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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

اجتماعی

کاهش  34درصدی بارش باران نسبت به سال قبل
براساس آمار منتشر شده از اول مهرماه تا  ۱۸دیماه ،بارندگی سال آبی جاری نسبت به
سال آبی گذشته  ۳۴.۳درصد کاهش داشته ،همچنین نسبت به متوسط  ۴۹ساله نیز
با کاهش  ۵۷درصدی بارش باران مواجه بودهایم .در شش حوضه اصلی کشور نیز
وضعیت بارشها مناسب نبوده به طوری که در حوضه دریای خزر با  ۹درصد کاهش
بارندگی نسبت به سال قبل و ۱۴.۳درصد نسبت به متوسط  ۴۹ساله مواجه بودهایم.

رئی��س انجمن عل��وم و صنایع غذایی ای��ران گفت :در
تولید سوسیس و کالباس از گوشتهای وارداتی برزیلی
استفاده میشود و اخبار مربوط به افزودن گوشت گربه،
باقی مانده گوش��ت و مرغ صحت ندارد.محمدحس��ین
عزیزی در گفتگو با میزان درخصوص تولید سوس��یس
وکالباس در کشور گفت :سوسیس و کالباس یکی دیگر از فرآوردههای
گوشتی است که سوابق تولید آن به کشورهای دیگر میرسد .بنابراین
تولیدات اولیه این محصوالت به طور مستقل از ایران آغاز نشده است

تکذیب تولید سوسیس و کالباس با گوشت گربه

و پیشینه آن به کشورهای اروپایی میرسد.وی افزود:
بر طبق فرمولهای موجود ،در فرآوردههای سوسیس و
کالباس از افزودنیهای متفاوت ،مواد نگهدارنده ،رنگ و...
استفاده میشود .بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش
میزان ابتال به سرطان مصرف اینگونه فرآوردهها از جانب
پزشکانومتخصصانتوصیهنمیشود.عزیزیخاطرنشانکرد:مصرف
یکباره و یا به دفعات کم از محصوالت گوش��تی سوسیس و کالباس
نمیتواند عاملی برای ایجاد س��رطان در بدن شود .بنابراین برخالف

ش��ایعات موجود درجامعه ،مصرف مکرر و مدام از این مواد گوشتی
بهمرور زمان میتواند زمینه بروز انواع سرطانها را دربدن ایجاد کند .این
درحالیاستکهمتاسفانهبرخیازپزشکانمصرفیکبارهوکماینگونه
محصوالت گوشتی را عامل سرطان در بدن اعالم کردهاند در حالی که
این خبر کذب است .وی عنوان کرد :به هیچ عنوان از فضوالت مرغ و
گوشتدرتولیدسوسیسوکالباساستفادهنمیشودوتنهامادهاصلی
تولید این محصوالت فرآوری شده گوشتهای وارداتی خارجی است
که تحت نظارتهای بهداشتی و شرعی ذبح میشوند.

دولت

عوارض خروج از کشور برای زائرین مکه و کربال افزایش نمییابد
ب��ر اس��اس مصوبه دی��روز کمیس��یون تلفیق
مجل��س ،ع��وارض خروج از کش��ور 220هزار
توم��ان تعیین ش��د ،همچنین بر اس��اس این
مصوبه ،عوارض خروج از کش��ور ب��رای زائران
عتبات عالیات(عراق ،سوریه ،عربستان) نسبت
به س��ال گذش��ته تغیی��ری نک��رد .علیاصغر
یوسفنژاد ،سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس
اظهار داشت :بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق
مجلس ،عوارض خروج از کشور برای سفرهای
غیرعتبات عالیات 220هزار تومان تعیین ش��د
ک��ه این مصوب��ه دقیقا همانن��د مصوبه دولت
اس��ت .نماینده مردم س��اری در مجلس افزود:
براساس مصوبه این کمیسیون ،عوارض خروج از

