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اعتراضبهاستخدامهايانجام
شدهدرشهرداريدرصحنشورا

معاون شهردار تهران از تغيير وضعيت 7 هزار كارمند شهرداري از 
قراردادي به ثابت خبر داد

  ش�هرداري منطق�ه ي�ك: با هم�كاري مجموعه 
دس�تگاه هاي قضاي�ي و امنيتي نس�بت به تعيين 
تكليف و جلوگي�ري از دستفروش�ي در محدوده 

بازار تجريش اقدام مي شود. ايسنا
  معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور: 
اليحه حمايت از حقوق معلوالن، امروز در كميسيون 
مش�ترك مجلس نهايي و س�پس ب�ه صحن علني 

مجلس ارسال مي شود.  ايسنا 
  مدي�ركل ثبت آث�ار و اش�ياي س�ازمان ميراث 
فرهنگ�ي، صناي�ع دس�تي و گردش�گري از ثبت 
 اضطراري خانه »ثابت پاس�ال« در فهرست ميراث 

ملي كشور طي آينده خبر داد.  ايرنا
  معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از تالش 
براي احياي سازمان ملي جوانان خبر داد: با روندي 
كه پيش رو داريم در حداق�ل زمان ممكن اين مهم 

عملياتي و اجرايي مي شود.مهر

سرخط خبرها زنان گزارش

 دانيال شايگان/ اعتماد

  معرفي 3 وزير زن
در دولت آينده

خبرآنالين| معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمه��ور گف��ت: پيش بيني ما 
معرفي دو، سه وزير خانم براي حضور در كابينه دولت 
دوازدهم اس��ت. ش��هيندخت موالوردي در گفت وگو 
با خبرآنالين، درباره حضور وزي��ر زن در كابينه دولت 
دوازدهم گفت: اميدواريم اين اتفاق بيفتد. با تجربه اي 
كه از دولت يازدهم داريم و تفاوتي كه ش��رايط شروع 
كار دولت دوازدهم با دول��ت يازدهم دارد، زمينه براي 
اس��تفاده از خانم ها به عنوان وزير در كابينه دوازدهم 
خيلي مس��اعدتر است. وي در پاس��خ به اين سوال كه 
چن��د وزير خان��م در دولت دوازدهم حض��ور خواهند 
داشت؟ افزود: اين بس��تگي به تصميم رييس جمهور 
دارد. ضمن آنكه تصميم نهايي نيز با مجلس اس��ت. ما 
پيش بيني مان معرفي دو، س��ه خانم اس��ت و براي آن 
تالش مي كنيم. موالوردي در پاس��خ به اين سوال كه 
ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري آقاي رييسي 
مطرح كرد »رييس جمهوري پيش او رفته و خواسته تا 
موافقت آيت اهلل يزدي را براي وزير شدن دخترش كسب 
كند«، اين ماجرا مربوط به دوره رياست جمهوري آقاي 
احمدي نژاد بود يا آقاي روحاني؟ اظهار كرد: هيچ كدام. 

به نظرم منظور آقاي رييسي، آقاي خاتمي بود.«

برسراستخدام
غيرمتخصصان
توافقنميكنيم

حافظ�ي:   رحم�ت اهلل 
از تيرماه سال 92 تغييرات 
وسيعي در حوزه معاونين 
ش�ركت  مدي�ران  و 
بهره ب�رداري مترو ايجاد 
شده به نحوي كه در برخي 
موارد افراد غيرمتخصص 
و داراي مدرك تحصيلي 
جايگزي�ن  غيرمرتب�ط 
افراد متخصص و با تجربه 
ش�ده اند، اين موضوعي 
نيست كه بتوانيم درباره 

آن به تفاهم برسيم.

