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اجتماعی
مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه
ارومیه با اش��اره به اینکه چن��د میلیون متر مکعب
حقآب��ه از وزارت نیرو طلب دارد ،گفت :اگر در فصل
پاییز این حقآبه تامین شود؛ در افزایش تراز دریاچه
ارومیه موثر خواهد بود.
مس��عود تجریش��ی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه عمده
بارشهای امس��ال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در باالدس��ت
بوده و در پاس��خ به پرسش��ی در م��ورد می��زان تامین حقآبه

دریاچه چیتگر  2/5درصد آب رودخانه کن را برداشت میکند
حسینهاشمی ،مشاور مدیر طرح دریاچه چیتگر و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید
بهشتی گفت :میانگین رودخانه کن ساالنه حدود  ۸۰میلیون متر مکعب است و دریاچه
چیتگر حدود  ۲.۵درصد آب رودخانه کن را برداشت میکند .او در گفت و گو با ایسنا
تاکید کرد :اگر رودخانه فصلی کن بخواهد با خطر خشک شدن مواجه شود ،قبل از
اینکه دریاچه چیتگر خشک شود اتفاقهای بدتر دیگری میافتد.

گزارش

از نازیآباد تا سعادتآباد

یکعروسی
چقدر آب میخورد؟

از چهارراه امیراکرم آغاز کردیم .ارزانترین لباس
عروس موجود برای اجاره در این منطقه۴۰۰هزار
توماناستکهالبتهچندینبارتنخوردهوقیمت
یک لباس عروس معقول و استفادهنش��ده برای
یک ش��ب اجاره۲ ،میلیون تومان است .تفاوت
قیمت اجاره و خرید ،چیزی ح��دود ۵۰۰هزار
تومان است .لباس عروس مطلوب ما یک و نیم
ن تومان برای اجاره قیمت داشت و تور روی
میلیو 
سر نیز متری ۱۰۰هزار تومان محاسبه میشد.
در خیابان جردن «سن پاتریک»« ،اسپوزابال»،
«دمتریوس» و  ...خودنمایی میکنند .لباسها
مزی��ن به زم��رد ،الم��اس و فیروزه هس��تند؛
لباسهای۲۰میلیونی۶۰،میلیونیو۸۰میلیونی
از جنس ابریشم و تافته .قیمت یک جفت کفش
سفید برای عروسخانمها در منطقه جمهوری
۱۰۰هزار تومان و در منطقه جردن حدود یک
میلیونتوماناست.

روابط عمومی شهرداری منطقه  6؛

پارک الله تهران پولی نیست

اخیرا عکسی در فضای مجازی منتشر شده که
نشان از پولی شدن پارک الله تهران دارد؛ یعنی
برای ورود روزانه ،ش��بانه و همچنین اس��تفاده
از آالچیقهای پارک باید هزینهای مش��خص
پرداخت ش��ود .به گزارش برنا ،محمد حسین
پناهی  -مدی��ر روابط عمومی منطقه 6در این
خصوص ،گفت« :این عکس و ادعا بیان شده که
در فضای مجازی منتشر شده ،صحت ندارد و به
نظر میرسد که متعلق به یکی از شهرستانها
است که به اشتباه به شهر تهران نسبت دادهاند.
امور و نگهداش��ت هم ه فضاهای سبز تهران از
دوره شهرداری غالمحسین کرباسچی به بخش
خصوصی و پیمانکاران س��پرده ش��ده اما هیچ
پارکی از جمله پارک الله تهران پولی نش��ده و
نخواهد شد».

