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افشانی :شنود کثیفترین اتهامی بود که شنیدهام
شــهردار تهــران در واکنــش بــه اتهــام
انجــام شــنود در شــهرداری تهــران
گفت :شــاید کثیفترین اتهامی که در
طــول خدمــت خــود شــنیدهام ،اتهام
شنود بود .به گزارش ایسنا محمدعلی
افشانی در حاشیه جلسه دیروز هیأت
دولــت در جمــع خبرنــگاران افــزود:
کســی که چنین مصاحبــهای را انجام
داده بــود ،بالفاصلــه آن را تکذیــب

کــرد ،اما من بــرای اولین بــار در طول
خدمتــم از روابط عمومی شــهرداری
خواســتم از ســایتهایی کــه ایــن خبر
را منتشــر کردهانــد و کســی کــه چنیــن
ادعایــی را کرده اســت ،شــکایت کنم.
کســی که مصاحبــه را انجــام داده بود
تکذیب کرد اما یک سایت نوار صوتی
را منتشــر کرد.وی ادامــه داد :بنابراین
مــا هــم پرونــده را به دســتگاه قضایی

فرستادهایم تا طبق قانون با این افراد
برخورد شود.
شهردار تهران درباره تغییر و تحوالتی
کــه وی در مدیریت شــهرداری تهران
ایجــاد کــرده اســت ،تأکیــد کــرد :مــن
از روز اول تغییــرات را در مدیریــت
شــهرداری انجــام دادم و گفتــهام اگر
یک روز هم در شــهرداری باشم ،عزل
و نصب خواهم داشت.

افشــانی در مــورد مانــدن یــا رفتنــش از
شــهرداری تهران بیان کرد :من در مقابل
مردم و شــورایی که بــه مــن ۱۹رأی داده
اســت ،احساس مســئولیت اجتماعی
دارم .مــن بــه اعضــای شــورا گفتــهام
هــر زمــان کــه فکــر میکنند مــن باید
مســئولیت را تــرک کنــم ،مــن آمــاده
ایــن کار هســتم؛ امــا تا زمانی که شــما
میخواهید ،من هستم.

سربازانی که خدمتشان تمام شده برای
خروج نیاز به کارت پایان خدمت ندارند

شــهردار تهــران ادامــه داد :مــن در
دوران خدمتــم همواره گفتهام مبنای
عملــم قانون اســت .اآلن هــم همین
طور اســت .اگر قانون منــع بهکارگیری
بازنشســتگان شــامل حــال من شــود،
حتی پــس از پایان موعــد قانونی یک
ســاعت هــم در شــهرداری نمیمانم
امــا اگــر قانــون شــامل مــن نشــد ،در
شهرداری میمانم و خدمت میکنم.

از هفته آینده طرح کاهش آالیندگی در تهران اجرا می شود

جریمه  50هزار تومانی برای خودرو های بدون معاینه فنی
پلیس در برابر هیچ تخلفی اغماض نخواهد کرد
حمیده امینی فرد

خبرنگار

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین حسینی خبر داد:

