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 رئیس قوه قضائیه:

مهلت  تادیه سکه در پرداخت مهریه افزایش یابد

رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای به روسای کل دادگستری های سراسر 
کشور ابالغ کرد که درخواست های تعدیل مهریه خارج از نوبت رسیدگی 

شود و مهلت تادیه سکه در پرداخت مهریه افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، در متن بخشنامه آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
به برخی  به روسای کل دادگستری های سراسر کشور آمده است: نظر  خطاب 
گزارش های واصله تعدادی از محکومان تادیه مهریه، بر اساس تعداد سکه طالی 
تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن، توان پرداخت را نداشته و به همین 

علت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند.
در این بخشنامه تاکید شده است: بدین وسیله مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ شود تا 
دادگاه ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی، نسبت به درخواست 
تعدیل پرداخت مهریه که از سوی زوج تقدیم می شود رسیدگی و مهلت های تادیه 
سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی 

شدن آنان جلوگیری شود.

سردار رحیمی خبر داد

ممنوعیت خریدو فروش ارز در خیابان
رییس پلیس پایتخت اعالم کرد که هرگونه خرید و فروش ارز در کوچه، 

خیابان، چهارراه و... ممنوع است.
 به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح رعد اظهارکرد: 
همکاران من بنا به درخواست بانک مرکزی و هماهنگی با دستگاه قضا از چهارشنبه 
هفته گذشته تا کنون ۸۵ نفر از دالالن و مخالن بازار ارز را که با وقاحت تمام اقدام 
به قیمت گذاری های کاذب و خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده بودند دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه تمامی این افراد سابقه دار بودند، خاطرنشان کرد: این افراد در 
طرح های قبلی جمع آوری دالالن و مخالن بازار ارز نیز دستگیر شده بودند؛ اما 

متاسفانه آزاد شده و دوباره به این کار روی آورده بودند.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به موارد کشف شده از این افراد گفت: ۲۴۰ هزار 
دالر، ۱۷۵ هزار دینار، ۵۷۷۵ لیر و ۴۵۲۰ یورو به همراه هشت کیلوگرم طالی آب 

شده از جمله مواردی است که از این افراد کشف و ضبط شد.
رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان، چهارراه، 
معبر، میدان و... ممنوع است، ادامه داد: تنها صرافی های مجاز و بانک ها اجازه خرید و 
فروش ارز را دارند و با افرادی که اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز کرده و در این 

فضا اخالل ایجاد کنند پلیس برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه نظارت پلیس بر بازار طال و ارز 
همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: در روزهای آتی نیز نسبت به دستگیری دالالن و 
مخالن نظم و امنیت اقتصادی اقدام خواهیم کرد و کسانی که بخواهند با فضاسازی 

در این فضا سودجویی کنند باید بدانند که پلیس بر آن ها نظارت دارد.
تعقیب ۱۲ شرکت لیزینگ خودرویی غیر مجاز

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت شرکت های غیر مجاز 
لیزینگ خودرویی هشدار داد و تصریح کرد: متاسفانه شرکت های لیزینگی که تبلیغ 
هم می کنند و ما تبلیغات آن ها را در فضاهای شهری می بینیم به راحتی اقدام 
به تبلیغ فعالیت مجرمانه خود می کنند که تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو 
تحت تعقیب قرار گرفته اند و مدیران دو شرکت نیز متأسفانه از کشور خارج شده اند. 
بنابراین الزم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت 

کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند.
به گفته سردار رحیمی، پرونده های این شرکت های لیزینگی در پلیس در دست 

بررسی است اما دستگاه قضایی به آن ها رسیدگی خواهد کرد.
وی درباره اینکه آیا قاچاق سوخت در تهران نیز وجود دارد گفت: در تهران مشکل 

قاچاق سوخت نداریم.

