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یک کارشناس هواشناسی خبر داد
بارندگی در بسیاری از مناطق در ۳ روز آینده

یک کارشناس هواشناسی گفت: بعدازظهر امروز در استان های مرتبط با 
کوه های زاگرس مرکزی و البرز مرکزی رگبار و رعد و برق داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری در تشریح آخرین وضعیت 
آب و هوایی اظهار کرد: امروز وقوع رگبار و رعد و برق را در استان های 
لرستان، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد و 

حتی کرمان داریم.
همدان،  استان های  ارتفاعات  برای  وضع  این  همچنین  افزود:  وی 
آذربایجان های غربی و شرقی، کردستان، قزوین، البرز و تهران نیز پیش 

بینی می شود.
اصغری گفت: در سواحل دریای خزر غالباً وزش باد گرم حاکم می شود 
که این موضوع باعث افزایش دما می شود که این افزایش دما را امروز در 

بیشتر مناطق کشور خواهیم داشت.
وی افزود: بخش های جنوب شرق کشور نیز وزش باد و گرد و خاک 

خواهند داشت و همچنین آب های جنوبی کشور تا حدی مواج است.
این کارشناس هواشناسی گفت: از فردا موج نسبتاً عمیقی وارد کشور 
می شود که موجب بارش و کاهش دما خواهد شد و از پس فردا مجدداً 

هوا گرم می شود.
اصغری افزود: برای فردا شدت بارندگی برای کوه های استان های مرتبط 

با البرز و زاگرس خواهیم داشت.
باید منتظر  اردبیل  استان  و  فردا در سواحل دریای خزر  وی گفت: 
وقوع بارش باشیم و از یکشنبه وزش باد و گرد و خاک از شدت بیشتری 

برخوردار می شود.
این کارشناس هواشناسی افزود: در سه روز آینده در بسیاری از مناطق 
باید منتظر بارش باشیم که بارش ممکن است به صورت تگرگ باشد و 

همچنین وقوع صاعقه نیز دور از ذهن نیست.
اصغری گفت: پدیده مشترک این روزها در بیشتر مناطق وزش باد 

است.

شهردار تهران:
فضاهای شهری را به حراج نخواهیم گذاشت

 شهردار تهران گفت: قطعاً فضاهای شهری را برای تأمین منابع مالی به 
حراج نخواهیم گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در ششمین همایش پیاده 
روی بازنشستگان شهرداری تهران، گفت: با شرایط موجود دخل و خرج 
مجموعه شهرداری تهران با یکدیگر همخوانی ندارد و نیازمند تغییر پارادایم 
هستیم. بی تردید نمی توانیم فضاهای شهری را به حراج بگذاریم چرا که با 

انجام این کار دیگر شهر جای زندگی نخواهد بود.
وی به دو الیحه ارزش افزوده و درآمدهای پایدار که در دولت در حال 
بررسی است اشاره کرد و افزود: قطعاً با تصویب و ابالغ این دو الیحه تأثیر 
بسزایی در وضعیت درآمدی و منابع مالی شهرداری ها خواهیم داشت. 

تالش می کنیم خدمات رفاهی برای مجموعه شهر کاهش پیدا نکند.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در 
آغاز دوره پنجم مدیریت شهری نظرسنجی انجام شد و طی آن شهروندان 
آلودگی و ترافیک را مهمترین دغدغه خود خوانده اند افزود: اگر امروز این 
نظرسنجی تکرار شود قطعاً مسائل اقتصادی دغدغه اول شهروندان خواهد 
بود اما در این حوزه ما تعیین کننده نیستیم اما می توانیم به گونه ای عمل 
کنیم که به موضوعات اقتصادی دامن نزنیم. کمک دولت در بودجه ساالنه 
به شهرداری تهران ناچیز است. لذا شهرداری تهران باید به گونه ای عمل 
کند تا در تأمین منابع مالی خود از محل های صحیح و درست بتواند 

هزینه های شهر را تأمین کند.
شهردار تهران تاکید کرد: سال گذشته ۲۰ درصد آلودگی هوای شهر 
تهران کاهش پیدا کرد. البته باید به این نکته توجه کنیم که ما در شرایط 
عادی هم سه برابر حد مجاز جهانی آلودگی هوا داریم. قطعاً شرایط آب و 
هوایی کمک بسیاری برای کاهش ۲۰ درصد آلودگی هوا داشته اما تالش 
همکاران ما در معاونت حمل و نقل و همچنین پلیس راهور بی تأثیر 
نبوده، قطعاً اجرای دقیق معاینه فنی و بکارگیری دوربین ها برای کنترل آن 