ثبت نام یک میلیون نفری زائران برای شرکت در اربعین حسینی
دبیرکمیتهاعزامستاداربعینحسینیگفت:
آمار ثبت نام کننــدگان از ۹۲۵هزار نفر عبور
کردهوبشدتدرسهروزاخیراستقبالزائران
رشدپیداکردهاست.
مرتضــی آقایی مدیــرکل برنامهریزی و
نظــارت بر امــور عتبات عالیــات و دبیر
کمیته اعزام ســتاد اربعین حســینی در
ارتبــاط تلفنــی بــا رادیو اربعیــن افزود:
امیدواریــم همزمــان بــا رشــدی که در
سامانه ســماح اتفاق میافتد ،دریافت
روادیدمــان را به همین تناســب انجام
دهیم.دبیــر کمیته اعزام ســتاد اربعین
حســینی با اشــاره به رفع اشــکال برای
صــدور روادیــد در شــیراز بیــان کــرد:
یــک مشــکلی بــه وجــود آمــده بــود که
بــا اقدامــات خوبی که توســط ســفارت
کشــور عراق انجام شــد ،بزودی اوضاع
خوبــی را در شــیراز خواهیــم داشــت.
کمتریــن نگرانی را در شــیراز داریم و از
امروز چهارشــنبه در شــیراز همه کارها
مرتــب و منظــم خواهــد بــود و برنامــه
صــدور ویــزا تــا کمتــر از  ۷۲ســاعت در
شیراز اجرایی میشود.
وی دربــاره افزایش زمان صــدور روادید
در تهــران از ســه روز به چهــار روز ،گفت:
بــا توجــه به حجــم زیــادی کــه در دو روز
گذشــته در تهــران ،ثبــت نــام داشــتیم،
از ســه روز فاصلــه گرفتــه و به چهــار روز
میرسد و تالش میکنیم که این را به سه
روز برگردانیــم .در چهــار روز اخیر تقریباً
روزانــه  ۱۳۰هــزار نفــر ثبت نام داشــتیم
بــه همیــن خاطــر ســفارت در روز اول
نتوانســت همکاری الزم را داشــته باشــد
اآلن این اهتمام در ســفارت ایجاد شــده
است و شبانه روزی ،کار انجام میدهند،
امیدواریم متناسب با وضعیت ثبت نام
بتوانیــم دریافت روادید را انجام دهیم و
نرم  ۷۲ساعت را تا پایان عملیات داشته
باشیم.
آقایی  ۴روز مانده به اربعین را به عنوان
پایــان عملیات صــدور روادید اعالم کرد
و اظهــار داشــت :چــون دریافــت روادید
حداقــل در ایــام پایانــی را  ۲روز لحــاظ
کنیم ،زائرین دو روز مانده به اربعین باید
بتوانند راهی شوند ،بنابراین  ۴روز مانده
به اربعین ما ســامانه سماح را غیرفعال
میکنیم تا ورودی نداشــته باشد و صرفاً
افــرادی که ثبــت نام کردند ویزایشــان را
دریافت کنیم و در اختیارشان قرار دهیم
تا بتوانند مشرف شوند.
وی متذکر شــد :آن دســته از عزیزانی که

وی ادامــه داد :در جلســات متعــدد از
دولت عراق خواستیم تا امنیت زائران را
به نحو احســن برقرار کند و تاکنون نیز با
مشکل خاصی مواجه نبودیم.

تسنیم

مدیر گــروه علوم اجتماعی و انســانی
کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت:
ایــران موفــق شــده ســردمدار کرســی
تاریــخ طب ســنتی یونســکو باشــد ،با
ایــن حــال بحــران آب و آلودگــی هوا و
رفتارهای اجتماعی ســبب دور ماندن
مردم از تغذیه سالم میشود.
شــیدا مهنــام در نشســت تخصصــی
تغذیه که به مناســبت روز جهانی غذا
برگــزار شــد ،به فــارس اظهار داشــت:
ایــران موفــق شــده کــه طی یک ســال
گذشــته کرســی تاریــخ طــب ســنتی
یونســکو را از آن خود کند و کشورهایی
همچــون مصــر ،چیــن و هنــد رقبــای
اصلی ایــران بودند که ایران توانســت
پرچمدار این کرســی بشــود .یونســکو
 ۷۰۰کرســی دارد کــه بــازوان کمــی آن
هســتند و در حــال حاضــر  ۱۷کرســی
از ایــن تعــداد در ایــران وجــود دارد و
حمایتهــای تیم فرهنگســتان علوم
فارســی ،وزارت بهداشــت و ...در بــه
دست آوردن این کرسی نقش مهمی
داشــتند.مدیر گــروه علــوم اجتماعی
و انســانی کمیســیون ملی یونســکو در
ایران با اشــاره به اینکه در حال حاضر
تمام دنیا با بحران تغذیه مواجه بوده
و این مسأله ارتباط مستقیم با سالمت
انســانها دارد ،گفــت :یونســکو یکی از
اولویتهــای آن موضــوع تغذیه بوده
و براســاس گزارشــاتی که واصل شــده
دنیا اکنون به ســمت اســتفاده از تغذیه
و ســبک زندگی قدیم روی آورده اســت.
یونسکوچندپروژهتغذیهرادنبالمیکند
که یکی از آنها تغذیه و راه شــهر ابریشم
ودیگرتغذیهوشــهرخالقاســت.تنها
شــهر خــاق در حــوزه خــوراک در ایران
رشــت بــوده چــرا کــه دارای ۲۶۰غــذای
ثبت شــده در جهــان اســت .وی گفت:
اهمیــت توجه بــه امر تغذیه در ســبک
زندگیسالمبسیاراهمیتداشتهونگاه
مسئوالن به آموزش مردم در این زمینه
میتواند مؤثر واقع شــود .از طرفی همه
جــای دنیا بــه دلیل مســائل اقتصادی،
مهاجــرت ،تغییر اقلیــم و ...ســبب دور
ماندن مردم از غذای ســالم شده است.
بحرانهایی همچون آلودگی آب و هوا،
تولیداتنامناسبکشاورزیورفتارهای
اجتماعی نامناســب همچنین سبک
زندگی غلط سبب شده در کشورهایی
همچون ایران تغذیه سالم که در اشل
اســتاندارد ســازمان جهانی قــرار دارد
نداشتهباشیم.