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور مطرح کرد

شیوع گسترده کمبود ریزمغذی ها در کشور
اینکه  بیان  با  کشور  غذایی  صنایع  و  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  رییس 
اضافه وزن، چاقی و به دنبال آن بیماری های غیر واگیر یکی از مشکالت 
اساسی حوزه غذا، تغذیه و نظام سالمت است، گفت: به دلیل عدم پیروی 
از الگوهای غذایی سالم و تغذیه ای، کمبود ریز مغذی ها از جمله کمبود 

ویتامین D، کلسیم و آهن نیز در کشور شیوع گسترده ای دارد.
 our به گزارش ایسنا، دکتر هدایت حسینی گفت: شعار روز جهانی غذا با عنوان
actions are ourfuture ۲۰۱۸ - اقدامات ما آینده را می سازد بر اقدامات مؤثر و 
همکاری سازنده برای بهبود وضعیت غذا و تغذیه، تأکید دارد و خواستار ریشه کنی 

گرسنگی از جهان تا سال ۱۴۱۰ است.
وی افزود: در حال حاضر عدالت در توزیع مواد غذایی در جهان یکی از مهم ترین 
موضوعاتی است که مورد توجه است؛ در حالی که ۸۲۰ میلیون نفر در جهان دچار 
سوء تغذیه هستند؛ همزمان ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و ۱.۳ میلیارد نفر دچار 
اضافه وزن هستند. عدالت در توزیع مواد غذایی، توجه به منابع جدید غذایی جهت 
تأمین نیازهای مصرف کنندگان، همکاری مؤثر در ریشه کنی گرسنگی و توسعه 
مصرف غذاهای سالم و مغذی برای جمعیت ساکن در زمین از مهم ترین اهدافی 

است که باید در بهبود وضعیت غذا و تغذیه جهان در نظر داشت.
به گفته رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، سرمایه گذاری برای 
رفع گرسنگی و سوء تغذیه در جهان نقش مؤثری در بهبود رشد و تکامل کودکان و 
نوجوانان دارد؛  به نحوی که براساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی، با بهبود تغذیه 
و رفع سوء تغذیه در جامعه از طریق ارتقاء و بهبود شرایط جسمی و فکری آحاد 
جامعه می توان میزان تولید ناخالص ملی را تا ۱۶.۵ درصد افزایش داد و به ازاء هر 
یک ریال سرمایه گذاری در پیشگیری از گرسنگی و سوء تغذیه، می تواند حداقل 

۱۵ ریال بازگشت سود به جامعه را انتظار داشت.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، حسینی خاطرنشان کرد: ترویج و 
توسعه مصرف الگوهای غذایی سالم و تغذیه ای مبتنی بر غذاهای سنتی، بومی ایرانی 
و ارتقاء سواد تغذیه ای کاربردی آحاد جامعه در کاهش مصرف عوامل خطر تغذیه ای 
شامل قندهای ساده، چربی،  اسیدهای چرب ترانس، نمک و توجه به مصرف بیشتر 
غذاهای فراسودمند، میوه و سبزیجات می تواند سبب بهبود وضع موجود در غذا و 
تغذیه جامعه ایرانی شود. ضمن آنکه نقش و اهمیت تغییر شیوه زندگی و تحرک 

روزانه بیشتر را نیز نباید در این خصوص از یاد برد.

اخبار
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با حکم رئیس جمهور؛  اسکندر مومنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر شد
رئیس جمهور در حکمی اسکندر مومنی را به عنوان »دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر« منصوب کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم حجت االسالم حسن روحانی به این شرح است؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛  جناب 

آقای دکتر اسکندر مؤمنی؛  با عنایت به ماده )33( قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱37۶.۸.۱7 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان »دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر« منصوب می شوید.  امید است با عنایات الهی، هماهنگی با وزیر محترم کشور و همکاری دستگاه های ذی ربط در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.

 رئیس شورای شهر تهران:

17 هزار کودک کار در تهران فعالیت می کنند
رئیس شورای شهر تهران گفت: ۱7 تا ۱۸ هزار کودک کار 
در تهران داریم، اما همه آنها همیشه فعال نیستند، گاهی 
4تا 5 هزار نفر از آنها فعال هستند که باز هم عدد بسیار 
باالیی است. بسیاری از این کودکان در کارگاه هایی به 

صورت پنهانی کار می کنند و دیده نمی شوند.
محسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: 
رسیدگی به آسیب های اجتماعی مطابق قانون به شهرداری و 
شورای شهر سپرده نشده است در حالی که باید این گونه امور 
به صورت قانونی به شهرداری تهران واگذار شود، اما شهرداری 
تهران و سمن ها از سر دلسوزی وارد می شوند و هرکدامشان به 

