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رئیس پلیس راهور:
آغاز طرح پرداخت اقساطی جرایم راهنمایی و 

رانندگی از 11 تیرماه

رئیس پلیس راهور از آغاز طرح پرداخت اقساطی جرایم راهنمایی و 
رانندگی خودروهای دارای بیش از یک میلیون تومان از 11 تیرماه خبر داد.

با  خبری  نشست  در  چهارشنبه  روز  فر  هادیان  سیدکمال  سردار 
خبرنگاران افزود: اکنون ٨١ هزار و ٧۵ دستگاه خودرو و ٧٢ هزار و ۶٨۴ 
موتورسیکلت به علت جریمه یک تا ١۵ میلیون تومان در پارکینگ ها 
توقیف هستند که عموماً صاحبان آن جزء اقشار ضعیف به شمار می روند 

که این موتورسیکلت ها وسیله امرار معاش آنها است.
وی اضافه کرد: در قانون منع تقسیط وجود داشت اما به استناد یک 
معوقه  دولتی  دیون  که  افرادی  به  دادن  مهلت  بر  مبنی  قانونی  ماده 

داشتند، با لحاظ کردن شرایطی موافقت شد.
هادیان فر گفت: این تقسیط مربوط به جریمه است و هزینه پارکینگ 

باید توسط صاحب وسایل نقلیه توقیف شده پرداخت شود.
وی افزود: در راستای اجرای ماده ٨ قانون هوای پاک، خودرو توقیف 
شده در سن فرسودگی نباشد، بیش از ۴٠ درصد از تخلفات آنها حادثه 
ساز نباشد، راننده فاقد شکایت قضائی باشد و مالک متعهد به پرداخت 
جرایم ظرف مدت یک سال است همچنین خودرو قابل انتقال نیست مگر 

اینکه همه جریمه تسویه شود.
 خرید و فروش خودروهای پالک موقت غیر قانونی است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: خودروهای پالک موقت وارداتی فقط یک 
ماه اجازه چرخش در کشور را دارند و بعد از آن باید از یکی از مرزهای 

کشور خارج شود.
وی ادامه داد: در سایت های دیوار و شیپور این خودرو ها آگهی می 

شوند که مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.

وزیر بهداشت:
پرونده الکترونیک سالمت، تکمیل کننده پزشک خانواده 

است

الکترونیک  پرونده  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
سالمت در کشور یکی از اجزای اصلی نظام سالمت و اقدام بسیار عظیمی 
است که بواسطه آن، نظام ارجاع و پزشک خانواده در ریل قرار خواهد 

گرفت و تکمیل خواهد شد.
سعید نمکی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده الکترونیک 
سالمت در کشور که رونمایی شد یکی از اجزای اصلی نظام پزشکی است 

که باید قبل از اجرای طرح پیاده می شد.
وی افزود: ما تالش کردیم آن را محقق کنیم و به واسطه آن، نظام ارجاع 

و پزشک خانواده در این ریل قرار خواهد گرفت و تکمیل خواهد شد.
وزیر بهداشت درباره تحریم های اخیر رییس جمهوری آمریکا علیه 
ایران خاطرنشان کرد: همانند همه کارهای آقای ترامپ، این کار هم کاری 
نپخته و نسنجیده است که قطعاً همانند بقیه تصمیمات وی ناشی از روان 
پریشی و سردرگمی است که به آن مبتال شده است و اثرات نامطلوبی برای 

اقتصاد کشور ما نخواهد داشت.
پرونده الکترونیک سالمت سرانجام پس از گذشت سال ها و تصریح 
قوانین پنجم و ششم توسعه روز گذشته چهارم تیر ۹۸ آغاز به کار کرد. 
این پرونده به گواه سخنان وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از این پروژه، 
حرکتی نمایشی نیست و استقرار پرونده الکترونیک سالمت اقدام بسیار 
عظیمی است که می تواند به عنوان انقالبی در نظام ارائه خدمت تلقی 

شود.
خوشبختانه این طرح در مدت کوتاه و با تالش شبانه روزی همکاران 
نظام پزشکی به نتیجه رسید، به گونه ای که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کد 

ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سالمت را دارند.