شمارهگذاری خودروهای آالینده گفت :بر
اساس قانون ،خودروها و موتورسیکلتها
بــرای شــمارهگذاری نیازمنــد دریافت دو
مجوز از ســازمان محیط زیست و سازمان
اســتاندارد در حــوز ه آالیندگــی و ایمنــی
هســتند و وقتــی ایــن دو مجــوز را داشــته
باشــند پلیــس ملــزم بــه شــمارهگذاری
آن اســت.وی دربــاره پوشــاندن پالک در
مبــادی ورودی بــه محدوده نیــز این طور
توضیــح داد :تعــداد افرادی کــه اقدام به

پوشــاندن پــاک میکننــد بــاال نیســت و
پلیس مــدام با این افراد برخورد میکند؛
چــرا که این افــراد مرتکب جرم شــدهاند
و روزانــه تعــدادی پرونــده در ایــن حــوزه
به دادســرا ارسال میشــود .البته در حال
حاضر آمــار این تخلف همراهم نیســت
اما بزودی آن را منتشر میکنیم.
ســردار مهماندار بــا بیان اینکــه نیازمند
تشــدید برخــورد بــا ایــن افــراد هســتیم،
گفــت :عــاوه بر جریمــه مجــازات ،جرم

پوشــاندن پالک  6ماه تا یک ســال حبس
اســت .معــاون شــهردار تهــران هــم در
ایــن نشســت درباره ســهم شــهرداریها
از جرایــم راهنمایــی و رانندگــی گفــت:
براســاس قانــون  ۶۰درصــد درآمدهــای
حاصل از جرایم باید به شهرداری همان
شهر پرداخت شــود .متأسفانه تاکنون به
جــای ایــن رقم تقریبــاً کمتــر از  10درصد
به شــهرداری داده شده است .مابقی این
رقم عمالً در بودجه عمومی توســط خود

تمایل به تشرف دارند هرچه سریعتر به
سامانه ســماح مراجعه کنند و مقدمات
ثبــت نــام و اخــذ روادیدشــان را انجــام
دهنــد ،تا بتوانیم در فرصــت کافی برای
ایــن عزیــزان روادیدشــان را اخــذ و در
اختیارشان قرار دهیم.
وی بــه نحــوه درخواســت و ثبــت نــام
بــرادران و خواهران افاغنه در ایران برای
صــدور روادیــد پرداخــت و گفــت :ایــن
دسته از عزیزان باید برای ثبت نام ،ابتدا
بهدفاترکفالتاتباعخارجیرفتهوآنجابااثر
انگشــتی که دریافت میکنند ،هویت بندی
شوند .آن دســته از افرادی که دارای دفترچه
هستند ،بعد از هویت سنجی اطالعاتشان
توســط دفاتــر کفالت اتباع ،وارد ســامانه
سماح میشــود و با پرداخت هزینههای
مربوطه کار دریافت روادیدشــان از آنجا
آغاز میشود.
مدیــرکل برنامهریــزی و نظــارت بــر امــور
عتبــات عالیــات افــزود :آن دســته هم که
فاقددفترچههستند،اطالعاتشانازطریق
دفاتــر کفالــت بــرای اداره اتبــاع بــه اداره
گذرنامه ارسال میشود تا دفترچه هایشان
صادر شــود و بعد مرحله بعدی که ثبت
در سامانه سماح و دریافت روادید است،
برایشان انجام میشود.
آقایــی همچنیــن بیــان کــرد :آن دســته
از عزیزانــی کــه از طریــق ثبــت نامهــای
خانگــی در ســامانه ســماح ثبــت نــام
میکنند هرچه ســریعتر مدارک مربوطه
را بــه دفاتــر زیارتــی تحویــل دهنــد تــا
عملیــات دریافــت روادیدشــان انجــام
شــود تــا زمانــی کــه ایــن اتفــاق نیفتد ما

