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خط هشتم مترو تهران به فرودگاه امام رسید
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تکمیل ایستگاه 
مترو فرودگاه امام خمینی)ره( در خط 8 و رونمایی از 59 واگن 

جدید مترو تا پایان سال خبر داد.
مازی��ار حس��ینی گفت: خط 8 مترو ته��ران که از مجموعه 
نمایشگاهی ش��هر آفتاب تا فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
ادام��ه دارد؛ به طول 35 کیلومتر با تکمیل ایس��تگاه فرودگاه تا 

پایان س��ال به بهره برداری خواهد رس��ید. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر خطوط 6،7 و8 مترو پایتخت آخرین مراحل تکمیل 
خود را سپری می کند، افزود: با افتتاح این سه خط طول خطوط 

مترو تهران به 300 کیلومتر افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در16 س��ال اخیر مت��رو بخش جدایی ناپذیر 
زندگی مردم تهران ش��ده است و توسعه سریع خطوط مترو در 
11 سال گذشته با ساخت متوسط سالی 15 تا20 کیلومتر مترو 

باعث شدت تکمیل مترو؛ که در ابتدای سال 96 میسر شود.

زمان توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 96
کارت ورود به جلس��ه آزمون کارشناس��ی ارشد سال 
96 دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالی از 4 اردیبهشت 

توزیع می شود.
به گزارش جهان نیوز، س��خنگوی س��ازمان سنجش 
آموزش کش��ور گفت: داوطلبان می توانند تا 6 اردیبهشت 
 sanjesh.org 96 با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی

برای دریافت کارت خود اقدام کنند. 
حس��ین توکلی افزود: این آزمون پنجشنبه 7 و جمعه 
8 اردیبهشت برگزار می شود. وی گفت: در این آزمون 878 
هزار و 388 داوطلب نام نویسی کرده اند که از این تعداد 430 

هزار و 66 نفر زن و 448 هزار و 322 نفر مرد هستند. 
توکل��ی افزود: تع��داد داوطلبان در مقایس��ه با آزمون 
پارسال 117 هزار و 272 نفر افزایش داشته است. همچنین 
71 ه��زار و 774 داوطلب نیز عالوه بر انتخاب کد رش��ته 
امتحانی اول، کد رشته امتحانی دوم را نیز انتخاب کرده اند.

عیدی مددجویان به حساب سرپرست خانوارها 
واریز شد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
تهران گفت: عیدی 59 ه��زار و 86 خانوار تحت حمایت 

این نهاد به حسابشان واریز شده و قابل برداشت است.
به گزارش ف��ارس، محمدرضا ش��اهجانی از پرداخت 
عیدی مددجویان معادل یک ماه مستمری آنان خبر داد و 
گف��ت: عیدی 59 هزار و 86 خانوار تحت حمایت این نهاد 
به حسابش��ان واریز ش��ده و قابل برداشت است. وی افزود: 
کمیته امداد هرس��اله در آستانه سال جدید به خانوارهای 

مددجو و تحت حمایت این نهاد عیدی پرداخت می کند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال عی��دی مددجویان 
نسبت به س��ال های گذشته به موقع پرداخت شد، افزود: 
همچنین مستمری اسفندماه مددجویان تحت حمایت به 
مبلغ بیش از 34 میلیارد و 583 میلیون ریال به حس��اب 

سرپرستان خانوارهای تحت حمایت واریز شده است.
ش��اهجانی یادآور شد: حداقل کمک معیشت ماهیانه 
پرداخت��ی به خانوارهای تحت حمای��ت 530 هزار ریال و 
حداکثر یک میلیون ریال اس��ت که معادل کمک معیشت 
ماهیانه به هریک از خانوارهای مددجو عیدی اعطا ش��ده 
اس��ت؛ کمک معیشت و عیدی خانوارهای مددجو با هدف 
تامین هزینه های روزمره و رفع مش��کالت پیش روی این 
خانوارها پرداخت می شود. وی با بیان اینکه تمامی خدمات 
کمیته امداد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت اجرا می شود،اظهار کرد: این امر 
ضمن اس��تقالل اقتص��ادی خانواده ه��ای نیازمند، موجب 

خروج آنان از چرخه حمایتی کمیته امداد می شود.
ش��اهجانی بیان کرد: پرداخت کمک معیشت، اعطای 
کارت درم��ان، پرداخ��ت هزین��ه تحصیل دانش��جویان و 
دانش آموزان، پرداخت کمک درمان بیماران صعب العالج، 
پرداخت کمک جهیزیه، پرداخت وام کارگش��ایی، مشاوره 
فردی و گروهی از جمله خدمات کمیته امداد به مددجویان 

در طول سال است.