کش��ور برای زائ��ران عتبات عالیات (س��وریه،
عراق ،عربستان) براساس قانون بودجه سال97
خواهد بود یعنی مبالغ عوارضی برای این بخش
همانند سال گذشته خواهد بود .وی اضافه کرد:
عوارض خروج از کشور برای زائران اربعین نیز
که قصد س��فر به عراق را دارند که مدت زمان
آن 40روز خواهد بود از پرداخت عوارض معاف
هس��تند ،در مورد عوارض خروج از کشور برای
س��ایر کش��ورها نیز هنوز تصمیمگیری نشده
اس��ت .س��خنگوی کمیس��یون تلفیق مجلس
افزود :عوارض خروج از کشور به عتبات عالیات
ب��ه صورت هوای��ی  37ه��زار و  500و زمینی
12هزار و  500تومان است.

گزارش

ثبت  96شکایت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
ش��مار دس��تگاههای اجرایی بخشهای دولتی و
خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات به  136رسید و با وجود پیشتازی قوه
مجریه پیشرو در پیوستن به این سامانه به عنوان
بخش��ی از تحقق حقوق ش��هروندی ،بسیاری از
زیرمجموعههای قوای دیگر هنوز هم به این سامانه
نپیوس��تهاند .با وجود گذشت بیش از شش ماه از
رونمایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
که در راستای تحقق حقوق شهروندی راه اندازی
شده اس��ت همچنان حضور برخی سازمانها در
این سامانه بسیار کمرنگ دیده میشود .با نگاهی
به فهرست دستگاههای اجرایی متصل به سامانه
به خوبی میتوان دریافت که ظاهرا ش��هرداریها
همچنان برنامه جدی برای پیوس��تن به سامانه
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ندارند .در این
میان اگرچه قوه مجریه فعالتر ظاهر شده است اما
نپیوستن دستگاههای مهمی چون «نهاد ریاست
جمه��وری»« ،معاونت اجرایی رئیس جمهوری»
و «معاونت حقوقی رئیس جمهوری» که باید در
پاسخگوبی به مطالبات و درخواستهای مردمی
پیش��رو باش��ند ،نکتهای قابل تامل است .بخش
گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
نی��ز حکای��ت از آن دارد که تاکن��ون یک هزار و
180درخواس��ت در سامانه ثبت ش��ده که از این
تعداد به 996درخواس��ت پاسخ داده شده است و
میانگین پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه
84درصد است .همچنین 96شکایت نیز در سامانه
ثبت ش��ده که به  51مورد آنها پاس��خ داده شده
است .همگان با مراجعه به جداول تهیه و تنظیم
شده در سامانه میتوانند از نزدیک آخرین گزارش
وضعیت پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه
انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات را به تفکیک
مشاهده کنند.براس��اس این گزارش ،در راستای
اجرای قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات
این سامانه ،در  17تیرماه  96با حضور وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی و وزیر ارتباطات رونمایی شده و کار
خود را آغاز کرد.مطابق سیاستهای عمومی دولت،
همزمان و حتی پیش از ابالغ آخرین آییننامه این