خريد آنالي��ن نوعي از تج��ارت الكترونيك اس��ت كه 
سال هاست جايگزين بازار خريد و فروش به شيوه سنتي 
شده است. در دنياي امروز شما مي توانيد محصول مورد نظر خود را از 
ميان عرضه كنندگان مختلف در فضاي مجازي و به صورت مس��تقيم 
تهيه نماييد. اين مهم با انتخاب از ميان برند هاي متنوع و بعد از مقايسه 
مشخصات و ارزيابي قيمت امكان پذير است، آنگاه قادر خواهيد بود تنها 
با چند كليك خريدتان را انجام دهيد و آن را در محل دلخواه تان تحويل 
بگيريد. اين بازار چند س��الي است كه در ايران نيز رونق گرفته است و 
مي رود تا مانند كشورهاي پيش��رفته، بخش عمده اي از بازار سنتي را 
از آن خود كند. با اين وجود، هنوز هم طيف وسيعي از كاالهايي كه در 
فضاي مجازي عرضه مي شوند، از خدمات مناسب براي تكميل زنجيره 

خريد تا مصرف نهايي برخوردار نيستند. 
جذابي��ت اين فضاي رقابتي نوين فعاالن صنف��ي مختلف و همچنين 
ايده پردازان خالق و كارآفرينان را بر آن داش��ته تا به صورت آنالين به 
عرضه محصوالت و خدمات ش��ان بپردازند. در اين بين حتي در برخي 
موارد خالقيت هايي را مي بينيم كه در نوع خود قابل تامل است و شايد 
كمتر كس��ي به آن فكر كرده باش��د. ساس��ان فرقدين يكي از افرادي 
است كه بعد از س��ال ها كار و فعاليت در بخش هاي مختلف مديريتي 
و از جمله حوزه IT، به فكر افتاده تا كس��ب و كار جديدي را در فضاي 
مجازي راه اندازي نمايد؛ بازاري نوين براي محصولي كه ش��ايد كمتر 
كسي تصور موفقيتش را داشته باشد. »تاير« يا همان الستيك خودرو، 
محصولي است كه وي تصميم گرفته تا به شيوه اي نو خريد و فروشش 
را ب��ا برند »هايپر تاي��ر« آغاز كند. آن هم نه با ش��يوه هاي رايج بلكه با 
برنامه ريزي و طراحي خاص. در اين شيوه شما مي توانيد با مراجعه به 
سايت اين مجموعه و با بهره گيري از كامل ترين بانك اطالعاتي خودرو 
كش��ور، بعد از بررسي ش��اخص هاي فني و ظاهري، از ميان تايرهايي 
كه براي اتومبيل تان مناس��ب است، يكي را انتخاب كنيد و هر كجا كه 

مي خواهيد تحويل بگيريد. 
 وجه تمايز و نوآوري اين مجموعه اين است كه درصورت تمايل، مي توانيد 
براي نخس��تين بار در ايران از خدمات ويژه س��يار ب��راي نصب و باالنس 
تاير هاي خريداري ش��ده و در فاز اول آن در سطح تهران بزرگ برخوردار 
شويد. شيوه اي جذاب از عرضه تركيبي محصوالت و خدمات كه با توجه 
به اس��تقبالي كه درهمين يك ماهه آغازبه كار ازآن ش��ده، بي ترديد در 
آينده بيش��تر از آن خواهيد ش��نيد. اما اينكه فكر اجراي اين طرح از كجا 
نش��ات گرفته و داراي چه ويژگي هايي است، سواالتي است كه »ساسان 
فرقدين« مبتكر اين طرح در گفت وگو با »اعتماد« به آنها پاسخ داده است: 

  آقاي مهندس امروز شاهد رشد روز افزون انواع فروش هاي 
»آنالين« در اي�ران و از طريق اينترن�ت و در فضاي مجازي 
هستيم. ولي اكثر اين شبكه هاي فروش به عرضه محصوالت 
توليدي ش�ركت ها اختص�اص دارد. يعن�ي محصوالتي كه 
بيش�تر مورد اس�تفاده مردم هس�تند. ولي اينك�ه فردي 
بخواهد ش�بكه فروش آنالين »الستيك« به همراه خدمات 
نصب سيار آن را باب كند به واقع كمي غيرعادي است. پس 
بهتر اس�ت اول به اين مساله بپردازيم كه اصال چطور شد به 