> آرایشگاهازخیابانشمشیریتاسعادتآباد

پکیجهایی که از ۲میلیو ن تومان شروع میشود
اما واقعیت این اس��ت که اگر شما توانایی خرید
این پکیجهای عروس را که شامل اسپا ،خدمات
پوس��ت ،رنگ مو و  ...میشود را ندارید ،میتوانید
با مبلغ  ۵۰۰هزار تومان هم عروس شوید .یکی از
آرایشگرهایمحلهشمشیریدربارههزینهآرایش
عروس میگوید« :دستمزد ما برای آرایش عروس
با لوازم آرایش با کیفیت ۵۰۰هزار تومان است».
آرایشگر معروف منطقه سعادتآباد گفت« :پکیج
عروساز۲میلیو نتا۵میلیو نتوماناست.خدمات
مو ،پوست ،ناخن و اختصاص میهما ندار شخصی
درروزعروسیازجملهخدماتپکیجهایماست».
هزینهکوتاهیوآرایشمودریکسلمانیمعمولی
برای آقایان ۲۵هزار تومان اس��ت اما وقتی عنوان
داماد مطرح میش��ود ،پای پکیجهای ۵۰۰هزار
تومانی به میان میآید تا آنها هم خدمات پوست
و اسپا برای شب ازدواجشان دریافت کنند.

>

یک روز در بازار طال

>

ن عروس
دستهگل و ماشی 

>

آتلیههای عکاسی و منوهای جورواجور

>

و اما تاالر و تشریفات ...

ت حلقههای س��اده دوقل��و از دو میلیون
قیم�� 
تومان شروع میشود و اگر قرار باشد حلقههای
ن تومان
الماسنشان خریداری شود تا ۱۰میلیو 
هم میرود .برای خرید یک سرویس طالی ساده
ن تومانی هزینه کرد
باید در بدترین حالت۷میلیو 
و اگر مشکل مالی وسط نباشد ،سرویس طالهای
۴۰میلیونی۸۰ ،میلیونی و باالتر هم در بازار طال
موجودند.
اجاره بیام دبلیو با راننده برای یک ش��ب ،ی 
ک
میلیون تومان است و اجاره اتومبیلی مثل اوپتیما
۴۰۰هزار تومان برایتان آب میخورد .دستهگل
عروس نی��ز میتواند  ۱۵۰ت��ا ۷۰۰هزار تومان
قیمت داشته باشد که بستگی به نوع گل دارد.
شما میتوانید خاطرات مراسم ازدواجتان را هم با
ن تومان ثبت کنید و هم منوهای ویژه
یک میلیو 
را انتخاب کنید و از فیلمبرداری هوایی و ساخت
ن تومانی
کلیپ چیزی کم نگذارید و ۳۰میلیو 
هزینه کنید .بستگی به خودتان دارد که به ثبت
عکسهای یادگاری و خانوادگی اکتفا میکنید
یا اینکه به س��ناریوپردازی و ساخت کلیپ در
جنگلهای ش��مال ایران یا منظرههای کویری
عالقه داش��ته باشید .آتلیهها در تهران منوهای
 ۱۰ ،۸ ،۶ ،۴ ،۲تا ۳۰میلیونتومانی را مقابلتان
قرارمیدهند.
هزین ه اجاره باغ برای برگزاری مراسم عروسی از
 ۳تا ۳۰میلیون تومان متغیر است .این قیمتها
به معیارهای مختلفی مثل زمان و فصل برگزاری
مراسم ،موقعیت جغرافیایی باغ و امکاناتی مثل
پارکینگ و خدماتی مانند گلآرایی ،نورپردازی،
آتشبازی و  ...بستگی دارد .هزین ه اجاره باغها که
بیشترشان هم خارج از محدوده شهر تهران و در
جاهاییمثلگرمدره،احمدآبادمستوفی،شهریار
و فیروزبهرام قرار دارند ،در فصل بهار و تابستان
ممکن است  ۳۰میلیون تومان باشد اما قیمت
همان باغ در فصل زمس��تان ممکن است  ۵۰تا
 ۷۰درصد کاهش پیدا کند.