دستگیری فروشندگان سالح در پایتخت
مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ سه فروشنده اسلحه در پایتخت را 

دستگیر کردند.
به گزارش ایسنا، از مدتی قبل درپی دریافت گزارش هایی از خرید و 
فروش اسلحه در فضای مجازی و حقیقی مأموران پلیس امنیت تهران 
بزرگ رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند و در تحقیقات 
خود ضمن اطمینان از گزارش های دریافتی متوجه شدند که سه نفر اقدام 
به تهیه اسلحه از غرب کشور کرده و قصد دارند تا آن را در تهران به 

فروش برسانند.
با کسب این اطالعات مأموران برای دستگیری این افراد هماهنگی های 
الزم با مقام قضائی را انجام داده و در عملیاتی پلیسی این سه نفر را 
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه 
این افراد 1۲ قبضه اسلحه از نوع »رولور«، »شاهکش« و »کلت« به همراه 

تیرهای جنگی کشف و ضبط شد.
این متهمان که بررسی سوابقشان نشان داد که همگی سابقه دار بودند 
پس از مشاهده شواهد و ادله اعتراف کردند که اسلحه ها را از استان های 
آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان خریداری کرده و قصد داشتند تا 
از طریق فضای مجازی و حقیقی آن را به مبالغی بین ۲.۵ تا چهار میلیون 
تومان به فروش برسانند. متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 

برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

اخبار
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سهم ۷۵ درصدی فعالیت بانوان کشور درعرصه صنایع دستی

پیمان طالبی از مجریانی است که به واسطه گویندگی 
در رادیو به تلویزیون راه یافت. او درباره ساز و کار حضور 

همزمان در تلویزیون و رادیو به گفت وگو پرداخته است.
طالبی که این روزها در رادیو جوان برنامه »جوان ایرانی 
سالم« و در تلویزیون برنامه »طبیب« را اجرا می کند، در 
گفت وگویی با ایسنا اظهار کرد: زمانی که وارد رادیو جوان 
شدم، پیشنهاد اجرا در شبکه های تلویزیونی را داشتم اما 
به  ایده ها در ذهن داشتم و همیشه می گفتم  یکسری 
تلویزیون نمی روم مگر آقای علی زاهدی به من پیشنهاد 
دهند. بعد از پنج سال آقای زاهدی به من پیشنهاد اجرا 
در برنامه »مردم چی میگن« را داد. اما به هر حال خود 
آقای زاهدی و همکاران ما در رادیو می دانند که خاستگاه 
من رادیو است و همیشه عرق زیادی به رادیو داشتم. البته 
االن که مجری تلویزیون هستم، به تلویزیون هم عرق پیدا 
کردم و خدا را شکر برای من که سابقه رادیویی ام مشخص 
است این اجازه داده شد که هم در رادیو فعالیت کنم و 

هم در تلویزیون.
این مجری با بیان اینکه دنیای رادیو و تلویزیون دو دنیای 
متفاوت است و هر کدام سختی ها و آسانی های خاص 
خودش را دارد، یادآور شد: رادیو به واسطه اینکه صدا 
و حس دخیل است، جذب مخاطبش سخت است. کار 
در تلویزیون هم به واسطه اینکه شما باید با تمام شبکه ها 
رقابت کنید، سخت است هیچ وقت این دو را کنار هم 

نباید گذاشت.
مجریان  از  استفاده  برای  تلویزیون  اینکه  بیان  با  او 
رادیویی باید از رادیو مجوز بگیرد، اظهار کرد: قانون حضور 
مجریان در تلویزیون و رادیو باز هم دچار تغییراتی شد. 
استفاده  برای  رادیو  بچه های  از  باید  تلویزیون  بچه های 
از مجریان مجوز بگیرند. رادیو خانه اول من است و به 