اندازه توان خود می توانند کار کنند، ولی این کار کامل نیست.
هاشمی به مبحث کودکان کار هم اشاره کرد و گفت: در مورد 
کودکان کار که در زباله ها کار می کنند، اگر بخواهیم آنها را 
جدا کنیم و ببریم دچار مشکل قضایی می شویم و این در حالی 
است که بخشی از این کودکان کار مربوط به کشورهای همسایه 

هستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در بسیاری از موارد از نظر 
اجرایی، دست شورا بسته است و نمی توانیم کار کنیم. گاهی 
مهربانی ها گل می کند و شورا و شهرداری در برخی از امور وارد 
می شوند که حتی معلوم نیست که آن معضل که وارد شده ایم 

حل می شود یا نه.
وی گفت: در جمع آوری کودکان کار روشی بود که خیلی ها آن 
را نمی پسندیدند و وقتی این کودکان را از خانواده ها یا کسانی که 
آنها را استثمار می کنند و از آنها کار می کشند جدا کردیم، این 
جدایی در روحیه آنها تاثیر می گذارد، به دلیل اینکه این کودکان 
به خانواده یا افرادی که آنها را به کار می گیرند وابستگی پیدا کره 

اند و اگر از آنها جدا شوند، احساس ناامنی می کنند.
هاشمی تصریح کرد: وقتی جمع آوری این کودکان اتفاق می 
اینکه برخی ها تاکید دارند که این جمع آوری  افتد به رغم 
حرکتی مثبت است، برخی هم می گویند که چرا شهرداری این 
کودکان را جمع آوری و از خانواده ها جدا می کند و گاهی هم 
به این حرکت اعتراض کردند و ما مانده ایم که با این گونه موارد 

چگونه برخورد کنیم.
وی در ادامه مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی و نقش 
شورای شهر در کاهش آنها به موضوع معتادان متجاهر اشاره 
کرد و گفت: موضوع این است که چگونه به مسائل این معتادان 
پرداخته شود، زمانی من گفتم وقتی این معتادان را گرفتند، 
ریش آنها که مدت ها بود نظافت نشده بود زده شود و تمیز و 

پاکیزه شوند و در داخل شهر گردانده شوند، اما عده ای گفتند 
که این کار درست نیست، آنها را باید به خارج از شهر برد تا به 
آنها مواد و خدمات نرسد تا اینکه آنها یا خوب شوند یا اینکه از 

بین بروند.
4۶ شهر در اطراف تهران ایجاد شده است

رئیس شورای شهر تهران در ادامه مباحث مربوط به آسیب 
های اجتماعی در مورد مباحث مربوط به حاشیه نشینی، گفت: 
تهران به خاطر جذابیتش برای سکونت مورد توجه است و مردم 

به سمتش جذب می شوند.
وی اضافه کرد: ۴۶شهر در اطراف تهران ایجاد شده است و در 
حال حاضر تهران در مجموع ۱۳میلیون نفر ساکن دارد که ۸،۵ 
تا 9 میلیون نفر آن مربوط به تهران است و بقیه آن مربوط به 

شهرهای اقماری تهران است.
 قانون درست نداریم که دخالت کنیم

فرهنگی،  کمیسیون  و  شهرداری  در  داد:  ادامه  هاشمی 
اجتماعی ما نه، قانون درست داریم نه اینکه می توانیم در این 
گونه امور مربوط به آسیب های اجتماعی دخالت کنیم، به عنوان 

مثال پلیس و بهزیستی می توانند، بر اساس قانون دخالت کنند، 
اما ما فقط می توانیم به صورت کمکی در اختیار آنها باشیم و 

گاهی در این کمک ها می گویند، اینجا جای شما نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در مبحث مربوط به آسیب 
های اجتماعی و نقش شورای شهر تهران در کاهش و کنترل آنها 
در قانون این وظایف برای شهرداری و شورای شهر تهران نیامده 

است و هنوز این امور به شهرداری واگذار نشده است.
وی ادامه داد: آسیب های اجتماعی و کاهش آن یکی از اولویت 
های جدی شورای شهر تهران است و موارد مختلفی دارد، مانند 
معتادان متجاهر، کودکان کار، حاشیه نشینی، زنان خیابانی و 

بسیاری از مسائل دیگر که در شهر باید به آنها پرداخته شود.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: با وجود اهمیت مسائل 
و آسیب های اجتماعی در قانون برای شورای شهر و شهرداری 
این مسئولیت دیده نشده است و این گونه امور به آنها واگذار 
نشده است، بلکه مطابق قانون این امور به دستگاه هایی مانند 
بهزیستی مربوط است، اما از آنجایی که شهرداری تهران دلش 
می سوزد، ناخودآگاه خودش وارد این مسائل و مباحث می شود.