اين فكر افتاديد؟
من شخصا سال هاست كه در بخش هاي مختلف مديريتي و همچنين 
ح��وزه IT فعاليت دارم. مدت ه��ا بود كه به بحث ف��روش آنالين فكر 
مي كردم و در جس��ت وجوي محصول و خدمتي ب��ودم كه مورد نياز و 
توجه هموطنان باش��د و در عين حال مبتكرانه و نوآورانه هم باش��د. تا 
اينكه طي مطالعه دقي��ق بازار و به كمك همكاران متخصص و صاحب 
نظر با دنياي الستيك آشنا شدم و اين س��وژه توجه مرا جهت مطالعه 
بيشتر به خود جذب كرد و بارقه اوليه تولد هايپر تاير در ذهنم درخشيد. 
  فكر نمي كنيد اين فروشگاه آنالين با توجه به بازار سنتي آن 

چندان با استقبال، مواجه نشود؟
نه اتفاق��ا. به نظرم خوب جواب مي دهد. ببينيد اگ��ر قرار بود بخواهيم 
فروش آنالين م��ان را در حد همان فروش الس��تيك محدود كنيم، به 
احتمال قوي نمي توانس��تيم با بازار س��نتي رقابت كنيم. براي همين 
تصميم گرفتيم مزيت هايي به س��ايت مان اضافه كنيم تا براي مشتري 
جذاب باش��د و پاس��خگوي نياز آن��ان از خريد تا نصب تاير را ش��امل 
شود. روش��ي كه اتفاقا جواب داد و امروز ش��اهد مراجعه تعداد زيادي 
ازهموطنان به اين س��ايت براي مشاوره يا خريد انواع الستيك خودرو 

هستيم. 
  مگر چه آپش�ن هايي به س�ايت اضافه كرديد ك�ه معتقديد 

جذاب شده است؟
اوال كه ما فقط واحد فروش نيستيم، بلكه نخستين واحد سيار »باالنس« 
و »نصب« تاير را در كش��ور راه اندازي نموده ايم. به ويژه اينكه از معدود 
سايت هاي فروش اينترنتي هس��تيم كه هر دو مجوزالزم براي فروش 
كاال يا خدمات اينترنتي را كس��ب كرده ايم. اصوال انتخاب و خريد تاير، 
از دو بخش تشكيل مي شود. اول: قيمت تاير و دوم كيفيت آن. ما تالش 
كرده ايم تا با به كار گيري يك تيم بسيار خبره از كارشناسان به مشتري 
اين قدرت را بدهيم تا تنها با چند كليك، هم اطالعات تاير مورد نيازش 
را به دست بياورد و هم از قيمت آن مطلع شود. شعارمان هم اين است: 

»الزم نيست متخصص باشيد، بلكه فقط كافيست مدل ماشين خود را 
بدانيد«. با همين تفكر، در اين چرخه، شما مي توانيد مدل ماشين تان 
را انتخاب نموده تا گزينه هاي تاير مناسب به شما پيشنهاد شود. آنگاه 
قادر خواهيد بود تا با بهره گيري از دوازده شاخص فني مختلف نسبت 
به مقايس��ه برندها و انتخاب تاير مورد نظر و خريد اقدام نماييد، سپس 
در كوتاهترين زمان ممكن تايري ك��ه خريديد را در محل دلخواهتان 

تحويل بگيريد. آن هم به شكل رايگان. 
كاميونت هاي واحد سيار هايپر تاير به بهترين و دقيق ترين دستگاه هاي 
تعويض الستيك و باالنس و تزريق نيتروژن مجهز هستند. اين واحد ها 
با بهره گيري از تكنسين هاي كار آزموده، اين امكان را فراهم مي كنند 
تا بعد از تحويل الس��تيك و در صورت درخواست مشتري و با تعرفه اي 
مشخص، الستيك هاي خريداري ش��ده به بهترين وجه و كامال مدرن 
و در كوتاهتري��ن زم��ان در مكان مورد نظر مش��تري نص��ب گردند. 
بدين ترتيب بدون اينكه نياز باش��د ش��ما براي خريد الستيك به بازار 
برويد و با اتالف وقت و انرژي زياد به پيش��نهادهاي بعضا س��ودجويانه 
برخي از فروشندگان تن در بدهيد، مي توانيد الستيك مورد نياز خود 
را با همان قيمت و بعضا ارزانتر و البته با خيال راحت و دريافت گارانتي 
معتبر، در محل مورد نظرتان دريافت كنيد و ماشين تان را روشن كنيد 