عضو شورای شهر تهران:

ساالنه  ۴۵۰۰نفر بر اثر آلودگی
فوتمیکنند

عضو شورای ش��هر تهران گفت :گزارشهایی
وجود دارد که  4هزار و  500ش��هروند تهرانی
به دلیل آلودگی هوا در سال فوت میکنند .به
گزارش فارس ،شهربانو امانی در جلسه شورای
شهر تهران پس از ارائه گزارش معاونت حمل
و نق��ل ش��هرداری تهران گفت :در گزارش��ی
ک��ه پور س��ید آقایی ارائه کردن��د  55درصد
خودروهای تولی��دی و خودروهایی که کمتر
از چهار س��ال عمر دارند نتوانس��ته اند معاینه
فنی دریافت کنند ،از رئیس ش��ورا تقاضا دارم
از شریعتمداری ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دعوت کنند ک��ه در این باره توضیح داده و به
مطالبات پاس��خ دهند و واقعا استاندارد سازی
کنن��د .وی ادامه داد :م��ورد دیگر در ارتباط با
موتوسکلیتها است .عمال سه میلیون موتور در
شهر تهران تردد میکنند و یکی از منشأهای
مهم آلودگی هوا هس��تند .عضو شورای شهر
ته��ران گفت :آقای پورس��ید آقایی گفتند که
ش��هرداری بن��ا دارد  5ه��زار دس��تگاه موتور
سیکلت خریداری کرده و تحویل موتور سواران
بده��د .من خواهش دارم که ش��هرداری تنها
تسهیلگر باشد .گزارشهایی وجود دارد که 4
هزار و  500ش��هروند تهرانی به دلیل آلودگی
هوا در سال فوت میکنند.

آسیب

مدیرکل امور آسیبدیدگان اجتماعی
بهزیستی تشریح کرد

شناسایی ۱۹۰۰دختر
در معرض فرار

مدیرکل دفتر امور آس��یبدیدگان اجتماعی
سازمان بهزیستی کش��ور گفت :سال گذشته
ح��دود ۱۹۰۰دخت��ر در معرض آس��یب در
کشور شناسایی و مورد حمایت بهزیستی قرار
گرفتند .رضا جعفری س��دهی در گفتوگو با
ایسنا ،با اش��اره به اینکه مراکز حمایت روانی
و اجتماعی دختران در معرض آس��یب است
که در س��طح کش��ور راهاندازی ش��ده اس��ت
افزود :اگر گروه در معرض آس��یب شناسایی و
خدمات بهموقع ارائه ش��ود ،آسیبهای بعدی
بهصورت ناخ��ودآگاه و هزینه دول��ت در این
حوزه کاهش پی��دا میکند .جعف��ری یادآور
شد :ما نیازمند هستیم که سازمانهای متولی
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و سایر
س��ازمانهای ارائهدهنده خدم��ات در بخش
آموزش و حرفهآموزی ،بهداش��ت و درمان نیز
به کمک س��ازمان بهزیستی بیایند و خدمات
بهداش��تی رایگان به این افراد ارائه دهند .وی
تأکید کرد :برخی از این دختران ترک تحصیل
کردند بنابراین باید آموزشوپرورش همکاری
الزم برای برگش��ت این دختران به مدرس��ه
را فراه��م بیاورد و در این ح��وزه به ما کمک
کنند ،اگ��ر همه ما دغدغهمن��د کمک کنیم
میتوانی��م گامهای ج��دی برداریم .مدیرکل
دفتر امور آس��یب دیدگان اجتماعی سازمان
بهزیستی کشور یادآور ش��د :سال گذشته به
هزار و ۹۰۰دختر در معرض آس��یب خدمات
ارائه دادی��م که این دختران از طریق اورژانس
اجتماع��ی ی��ا بهصورت خود مع��رف مراجعه
کردند همچنین برخی از طریق دادگستری به
ما مراجعه کردند .وی خاطرنشان کرد :برخی از
دختران از طریق کالنتری یا آموزشوپرورش
شناسایی شدند؛ همچنین برخی از شهروندان
به دلیل احس��اس مسئولیتپذیری اجتماعی
دخترانی را که در معرض آسیب هستند را به
ما معرفی میکنند.

 ۳۵۰میلیون مترمکعب؛ بدهی وزارت نیرو به دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به طور کامل داده نشده است.
مدی��ر دفتر برنامهریزی و تلفیق س��تاد احیای دریاچه ارومیه و
معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در
پای��ان اظهار کرد :اگر در فصل پاییز که کش��اورزان مصرف آب
ندارن��د؛ حق آبه دریاچه ارومیه پرداخت ش��ود؛ در افزایش تراز
دریاچه موثر خواهد بود .ضمن اینکه تجربهها نشان میدهد که
هر زمان رهاسازی آب از رودخانه صورت گرفته ،بعد از ۴۸ساعت
آب به دریاچه ارومیه رسیده است.