قانون ،جهتگیری پورتالهای دستگاهها به سمت
انتشار اطالعات تغییر کرده اما پذیرش درخواست
«دسترس��ی به اطالعات» عم ً
ال پس از این شروع
ش��ده اس��ت.ماده یک آییننامه اجرایی ماده ()۸
قانون انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات آورده
است :هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند
درخواس��ت خود برای دسترس��ی به اطالعات را
بهصورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی
با ثبتنام در سامانه به نشانی  foia.iran.gov.irو
ایجاد حساب کاربری ،پیشخوان دولت الکترونیک،
پس��ت یا مراجعه حضوری به واحد اطالعرسانی
مؤسسه درخواست شونده ،تسلیم کند.همچنین
 ٢٩آذرم��اه  ،95منش��ور  120م��ادهای حق��وق
ش��هروندی در همایش «قانون اساس��ی و حقوق
ملت» رونمایی ش��د .منش��ور حقوق شهروندی
سرلوحه سیاس��ت داخلی دولت دوازدهم است و
رئیسجمهوری هم خود را مکلف کرده است که
هر س��اله گزارش پیش��رفتها و راهکارهای رفع
موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد
و در صورت نیاز ،منش��ور را روزآمد کند.همزمان
با نخس��تین اجالس ملی گزارش پیش��رفتها و
راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که
با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشور در سالن
اجالس سران برگزار شد موضوع «قانون انتشار و
دسترس��ی آزاد به اطالعات» به عنوان یک حق از
حقوق شهروندی و دستاوردی بزرگ برای وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی معرفی و تبیین شد
تا جایی که س��ید عباس صالحی وزیر فرهنگ و
ارشاد اس�لامی در این اجالس موضوع تصویب و
اجرایی ش��دن قانون دسترسی آزاد به اطالعات را
از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در دولت
تدبیر و امید به س��رانجام رسیده است.آنچه امروز
حائز اهمیت اس��ت اینکه با مهیا ش��دن تمامی
زمینهها و زیرساختها برای انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات ،دستگاههای اجرایی که تاکنون اقدام
به ثبت نام در سامانه مربوطه نشدهاند ،با عضویت
خود در این سامانه گامی جدی در تحقق حقوق
شهروندیبردارند.

مددکاری
رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران:

 80درصد معتادان پس از ترک دوباره مواد مخدر مصرف میکنند

رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران با اشاره به
آمار شیوع شناسی مواد مخدر در کشور گفت :در
خوشبینانهترین حالت حدود 20درصد از معتادان
پس از ترک اعتیاد دیگر بازگشت به مصرف مواد
ندارن��د و  80درص��د دیگر دوباره م��واد مصرف
میکنند ،بنابراین درمان قطعی اعتیاد بسیار دشوار
است.حسن موسوی چلک در گفتگو با آنا در مورد
نحوه مداخالت مددکاران اجتماعی در روند ترک
اعتیاد معتادان اظهار کرد :مددکاران اجتماعی در
زمینه همه آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند
و آمار دقیقی مبنی بر فعالیت مددکاران اجتماعی
تخصصی در حوزه اعتیاد وجود ندارد زیرا یکی از

حوزههای فعالیت آنان اعتیاد اس��ت .وی با بیان
اینکه ارائه خدمات به معتادان نیز با توجه به میزان
اعتیاد فرد و همچنین نوع مواد مصرفی متفاوت
است ،افزود :در صورت مراجعه یک معتاد به مرکز
مش��اوره اعتیاد هر مددکار اجتماعی باید حدود
 45دقیقه زمان برای ارائه خدمات در نظر بگیرد،
براس��اس آمار ،ساالنه  700تا  850هزار معتاد به
مراکزمشاورهدرماناعتیادمراجعهمیکنند.مشاور
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت 10هزار
مددکار اجتماعی در کشور ادامه داد :باید تربیت و
تقویت مددکاران اجتماعی در دانشگاهها در دستور
کار نظام آموزشی دانشگاهی قرار گیرد.

علیرغم مخالفتهای شدید با طرح جدید شهرداری در خصوص اخذ عوارض شهری

شهرداری :دولت حق دخالت ندارد!

آفتاب ی�زد -گ�روه اجتماعی :س��الها قبل،
محدودیتهای��ی ب��رای ورود به مح��دوده طرح
ترافیک تهران در نظر گرفته شده بود و حال گفته
میشود قرار است این محدودیتها برداشته شده
تا شهروندان به ازای پرداخت وجه ،قادر به تردد در
محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد باش��ند.
در حال حاضر ش��اهد اظهارنظره��ای مخالفان و
موافقان این طرح هستیم .ولی آخرین اظهارنظرها
حاکی از مخالفت پلیس با این طرح بود .با اینحال
همچنان برخی از مس��ئوالن به اظهار نظر درباره
این طرح پر حاشیه میپردازند.
طرح جدید ترافیک نیاز به تصویب دولت ندارد