در این موضوع تأثیر بسزایی داشته است
حناچی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به بازنشستگان 
از سوی خانواده  از دغدغه هایی که مدام  شهرداری تهران گفت: یکی 
بازنشستگان مطرح می شود بکارگیری فرزندان شان در مجموعه شهرداری 
تهران است. تالش می کنیم ساز و کار روشنی برای این موضوع پیدا کنیم 
اما به این نکته توجه داشته باشیم که ما به دولت قول داده ایم که بکارگیری 
نیرو در شهرداری تهران از طریق فراخوان انجام شود که حتماً این کار را 
انجام خواهیم داد ولی از سوی دیگر در حال حاضر نیروهای شهرداری 
تهران سه برابر بیشتر از نیاز این مجموعه است. ما به دنبال تعدیل نیرو 
نیستیم اما تالش می کنیم با ساز و کاری ویژه کار بیشتر و مفیدتری را از 

نیروها داشته باشیم تا بهره وری در این مجموعه افزایش پیدا کند.

فیلمبرداری »مجبوریم« به پایان رسید
با به پایان رسیدن فیلمبرداری »مجبوریم« تازه ترین فیلم رضا درمیشیان، 

تدوین این فیلم آغاز شد.
از  پس  درمیشیان  رضا  فیلم  پنجمین  »مجبوریم«  ایلنا،  گزارش  به 
فیلم های »بغض«، »عصبانی نیستم!«، »النتوری« و فیلم به نمایش در 
نیامده »یواشکی« است که تدوین آن توسط هایده صفی یاری آغاز شده 

است.
فیلمبرداری مجبوریم  به مدت  سه ماه در صد لوکیشن در تهران انجام 
شده که از این میان بخش عمده ای از آن در جنوب شهر تهران فیلمبرداری 
شده است.  ژاله علو، فاطمه معتمدآریا، نگارجواهریان و پردیس احمدیه 

نسل های مختلف بازیگران زن این فیلم را تشکیل می دهند.
عبدالله اسکندری )طراح گریم(، نظام الدین کیایی )صدابردار(، آیین 
ایرانی )فیلم بردار(، گلناز گلشن )طراح لباس(، امیرحسین حداد )طراح 
صحنه(، فؤاد بوربور )مدیر تولید( و نوشین جعفری ) عکاس( از عواملی 
هستند که درمیشیان را در تولید فیلم همراهی کرده اند. »مجبوریم« به 

سرمایه گذاری و تهیه کنندگی رضا درمیشیان تولید شده است.

اخبار
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 رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان:

هدیه ازدواج افراد کمتر از 20 سال کودک همسری را افزایش می دهد

بودجه شهرداری هایی مثل طبس در حال نقصان گرفتن 
است و بودجه ای که نصیب کارگران شهرداری که این روزها 
اکثریت قریب به اتفاق آنها »کارگران پیمانکاری« هستند، 
اوضاع  زمانی  هیچ  شاید  است؛  کمتر  همیشه  از  می شود 

کارگران زحمتکش شهرداری اینقدر بد نبوده است.
کارگران  از  یکی  همسرش  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
شهرداری ست؛ کارگرانی که هر وقت مراسم و برنامه ای باشد 
بیشترین بار رفت و روب و نظافِت شهر را بر دوش می کشتند، 
اما وقتی به روز جهانی کارگر می رسیم، کمتر کسی سراغی از 
آنها می گیرد؛ زحمتکشانی که همیشه، بار سخِت پیرایش 

شهر بر دوش آنهاست اما شهر »آنها« را نمی بیند.
از  به قلم خودش نوشته؛ قبل  را  این زن، همین دردها 
هرچیز به همین رنجِ »دیده نشدن« اشاره کرده؛ رنجی که 
رنج مشترک همه فرودستانی ست که جامعه با همه عظمتش 