دریاچه ارومیه اظهار ک��رد :حقآبه دریاچه ارومیه
2.5میلیارد متر مکعب است اما هنوز ۳۵۰میلیون
مت��ر مکع��ب از وزارت نیرو برای دریاچ��ه ارومیه
طلب داریم.
وی تصریح کرد :قرار ستاد احیای دریاچه ارومیه و
وزارت نیرو این بود که در صورت کمبود آب۵۰ ،درصد از س��هم
کش��اورزی و ۵۰درصد از س��هم دریاچه ارومیه کم شود و و آب
مازاد به دریاچه ارومیه اختصاص یابد با این وجود هنوز حق آبه

حل معضل کارت حضور و غیاب در شهرداری

شهری

> کتوشلواردامادیازبابهمایونتامیرداماد

بهگزارشایسنا،درستاستکهقیمتیکدست
کت و ش��لوار معمولی در بابهمای��ون  ۳۰۰یا
۴۰۰ه��زار تومان اس��ت اما کت و ش��لواری که
مناسب برای شب دامادی باشد و کمی هم جلوه
داشته باشد در خیابان جمهوری یک میلیون و
۳۰۰ه��زار تومان قیمت دارد .قیم��ت کروات و
پوشت نیز در این منطقه از ۸۰هزار تومان شروع
میشود .اما کافی است راهی شمال تهران شوید تا
د ِر جدیدی از دنیای کت و شلوار مردانه به رویتان
بازشود.ازبرندهایمطرحایرانیمثل«هاکوپیان»
و «ایکات» تا «دولچهگابانا»« ،بربری»« ،دانهیل»
و برندهای مطرح ایتالیایی که از حدود ۲میلیون
تومان به باال قیمت دارند؛ کت و شلوارهایی که در
برخی از آنها نخ طال به کار رفته و به آنها قیمت
داده است .خیابان میرداماد تا حدود ۱۳میلیون
تومان برای دامادها کت و شلوار دارد.

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

در زمان شهرداری اصولگرایان  2743نفر بدون آنکه کارت حضور و غیاب بزنند حقوق دریافت میکردند که اکنون
با توجه به یافتههای آفتاب یزد تعداد این افراد به  216نفر رسیده که این تعداد هم عمدتا دچار بیماری صعبالعالج هستند
 -3الزام به ثبت ورود و خروج:
الف ـ بخش��نامه تردد به ش��ماره 35/1007978
م��ورخ  1396/09/07مبنی بر ال��زام به ثبت ورود
و خ��روج کلیه کارکنان ص��ادر و با دقت پیگیری
میشود.
ب ـ مدیران مجاز به عدم ثبت ورود و خروج بازبینی
و تعریف مجدد گردیدهان��د و در حال حاضر 960
نفر از مدیران تحت مدیریت اداره کل ارزش��یابی و
کارگزینی مدیران از ثبت تردد معاف هستند.
ج  -عدم ثب��ت کارت برای افراد غیر مجاز (غیر از
مدی��ران) در مهر ماه س��ال  1396از تعداد 2743
به تعداد  216نفر در پایان خرداد ماه س��ال 1397
کاهش یافته است.
د ـ از  216نفر باقیمانده پرس��نل ش��اغل در اداره
کل تشخیص و وصول درآمد ،هسته گزینش ،اداره
کل حسابرسی ،مأمورین سازمان بازرسی و ...که در
حال حاضر با توجه به نوع مسئولیت ،محل استقرار،
فقدان دس��تگاه کارت زنی و ...امکان س��اماندهی
فراهم نشده است( .جدول شماره)1
وضعیت آمار عدم ثبت کارت از مهر  1396تا پایان
خرداد  1397در جدول شماره  1درج شده است.
هـ ـ تعداد  201نفر دارای بیماریهای صعب العالج
و خاص بوده که با هماهنگی بهعمل آمده با شرکت
شهر س��الم مقرر است در صورت تأیید کمیسیون
پزشکی از ثبت تردد معاف گردند .الزم به ذکر است
که تمامی افراد مذکور در حال حاضر و تا اظهارنظر
نهایی شرکت شهر سالم ملزم به ثبت ورود و خروج
هستند.
و ـ تعداد  26نفر از بیماران صعب العالج و خاص (از
مجموع  201نفر) ،ناتوانیهای گفتاری ،شنیداری،
معلولیت و  ...داشته که مانع از ثبت تردد نبوده و در
سیستم ملزم به ثبت حضور و غیاب هستند.
ز ـ تع��داد  73نف��ر از بیماران صع��ب العالج (از
باقیمانده  175نفر) ،تاکنون مدارک الزم را ارسال
نکردهاند.
ح ـ تع��داد  102نفر از بیماران صع��ب العالج (از
باقیمانده  175نفر) ،مدارک الزم را ارسال کردهاند
و این مدارک به شرکت شهر سالم جهت طرح در
کمیسیون تخصصی پزشکی ارسال شده است.
ط ـ در تیر ماه سال جاری تعداد  35نفر از بیماران
صعب العالج و خاص(از مجموع 102نفر) ،بیماری
آنان در کمیس��یون پزش��کی ش��رکت شهر سالم
مطرح گردیده و از این تعداد  6نفر مورد تأیید قرار
گرفتهاند که پس از اتخاذ تصمیم از مرداد ماه سال
جاری از ثبت کارت معاف خواهند شد و با توجه به
نظر آن کمیسیون ،مابقی 29نفر مشکلی برای ثبت
تردد ندارند و همچنان طبق روال قبل ملزم به ثبت
ورود و خروج هستند.