وی گفت: از نظر قوانین در شهر تهران دچار مشکل هستیم 
و به تنهایی نمی توانیم در شهرداری و شورای شهر با برخی از 
این ناهنجاری ها مانند معتادان متجاهر مقابله کنیم باید چند 
ارگان، مانند قوه قضاییه، وزارت کشور، بهزیستی، ناجا و دیگران 

با هم کارکنند.
 هنوز ۲۲ خدمت شهری به شورای شهر واگذار نشده 

است
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در گذشته قرار بود 
برخی از امور صنفی مردم به شورای شهر واگذار شود، اما هنوز 

از ۲۶ مورد پیش بینی شده ۲۲مورد آن واگذار نشده است.
بر اساس گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، هاشمی اضافه 
کرد: این موارد شامل خدمات راهنمایی و رانندگی، بهداشت و 
درمان، ثبت احوال، ثبت اسناد و موار دیگر است که باید مدیریت 

آن در اختیار شورا قرار گیرد.
قدرت  موارد  از  بسیاری  در  شورا  کرد:  خاطرنشان  هاشمی 
تصویب مصوبه ندارد و تمام مصوبه های شورا باید در فرمانداری 
با قوانین تطبیق پیدا کند و اگر رد شود نمی توانیم مصوبه دهیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در گفت و گو با ایرنا:

شیوع کوتاه قدی و کم وزنی در کشور 80درصد کاهش یافت

پیش دبستانی حاشیه شهرها نیازمند توجه ویژه

نرخ پوشش پیش دبستانی در ۵ استان به باالی ۸۰ درصد رسید

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
کوتاه قدی و کم وزنی ناشی از سوء تغذیه طی دو دهه حدود ۸0 درصد کم 
شده است و از حدود ۲0 درصد در سال 74 به چهار درصد کاهش یافته است.
زهرا عبداللهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگارحوزه سالمت ایرنا با اشاره 
به روز جهانی غذا )۲۴ مهر( تصریح کرد: روز جهانی غذا که از سوی سازمان جهانی 
بهداشت نامگذاری شده است. مهمترین هدفش توجه دادن کشورها و حساس سازی 

برای رفع گرسنگی و سوء تغذیه و حذف آن تا سال ۲۰۳۰ میالدی است.
به گفته عبداللهی، رفع تمام اشکال سوء تغذیه ناشی از کمبود دریافت انرژی، کم 
وزنی، الغری، کمبود ریز مغذی های، آهن ویتامین A و D، پیشگیری از اضافه وزن 

و چاقی است.
وی افزود: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت،۸۲۰ میلیون نفر در دنیا دچار 
گرسنگی و سوءتغذیه هستند. در ایران برنامه های متعددی در جهت کاهش سوء 
تغذیه مردم اجرا شده و حاصل این برنامه ها بر اساس مطالعات وزارت بهداشت نشان 

می دهد که سو ءتغذیه کودکان بیشتر از ۵۰ درصد طی دو دهه کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به کاهش سوء تغذیه 
در کشور مهمترین نگرانی افزایش اضافه وزن و چاقی در جامعه است، مصرف بی رویه 
فست فودها، مواد قندی نمک، چربی و تحرک بدنی ناکافی بر این معضل دامن می 

زند. عبداللهی افزود: اکنون ۶۰ درصد بزرگساالن باالی ۱۸ سال و ۲۲درصد گروه 
سنی هفت تا ۱۸ سال نیز اضافه وزن و چاقی دارند و ۲۰درصد دانش آموزان مبتال 

به چاقی شکمی هستند.
وی، بدخوری و تحرک بدنی ناکافی را مهمترین عوامل در افزایش احتمال ابتال به 
دیابت دانست و گفت: اولویت های برنامه تغذیه وزارت بهداشت، پیشگیری و کنترل 