در این راستا مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک
ش��هرداری تهران گفت :طرح جدید ترافیک نیاز
به تصویب دولت و ش��ورایعالی ندارد.به گزارش
مهر ،علی پیرحس��ینلو در تش��ریح ابعاد قانونی
تصوی��ب طرح ترافی��ک جدید ،گفت :بر اس��اس
قوانین باالدستی ،ش��ورای حمل و نقل و ترافیک
ش��هرداری تهران با حض��ور نمایندگانی از وزارت
کش��ور ،اس��تانداری و پلیس راهور و ش��هرداری
تهران به ریاس��ت شهردار تهران تشکیل میشود.
وی ادامه داد :طبق قانون ،بر اساس تبصره  ۲ماده
 ۳مکرر قانون تاس��یس ش��ورای عالی هماهنگی
ترافیک ش��هرهای کش��ور (که اصطالح��ا به آن
ش��ورای عالی ترافیک گفته میش��ود) ،بر اساس
قانونی که اشاره کردم و آخرین بار  ۲۷شهریور۸۸
در مجلس اصالح ش��ده اس��ت ،ش��هر ته��ران از
ش��مول قانون تاسیس ش��ورای عالی هماهنگی
ترافیک شهرها مستثنی است .ما یک شورای عالی
کیومرث کالنتری:
سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر
اجرای قانون اس�ت و اگ�ر این موضوع
ب�ا س�ازمان حفاظ�ت محیط زیس�ت
هماهن�گ نش�ود ،قطع�ا نمیتوانی�م
طرحی را ک�ه در جریان تصمیمگیری
آن نیستیم ،تایید کنیم

ترافیک برای کل کش��ور داریم ،پایتخت نیز یک
ش��ورای ترافیک مخصوص به خودش را دارد که
مسائل مربوط به داخل شهر در حوزه اختیارات این
ش��ورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.
مش��اور معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری
تهران ،اظهار کرد :درواقع ش��هر تهران مش��مول
م��اده  ۹آیین نامه اجرایی قان��ون الحاق  ۳تبصره
به بند  ۱۲ماده  ۴قان��ون نیروی انتظامی مصوب
سال  ۶۹اس��ت .بنابراین اینکه گاهی در رسانهها
مطرح میشود که آیا طرح ترافیک جدید در دولت
تصویب ش��ده یا خیر ،یا در شورای عالی ترافیک
تصویب ش��ده یا خیر ،به نظر میرس��د که نیاز به
توضیحات تکمیلی دارد .چنین طرحی در محدوده
ش��هر تهران نیاز به تصویب در دول��ت ندارد .زیرا
نمایندگانی از دولت و پلیس در ش��ورای ترافیک
تهران حضور دارند که نظر دولت و وزارت کشور را
به ما منتقل میکنند.پیرحسینلو ادامه داد :مرجع
قانونی که باید محدودیت در چارچوب شهر تهران
را بررسی و تصویب کند ،ش��ورای ترافیک تهران
است و این موضوع بر اساس قانون مصوب مجلس
و تصویب نامههای هیئت وزیران است .اما نسبتش
با شورای شهر این است که تنها مرجع قانونی که
حق دارد عوارض شهری تصویب کند ،شورای شهر
اس��ت و شورای ش��هر هم در فرایند تدوین طرح
ترافیک جدید طرف مش��ورت و بحث قرار گرفته
اس��ت .وی اظهار کرد :تا پی��ش از این بحثهای
کارشناسی طرح ترافیک جدید انجام میشده که
در حال حاضر به مرحله تدوین الیحه رسیده است.
تصویب عوارض این طرح مطلقا و تنها حق شورای
ش��هر اس��ت و هیچ کس دیگری نمیتواند در آن
نظر دهد به جز ش��هرداری که میتواند پیشنهاد
ارائه دهد که رقم این عوارض چقدر باش��د .مشاور
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با
اشاره به مرجع قانونی طرح ترافیک جدید ،گفت:
در عی��ن اینکه همه نهادهای زیربط باید به نوعی
نظرشان گرفته شود تا این طرح همه جانبه دیده
شود ،محدودیت را ش��ورای ترافیک تهران و نرخ
ع��وارض و کیفیت اخذ ع��وارض و همه جزئیات
مربوط به عوارض را منحصرا ش��ورای ش��هر باید