آفت�اب یزد-گ�روه اجتماع�ی :پ��س از پای��ان
ریاس��ت محمد باقر قالیباف بر شهرداری پایتخت،
شهرداری محمد علی نجفی و اعضای شورای شهر
پنجم بررس��یهایی را در رابطه با فعالیت آنها آغاز
کردند .پس از تحقیقات این افراد مشخص شد که
بیانضباطی و عدم کار کارشناسی در برخی جاها
دیده ش��ده و تخلفاتی در دوران گذشته مدیریت
ش��هری رخ داده از بحث واگذاری امالک گرفته تا
تخلفات در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری .اما
در کنار موضوعات و تخلفاتی که پس از اتمام دوره
شهرداری محمدباقر قالیباف بر شهر تهران نمایان
شد ،بحث نیروهای مازاد نیز یکی دیگر از این موارد
بحثبرانگیزی بود که بازتاب زیادی داشته و توسط
رسانهها به آن پرداخته شد.
اواخر سال گذشته محمدعلی نجفی ،شهردار سابق
به عنوان حقوق مطرح کنیم و باید همه این افراد
حضور دارند و امکان نصب دستگاههای چهرهنگار
تهران به آن دسته کارمندانی در شهرداری پایتخت
مشخص شوند .این کارمندان فقط کارت نمیزدند
به دلیل هزینههای سنگین آن وجود ندارد و ثبت
اشاره کرده بود که در شهرداری تهران (شهرداری
و ای��ن لزوما به معنای این نیس��ت که بر س��ر کار
ورود و خروج این افراد به ش��کل دس��تی صورت
محمدباقر قالیباف) حضور نداشت ه اما حقوق خود
نبودند .اما به هر حال مش��کل این بود که ما هیچ
میگی��رد ».او درباره فعالیت کنونی این کارمندان
را دریاف��ت میکردهاند .او تع��داد کارمندانی را که
سیستم کنترلی و نظارتی روی آنها نداشتهایم ».او
شهرداری تهران هم گفت« :در حال حاضر تعدادی
به صورت مازاد جذب بدنه ش��هرداری تهران شده
درباره س��الهای فعالیت این کارمندان شهرداری
از آن  2743نفر که حاضر به پذیرش ش��رایط کار
بودند را بین  8تا  10هزار نیرو اعالم کرده بود .در
نیز اظهار کرد« :آمار س��الهای فعالیت این افراد با
نشدند از مجموعه منفک شدند و مابقی برای ورود
آن زمان با مطرح شدن این بحث ،نجفی از الزام به
یکدیگر متفاوت بوده اس��ت .برخی از آنها سالها
و خروج خود کارت میزنند و مانند سایر کارکنان
ثبت ورود و خروج افرادی
در آنجا مش��غول ب��ه کار
در محل کار خود حاضر میشوند».
که در ش��هرداری کارت ابراهیم ش�یخ 2743 :نف�ر کارمند در بودند و برخی دیگر س��ال
> ساماندهی سیستم حضور و غیاب پرسنل
تردد نمیزدند ،خبر داده ش�هرداری ته�ران از زم�ان دوره قبل آخر به این مجموعه اضافه
بود .از آنجایی که موضوع مدیری�ت ش�هری وجود داش�تند که شده بودند ».معاون توسعه
محمد صادقی،مدیرکل منابع انسانی نیز گزارشی از
تع��داد ب��االی نیروهای
منابع انس��انی ش��هرداری
ساماندهی سیستم حضور و غیاب پرسنل شهرداری
کارت حض�ور و غی�اب نمیزدن�د ،اما
مازاد در شهرداری تهران
ته��ران تاکید ک��رد« :این
تهران به آفتاب یزد ارسال کرد که بدین شرح است:
هم یکی دیگر از مشکالت حقوق کام�ل میگرفتند .ب�ا اقداماتی  2743نفر افرادی هستند
 -1ساماندهی دسترسی به سیستم تردد:
پیش روی شهردار جدید که انجام شد ،در حال حاضر تعداد این که زم��ان ورود آنها دقیقا