و با خيال راحت رانندگي كنيد. 
  يعني گارانتي هم داريد؟

بله. مشتري با خريد تاير از ما و نصب آن توسط كارشناسان ما، از يكسري 
از تضاميني برخوردار مي شود كه در بازارهاي سنتي امروز رايج نيست. 
به عنوان مثال، مجموعه هايپرتاير، ضمن تضمين اصالت محصولي كه 
خريده ايد، اين امكان را براي ش��ما فراه��م مي كند تا اگر به هر دليل از 
خريد خود ناراض��ي بوديد ظرف هفت روز آن را عودت دهيد. البته اگر 

آن را نصب نكرده باشيد. 
  خب اگر آن را نصب نكرده باش�ند ك�ه نمي توانند از كيفيت 

آن مطلع شوند!
كيفيت تاير هاي عرضه شده توس��ط هايپر تاير با توجه به روش تامين 
و عرضه آن تضمين شده است و همچنين براساس عرف بازار تاير، اگر 
باند رول هاي دور تاير باز شوند، مثل آن است كه پلمپ تاير از بين رفته 
اس��ت. براي همين ما هم زماني مي توانيم تاي��ر را پس بگيريم كه رول 

دور آن هنوز آكبند باشد. 
  ببينيد من درس�ت متوجه شده ام... اگر من مشتري بخواهم 
از ش�ما تاير بخرم، اول از روي س�ايت نوع تاي�رم را انتخاب 
مي كنم، بعد پول آن را آنالين مي پردازم و درخواستم را ثبت 

مي كنم، بعد گروه هاي شما، تاير را به محل مورد نظر مشتري 
مي برند و اگ�ر بخواهند آن را نصب هم مي كنند و ماش�ين را 

آماده تحويل مي دهند. 
دقيقا. 

  و از كي اين سيستم وارد فاز اجرايي شده است؟
از ابتداي ارديبهشت. البته از سه ماه قبل وبسايت مجموعه را به صورت 
آزمايشي بارگذاري نموده ايم و همان طور كه گفتم، مجوزهاي فعاليت 
آن را گرفتيم تا اينكه بعد از رفع نواقص آن، از ابتداي ارديبهش��ت ماه 
همراه با آغاز به كار گروه هاي ارس��ال و نصب تايرها، سايت هم رسما به 

بهره برداري رسيد. 
  خدمات تان فقط مختص تهران است؟

فعال خدمات نصب مخصوص تهران است ولي براي فروش محدوديتي 
نداريم و تاير را به تمام شهرستان ها ارسال مي كنيم. 

  قاعدتا بايد يك انبار مركزي هم داشته باشيد. 
 بله. همانطور كه گفتيد، يك انب��ار مركزي داريم كه از آنجا در كمتر از

 3 س��اعت تايرهاي س��فارش داده ش��ده را به هر نقطه از تهران ارسال 
مي كنيم و به دس��ت مش��تري مي رسانيم. از س��ويي انباري كه داريم 
از لح��اظ ن��ور و دم��ا و بطور كل��ي ش��رايط محيطي كام��ال مطابق با 
اس��تانداردهاي نگهداري تاير است و همين مس��اله كمك مي كند تا 
تايرهاي عرضه شده توسط ما در بهترين شرايط ممكن نگهداري شوند. 
  معموال قيمت كاالهاي عرضه ش�ده توس�ط فروش�گاه هاي 
اينترنتي باالتر از بازار اس�ت. در مورد تايرهاي ش�ما چطور؟ 

قيمت ها تا چه حد به قيمت بازار نزديك است؟
قيمت هاي تايرهاي ما، نه تنها بيشتر از بازار نيست كه كامال قابل رقابت 
با آنهاست. ضمن آنكه عالوه بر اين موضوع از لحاظ تاريخ توليد تاير هم، 

محصوالت ما از جديد ترين توليدات عرضه شده در بازار كشور است. 
  در نهايت بازار هدف شما چه كساني هستند؟

از نظر بن��ده كليه دارندگان وس��ايل نقليه جزو بازار هدف محس��وب 
مي گردند اما اين امكان نيز توسط هايپر تاير فراهم گرديده تا شركت ها 
و س��ازمان ها در بخش هاي خصوص��ي و دولتي نيز بتوانن��د در قالب 

عقد ق��رارداد رفاهي يا قرارداد تجهيز امور نقلي��ه خود با اين مجموعه 
همكاري نمايند. 