روی گرده آنها ایستاده اما آنها را نمی بیند:
» االن که این مطلب رو می نویسم اشکم داره می ریزه و 
دلم شکسته است، چون با همسرم و بچه ام توی خیابون 
دور می زدیم عصری؛ می بینیم دور میدون باغ گلشن؛ شورای 
شهر و شهرداری با نصب بنر روز شورا رو به خودش تبریک 
گفتن؛ بنر زدن و به معلم ها هفته معلم رو تبریک گفتن و 
اونوقت شهرداری که بعد شرکتای معدنی یکی از بزرگترین 
مجموعه های کارگری است و نزدیک به ۲۰۰ کارگر داره؛ حتی 
با یه بنر تبریک هم برای کارگراشون ارزش قائل نشدن و اصال 
شاید نمیدونن که شهرداری کارگرم داره!« این زن و همسرش 
که کارگر شهرداری طبس است، از سختی کار و شغل دشوار 
انتقاد ندارند؛ انتقادشان قبل هرچیز از ندیده شدن است؛ از 
اینکه برای احترام و منزلت اجتماعی نیز، سلسله مراتب تعیین 
کرده اند و این سلسله مراتب هم براساس پُست و پول تعریف 
می شود؛ هرکس پول بیشتر دارد و پست باالتر، در جامعه 
محترم تر است؛ این زن می گوید: »قرار نبود اینطور باشد...«.

کجای این مملکت، یه نفر مث یه کارگر شهرداری روزی 
دقیق ۸ ساعت کار می کنه؟!

او در ادامه نامه خودش به آنچه »مشکالت شرکت های 
پیمانکاری« می خواند اشاره می کند و می نویسد:

»تازه اگه یادتونه همین پارسال ۲۰ کارگر مظلوم شهرداری 
طبس رو بعد از خرید ماشین جاروی خیابون تعدیل کردن؛ 
اونا از نون خوردن افتادن و هیچکس هم ازشون دفاع نکرد و 
مهمتر اینکه اخراج همین نیروها هم باعث شد کار تمیزی و 
نظافت شهر فلج بشه؛ چون االن هر کارگر باید کار ۴ کارگر 
رو انجام بده و نمیرسه؛ تو همه جای این ممکلت نیروی مازاد 
و بیکار داریم ااِل شهرداری؛ کجای این مملکت، یه نفر مث یه 
کارگر شهرداری روزی دقیق ۸ ساعت کار می کنه؟! ۸ ساعت 
تموم جارو میکشه و برگ و زباله پارو میکنه؟! کجا اخه؟ ...«

همزمان با خرید یک دستگاه ماشین جاروی خیابان، ۲۰ 
کارگر پیمانی شهرداری طبس که به عنوان نیروهای خدماتی 
در سطح شهر فعالیت داشتند، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه  
سال قبل از کار بیکار شدند. گفته می شد میانگین سابقه 

کاری این کارگران ۱۰ تا ۱۵ سال است و آنها  زمانی که بیکار 
و عیدی  پرداخت نشده  ماه مزد  بابت چهار  شدند، هنوز 
سال ۹۵ به همراه یکسال حق اضافه کاری طلبکار بودند؛ 
در همان زمان مجموعه شهرداری اعالم کرد که این کارگران 

»پیمانکاری« هستند و شرکت پیمانکار، مقصر است!
این ۲۰ کارگر در همان زمان خیلی اعتراض کردند؛ حتی 
مقابل ساختمان شهرداری چادر زدند و شب همانجا خوابیدند 
و در نهایت توانستند صدایشان را به گوش مسئوالن برسانند. 
 سه ماه بعد از  بیکار شدن این ۲۰ کارگر، زهرا حسین پور 
)عضو شورای شهر طبس( به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع 
بیکاری حدود ۲۰ نفر کارگران شهرداری را ابتدا از طریق شورا 
و شهرداری با برخی نهادهای دولتی مستقر در  منطقه مطرح 
کردیم و امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسد. امکان بازگشت 
به کار کارگرانی که تحت مسئولیت یک شرکت تامین کننده 
کار  مشغول  شهرداری  خدماتی  بخش  در  انسانی  نیروی 
بودند، فعال میسر نیست چراکه شورای شهر امکان دخالت 

در واحدهای بخش خصوصی شهرداری را ندارد.
برخی از این کارگران بعد از گذشت یک سال، همچنان 

بیکارند
او البته اعالم کرد به دنبال اشتغال این کارگران در یکی از 
واحدهای معدنی منطقه هستیم و می خواهیم در آینده ای 
نزدیک امکان انتقال آنها را فراهم کنیم اما منابع خبری ایلنا 