در آب��ان م��اه س��ال  1396بالغ ب��ر  3365نفر به
ته��ران ب��ود؛ پیگیریها افراد به  216نفر رسیده است
مشخص نبوده و زمانهای
سیستم تردد دسترسی داشتهاند .پس از ساماندهی
ب��رای ش��فافیت در این
ورود مختلفی داشتهاند و به
این موضوع ،تعداد دسترسیها در پایان خرداد ماه
زمین��ه تا آنجا ادامه یافت تا اینکه ابراهیم ش��یخ،
این دلیل که در مناس��ب مختلفی مشغول به کار
س��ال  1397به  263نفر که از راهبران سیس��تم
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران اخیرا
بودهاند حقوقهای متغی��ر و متفاوتی نیز دریافت
مذکور هستند کاهش و ساماندهی شده است.
در گفتوگ��و با ایرناپالس در مورد سرنوش��ت این
میکردهاند .همچنین این افراد علیرغم عدم ثبت
 -2س�اماندهی درخواس�تهای ع�دم پانچ
افراد گفته بود 2743« :نفر کارمند در ش��هرداری
زمان ورود و خروج به عنوان کارمند به رس��میت
کارت:
ته��ران از زمان دوره قبل مدیریت ش��هری وجود
ش��ناخته ش��ده و پرداخت به آنها ص��ورت گرفته
در آب��ان ماه س��ال  1396در صورتی که کارکنان
داش��تند که کارت حضور و غی��اب نمیزدند ،اما
ش��ده است .اما در حال حاضر این افراد ساماندهی
موفق به پانچ کارت در سیس��تم تردد نمیشدند،
حق��وق کام��ل میگرفتن��د ».وی ادام��ه داد« :با
ش��دهاند .هم اکنون همه این اف��راد هنگام ورود و
ب��ا توجه به دسترس��یهای متعدد ،س��اعت ورود
اقداماتی که انجام ش��د ،در حال حاضر تعداد این
خروج کارت میزنند».
و خروج به صورت دس��تی و ب��دون محدودیت در
افراد به  216نفر رسیدهاست .اینها نیز شامل افرادی
سیس��تم ثبت میگردید .پس از ساماندهی ،ثبت
> از مجموعه منفک شدند
هستند که به بیماری صعبالعالج یا خاص مبتال
دسترس��ی صرفاً به تع��داد  3نوب��ت در ماه مجاز
هستند و امکان حضور ندارند ».معاون توسعه منابع
بوده و مش��روط به اینکه یک س��مت از دو طرف
ش��یخ میگوید« :تنها  216نف��ر از آنها از بیماران
انسانی ش��هرداری تهران افزود« :همچنین افرادی
ورود یا خ��روج حتماً پانچ کارت بهصورت مکانیزه
صعبالعالج(سرطان) هستند و باید دائما تحت مداوا
که بهعن��وان «نگهبان» برخی اماک��ن متعلق به
انجام شده باشد.
باش��ند که درج ساعت برای آنها بر اساس تصمیم
ش��هرداری تهران هستند و نصب دستگاه برایشان
ع��دم پان��چ در آب��ان ماه س��ال  1396ب��ه تعداد
کمیسیون پزشکی انجام میشود .یا کسانی که در
به صرفه نیست ،در این دسته افراد قرار میگیرند».
2980مورد بوده که در پایان بهمن ماه سال 1396
برخی از ساختمانهای شهرداری به عنوان نگهبان
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران تصریح
به طور کامل مرتفع و ساماندهی شده است.
حضور دارند که تعداد معدودی در آن ساختمانها
ک��رد« :برای تعیین تکلیف این افراد ،عملکرد آنها
نمودار مربوط به جدول عدم ثبت کارت  -مهر  1396تا خرداد 1397
م��ورد ارزیابی ق��رار خواهد گرفت .اگ��ر این افراد
س��ر کار خود حاضر شده باشند و تخلف انضباطی
نداش��ته باش��ند ،با افتخار به همکاری با آنها ادامه
خواهیم داد».

