
 رئیس شورای تهران:

 عده ای قانون بازنشستگی را دور زدند

حسینی مسئول جدید هماهنگی وزارت کشور شد
در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور از زحمات و تالش های »کوروش حیدری« مشاور وزیر و مسئول 
هماهنگی حوزه وزارتی در بیش از پنج سال اخیر تقدیر و »سیدنجیب 

حسینی« را به عنوان جایگزین وی معرفی کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، در جلسه صبح امروز- شنبه- 
کوروش حیدری مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی وزارت کشور، که 
مأموریت وی از دیوان محاسبات به وزارت کشور خاتمه یافته است، مورد تکریم 

اعضای شورای معاونین وزارت کشور قرار گرفت.
در این جلسه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تالش ها و خدمات مستمر 
حیدری در طول بیش از 5 سال اخیر در مسئولیت هماهنگی حوزه وزارتی تقدیر و 

برای وی در مسئولیت جدید در دیوان محاسبات کشور آرزوی توفیق کرد.
در این جلسه، همچنین سیدنجیب حسینی، معاون پیشین ستاد مبارزه با مواد 

مخدر، معاون اسبق دیوان محاسبات کشور و نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، 
به عنوان جایگزین حیدری معرفی شد.

گفتنی است، برابر روال جاری مبنی بر عضویت استاندار تهران در شورای معاونین 
وزارت کشور، »محسنی بندپی« استاندار جدید تهران امروز برای نخستین بار در 

جلسه شورای معاونین حضور یافت.
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صفحه 6

حمله ریزگردها
به آسمان بازار موسیقی

 واکاوی دالیل حرکت موسیقی به سمت تک محصولی شدن
صفحه 3

روایت هایی از نوعی آزار جنسی
در محل کار

آزار جنسی در تمام دنیا پدیده شایعی است

 نقشه های آمریکا علیه ایران در سال آینده
در سال ۹۸ باید مراقب چه چیزهایی بود؟

بود که جمهوری  گفته  ترامپ شود،  وارد دولت  اینکه  از  قبل  بولتون 
اسالمی چهل سالگی را نخواهد دید. اگر چه او در کسوت مشاور امنیت 
ملی، چندبار اعالم کرد که آمریکا به طور رسمی سیاست تغییر رژیم در 
ایران را دنبال نمی کند، اما مروری بر مواضع تند او علیه جمهوری اسالمی 

نشان می دهد که احتماال او هنوز هم به براندازی در ایران فکر می کند.
فرارو- پس از خروج یکجانبه کاخ سفید از توافق هسته ای، تقریبا تمام 

کانال های ارتباطی میان تهران و واشنگتن قطع شد و دیدار های خندان 
قبلی مقامات دو طرف جای خود را به طرح های پنهانی داد. هر دو کشور از 

اقدامات احتمالی مخرب طرف مقابل ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش فرارو، چند روز پیش، چهارشنبه ۱۲ دسامبر، رهبر معظم 
انقالب، در اقدامی قابل تامل، از »نقشه« آمریکا برای سال ۹۸ سخن گفت و 
هشدار داد: »اگرچه نقشه دشمن لو رفته است، اما همه باید هوشیاری خود 

را حفظ کنند زیرا، آمریکا دشمنی خبیث و حیله گر است و ممکن است 
قصد فریب داشته باشد تا برای سال ۹۷ جنجال کند، اما، مثالً برای سال 
۹۸ نقشه ای بکشد.« این اظهارات درحالی بیان شده است که گمانه زنی ها 
درباره نوع سیاست دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و تیم امنیت 

ملی او، در برابر ایران افزایش ملموسی یافته است.

تخریب بعداز مرگ با ترفند »هاشمی زنده است«
در پی مستند جنجالی درباره آیت هلل هاشمی
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بازندگان بورس چه کسانی هستند؟دوئل فرهنگ و بازار کار در بودجه 97
عوامل تاثیرگذار بر افت شاخص بورسچگونگی تخصیص بودجه بررسی شد

 رئیس شورای تهران:بنا: باید توقعات از تیم ملی پایین بیاید

جام باشگاه های 
جهان را نباید 

بزرگ کرد
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قانون بازنشستگی را 

دور زدند
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رئیس شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به اینکه 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان موجب محروم 
شدن شهرداری پایتخت از خدمات سید محمدعلی 
افشانی شد گفت: عده ای ازجمله در سازمان ورزش 

و صدا و سیما این قانون را دور زدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا محسن هاشمی روز شنبه در 
چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران افزود: 
اجرای این قانون موجب بی ثباتی در شهرداری تهران شد.