می گویند برخی از این کارگران بعد از گذشت یک سال از  
شغلی  هیچ کجا  نتوانسته اند  و  بیکارند  همچنان  تعدیل، 
در  بودجه  کمبود  کارگران،  این  تعدیل  بیاورند.  دست  به 
شهرداری طبس و بار سنگین کار بر دوش کارگران باقیمانده، 
بودجه ها،  کمترین  انگار  آورده؛  وجود  به  دشواری  شرایط 
شهرداری هاست. شهردار طبس در  رنجبرِ  کارگرانِ  نصیب 

مورد کمبود بودجه در شهرداری  اینگونه می گوید:
ارزش  بر  مالیات  و  عوارضات  تقسیم  شدن  استانی  »با 
افزوده مشکالت برای شهرداری طبس مضاعف شد؛ یعنی 
شاید بشود گفت شهرداری طبس در استانی شدن تقسیم 
ارزش افزوده در کشور از همه شهرهای ایران بیشتر ضرر 
کرده و علت آن هم داشتن منابع غنی زیرزمینی و معادنی 
ناچیز  بسیار  آن  از  شهرداری  عایدات  ولی  است،  متعدد 
است. اگر سهم شهرداری طبس از آن دو درصدی که در 
ایران پرداخت می شود، داده  شهرهای مشابه شهر طبس 
شود بسیاری از مشکالت حل می شود. درست است که طبق 
قانون شرکت های خصوصی دو درصد را پرداخت نمی کنند 
و  قائل شدند  استثنا  نفتی  ولی همانطور که در شهرهای 
عالوه بر آن سهمیه پول نفت که به همه شهرها می دهند، 
به شهرهایی که نفت خیز هستند درصدی اضافه تر برای آن 
شهرداری ها درنظر می گیرند. برای شهر طبس نیز باید استثنا 
قائل شده و درصدی از عوارضات معادن با این عوارضاتی که 

برای شهر دارند قائل شوند که اگر پرداخت شود قسمتی از 
مشکالت شهرداری طبس رفع خواهد شد.«

 شاید هیچ زمان اوضاع کارگران زحمتکش شهرداری 
اینقدر بد نبوده است

بودجه شهرداری هایی مثل طبس در حال نقصان گرفتن 
است و بودجه ای که نصیب کارگران شهرداری که این روزها 
اکثریت قریب به اتفاق آنها »کارگران پیمانکاری« هستند، 
کارگران  اوضاع  زمان  هیچ  شاید  است؛  کمتر  همیشه  از 

زحمتکش شهرداری اینقدر بد نبوده است.
مجید کیانپور )عضو کمیسیون عمران مجلس( در زمستان 
نیروهای شرکتی حدود  اعالم کرد: »در شرایط کنونی   ۹۷
این  را تشکیل می دهند؛  پرسنل شهرداری ها  از  ۶۰ درصد 
آمار نشان دهنده ی آن است که بخش اعظمی از عملکرد و 
فعالیت شهرداری ها مرتبط با نیروهای شرکتی است، حال این 
نیروها امروز به دلیل نوع رسیدگی و برخورد با آن ها، انگیزه ای 
برای کار ندارند و قطعاً این مسئله بر عملکرد شهرداری ها 
»دیده  رنجِ  که  است  اوضاع  این  در  بود.«  خواهد  اثرگذار 
نشدن« از همیشه برجسته تر می شود؛ این زن، همسر یک 

کارگر زحمتکش شهرداری، می گوید: 
» ما که کسی نداریم جز اون باالسریه، امیدوارم شماها 
حداقل صدای ماها باشید و اجازه ندین کسی صدای ما را 

نشنوه....«.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان 
گفت: هدیه ازدواج افراد کمتر از ۲۰ سال می تواند موجب 

ترویج کودک همسری شود.
آزادیخواه  ایرنا، طی هفته های اخیر، احد  به گزارش 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از 
تصویب مصوبه هدیه ازدواج به دختران زیر ۲۰ سال در 
این کمیسیون خبر داد در صورتیکه در این خبر حداقل 

سن برای ازدواج دختران مطرح نشده بود.
مطهره ناظری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در مورد پیشنهاد اخیر یکی از نماینده های مجلس 
مبنی بر هدیه دادن به دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج 
می کنند این توضیح هم داده شد که این موضوع مشمول 
دخترانی که زیر حداقل سن قانونی ازدواج هستند )زیر ۱۳ 
سال( نمی شود، در واقع این پیشنهاد مشمول دخترانی 
که بین ۱۳ تا ۲۰ سال دارند، می شود. با این توضیح که 
براساس ماده ۱۰۴۱ حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 

۱۳ سال است.