اضافه وزن و چاقی است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از چاقی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 
با صنایع غذایی در حال همکاری است که آنها نمک، قند و چربی را در محصوالتشان 

کاهش دهند.
وی گفت: با اجرای برنامه غنی سازی آرد و مکمل یاری آهن برای کودکان زیر دو 
سال و مادران باردار، آموزش های تغذیه ای در مراکز جامع سالمت حدود ۲۵ تا ۵۰ 
درصد کم خونی و کمبود آهن در گروههای سنی مختلف جامعه کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کمبود آهن در کودکان زیر دو سال از ۳۸ درصد به 
۱۷ درصد و در مادران باردار از ۲۱درصد به ۱۴درصد کاهش یافته است.

عبداللهی ادامه داد: اجرای برنامه های مراقبتهای سالمتی، آموزش و مشاوره به 
مادران، اجرای مکمل یاری آهن، ویتامین ها، واکسیناسیون برای پیشگیری از ابتال به 

بیماریها و عفونت ها از مهمترین دستاوردها در کاهش سوء تغذیه بوده است.

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
توسعه پیش دبستانی ها را به سمت مناطق محروم، دوزبانه، مرزی و حاشیه 
شهرها متمرکز کردیم گفت: نرخ پوشش پیش دبستانی در استان هایی 
همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان، سمنان، ایالم و خراسان شمالی 

به باالی ۸0 درصد رسیده است.
رخساره فضلی در گفت وگو با ایسنا، درباره زمان استقرار و پوشش همگانی دوره 
پیش دبستانی اظهار کرد: آموزش و پرورش پیچیدگی های خودش را دارد و بسیار 

گسترده است و نمی توان در شرایط فعلی باری بر دوشش اضافه کرد.
وی افزود: توسعه پیش دبستانی ها را به سمت مناطق محروم، دوزبانه، مرزی و 

حاشیه شهرها متمرکز کردیم و از حمایت دولت برخوردار شدیم.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
همه کالس های پیش دبستانی، کودکان با نیازهای ویژه و دارای معلولیت، کودکان با 

خانواده دشوار، بی سرپرست و بدسرپرست را نیز مورد توجه خاص قرار دادیم گفت: 
در چندسال اخیر اتفاقات خوبی رخ داده و نرخ پوشش ما در این دوره در استان 
خوزستان به حدود ۱۰۰ درصد، در سیستان و بلوچستان به باالی ۸۰ درصد، در 
خراسان شمالی به باالی 9۰ درصد و در سمنان به حدود 9۸ درصد و در ایالم به 99 

درصد رسیده است.
فضلی ادامه داد: رشد پیش دبستانی در استان پهناوری مانند سیستان که شرایط 
اقتصادی و فرهنگی متفاوتی دارد دستاورد قابل توجهی است و نشان می دهد باید 
فرهنگ حضور در پیش دبستانی نهادینه شود تا به اهدافمان دست یابیم. به همین 
علت چندان به دنبال اجباری شدن این دوره نیستیم و فرهنگ سازی اهمیت بیشتری 

دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت ما در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران 
است اظهار کرد: حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند توجه هستند. 

امسال با تاکید ویژه وزیر توانستیم در سازمان مدیریت از توسعه و حمایت پیش 
دبستانی ها دفاع کنیم و آن را وارد دستورالعمل ساماندهی پیش دبستانی ها کنیم، 
البته هنوز نتوانسته ایم به عنوان یک بخش مجزا ردیف اعتباری برایش بگیریم. پیش 
دبستانی ها در حاشیه شهرها در دستورالعمل به عنوان بخش دولتی با مشارکت مردم 

شناخته شده اند.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره 
به اینکه در سال گذشته ۶۲ هزار مربی برای 9۸۴ هزار نوآموز داشتیم عنوان 
کرد: امسال برای جذب نیرو سیاست هایی را اعالم و شاخص هایی را معین کرده 
بودیم و سعی مان این بود که رشته های غیرمرتبط کمتر وارد این حوزه شوند، 
البته این گفته به این معنا نیست که همه مربیان ما فارغ التحصیل رشته علوم 
تربیتی، کودک و روانشناسی اند اما اکثرا اینگونه اند و امیدواریم کیفیت آموزش 