  در ط�ول اين چن�د هفته اي ك�ه از آغ�از به كار اين س�ايت 
مي گ�ذرد چه بازخوردي داش�ته اس�ت؟ يعني م�ردم از آن 

استقبال كرده اند؟
خوشبختانه از زمان آغاز به كار ما تا امروز، شاهد استقبال بسيار خوبي 
از سوي هموطنان از اين ش��يوه خريد آنالين بوده ايم كه ما را به واقع، 
دلگرم كرده است. با همين استدالل معتقديم با ادامه اين رويه، به زودي 
شاهد رونق اين ش��يوه از خريد و فروش تاير و خدمات نصب به صورت 

آنالين خواهيم بود. 
  و در ح�ال حاض�ر چند نفر در اين سيس�تم مش�غول به كار 

هستند؟
در همين بدو كار حدود 20 نفر به صورت مستقيم با اين شيوه مشغول به 
كار شده اند كه پيش بيني مي كنيم با توسعه ناوگان، اين رقم به صورت 

روز افزون افزايش پيدا كند. 
  راستي، فعاليت شما به صورت 24 ساعته است؟

 فع��ال خير. در ح��ال حاضر در ب��ازه زمان��ي اداري به مش��تريان عزيز 
سرويس دهي مي كنيم. 

  من در عكس هايي كه از تيم هاي ش�ما دي�دم، خودروهايي 
با طراح�ي جديد مي ديدم ك�ه قبال جايي ندي�ده بودم. اين 

خودروها، توسط خودتان طراحي شده اند؟
بله. پس از بررس��ي هاي فراوان درنهاي��ت خودروهايي كه مي بينيد را 
انتخ��اب و داخل آنها را مطاب��ق خدماتي كه اراي��ه مي كنيم، طراحي 
كرديم. در واقع اين خودروها كامال جديد و منطبق با اصول فني طراحي 
 و س��اخته ش��ده اند و در حال حاضر اين خدمات منحصرا توس��ط تيم 

هايپرتاير به مردم عزيزمان ارايه مي شود. 
  آق�اي فرقدين در پاي�ان اگر نكت�ه اي در نظ�ر داريد اعالم 

بفرماييد.
معتقدم در دنياي امروز ارزش آفريني بر پايه صرفه جويي در زمان استوار 

است و اين گوهر ناياب به هيچ بهايي قابل استرداد نيست. 

»هايپرتاير«فصلجديديدرفروشگاههايآنالينايران
گفت وگو با مبدع شيوه اي جديد در فروشگاه آنالين

ويژه

ديروز بحث اس��تخدام هاي 
گس��ترده در ش��هرداري و 
روزنامه همشهري كه زيرمجموعه اين نهاد 
است بعد از طرح چند روزه و بازتاب گسترده 
در رس��انه ها به صحن ش��ورا كشيده شد تا 
بار ديگر و در روزهاي پاياني عمر ش��وراي 
چهارم، چالشي جديد بين شورا و شهرداري 
را به وجود آورد. آغاز گ��ر بحث هاي ديروز 
ش��ورا محمد س��االري، رييس كميسيون 
معماري و شهرس��ازي شوراي شهر چهارم 
و يكي از دو عضو راه يافته به ش��وراي پنجم 
بود كه با اشاره به انتش��اراخباري مبني بر 
جذب نيروي بي ضابطه در شهرداري تهران 
گفت: اين روزها خبرهاي مختلفي پيرامون 
جذب نيرو از سوي شهرداري تهران شنيده 
مي ش��ود. فارغ از صحت و س��قم اين اخبار 