نمیتوانیــم دریافت روادیــد را برای این
عزیزان انجام دهیم.

ëëسخنگوی ستاد اربعین :روزانه  ۵هزار
زائرازمرزهاخارجمیشوند
به گفته سخنگوی ستاد اربعین خروج از
مرزهــا از روزی  ۲هزار نفــر به  ۵هزار نفر
رســیده اســت  .به گزارش ایلنا ،شــهریار
حیــدری  ،افــزود :بیــش از  ۵۵۰هزار نفر
روادیــد دریافت کــرده و روادید  ۲۰۰هزار
نفر نیز آماده تحویل است.
وی در خصــوص مرزهــای هوایــی نیــز
گفــت :تــا ایــن لحظــه اگرچــه زائــران
اربعیــن به عــراق مراجعــت کردهاند،
امــا معیــار مــا بــرای ســفرهای اربعین
از طریــق هوایــی از دوم تــا  ۱۲آبــان
مــاه اســت .هزینــه بلیــت هواپیمــا نیز
از  ۲آبــان بــرای مســیر رفــت از تهــران
بــه نجف و بغــداد و مســیر برگشــت از
نجــف و بغــداد بــه تهــران  ۲میلیون و
 ۲۰۰هــزار تومــان اســت ،امــا از مشــهد
بــه بغداد یــا نجف و از نجف یــا بغداد
بــه مشــهد  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار
تومان اســت .همچنین دیگر شــهرها و
اســتانها نیز قیمت بلیــت  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزار تومان است.ســخنگوی ســتاد
اربعیــن خاطرنشــان کــرد :ســفر اتبــاع
افغانســتانی و پاکســتان کــه در ایــران
مســتقر هستند شروع شده و با سازوکار
مشــخصی در حــال انجــام اســت .هــر
کشــوری کــه ویزای عــراق بــرای زائران
صــادر کنــد ،کنســولگریهای مــا نیز در
همــان کشــورها آمــاده ارائــه خدمــات

هستند.
وی بــا بیــان اینکه تعــدادی از زائــران به
دلیــل همــراه داشــتن ویــزای جعلــی از
مرز شلمچه عودت داده شدند ،تصریح
کرد :این جعلیات توســط افراد حرفهای
صورت میگیرد کــه نمونههایی از آن در
روزهای اخیر شناسایی و بازداشت شدند
ما نیز به عراق تذکر دادیم مراقبتهای
بیشتری در این زمینه داشته باشد .کاردار
عــراق در ایــران تیمهــای بازرســی برای
سرکشــی از کنســولگریها و جلوگیــری از
جعــل روزانــه اعــزام میکنــد .همچنین
همکاری پلیس ایران و سفارت عراق نیز
آغــاز شــده و امیدواریم دیگر شــاهد این
تخلفات نباشیم.سخنگوی ستاد اربعین
خاطر نشــان کــرد :پلیــس ۱۰+به صورت
پایلوت امســال در تهران با سازمان حج
و زیــارت و دفاتــر آن برای صــدور روادید
همــکاری میکنــد و حــدود  ۲۶۴۰دفتــر
حــج و زیارت و پلیــس  ۱۰+در امر صدور
روادیــد در کل کشــور فعــال هســتند.وی
دربــاره خروج غیرقانونی زائران از کشــور
نیز گفت :تاکنون چنین مواردی مشاهده
نشــده است .خروج از مرزها برای زیارت
اربعین از مرزهای مجاز شلمچه ،مهران
و چزابــه اســت کــه در ایــن خصــوص
اطالعرســانی نیــز صــورت گرفته اســت.
مراقبت از مرزهای ما با کشــور عراق نیز
توســط نیروهــای مرزبانــی تقویت شــده
اســت و هــر کســی بخواهــد بــه صــورت
غیرقانونــی از کشــور خــارج شــود ،قطعاً
دستگیر و بازداشــت و به مراجع قضایی
معرفی خواهد شد.