پیش دبستانی در آینده بهتر باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه آشفتگی بالی بزرگی در یک 
سازمان است گفت: یکی از گرفتاری های شهرداری همین 
آشفتگی است، در این آشفتگی ها هر کس به هرگونه ای 

که می خواهد رفتار می کند.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، 
توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، محمدعلی افشانی 
در آیین تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور 
شورا خاطرنشان کرد: شفافیت باعث می شود تا این آشفتگی ها 

کاسته شود.
وی افزود: اگر هدایت گری مشترک و وحدت رویه وجود داشته 

باشد، بهره وری افزایش پیدا می کند.
افشانی یادآور شد: سازمانی که انسجام نداشته باشد به موفقیت 
نمی رسد بنابراین مهم ترین نیاز یک سازمان انسجام، وحدت رویه 
و تالش هم زمان است و تمامی افراد باید هم جهت و با اهداف 

مشترک در یک سازمان فعالیت کنند. وی ضمن تشکر از زحمات 
حجت اهلل میرزایی معاون سابق برنامه ریزی گفت: مدیرانی که 
منصوب می شوند با توجه به دیدگاه و تفکرشان کارهایی را انجام 

می دهند که باید منجسم باشد.
شهردار تهران اظهار داشت: در دوران انتخابات از بانوان و جوانان 
حرف می زنیم اما وقتی انتخابات تمام می شود تا دوره بعدی آنها 
را فراموش می کنیم و این موضوع عجیبی است که تا به امروز در 

شهرداری معاون زن نداشته ایم.
وی با بیان اینکه سکینه اشرفی، معاون جدید تنها زنی است 
که در این پست منصوب شده است ،تصریح کرد: معاون جدید به 
لحاظ علمی و تجربی از بانوان شاخص است که 9 سال در دفاتر 
اصلی سازمان برنامه و بودجه، رییس گروه برنامه ریزی و بودجه 

بوده و با بودجه آشنایی کامل دارد.
وی در پایان به برخی از دروغ پراکنی ها در فضای مجازی اشاره 

کرد و گفت: به دنبال این تغییر برخی از افراد در فضای مجازی 
مسائلی را مطرح کردند، در حالی که آقای میرزایی با شنیدن 
این موضوع به خوبی رفتار کردند و هیچ رفتار غیر معمولی از 

ایشان ندیدم.
در ادامه این آیین حجت اهلل میرزایی ضمن تشکر از شهردار 
تهران به دلیل اینکه برای تدوین برنامه سوم پنج ساله شهر تهران 
به وی اعتماد کرده است گفت: ما به اردوگاه اصالح طلبان تعلق 
داریم و به دنبال اصالح امور هستیم و هر اتفاقی که در فضای 

مجازی یا واقعی به وقوع بپیوندد به نام همه ما ثبت می شود.
وی تصریح کرد: در واقع اختالفات درون خانوادگی نباید به 
بیرون نفوذ کند و ما باید احساسات و هیجانات خود را کنترل 
و عاقالنه رفتار کنیم تا برای نسل آینده شهری خوب و زیست 

پذیر باقی بگذاریم.
سکینه اشرفی، معاون جدید در ادامه این مراسم ضمن تشکر 

از شهردار تهران به دلیل انتخاب فراجنسیتی و تخصص محورانه 
اش اضافه کرد: جرات و جسارت آقای افشانی برای انتخاب اولین 
معاون زن در شهرداری تهران تحسین برانگیز است و امیدوارم این 

روند ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه تالش کرده تا به حضور ٣٠ درصدی زنان 
در معاونت اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار سیستان و 
بلوچستان تحقق ببخشد، عنوان کرد: البته این حضور به ٥٠ درصد 
هم رسیده است زیرا معتقدم باید به زنان و مادران اجازه دهیم در 

جامعه جایگاه خود را به دست آوردند.
معاون جدید شهردار تهران با بیان اینکه انتخاب شهردار تهران 
در زمینه انتخاب اولین معاون زن تاریخی بوده است افزود: این 
انتخاب وظیفه من را سنگین تر کرده است، برنامه سوم طی یک 
سال گذشته تدوین شده و امیدوارم که ما بتوانیم نظام بودجه 

ریزی عملیاتی را تدوین کنیم.

 شهردار تهران:

 آشفتگی بالی بزرگ یک سازمان است