ازدواج  که  اینجاست  مساله  اما  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرپرستان  درصورتیکه  هم  سال   ۱۳ زیر  حتی  دختران 
کودک، اذن دادگاه را دریافت کنند و مصلحت کودک از 
نظر قاضی احراز شود، انجام می شود و بنابراین به صورت 

مطلق ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال را نداریم.
ناظری تاکید کرد: سرپرستان کودکان زیر ۱۳ سال اگر 
اذن دادگاه را برای ازدواج آنان دریافت کنند، این هدیه 
حتی مشمول این دختران هم می شود. بنابراین ما فعاالن 
حقوق کودک معتقدیم که این هدیه می تواند موجب 

ترویج کودک همسری شود.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان 
کودک  کودک،  حقوق  فعاالن  نظر  از  داشت:  اظهار 
همسری ازدواج زیر ۱۸ سال قلمداد می شود اگرچه در 
حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران ، ۱۳ سال 

است.
وی افزود: اخیرا هم طرح افزایش حداقل سن ازدواج که 
در آن طرح ازدواج دختران زیر ۱۳ سال پیشنهاد شده بود 

به طور مطلق ممنوع شود و افزایش حداقل سن ازدواج 
برای دختران به ۱۶ سال هم رد شد.

ناظری یادآور شد: این طرح در اواخر سال ۹۷ متاسفانه 
از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. آنچه 
باعث شد که فعاالن حقوق کودک بر افزایش حداقل سن 
ازدواج اصرار کنند مخاطراتی بود که اینگونه ازدواج ها یا 
همان به اصطالح کودک همسری ها هم برای دختر و هم 

برای پسران به همراه دارد.
اتفاق  ازدواج ها که در سنین کم  این  ادامه داد:  وی 
می افتد غالبا در خانواده هایی است که از نظر مالی و 
معیشتی در تنگنا قرار دارند و به طور قطع هدیه ای که 
برای ازدواج این افراد پیش بینی می شود، می تواند تشویق 
خوبی باشد تا این خانواده ها به این روند ادامه دهند و 
دخترشان را در سن کم به تزویج درآورند، بنابراین این 
طرح پیشنهادی به طورقطع موجب ترویج کودک همسری 

خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان 

گفت: بهتر است نمایندگان مجلس به جای تشویق نامه 
ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال یا افرادی که توانایی برعهده 
گرفتن مسئولیت زندگی را ندارند، ، طرحی را برای افراد 
توانایی جسمی و روانی هستند  واجد شرایط که دارای 
اما از لحاظ تمکن مالی امکان ازدواج را ندارند، پیشنهاد 
دهند تا این افراد که به خاطر مشکالت معیشتی قادر به 
ازدواج نیستند بتوانند ازدواج کنند و به نوعی تشویق ازدواج 

جوانان نیز محسوب شود.

رئیس پلیس راهور ناجا :
اخذ عوارض زوج و فرد، محلی برای کسب درآمد شهرداری شده است

از شکایت خود کوتاه  پلیس  اینکه  بر  تاکید  با  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
نمی آید، گفت: متاسفانه اخذ عوارض زوج و فرد، محلی برای کسب درآمد 

شهرداری تهران شده است.
سردار سید کمال هادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشریح 
چرایی شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران اظهار داشت: واقعیت ماجرا 
این است که پلیس راهور هم به جهت مدیریت ترافیک و هم به جهت کمک 
به مردم این شکایت را به دیوان ارسال کرده است. تصمیمی که در شورای 
شهر تهران گرفته شده است )چه در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
تهران( خالف قانون است. چرا که هم فرمانداری تهران این موضوع را لغو کرده 

است و هم اینکه با قانون مغایرت دارد.
وی افزود: اصالً بیایید بررسی کنید چه عاملی سبب شد که طرح زوج و فرد 
در تهران اجرا شود؟ با افزایش آلودگی هوا بعد از اجرای محدوده طرح ترافیک 
مصوب شد یک طرح موقت نه به صورت دائم در ۵ درصد از شهر تحت عنوان 
طرح زوج و فرد رخ دهد. یعنی اینکه هر وقت آلودگی باالی ۱۰۰ppm شد، 

طرح زوج و فرد اجرا شود ولو از درب منزل.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: طبیعی است که به مرور زمان آلودگی 
افزایش پیدا کرد، طرح اجرا شد و بر اساس آن افرادی که پالک موافق داشتند 
وارد طرح می شدند و افرادی که پالک مخالف داشتند، جریمه می شدند. 