برای  همراهانش  و  افشانی  تالش  به  اشاره  با  وی 
اثبات اینکه قانون مذکور مربوط به شهرداری نمی شود 
اظهارداشت: متاسفانه این تالش ها مورد پسند مجلس 

واقع نشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: در جلسه ای وزیر کشور اعالم 
کرد می توان برای شما )افشانی( از رهبر معظم انقالب 
اجازه گرفت تا در سمت شهردار باقی بمانید اما افشانی 
پاسخ داد برای شخص خودم مستثنی شدن شهرداران 
اداری  سازمان  در  آنجاکه  از  بلکه  کردم  نمی  دنبال  را 
استخدامی پستی به نام شهردار نیست به دنبال تفسیر و 

تثبیت قانون در مسیر مثبت بودم.
به گزارش ایرنا افشانی از 23 اردیبهشت ماه تا اواخر 
آبان ماه امسال شهردار تهران بود که به علت اجرای قانون 
بازنشستگی این مسئولیت را ترک کرد و اعضای شورای 

تهران پیروز حناچی را به عنوان جایگزین وی برگزیدند.
هاشمی در ادامه یادآور شد: باید از دکتر محمدعلی 
نجفی نیز یادی کنیم که در زمان وی همواره می گفتیم 

ما 22 نفر هستیم و امروز باید بگوییم 25 نفر هستیم.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهارداشت: نجفی از 
قدرت جمع بندی برای حل مسائل شهر برخوردار بود و 

امروز جای وی خالی است.
محمدعلی نجفی که از سال گذشته شهردار تهران شده 
بود یکبار اسفند پارسال و بار دوم اوایل امسال استعفا کرد.

وی با بیان اینکه در شهر مسائل و مشکالتی وجود دارد 

که تکرار آنها مانند پنج وعده نماز الزم است تاکید کرد: 
زمان برای ما محدودیت هایی فراهم کرد که باید در زمان 

کوتاه باقی مانده به اولویت ها بپردازیم.
هاشمی اظهارامیدواری کرد که حناچی تا پایان این 

دوره شهردار تهران باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه به گفته 
حناچی، براساس نظرسنجی ها 73 درصد مردم آلودگی 
هوا و ترافیک را مهمترین چالش شهر تهران می دانند 
عنوان کرد: با توجه به 18 میلیون سفر شهری، توسعه 
ترافیک و آلودگی  حمل و نقل عمومی راه حل اصلی 
هواست که در 40 سال انقالب اسالمی فعالیت های زیادی 
در این زمینه صورت گرفته است و اکنون مزیت زیادی در 

بحث حمل و نقل ریلی وجود دارد.
وی گفت: باید شبکه حمل و نقل عمومی به گونه ای 
طراحی و اجرا شود که با حداکثر توان از آن استفاده کرد.

هاشمی با اشاره به ایجاد هفت خط مترو اظهارداشت: 
اکنون با احتساب سفرهای ترکیبی 2.5 میلیون سفر به 
وسیله مترو انجام می شود که باید به پنج میلیون سفر و 

در صورت امکان به هفت میلیون سفر افزایش یابد.
وی با اشاره به تفاهمنامه شرکت مترو با شرکت نفت 
برای خرید واگن و اتوبوس خاطرنشان کرد: باید از سه و 
نیم میلیارد دالر فایناس و بازپرداخت، اتوبوس و واگن از 

طریق دولت و وزارت نفت اقدام کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: در این 
زمینه ُکند عمل می کنیم و توانمان روز به روز کمتر می 

شود.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی در شهر تهران 
گفت: حل آسیب ها مورد انتظار مردم است و با سیاست 
هایی که موجب پمپاژ فقر شد آسیب های اجتماعی 

افزایش یافت.
هاشمی به سابقه انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
جدید تهران در زمینه مسائل اجتماعی اشاره و اظهار 

امیدواری کرد که با همکاری شهرداری و استانداری بتوان 
در این زمینه اقدام کرد.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران در بخش دیگری 
از سخنان خود به ساختار فربه شهرداری تهرن اشاره و 
بیان کرد: ساختار شهرداری تهران چابک نیست و با وجود 

پرسنل زیاد نمی تواند رضایت مردم را کسب کند.
وی افزود: سیستم به گونه ای طراحی شده است که 
نارضایتی مردم پابرجاست و ماهانه هزار میلیارد تومان از 
بودجه نقد شهرداری تهران را می گیرد که دو سوم آن 

مربوط به حقوق است.
حالت  ما  عملکرد  کلی  طور  به  کرد:  اضافه  هاشمی 
چشمگیری نداشته و اگر تغییر فرایند ها به سمت افزایش 

رضایت مندی شهروندان نرود موفق نخواهیم شد.
هاشمی همچنین با اشاره به برگزاری همایش فصلی 
مدیران گفت: بهتر است این همایش ها هر 6 ماه یکبار 
برگزار شود و عالوه بر هزینه کمتر فرصت انجام کار وجود 

داشته باشد.
ایرنا در شروع هر فصل مدیران بخش های  به گزارش 
راهکارهای  تا  مختلف شهرداری دور هم جمع می شوند 

توسعه بیشتر شهری پایتخت را بررسی کنند.