تلویزیون هم عرق دارم و هیچ فرقی برایم نمی کنند.
طالبی درباره برنامه »طبیب« گفت: این برنامه بیش 
از دو سال است که روی آنتن شبکه سه سیما جا گرفته 
است. نکته جالب توجه این است که این برنامه از دل 
گروه اجتماعی شبکه سه آمد و در حال حاضر نیز با وجود 
اینکه یک برنامه پزشکی محور است در گروه اجتماعی 
شبکه تولید می شود، به همین واسطه چون ما قبل از 
طبیب »برنامه مردم چی میگن« را اجرا می کردیم، به نوعی 

»طبیب« را هم یک برنامه پزشکی اجتماعی می دانیم.
او گفت: ما قرار بود برنامه »طبیب« را تحویل دهیم 
اما ادامه پیدا کرد. یکی از علت هایش این است که دید 
پزشکی  برنامه های  همیشه  داریم.  برنامه  به  اجتماعی 
تلویزیون به این شکل بوده است که یک پزشک صرفاً 
به برنامه آمده و کامالً در حوزه تخصصی صحبت کرده 
است، برنامه »طبیب« جنبه اجتماعی را بیشتر مطرح 

می کند و سعی شده است پزشکان اطالعات سخت و 
اصطالحات دشواری به مخاطب ندهند.

وی افزود جنبه اجتماعی پزشکی طبیب و همچنین زبان 
راحت این برنامه باعث شده است مخاطب بهتر با آن 
ارتباط برقرار کند. قبل از شروع برنامه از پزشکان خواهش 
کردیم اصطالحات پزشکی و انگلیسی سختشان را تا جایی 

که امکان دارد به کار نبرند.
که  برنامه ای  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  این مجری 
سالمت محور است تا چه میزان خود از سالمت کامل به 
واسطه آسیب تبلیغات و اسپانسر برخوردار است؟ اظهار 
کرد: ما در برنامه تبلیغات نداریم اسپانسر هم نداریم و 
تاکنون هیچ محصولی در برنامه ما تبلیغ نشده است. خدا 
را شکر از بابت تبلیغ های ریزش موها، کرم ها و تبلیغات 
اینچنینی مقاومت کردیم و خوشبختانه مسووالن شبکه 
سه هم از این مقاومت ما استقبال کردند و شما اصالً 
نمی توانید یک قسمت از برنامه ما را ببینید که بگوییم فالن 
شامپو را بخرید؛ با اینکه برنامه هایی که تبلیغات می کنند 
به لحاظ مالی روان تر پیش می روند ولی ما با همان برآورد 
سازمانی خودمان ایستادیم و گفتیم که همین خوب است 

و سالمت مردم را به تبلیغات نفروختیم پزشکان هم به 
ما اعتماد کردند.

مجری طبیب در بخش دیگری از گفتگوی خوب درباره 
حواشی که برای این برنامه اتفاق افتاد، اظهار کرد: ما در 
این برنامه دو سه حاشیه بیشتر نداشتیم؛ یکی ویدئویی 
که از دکتر قاضی درآمد که در آن داستان گردشگری را 
مطرح کرده بودند البته من آن را حاشیه نمی دانم. سر و 
ته کلیپ را زده بودند و باعث شادی و خنده شده بود. 
به قول آقای دکتر ریاضی اگر کسی با دیدن این کلیپ 
خنده به لبانش آمده و شاد شده است، شما یک قدم در 
راستای بهداشت روانی برداشته اید. حاشیه ی دیگر مربوط 
به انتقاد من به مسئوالنی بود که برای سیل گذاشتند و 
رفتند. مابقی صحبت های پزشکان و نکات عجیب و غریبی 
ست که در فضای مجازی دیده می شود در این موارد تذکر 
جدی نگرفتیم چرا که در راستای اهدافمان حرکت کردیم.