ش��هرداري تهران بايد هرچه س��ريع تر در 
اين زمينه شفاف س��ازي كند. در ادامه اين 
اظهارات رييس كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 
نيز در تاييد س��خنان ساالري، با ذكر اينكه 
4200 نفر در ش��ركت مترو بدون برگزاري 
آزمون و مصاحبه استخدام شده اند، گفت: 
از تيرماه سال 92 تغييرات وسيعي در حوزه 
معاونين و مديران شركت بهره برداري مترو 
ايجاد شده به نحوي كه در برخي موارد افراد 
غيرمتخص��ص و داراي م��درك تحصيلي 
غيرمرتبط جايگزين اف��راد متخصص و با 
تجربه ش��ده اند. رحمت اهلل حافظي با بيان 
اينكه قبال به معاونان ش��هردار اعالم كردم 
بهتر است سكوت كنند زيرا توضيحات شان 
مشكالت آنان را بيشتر مي كند، اعالم كرد: 
در بند 2 گزارش يك��ي از نهادهاي نظارتي 
در خرداد س��ال 93 آمده اس��ت كه تعداد 

4200 نفر بدون برگ��زاري هرگونه آزمون 
استخدامي و مصاحبه علمي و رعايت مفاد 
آيين نامه اس��تخدامي شركت بهره برداري 
مترو جذب شده اند. وي با بيان اينكه شركت 
مترو داراي آيين نامه استخدامي است و بايد 
بر اساس آيين نامه اقدام مي شد، تاكيد كرد: 
از تيرماه سال 92 تغييرات وسيعي در حوزه 
معاونين و مديران شركت بهره برداري مترو 
ايجاد شده به نحوي كه در برخي موارد افراد 
غيرمتخص��ص و داراي م��درك تحصيلي 
غيرمرتبط جايگزين اف��راد متخصص و با 
تجربه ش��ده اند، اين موضوعي نيس��ت كه 
بتوانيم درباره آن به تفاهم برس��يم. رييس 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران همچنين تصريح 
كرد: در طبقه بندي مش��اغل اين شركت، 
س��ه گروه اضافه به برخي افراد داده ش��د 
كه توضيح و محمل قانوني ندارد، ش��ما كه 

مدعي تفاهم با سازمان بازرسي كل كشور 
در اين زمينه هس��تيد، لطفا صورتجلس��ه 
مربوطه را به ش��وراي ش��هر ارايه كنيد. اما 
اينها تنها اظهارات اعضاي شوراي شهر در 
مورد استخدام هاي بي ضابطه در شهرداري 
تهران نب��ود. احمد مس��جدجامعي، عضو 
ارش��د اصالح طل��ب ش��ورا و از منتخبين 
ش��وراي آينده نيز در اين جلس��ه پيرامون 
استخدام نيرو در ش��هرداري تهران گفت: 
اس��تخدام هايي كه با مجوز س��ازمان امور 
اداري و اس��تخدامي كش��ور و بر اس��اس 
برنامه و بودجه مصوب ش��ورا باشد بالمانع 
است، اما در مورد اس��تخدام 4200 نفر در 
ش��ركت بهره برداري مترو كه مورد خطاب 
گزارش سازمان بازرسي كشور بوده و موارد 
مشابه بايد تامل كرد تا تصميمات صحيحي 
اتخاذ شود. وي گفت: با توجه به زمان اندك 
باقي مانده تا پايان اين دوره مديريت شهري 
الزم اس��ت از اقدام��ات ش��بهه انگيزي كه 
منجر به افزايش بار مالي در مديريت آينده 
مي شود و تعهدات ناخواسته ايجاد مي كند 
پرهيز كنيم. به خصوص كه گفته مي شود 
در روند بخش هايي از استخدام هاي جديد، 
بي نظمي هايي وجود دارد كه بيش از آنكه 
مبنا ب��ر معياره��ا و ضوابط قانوني باش��د، 
مالك هاي غيرش��فاف ديگري در دستور 
قرار گرفت��ه و طبعا چنين برداش��ت هايي 
به ذهن متبادر مي ش��ود. اما در واكنش به 
اين انتقاده��ا ناصر اماني، معاون ش��هردار 
تهران گفت: »هيچ اس��تخدام جديدي در 
شهرداري صورت نگرفته است. تنها تبديل 
وضعيت 7 هزار كارمن��د قراردادي به ثابت 
و نيز از ش��ركت هاي قراردادي به ش��ركت 
هاديان شهر )ش��ركتي كه كارهاي منابع 
انساني شهرداري را انجام مي دهد( صورت 
گرفته است.« او ادامه داد: »در حال حاضر 
تبديل وضعي��ت كارمندان طب��ق آزمون 
برگزار شده سازمان اداري و استخدامي در 
دستور كار است و نيز تبديل قرارداد 7 هزار 
نفر از كارمندان به قرارداد هاديان ش��هر؛ با 
اين حال قويا اس��تخدام نيروهاي جديد را 
تكذيب مي كنم.« اماني در تشريح چگونگي 
تبديل وضعيت 7 هزار نفر از كارمندان نيز 
گفت: در اين خصوص در بودجه سال جاري 
پيش بيني هاي الزم صورت گرفته و اين امر 
مصوبه دارد. بر اين اساس كارمنداني كه با 
ش��ركت هايي نظير مهيمن پوش قرارداد 
داشته اند و زيرمجموعه شهرداري بوده اند، 
قراردادشان به هاديان شهر تبديل وضعيت 