>

عدم وجود سیستم کنترلی و نظارتی

برای مشخص شدن جزئیات بیشتر درباره حقوق
و سالهای فعالیت این افراد با معاون منابع انسانی
توگ��و پرداختیم .ابراهیم
ش��هرداری تهران به گف 
ش��یخ ،در پاسخ به این س��ؤال که حقوق دریافتی
این نیروها چه میزان بوده اس��ت ،ب��ه آفتاب یزد
گفت« :حقوق این افراد بسیار متفاوت بوده است.
این گونه نیست که عددی واحد و روشن را بتوانیم
تعداد
عدم ثبت کارت

محل خدمت
مناطق  22گانه و
واحدهای ستادی

جدول شماره  - 1آمار عدم ثبت کارت  -مهر  1396تا خرداد 1397

عدم ثبت کارت
در مهر 1396

عدم ثبت کارت
درآبان 1396

عدم ثبت کارت
در آذر 1396

عدم ثبت کارت
در دی 1396

عدم ثبت کارت
در بهمن 1396

عدم ثبت کارت
در اسفند 1396

عدم ثبت کارت
در فروردین 1397

عدم ثبت کارت در
اردیبهشت و خرداد1397
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نماینده مجلس مطرح کرد

نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت :افزایش
قیمت س��که در حدی به مردم فش��ار آورده که
در برخی مراجعات مردمی ،مردانی هس��تند که
به دلیل ف��رار از پرداخت مهریه به دنبال خروج
از کشور هستند .فاطمه ذوالقدر (نماینده مجلس
شورای اسالمی) در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با
افزایش آمار محکومان مهری��ه در پی باال رفتن
قیمت س��که ،گفت :متاسفانه این مشکل مدتی
ت سکه افزایش پیدا
است که به وجود آمده ،قیم 
کرده و اف��رادی که از قبل مهری��ه را به صورت
ماهیان��ه پرداخ��ت میکردند با مش��کل مواجه
ش��دند .حتی ممکن است بس��یاری از این افراد
ازدواج مجدد هم کرده و فرزند داش��ته باش��ند،
اما مجبورند تا سالها ماهیانه یک سکه پرداخت
کنند .زمانی که سکه زیر دو میلیون تومان قیمت
داشت مشکلی نبود ،اما در حال حاضر با قیمت
بیش از چهار میلیون تومانی سکه در حال تدبیر
هستیم که دقیقا برای مهریه چه تصمیمگیریای
باید کرد؟ او افزود :در حدی به مردم فش��ار آمده