ضاربمحیطبان پارکملیگلستانشناساییشد هاست

رئیس ســازمان محیط زیست
از شناسایی شکارچیان حادثه
پارک ملی گلســتان خبر داد و
گفت :امیدواریم هرچه زودتر
فراریان بازداشت شوند.
بــه گــزارش مهــر ،عیســی
کالنتــری گفت :شــب گذشــته
تعدادی شــکارچی وارد پارک
گلستان میشــوند و زمانی که
با نورافکن به دنبال شناسایی
شــکار بودنــد ،دو محیطبــان
متوجه حضور آنان میشــوند
و آنهــا را دنبــال میکننــد ،اما
متأسفانه با شلیک شکارچیان
یکــی از محیطبانــان شــهید و
دیگری زخمی میشود و زنده ماندن یا نماندن او مشخص نیست.
او گفــت :یکــی از این شــکارچیان پیش از ایــن نیز به دلیل شــکار غیرمجاز
بازداشــت شده بود و در حال حاضر نیز براساس اطالعات به دست آمده
به خراسان شمالی فرار کرده است و ما دنبال او هستیم و امیدواریم هرچه
زودتر بازداشت شود.کالنتری در خصوص حمایت قضایی از محیطبانان
بــا اشــاره به تصویب قانــون حمایــت از محیطبانان در کمیســیون قضایی
مجلــس ،گفــت :خوشــبختانه در کمیســیون قضایــی مجلــس الیحهای در
حمایــت از محیطبانــان تصویــب شــده که براســاس آن قرار اســت مانند
نیروهــای انتظامــی ،محیطبانــان نیــز نظامی محســوب شــوند.او بــا بیان
اینکه براســاس قانون فعلی اگر محیطبان بهطور مســتقیم به شــکارچی
تیرانــدازی کنــد محکــوم به قصاص خواهد شــد و اگر هم که ایــن اقدام را
انجام ندهد ،کشته میشود ،گفت :به همین دلیل شکارچیان خیلی جری
شــدهاند و در اولیــن فرصت به ســمت محیطبانــان تیرانــدازی میکنند و
ســپس به دنبال شــکار خــود میرونــد .این در حالی اســت کــه محیطبان
نمیتواند تیراندازی کند.

ایسنا

ایران سردمدار کرسی
تاریخطبسنتییونسکو

ایسنا

طــرح کاهش آالیندگی کمتر از یک هفته
دیگــر بــه فــاز دوم خــود وارد میشــود،
در فــاز دوم ،معاینــه فنــی ،شــرط الزم
تردد در ســطح شــهر تعیین شــده است.
از ابتــدای امســال تاکنــون بیــش از یــک
میلیــون خــودرو بــرای دریافــت معاینــه
فنــی مراجعه کــرده و حــدود  35درصد
یعنــی  369هــزار خــودرو هــم موفــق به
اخذ معاینه فنی برتر شــدهاند .هماکنون
همه ورودیهای تهران مجهز به دوربین
هســتند و از روز اول آبــان هیچ خودرویی
بدون معاینه فنی ،اجازه تردد در ســطح
شــهر را نخواهــد داشــت .خودروهــای
ســواری ،اتوبوسهــا و کامیونهــا همگی
به صــورت  24ســاعته شــامل ایــن طرح
میشــوند .با این توصیف اگــر خودرویی،
برگــه معاینه فنی نداشــته باشــد ،روزانه
 50هــزار تومــان جریمه میشــود .جالب
اینکه در  6ماهه اول امسال ،یک میلیون
بــرگ جریمه تنها در حوزه ثبت تخلفات
معاینــه فنی صادر شــده اســت! به گفته
معــاون شــهردار درحــال حاضــر هــزار و
 240دوربیــن ،محــدوده طــرح ترافیک و