شده و ازاين به بعد يك شركت طرف قرارداد 
ب��ا كارمندان خواهد ب��ود. اماني همچنين 
پيرامون اس��تخدام 4200 نفر در مترو نيز 
گفت: بي��ش از 2 هزار و ان��دي از اين افراد 
در قالب ش��ركت هايي كه با مت��رو قرارداد 
داشته اند، فعاليت مي كرده اند و شركت مترو 

خود طرف قرارداد اين افراد شد.
 همچنين دي��روز موضوع ت��رك خدمت 
برخي از مديران ارشد شهرداري و استعفاي 
قائم مقام شهردار نيز كه اين روزها سوژه داغ 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي مختلف 
شده اس��ت، نيز در صحن شورا مطرح شد. 
پرويز سروري، عضو اصولگراي شورا با اشاره 
به شايعه فرار قائم مقام شهردار تهران گفت: 
آقاي شريفي از سال قبل درخواست استعفا 
به واسطه بيماري فرزندشان را داده بودند. 

باز هم واگذاري »شهروند«
فروشگاه هاي ش��هروند و موضوع واگذاري 
آن به بخ��ش خصوصي نيز يك��ي ديگر از 
موضوعات مهم مطرح شده در جلسه ديروز 
بود. محمد حقاني، عضو اصالح طلب شورا با 
اشاره به ابهام آميز بودن نحوه اين واگذاري 
گف��ت: در گرماگرم فاجعه پالس��كو بحث 
انتقال ش��هروند به بانك ش��هر مطرح شد 
بدون آنكه ما اطالعي از امالك و دارايي ها يا 
قيمت برند شهروند داشته باشيم. از اين رو 
معاون شهردار، آقاي اماني بايد گزارشي از 
نحوه واگذاري شهروند به بانك شهر به شورا 
ارايه دهند. بعد از اين حافظي نيز در همين 
خصوص و درباره كميته نظارت بر واگذاري 
شركت شهروند و شهرآفتاب نيز گفت: در 
جلس��ه صحن ش��ورا كه براي تشكيل اين 
كميته تصميم گيري شد، تعداد اعضاي آن 
5 نفر اعالم شد و عضو پنجم آن نيز نماينده 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري معرفي ش��د، اما آقاي رييس، شما 
برخالف نظر اعضاي شوراي شهر، نماينده 
اين كميس��يون را حذف و يك��ي از اعضاي 
هيات رييس��ه را جايگزين كرديد. حال اگر 
كميته اي وجود دارد نظر شورا اين بوده كه 
نماينده كميسيون سالمت نيز عضو كميته 
باش��د و اگر مي گوييد كه راي گيري نشده 
است پس اين كميته كه معرفي كرده ايد چه 
محمل قانوني دارد؟ بعد از اين انتقادها ناصر 
اماني، معاون شهردار در خصوص واگذاري 
مجموعه فروشگاه هاي ش��هروند به بانك 
ش��هر  گفت: هر زمان كه قيمت نهايي شد 
هماهنگي هاي الزم با هيات اجرايي صورت 

خواهد گرفت. 

