تهران، شجاع پوريان معاون اجتماعى 
شهردارى تهران، رييس انجمن دفاع از حقوق معلوالن و خانواده هاى افراد 

داراى معلوليت برگزار شد.
در اين مراسم شاد زمانى كه على همت محمودنژاد، رييس انجمن حمايت 
از حقوق معلوالن معلوالن در مورد 130 ثبت اختراع يكى از معلوالن نخبه 
صحبت مى كرد و او را باالى ســن آورده بود، پيروزحناچى وارد سالن شد، 

محمودنژاد خطاب به شــهردار تهران گفت: شما ديروز سوگند خورديد به 
خلق خدمت كنيد و امروز با حضورتان در جشن ازدواج معلوالن نشان داديد 

به عهدتان وفاداريد.
وى افزود: من شــمارا از زمانى كه به فكر مناسب سازى موزه ها  و اماكن 
تاريخى براى استفاده افراد داراى  معلوليت بوديد، مى شناسم؛، اين نشان 

مى دهد تهران داراى شهردارى با سواد شده است.
محمود نژاد همچنين اظهاركرد:  هنگامى كه من و «اميررضا» ـ  يكى از 
معلوالن نخبهـ  از رمپ سالن باال آمديم همه شما ديد كه امير با چه دشوارى 
راه رفت اما مفتخرم به شما بگوييم او 130 اختراع ثبت شده دارد و در سال 

1385 به عنوان جوان شايسته ايران انتخاب شده  است.
وى با طرح اين ســوال كه آيا هدف ما از برگزارى اين مراســم شــادى 
موقت و دادن چند هديه بوده است؟ گفت:  هرگز در ذهن من چنين هدف 

كوچكى نيست ما اين مراسم را كه امروز شاهد سومين دوره آن هستيم را 
برگزار مى كنيم تا نشان دهيم معلوالن آنقدر باهوش هستند كه توانمندى 
ذهنى شــان بر ناتوانى جسمى شــا ن غلبه كرد ه و مى توانند وارد زندگى 

مشترك شوند.
به گزارش ايسنا، همچنين در اين مراسم شــهردار تهران با تبريك روز 
جهانى افراد  داراى معلوليت گفت:  در دوره جديد مديريت شــهرى نگاه 
ما اين اســت كه ديدگاه مان را به معلوليت تغييردهيم و هركس بتواند در 
عرصه هاى اجتماعى حضور يابد، شاهد شــكوفايى خواهد شد.وى افزود:  
اميدواريم با همكارى مردم بتوانيم  كليه فضاهاى شهرى را مناسب سازى 
كنيم تا به واســطه رفع موانع امكان حضور كليه شهروندان از جمله افراد 
داراى معلوليت در اماكن اجتماعى را شــاهد باشيم.در اين مراسم خطبه 

عقد دو تن از معلوالن توسط آيت سيد مصطفى محقق داماد خوانده شد.

قول »حناچی« در جشن ازدواج معلوالن

رییس پلیس راهور تهران عنوان کرد:

| رييس پليس پايتخــت از پايان كار دالالن 
ســكه و ارز در خيابان هاى منوچهرى، فردوســى و 

چهارراه استانبول خبر داد.
سردار حسين رحيمى در حاشيه اجراى نوزدهمين 
مرحلــه از طرح رعد، با حضــور در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز پايــان كار دالالن خيابانى ارز و ســكه 
است، چراكه با اقدامات پليس پس از 30 سال دالالن 
از چهار راه اســتانبول، خيابان منوچهرى و فردوسى 

جمع آورى شدند.
وى با بيــان اينكه از ابتداى آغاز طــرح برخورد با 
دالالن سكه و ارز بيش از 400 نفر از اين افراد توسط 
پليس دستگير شــدند، گفت: از اين تعداد 93 نفر از 
دالالن كه حســاب هاى نجومى هم داشتند به زندان 
افتاده انــد و البته اقدامات پليــس در اين خصوص 

ادامه دارد.
رييس پليس پايتخت با اشــاره به نظارت پليس بر 
صرافى ها نيز گفت: در چند روز گذشته 60 صرافى 
غيرمجاز و فاقد مجوز از سوى بانك مركزى به پليس 
معرفى شده است، ما چند روز به اين صرافى ها مهلت 
داديم تا نسبت به دريافت مجوز هاى الزم اقدام كنند 
و در غير اينصورت با اين صرافى ها برخورد خواهيم 
كرد. البته بيش از 150 صرافى نيز مجاز هستند كه 

پليس از فعاليت هاى آنها حمايت مى كند.
به گفته رحيمى ، در روزهاى اخير چهار باند جعل 

ارزهاى خارجى نيز شناسايى و از سوى پليس منهدم 
شده اند.

*واكنش پليس به حذف طرح زوج و فرد
فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پاسخ به پرسشى 
درباره احتمال حذف طرح زوج و فرد از ســال آينده 
اظهار كرد: ما هم اين موضوع را مثل ديگر شهروندان 
از رسانه ها متوجه شــديم و البته تعجب كرديم كه 
چرا يك طرح و ايده اوليه به جاى طرح در جلســات 

كارشناسى سر از رسانه ها درآورده است. 
رحيمى تصريح گرد: اگر طرحى وجود داشته باشد، 
بايد در مراجع قانونى بررسى شده و به تصويب برسد 
و پس از آن اطالع رسانى كنند تا نگرانى براى مردم 
ايجاد نشود. ما كميسيونى تخصصى در اين خصوص 
داريم و اصلى ترين عضو آن هم پليس است چرا كه 
پليس وظيفه مديريت ترافيك را برعهده دارد و حتما 
نظراتش بايد طرح شود، نه اينكه بدون اطالع پليس 

تصميمى اتخاذ و رسانه اى شود. 
*نبايد مردم را دو بار جريمه كرد

وى به مسئوالن توصيه كرد كه حتما قبل از اعالم 
نظرات و ايده هاى خود آن را در جلسات كميسيون 
تخصصى مطرح كنند و درســت نيست كه موضوعى 
كارشناسى نشده اعالم شده و ســبب ايجاد نگرانى 

براى مردم شود.
رحيمى درمورد ارســال پيامك كســر عوارض به 

شهروندانى كه وارد محدوده طرح ترافيك مى شوند 
نيز گفــت: خودروهايى كه وارد محــدوده ترافيك 
مى شوند يك بار توسط پليس اعمال قانون و 20 هزار 
تومان جريمه خواهند شــد. قانونى هم در شــوراى 
شهر براى عوارض خودروهايى كه وارد محدوده طرح 

ترافيك شوند، تصويب شــده است. من نمى دانم كه 
مبناى اين قانون چيست و اما باور دارم كه براى يك 
تخلف بايد يكبــار جريمه صورت بگيرد و نبايد مردم 
را دو بار جريمه كرد. پليس هم در اين ميان كار خود 

را انجام مى دهد.

پایان فعالیت دالالن ارز و سکه پس از ۳۰سال
رییس پلیس پایتخت خبر داد:

| على محمد مختارى، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاى سبز شهر تهران از ارسال 62 پرونده تخريب 
باغات به قوه قضائيه طى چهار سال اخير خبر داد و گفت: براى اجراى قانون يعنى مصادره باغات تخريب شده نيازمند 

نظر نهايى قوه قضائيه هستيم.
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