تصوی��ب کند .وی اظهار ک��رد :در ماده  ۱۸قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی ،مصوب اسفند ۸۹
مجلس شورای اسالمی ،که ناظر بر محدودیتهای
تردد وسایل نقلیه در محدودههایی از شهرهاست،
ش��هر تهران یک استثنا در نظر گرفته شده است.
در تمام شهرهای کش��ور شورای عالی هماهنگی
استانها مرجع تصمیم گیری است ،اما در تهران
ش��ورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.
پیرحس��ینلو گفت :گاهی م��ا از باب این صحبت
میکنیم که نظر همه نهادهای ذیربط که به نوعی
در اج��رای ط��رح ترافیک جدید دخیل هس��تند
اهمیت دارد یا از نظرات کارشناس��ی آنها استفاده
ش��ود ،که این درست است .اما از باب اینکه برخی
نگرانی دارند یا شائبه مطرح کردهاند که این طرح
فرآیند درس��ت قانونی خ��ودش را طی میکند یا
خیر ،باید بگویم فرآیند قانونی این طرح به صورت
دقیق طی میشود .از سوی دیگر نیز مشورتهایی
گرفته میشود تا این الیحه به لحاظ کارشناسی در
پختهترین ش��کل ممکن قرار گیرد و از سویی هم
شورای ترافیک تهران و هم شورای شهر قدم به قدم
طبق روابط قانونی موجود در جریان این طرح قرار
میگیرند و مراحل تصویب در آنها طی میش��ود.
وی افزود :همانطور که عرض کردم محدودیت در
شورای ترافیک تهران و عوارض و تمام ضوابط اخذ
آن باید در شورای شهر تهران مصوب شود .پس از
آن هم ما مراحل قانونی دیگری از جمله فرمانداری
را در پیش داریم که پس از تصویب ش��ورای شهر
باید طی شود و مسائل دیگری که قدمهای بعدی
تصوی��ب طرح ترافیک هس��تند .اما تنه��ا در این
دو نهاد است که باید دو بخش از موضوع تصویب
شود تا نظام حاکمیتی شهر تهران برای اجرای این
طرح به یک اجماع برسد.

باید در کارگروه کاهش آلودگی هوا تصویب شود

از سوی دیگر مدیرکل س��ازمان حفاظت محی 
ط
زیست اس��تان تهران با اظهار بیاطالعی از طرح
جدید ترافیک گفت :اگر این موضوع با س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت هماهنگ نش��ود ،قطعا
نمیتوانی��م طرحی را که در جریان تصمیمگیری

آن نیستیم ،تایید کنیم .کیومرث کالنتری درباره
طرح ترافیک جدید که به تازگی از سوی شهرداری
تهران پیش��نهاد شده اس��ت ،گفت :طرح جدید
ترافیک هنوز به س��ازمان حفاظت محیط زیست
ارسال نشده و ما از طریق رسانهها در جریان این
طرح قرار گرفتهای��م و با توجه به اطالعاتی که از
رس��انهها دریافت کردیم از شهرداری درخواست
کردیم تا طرح را برای بررس��ی ما ارس��ال کنند.
او ادامه داد :طبق مکاتباتی که با شهرداری تهران
داشتیم ،ش��هرداری موظف است ،محدودیتهای
ترافیکی را براس��اس ماده  ۷قانون هوای پاک که
اخیرا اعالم ش��ده برای جلب نظر موافق سازمان
حفاظت محیط زیس��ت در اختیار این س��ازمان
قرار دهد .مدیر کل سازمان حفاظت محیطزیست
اس��تان تهران با بیان اینکه این قانون در مردادماه
ابالغ ش��ده و در ح��ال حاض��ر آییننامههای آن
تدوین نشدهاس��ت ،تصریح ک��رد :هرگونه اقدامی
در راس��تای محدودیتهای ترافیکی باید با توجه
به قانون باش��د .وی تصریح کرد :سازمان حفاظت
محیط زیس��ت ناظر بر اجرای قانون اس��ت و اگر
این موضوع با س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت
هماهنگ نش��ود ،قطعا نمیتوانی��م طرحی را که
در جریان تصمیمگیری آن نیستیم ،تایید کنیم.
کالنت��ری با بیان اینکه ش��هرداری تهران باید در
راستای قانون حرکت کند ،خاطرنشان کرد :حتما
باید طرح و برنامهای که مد نظر ش��هردرای است،
ابتدا در س��ازمان حفاظت محیط زیست بررسی
ش��ده و در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان
تهران نیز طرح مصوب شود و همه اینها موکول
به این اس��ت که ابت��دا آییننامههای قانون هوای
پ��اک ابالغ ش��ود .او با بیان اینک��ه از هیچ یک از
اقدام��ات و ابالغیهه��ای ش��هرداری درباره طرح
جدی��د ترافیک اطالعی ن��دارد ،تاکید کرد :طرح
ترافیک جدید باید پس از تفاهم چند جانب ه بین
ش��هرداری ،پلیس راهور ،سازمان حفاظت محیط
زیست و دس��تگاههای ذیربط اجرایی شود تا هم
شهروندان با مش��کل تردد در شهر مواجه نشوند
و ه��م اینکه نتیجه طرح منجر به کاهش آلودگی
هوای تهران شود.