حميدرضا خالدي

اعتم�اد| يك م��اه پ��س از بركناري 
حميد ميرزاده از رياست دانشگاه آزاد و 
روي كار آمدن علي محمد نوريان، به نظر مي رس��د كه 
تغييرات اعمال شده توسط دكتر واليتي در اين دانشگاه 
همچنان ادامه دارد. روز گذشته ياسرهاشمي رفسنجاني 
از رياست دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد بركنار شد. ياسر 
هاشمي پس از بركناري ميرزاده در خصوص تغيير رويه 
دانشگاه آزاد ابراز نگراني كرده و گفته بود: »سياست هاي 
مديريتي ميرزاده در دانش��گاه آزاد اس��المي، منطبق 
برمشي آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني بود و بركناري او 
سه ماه قبل از مدت حكم قانوني برخالف سيره مديريتي 
آيت اهلل هاش��مي در جهت ثبات و رش��د دانشگاه آزاد 
اسالمي است.« او پس از انتش��ار خبر بركناري اش در 
گفت وگو با »ايسنا« اين موضوع را تاييد كرد و با تاكيد 
بر اينكه تصميم گيري درباره دانشگاه آزاد حق قانوني 
دكتر واليتي اس��ت گف��ت: »با توجه ب��ه همه عالقه، 
انگيزه و وظيفه اي كه نس��بت به دانشگاه آزاد اسالمي 
احس��اس مي كردم، عالقه مند بودم كه كارم را در اين 
دانشگاه ادامه دهم چرا كه اين دانشگاه را ميراث آيت اهلل 

هاشمي رفسنجاني براي مردم مي دانم.«

دانشگاه

ياسر هاشمي رفسنجاني از 
رياست دفتر هيات امناي 

دانشگاه آزاد بركنار شد

چمران: مباحث درباره 
»عمارت ثابت پاسال« نوعي 

انتقام گيري است

ايمنا| پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر از ساماندهي معتادان متجاهر در سراسر 
كش��ور خبر داد و گفت: »از اين پس، طرح ساماندهي 
معتادان و خرده فروشان در كل كشور به اجرا گذاشته 
مي شود. براس��اس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
طرح ساماندهي معتادان متجاهر در ايام نوروز در 12 
استاني كه معتادان بيش��تري داشتند به اجرا درآمد و 
از 20 اسفند 95 تا اوايل ارديبهشت امسال حدود 19 
هزار و 884 معتاد متجاهر ساماندهي شدند. از مجموع 
معتادان س��اماندهي ش��ده، 3 هزار و 60 نفر در مراكز 
ترك اعتياد ماده 16 ومابقي در مراكز تبصره 2 ماده 16 
پذيرش شده و تحت درمان قرار گرفته اند. آمار معتادان 
زن اندك است و مجموعا 150 نفر معتاد متجاهر زن، 

تحت پوشش قرار گرفته اند. 

خبر كوتاه

ساماندهي معتادان متجاهر 
سراسري شد

مهر|  رييس شوراي ش��هر تهران گفت: ثابت پاسال 
موضوعي ب��راي انتقام گيري برخي از افرادي اس��ت 
كه در انتخابات شوراي ش��هر راي نياورده اند.  مهدي 
چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران در واكنش 
به مباحث مطرح ش��ده در خصوص تخريب عمارت 
ثابت پاسال، موضوعات مطرح شده را نوعي انتقام گيري 
دانست و گفت: يك سال و نيم از ارايه طرح تبديل اين 
عمارت به ش��وراي ش��هر مي گذرد و بيان آن در اين 
مقطع تاريخي و ارتب��اط دادن آن به انتخابات نوعي 

انتقام گيري به شمار مي رود. 