زوج و فرد را رصد میکنند که تعدادشان
در مقایسه با گذشــته 4 ،برابر شده است.
البته خودروهایی با عمر  4ســال نیازی به
برگه معاینه فنی ندارند.
رئیــس پلیــس راهــور شــهر تهــران در
نشســتی خبــری بــا بیــان اینکــه همــه
ورودیهای شهر تهران ،مجهز به دوربین
هســتند و همه پالکهای ورودی به شهر
تهران و محدوده پایتخت رصد میشود،
گفت :پلیس عالوه بــر کنترل دوربینی به
دو روش کنترل چشــمی و کنترل از طریق
گشتهای سیار هم اقدام میکند.
ســردار محمدرضــا مهمانــدار افــزود:
ممکن اســت برخــی افراد ســودجو برای
معاینــه فنــی جعلی رجــوع کننــد .تمام
اطالعات خودروها در سامانه سیمفا ثبت
است و دوربینها معاینه فنی خودروها را
با این ســامانه بررســی میکننــد .مالکان
خودرو به ســمت دریافت گواهی معاینه
فنــی جعلی نرونــد که برایشــان عالوه بر
جریمه ،تعقیب قضایی هم درپی داشته
باشــد.وی در پاســخ به این ســؤال که پول
حاصــل از جرایم چه میشــود؟ تصریح
کرد :بر اســاس قانون تمــام مبالغ جرایم
به حساب خزانه دولت واریز میشود.
ســردار مهمانــدار در مــورد چرایــی

دولت مصرف میشود.
محسن پورسیدآقایی درباره الزام اجرای
ایــن طرح برای دســتگاه های دولتــی نیز
افــزود :اجــرای طــرح کاهــش مصوبه
کارگــروه ملــی آلودگــی هــوا را دارد
و همچنیــن اســتانداری نیــز بــه همــه
دســتگاه ها بخشــنامه کرده است و حتی
در ایــن طــرح ،خــودروی دســتگاه هــای
نظامــی و انتظامــی نیــز در صورتــی کــه
خودروهایشــان دود زا باشــند ،متوقــف
میشــوند.وی با بیان اینکه برخیها فکر
میکنند کــه ایــن ســختگیریها و قوانین
الکــی اســت و میگویند که بعداً یادشــان
مــیرود و کــم رنــگ میشــود ،گفــت:
طــرح ترافیــک را به یــاد بیاوریــد که همه
میگفتنــد اجرایی نمیشــود امــا اجرایی
شد و حاال با هماهنگی که با پلیس انجام
دادهایم حتماً اعمال قانون خواهد شد.
بــه گفتــه ســید نــواب حســینی منــش،
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای
تهــران بــزودی دو مرکــز معاینــه فنی در
چیتگــر و شــهرری راهاندازی خواهد شــد
و برایــن اســاس تعداد مراکز بــه  15مرکز
میرسد .هماکنون نیز مراکز معاینه فنی
به صورت ســه شــیفته در حــال فعالیت
هستند.

جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی تأکید کــرد که
مشموالن غایب به هیچ وجه نمیتوانند گذرنامه و ویزای
اخبـــــار
کربال دریافت کنند اما ســربازانی که خدمتشان به اتمام
رسیده است برای خروج از کشور نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سردار ابراهیم کریمی در رابطه با وضعیت
اعــزام دانشــجویان و مشــموالن به عتبــات گفت :بــا همکاری ســتاد اربعین
دانشــجویان که متشکل از بسیج دانشــجویی و دفاتر مقام معظم رهبری در
دانشگاههاست تفاهمنامهای امضا کردیم که وثیقهای از دانشجویان دریافت
نکنیم و تســهیالتی فراهم شود تا برای کسانیکه امکان سپردن وثیقه ندارند،
امکان اعزام به عتبات فراهم شــود.وی افزود :هر دانشــجویی که قرار است از
کشور خارج شود ،حتماً باید مجوز خروج دریافت کند ،بنابراین صرف داشتن
گذرنامه مجوزی برای خروج فرد نیست و باید به سایتهای پلیس مراجعه
و مجوز خروج را دریافت کنند.ســردار کریمی گفت :با تســهیالت فراهم شده
این افراد میتوانند در ســامانه ســقا ثبت نام و وثیقه خروج از کشــور یا مبلغ
 ۱۰۰هزار تومان پول به امانت نزد ما واریز کنند که به محض بازگشت به کشور
ظرف  ۲۴ساعت بعد از بازگشت ،این پول به حساب فرد واریز میشود.
او ادامه داد« :کســانیکه خدمتشــان بتازگی به اتمام رسیده ،کافی است
در ســامانه ما تقاضــای صدور کارت دهند و این ســامانه تقاضای این فرد
را به رنگ ســبز اعالم میکند و فرد میتواند از کشــور خارج شــود و نیاز به
کارت پایان خدمت ندارد .ســردار کریمی گفت :اگر فردی بیش از  ۸ســال
غیبت داشــته باشــد ،میتواند با پرداخت جریمه کارت معافیت دریافت
کند؛ بنابراین افراد مایل به خروج از کشــور ،باید جریمه مشــموالن غایب
را پرداخت کنند.
وی در ادامــه صحبتهایــش در رادیــو اربعیــن اظهار کرد :مشــموالن غایب
میتوانند یک جا کل جریمه را یا به صورت اقساطی  ۳۰درصد آن را پرداخت
و بقیه را بهصورت اقســاطی در ماههای آتی پرداخت کنند؛ اما این افراد باید
مبلغ اقســاط خود را به  ۵۰درصد برســانند و سپردهشــان در بازگشت عودت
داده شود.سردار کریمی همچنین خاطرنشان کرد :سربازان در سنوات گذشته
بایــد  ۱۵میلیــون تومان وثیقه میگذاشــتند؛ ولــی اگر برای کســی تهیه وثیقه
مشــکل بود ،باید چک تهیه کند ولی دیگر نمیدانم جایگزین چک باید چه
خدمتــی ارائــه دهیم!؟ چک کم خرج و آســانترین روش اســت و اگر باز هم
سربازان مشکل دارند ،باید به بخش نیروی انسانی مراجعه کنند.

ëëآمادگــی صددرصــدی ناجــا بــرای
خدماتدهیبهزائراناربعین
فرمانــده نیــروی انتظامــی از آمادگــی
صددرصدی ناجا و پیشبینی تمهیدات
الزم برای تســهیل تردد و خدمات دهی
شایســته به زائــران اربعین حســینی(ع)
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سردار
«حسین اشتری» در حاشیه ارتباط ویدئو
کنفرانســی بــا دکتــر «قاســم االعرجــی»
وزیر کشــور عراق ،اظهار داشت :امروز از
طریق ویدئو کنفرانس با وزیر کشور عراق
پیرامــون خدمــات دهی بــه زوار اربعین
حسینی(ع) گفتوگو کردیم.
توگو
وی افزود :دکتر االعرجی در این گف 
مراتــب قدردانــی خــود و نخســتوزیر
عراق آقــای «العبادی» را به پاس دقت
و ســرعت عمل پلیس در خدمات دهی
بــه زوار و تأکیــد بــر رعایــت موضوعــات
قانونی ،اعالم و ابالغ کرد.
عالیترین مقام انتظامی کشــور با اشــاره به
فعالیتکمیتهمشترکپلیسایرانووزارت
کشــور عــراق در راســتای خدمــات دهی به
زوار ،خاطرنشــان کــرد :ایــن کمیتــه پس
از تشــکیل ،در روزهــا تقویــت شــده و ان
شــاءاهلل هماهنگــی و همــکاری میان دو
کشــور برای ارائه خدمات شایسته به زوار
اربعین حسینی(ع) ارتقا خواهد یافت.
ســردار اشــتری یــادآور شــد :در ایــن
توگــوی ویدئــو کنفرانســی بــر لــزوم
گف 
اتخاذ تمهیداتی در راستای تسهیل تردد
کامیونهــای حامــل بار به ســمت عراق
نیــز تأکیــد شــد.وی در بخش دیگــری از
ســخنان خــود از آمادگــی صددرصــدی
و کامــل نیــروی انتظامی بــرای خدمات
دهــی به زوار اربعین حســینی خبر داد و
گفت :گیتها افزایش یافته است تا روند
تردد زائران تسهیل شود.
عالیتریــن مقــام انتظامــی کشــور،
در توصیــهای بــه زوار اربعیــن ،تأکید
کــرد :زائــران اربعیــن حســینی(ع)
حتمــاً مــدارک الزم و قانونــی را بــه
همــراه داشــته باشــند و ان شــا ءاهلل
امســال نیز همچون ســا لهای گذشته
راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن در کمــال
نظم و امنیت برگزار شــود.