مهریه حق زن است؛ نمیتوانیم بگوییم حذف شود
اس��ت که در برخی مراجعات مردم��ی ،مردانی
هس��تند که برای فرار از مهری��ه به دنبال فرار و
خروج از کش��ور هس��تند .مهریه حق زن است،
نمیتوانی��م بگویی��م که ح��ذف ش��ود ،اما باید
آگاهی صورت گی��رد تا مردها در حد توان خود
مهریه تعیین کنند ،البت��ه در حال حاضر دیگر
اینکه چه کس��ی مهریه داده و چه کسی گرفته،
مطرح نیس��ت .ذوالقدر گفت :ت��ا مدتها پیش
آمار زندانیان مهریه در کش��ور ک��م بود ،مهریه
قس��طبندی و به صورت ماهیانه نی��ز پرداخت
میشد ،اما در حال حاضر چون مردها نمیتوانند
مهریه را حتی در حد یک س��که در ماه پرداخت
کنند ،راهی زندان میشوند و آمارها در این زمینه
افزایش یافته اس��ت ،که این مسئله موجب بروز
آس��یبهای اجتماعی میش��ود .وی ادامه داد:
فردی که ماهیانه دو میلیون تومان درآمد دارد،
توان پرداخت ندارد و باید به زندان برود ،از همین
رو باید چارهای در این خصوص اندیش��یده شود.
در این رابطه طرحهایی در کمیسیون اجتماعی

مطرح شده است ،البته نمیخواهیم که حق زنان
را ضای��ع کنیم ،اما در ه��ر صورت باید توان مرد
نیز در نظر گرفته شود .اینکه مردان برای مهریه
به زندان بروند ،راه چاره نیست .ذوالقدر در ادامه
گفت :برخی در کمیس��یون این مسئله را مطرح
کردهاند که معیار  ۱۱۰س��که را به نصف کاهش
دهند ،یا اینکه در پرداخت مهریه س��کهها را به
نرخ روز عقد حس��اب کنند ،این پیشنهادات در
کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا در
این رابطه تصمیمگیری ش��ود .عضو فراکسیون
زن��ان مجلس در رابطه با پیش��نهاد نائب رئیس
کمیس��یون اجتماعی مجلس مبن��ی بر حذف
مهریه و تقس��یم اموال بعد از ازدواج و مخالفت
زنان مسئول با این پیشنهاد گفت :مگر زن حق
طالق دارد که مهریه نداشته باشد؟ این مسئله به
نفع مرد تمام میش��ود .در اروپا این قانون وجود
دارد ،چرا که زن هم هر زمانی که بخواهد میتواند
جدا شود .حقوق برابر وجود دارد ،اما در ایران یک
زن به راحتی نمیتواند این کار را انجام دهد ،پس

مجبور است مهریه داشته باشد تا از ابزاری برای
احقاق حق خود برخوردار باشد .او افزود :در قانون
مدنی و شرعی این مسئله وجود دارد و نمیتوان
آن را حذف کنیم ،اما میتوانیم شرایط دیگری را
جایگزین کنیم ،به طور مثال یک ملک به عنوان
مهریه تعیین شود ،اما اصال نمیتوانیم مهریه را
ح��ذف کنیم .تا برابری ریش��های صورت نگیرد،
نمیت��وان از این موضوع صرفنظ��ر کرد .عضو
فراکس��یون زنان مجلس در رابطه با آمار ازدواج
۳۴۴دختر زیر ۱۴س��ال در اس��تان البرز گفت:
متاسفانه این آمارها موجود است ،امیدواریم که
بعد از تعطیالت طرح افزایش سن به صحن آورده
شود تا قانونا جلو این مسئله بایستیم .او افزود :در
حال حاضر قانون برای سن ازدواج ۱۳سال است،
ج در س��نین
اما تبصرههایی موجب ش��ده ازدوا 
پایینتر هم صورت گیرد .دختران زیر این سن با
اجازه پدر و عدم مخالفت دادگاه میتوانند ازدواج
کنند ،حتی آمارها نش��ان دهنده این است که
دختر  ۹ساله هم به عقد درآمده است.