زمزمههای توقف طرح خرید خدمت سربازی

جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
گفت 50 :هزار نفر تاکنون در مرحله دوم طرح
پرداخ��ت جریمه غیبت س��ربازی نام نویس��ی
کردهاند و فرصت ثبت ن��ام در این طرح نیز تا
پایان امسال خواهد بود .به گزارش ایرنا ،سردار
ابراهیم کریم��ی افزود :اکنون راس��تیآزمایی
ثبتن��ام ش��دهها آغ��از و پیامکه��ای نتایج
بررسیها ،به واجدین ش��رایط نیز ارسال شده
است .وی ادامه داد :تعدادی از افرادی که واجد
شرایط پرداخت این جریمه بودند ،جریمههای
خ��ود را پرداخ��ت کردهاند اما تع��دادی هنوز
نس��بتبه پرداختیهای خود اقدامی نکردهاند
که باید هر چه سریعتر نسبت به پرداخت مبالغ

اعالم شده اقدام کنند تا در صورت ادامه این طرح
در س��ال آینده ،مشمول قانون سال  97نشوند
در غیر این صورت باید بار دیگر درخواست خود
را براساس قانون امس��ال ثبت کنند .جانشین
س��ازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی در پاسخ
به س��والی مبنی بر اینکه آیا این طرح در سال
آینده نیز اجرا میشود و آیا در صورت اجراشدن
مبال��غ و س��نوات غیبت مش��موالن این طرح
تغیی��ری خواهد کرد؟ گفت:اج��رای این طرح
در بودجه  97مطرح ش��ده است.سردار کریمی
اف��زود :اینکه اجرای این ط��رح از طرف دولت
پایان یافته تلقی ش��ود یا در مجلس ش��ورای
اس�لامی و س��تاد کل نیروهای مس��لح تمدید

شود ،هنوز مشخص نیست و موضوع در دست
بررس��ی اس��ت .وی ادامه داد :البته موضوعات
مختلف��ی در اج��رای مجدد این ط��رح مطرح
اس��ت از جمله تعداد س��نوات مختلف مطرح
ش��ده این است که سالهای غیبت از  10سال
یا بیش��تر یا کمتر مورد توجه قرار گیرد .سردار
کریمی به افراد واجد ش��رایط این طرح توصیه
کرد حتما امس��ال برای نام نویس��ی و پرداخت
جریمههای خود حتی به صورت قس��طی اقدام
کنن��د زیرا اج��رای مجدد این طرح در س��ال
آینده مشخص نیس��ت و از سوی دیگر ممکن
اس��ت درصورتاجرا در تعداد سنوات و میزان
جریمهها نیز تغییراتی ایجاد شود.