حضور  درباره  خود  گفتگوی  پایانی  بخش  در  طالبی 
کمرنگ مجریان مطرح در تلویزیون با بیان اینکه حفظ 
درستی  کار  یافته اند  پرورش  تلویزیون  در  که  مجریانی 
که  بازیگرانی  مقابل  در  گاردی  من  کرد:  اظهار  است، 

مجری شدند و مجریانی که تازه وارد هستند ندارم چرا که 
به نظر من کار ما به گونه ای است که شاید وارد شدن برای 
برخی ها آسان باشد، اما ماندن سخت تر است و مردم 
هستند که در این خصوص تصمیم می گیرند. بازیگری که 
مجری شده اگر خوب باشد و مخاطب او را دوست داشته 
باشد، می ماند. از طرفی هم اگر مردم مجری را که حتی 
در تلویزیون رشد پیدا کرده است نخواهند، طبیعتاً نباید 

در تلویزیون بماند.
تلویزیون  مجریان  انتخاب  درباره  این مجری سپس 
و حذف آنها اظهار کرد: مدیران و مسئوالن هر شبکه 
تلویزیونی طبیعی است که در جلساتشان  رادیویی و 
مصلحت های شبکه و چارچوب صدا و سیما را در نظر 
بگیرند و طبیعتاً در جلسات حرف های مهمی گفته می 
شود. به نظر من این گونه نیست که مدیری از فالن 
مجری خوشش نیاید و بگوید برو! به نظرم این گونه 
نظر گرفته می  ها در  یکسری مصلحت  بلکه  نیست، 
شود. مدیران هم حق دارند برای شبکه تصمیم بگیرند. 
به هر حال یک سری چارچوب ها مطرح می شود که 

برای صدا و سیما مهم است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث 
فرهنگی، گفت: بیش از دو میلیون نفر در حوزه صنایع 
دستی اشتغال دارند که ۷۵ درصد از آنها را بانوان تشکیل 

می دهند.
به گزارش روز چهارشنبه واحد هماهنگی و ارتباطات 
شبکه ایران کاال، محمودیان در نشست با معاون صدا 
ایران کاال، گفت: صنایع دستی  و سیما و مدیر شبکه 
سفیر فرهنگی کشورها هستند و ما در زمینه ثبت شهر و 
روستای جهانی، رتبه یک را کسب کرده ایم و این از نقاط 

قوت ما است.
وی با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون نفر در حوزه 
صنایع دستی اشتغال دارند افزود: ٤٤٠ هزار نفر هم در 
بانک اطالعاتی صنایع دستی ثبت نام کردند و ۷۵ درصد 
افراد فعال در صنایع دستی استان های کشور نیز بانوان 

هستند.
ملت  علیه  آمریکا  ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  او 
ایران عنوان کرد: در شرایط تحریم، صنایع دستی فرصت 
بسیار خوبی برای اشتغالزایی و ارز آوری برای کشور است. 
میراث  سازمان  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه گفت: در 
صورت  که  حمایت هایی  با  امیدواریم  تولید  رونق  سال 
می گیرد بتوانیم در بازارهای داخلی و خارجی حرفی برای 

گفتن داشته باشیم.
محمودیان با اشاره به اینکه استفاده از صنایع دستی در 

اقامتگاه های بوم گردی فرصت بسیار خوبی برای معرفی 
این آثار فاخر است افزود: با استقبال از همکاری میان 
شبکه ایران کاال و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، امیدواریم شاهد تحول بنیادین در این حوزه 

باشیم.
معاون منابع مالی و سرمایه انسانی صداوسیما هم در 
این نشست با اشاره به عزم جدی رسانه ملی برای حمایت 
از کاالی فاخر ایرانی، گفت: با تمام توان از صنایع دستی 
و  می کنیم  است حمایت  برای کشور  نسبی  مزیت  که 
همچنین پوشش نمایشگاه های متنوع در این حوزه است.