پروندهثبتجهانیزیلویمیبدرویمیزارزیابانیونسکو

پرونــده ثبت جهانی میبد به عنوان «شــهر جهانی زیلــو» پنجم آبانماه مورد
بررسی از سوی ارزیابان یونسکو قرار میگیرد.به گزارش ایسنا« ،ویدا توحدی»
مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشورگفت« :شهرستان میبد از
دو سال پیش به عنوان شهر ملی زیلو ثبت شده اما پتانسیلها و ظرفیتهای
موجود در این شهرســتان موجب شد تا مجاب به معرفی این شهر به عنوان
«شهرجهانی زیلو» به یونسکو شویم».
توحــدی بــا اشــاره بــه اینکــه پرونده ثبــت جهانــی میبد بــه عنوان «شــهر
جهانــی زیلــو» پنجــم آبانماه مورد بررســی از ســوی ارزیابــان بینالمللی
قــرار میگیــرد ،گفت :ثبــت جهانی میبــد نیازمنــد عزم و اراده مســئوالن،
هنرمنــدان ،صنعتگــران و دســتاندرکاران ایــن منطقه اســت کــه بتوانند
ارائــه خوبــی از فعالیتهای هنــری ،کارگاههای تولیدی ،مراکز آموزشــی و
عرضه و فروش محصوالت ارزشــمند خود به این داوران و ارزیابان داشته
باشــند.اوگفت :با توجه به شاخصهای بینالمللی ،بافت و کیفیت خوب
زیلــوی میبــد ،قدمت آن ،نقش و طراحی بســیار خــوب آن در رتبه باالیی
بســر میبــرد و از طرفــی مصــرف آن در مســاجد ،اماکن مذهبــی ،منازل،
رســتورانها و مناطــق بوم گــردی میتواند این هنر صنعــت را مورد وثوق
ارزیابان بینالمللی دهد.

برخوردجدیباسوءاستفادهکنندگانازکتبدرسی

سرپرســت ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی از برخــورد جــدی بــا
انتشاراتیهایی که از کتب درسی سوءاستفاده میکنند و محتوای غیراستاندارد
دارنــد ،خبــر داد .به گزارش ایســنا حیــدر تورانی ،با اشــاره به شناســایی کتب
آموزشی غیرمجاز و غیراستاندارد و برخورد با عامالن آن اظهار کرد :هر ساله
طرح سامانبخشــی را اجرا و به کتب آموزشــی که دارای اســتانداردهای الزم
هســتند ،مجوز میدهیم .امســال وزیر آموزش و پرورش بخشنامهای صادر و
به مدارس ارســال کرد که طی آن برگزاری هرگونــه آزمون و ورود کتب کمک
درسی و کمک آموزشی به مدارس دوره ابتدایی ممنوع شد ،البته بحث کتب
آموزشی با کتب کمک درسی متفاوت است.
کتابهای آموزشــی دانســتههای دانشآمــوزان را تقویت میکننــد به عنوان
مثال حاوی مطالب علمی درباره کهکشانها یا نحوه داستاننویسی و بسیاری
موضوعات دیگر هستند؛ انتشارات خوبی وجود دارند که کتب مناسبی منتشر
میکنند و ما آنها را معرفی میکنیم تا مدارس و دانشآموزان بتوانند از آنها
استفادهکنند.