گرفتن عوارض زوج و فرد اصالً در طرح پیش بینی نشده بود.
سردار هادیان فرد ادامه داد: در مصوبه اخیری که شورای شهر اعالم کرد، 
محدوده را به محدوده ها تبدیل کرده است. یعنی این موضوع را به زوج و فرد 

تسری داده است.
وی گفت: بحث ما این است که زوج و فرد برای کاهش آلودگی هوا است، 
موافق اجرا شدن این طرح هم هستیم چرا که در یک بازه زمانی کوتاه، دو 
میلیون وسیله نقلیه در تهران تبدیل به چهار میلیون وسیله نقلیه شده است 

و در واقع معابر تهران گنجایش ۴ میلیون وسیله نقلیه را ندارد و باید مردم 
رعایت این موضوع را بکنند ولی گرفتن عوارض زوج و فرد با هدف کسب درآمد 

ایجاد نشده است و نباید به این بهانه یقه مردم را گرفت.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: امروز که شرایط اقتصادی مردم در شرایط 
مطلوب نیست ما مخالف دریافت عوارض زوج و فرد هستیم. بعد از آن 
شکایت، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران قرار شد طرحی را آماده 
کند و این طرح را با ناجا )پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا( در میان بگذارد. ما 
ابعاد این طرح را بررسی کنیم و ببینیم اگر در ابتدا به مدیریت ترافیک ما کمک 
می کند و به خیر و صالح مردم است و به مردم زیانی وارد نمی کند و بعد با 

این طرح موافقت خود را اعالم کنیم.
وی با اشاره به ادعاهای پورسیدآقایی مبنی بر پس گرفتن شکایت پلیس 

باز هم اعالم می کنم که شکایت ما هنوز  از شهرداری اظهار داشت: من 
پابرجاست و ما شکایت خود را پس نگرفته ایم و از این موضوع هم کوتاه 

نمی آییم.
وی خاطرنشان کرد: این نامه ای که پلیس راهور به دیوان عدالت اداری 
ارسال کرده است، مربوط به سال قبل است و برای حال حاضر نیست. 
حقوقی پلیس راهور این شکایت را طرح کرده و مبانی آن مورد تأیید اینجانب 
است و کامالً یک شکایت قانونی تدوین شده است ولی شهرداری االن به 
دالیل نامعلومی تصمیم به رسانه ای کردن این شکایت کرده است. ما فقط 
خواستیم دیوان عدالت اداری در صورتی که این موضوع از طرف شهرداری 
اصالح نشود، به این موضوع رسیدگی کند که آیا این مسیری که جهت اخذ 
عوارض شهرداری دنبال کرده درست ا ست یا اینکه دیوان این موضوع را نقض 
می کند. امیدواریم قبل از اینکه این شکایت به دیوان برسد این موضوع میان 

ما و شهرداری تهران حل شود.
اینکه شهرداری  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
اعالم کرده است از اول تیرماه مجدد طرح زوج و فرد را اجرا می کند ممکن 
است این طرح با شکایت شما متوقف شود یا خیر؟ تصریح کرد: بحث ما 
هم همین است. اینکه شهرداری به ما شفاهاً و به نوعی رسماً اعالم کرده 
ما برای سال ۹۸ تا اول تیرماه هیچ عوارضی را دریافت نمی کنیم اما برای 
اول تیرماه طرح جدید را اجرایی می کنیم. من در مقدمه یادآور شدم که 
طرح جدید باید به گونه ای باشد که هیچ عوارضی برای وارد شدن به طرح 
زوج و فرد از مردم گرفته نشود. چرا که عوارض زوج و فرد در قانون پیش 

بینی نشده است.
سردار هادیان فر در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی دانیم چرا شهرداری هم 
بر جریمه تأکید دارد و هم بر کسب عوارض. عوارضی که اصالً در طرح پیش 

بینی نشده و به نوعی محل کسب درآمدی برای شهرداری شده است.

درِد دل خانواده یک پاکبان در روز جهانی کارگر

شهر »آنها« را نمی بیند!

روزنامه صبح ایران