احمد شهریاری افزود: سازمان صداوسیما و شبکه ایران 
کاال توجه شایانی به تولید کاالهای ایرانی دارد و در این 
زمینه استفاده از توانمندی و ظرفیت بخش برون مرزی، 
از جمله معرفی و تبلیغ صنایع دستی در شبکه های پرس 
تی وی، هیسپان تی وی و سایر شبکه های بین المللی 

رسانه ملی، مورد تاکید است.
وی توجه به نشان تجاری سازی در صنایع دستی را 
ضروری دانست و برای همکاری رسانه ملی با هدف ترویج 
ساخت کاالی ایرانی در حوزه صنایع دستی اعالم آمادگی 

کرد.
شهریاری افزود: سازمان صداوسیما و شبکه ایران کاال 
توجه شایانی به تولید کاالهای ایرانی دارد و در این زمینه 
استفاده از توانمندی و ظرفیت بخش برون مرزی و سایر 

شبکه های بین المللی رسانه ملی، مورد تاکید است. 

شهردار تهران : 
تخلفات شهری را نباید با اخذ جریمه قانونی کنیم

شهردار تهران در جمع مدیران حقوقی شهرداری های کالنشهرها گفت: 
شایسته نیست قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه 

آن تخلف را قانونی کنیم.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست مدیران 
تهران  شهرداری  ساختمان  در  که  کالنشهرها  شهرداری های  حقوقی 
شهید  خاطره  و  یاد  و  قضائیه  قوه  هفته  گرامیداشت  با  شد،  برگزار 
قانون اساسی جایگاه شوراها و  تیر گفت: در  بهشتی و شهدای هفتم 
شورای عالی استان ها در ظرفیت یک قوه دیده شده است؛ استناد من 
برای این حرف این است که در قانون اساسی به دولت و به نظر برخی 
به قوه قضائیه و شورای عالی استان ها اجازه ارائه الیحه به مجلس داده 
شده است. البته ما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم شاید به این دلیل 
که عقبه حقوقی منسجمی نداشتیم. ما باید این جایگاه را حفظ کنیم 
مدیریت شهری  نظام  برای حل مشکالت  درستی  به  این ظرفیت  از  و 

استفاده کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیت هایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به 
طور مثال در مواد ۹۹ و 100 قانون شهرداری ها، بخشی از وظایف در حاکمیت 
محلی تعریف می شود. وضعیت مالی شهرداری ها باعث شده تالشی برای 
تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کالنشهرها وظیفه حفظ 
و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداری ها ما را در این زمینه موظف کرده 
است. امروزه اما به دالیل مختلف این ماموریت از سوی حاکمیت و شهرداری 
ها ضعیف تر اعمال می شود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده 100 
وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشمداشتی 

داریم. 
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده 100 در واقع قلع و قمع 
تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از 
این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی 
در نظر می گیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف 
کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در 
دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال 

می کنیم.

حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری ها تاکید و 
عنوان کرد: دو الیحه در مجلس داریم که یکی الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
است که تالش شده سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود 
و دیگری الیحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح می 
شود یا نه؟  اما تصویب این لوایح می تواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان 
در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینه های جاری صرفه 

جویی کنیم. 
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداری ها 
باید از ظرفیت های حقوقی در استان ها برای تصویب این لوایح استفاده کنید 
تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه 
اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تالش کنید تبعات 
مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آن ها را برای 
نمایندگان حوزه های انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آن ها در مجلس 

تصمیم درستی بگیرند.
های  ظرفیت  به  پایان  در  تهران  شهردار  شهرنوشت،  گزارش  براساس 
این  دبیرخانه  است  درست  کرد:  تصریح  و  اشاره  ماده ۵  های  کمیسیون 
کمیسیون در اختیار شهرداری ها نیست، اما شهرداری ها در این کمیسیون 
ها نقش تعیین کننده ای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس 
شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرح های توسعه اماکن 
شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شده 
ایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاری های 

امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.

گفت وگو با پیمان طالبی - مجری تلویزیون و گوینده رادیو

در برابر تبلیغ شامپوهای ضدریزش مو و انواع کرم ها مقاومت کردیم

روزنامه صبح ایران