ت اول
نوب آگهي مناقصه عمومي 

اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و   جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد 

در مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١-دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راه و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده 

 http://tender.bazresi.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسي کشور http://iets.mporg.ir/ :٢-آدرس سايت الكترونيكي مناقصات

٣-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط : از تاريخ ٩٥/١٢/٢٥ لغايت ٩٦/١/١٦ عالوه بر سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات كشوري به آدرس  /http://iets.mporg.irمي بايست دريافت اسناد به صورت حضوري از طريق بند ١ اين آگهي دريافت گردد.

٤-مناقصه گران مي بايست پاكات اسناد و پيشنهادهاي خود را در وقت اداري از تاريخ ٩٦/١/١٧ لغايت ٩٦/١/٢٦  به  اداره حراست اداره كل راه و شهرسازي  واقع درياسوج - بلوار بويراحمد-ساختمان شماره يک تحويل و رسيد دريافت دارند.

٥-جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ ٩٦/١/٢٧ راس ساعت ٩ صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

٦-تنها پيمانکاراني ميتوانند در مناقصات فوق شرکت نمايند که رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتي www.sajar.mporg.ir داراي اعتبار باشد . پرينت صالحيت شركت بايد از سايت مذكور تهيه گرديده و روي پاكت اصلي مناقصه ( لفاف اصلي ) نصب گردد بطوريكه پيش از بازگشايي قابل رويت و بررسي 

باشد.

٧-الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف ، اسناد شركت در پاكت ب ، پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت ج ، هر سه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكتها در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحويل نمايند. 

٨-مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه و شهرسازي ،  كه در چك ليست منظم به اسناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.

٩-مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت٣  ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

١٠-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

    آگهي نوبت اول –٩٥/١٢/٢٥  آگهي نوبت دوم -٩٥/١٢/٢٦

 صالحيت مورد نيازمبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)برآورد اوليه برمبناي فهرست بهاي تجميع شده راه و باند سال ۹۵ (ريال)محل اجراكميت و كيفيتشرح پروژهرديف

رتبه ۴  راه و باالتر۷۶۶۷۰۹۴۶۳۲۵۲۷۳۴۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۲۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد(كمكها ولي حسين ، چال شاهين ، ده سوخته دم عباس  گردنگاه) ( دو مرحله اي )۱

۲
احداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد ( تمنك تامرادي ، كوشك ، تنگ تاك ، كوه پهن تنگ تامرادي، بيدبرزه – ده 

ابراهيم دره بيد ، سرتيپ آباد جليل) ( دو مرحله اي )
رتبه ۵  راه و باالتر۳۱۳۳۶۷۸۳۴۵۰۱۵۶۷۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۱۰/۹كيلومتر

رتبه ۵  راه و باالتر۱۴۰۷۹۰۱۰۸۸۰۷۰۴۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۶/۹كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد ( صالحان -ليشكان-گردوه ، دلي بجك كبكيان ) ( دو مرحله اي )۳

رتبه ۵  راه و باالتر۱۳۵۲۷۶۹۴۸۲۹۶۷۷۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۶كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد (الل شهرون) ( دو مرحله اي )۴

رتبه ۵  راه و باالتر۳۰۲۹۳۱۰۳۶۵۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰دناعمليات راهسازي به طول تقريبي ۱۲/۲كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان دنا (مازه كز ، مرغ چنار ، بادنگان – بن زرد) ( دو مرحله اي )۵

رتبه ۵  راه و باالتر۱۲۴۸۱۳۳۶۰۷۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰دناعمليات راهسازي به طول تقريبي ۲كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راه روستايي برآفتاب جالله ها ( دو مرحله اي )۶

۷
 احداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان كهگيلويه ( سردره- ده انار ، زيركل – گل رزيني – احمد ساالر گوراب – آب گاران ،

 دره گرو – الوه پاتل – شهيد پرواز ، دم عباس آبريز به محور پاتاوه دهدشت )(دو مرحله اي)
رتبه ۴  راه و باالتر۷۹۶۳۳۹۳۶۷۰۸۲۷۹۳۰۰۰۰۰۰كهگيلويهعمليات راهسازي به طول تقريبي   ۲۳/۵كيلومتر

رتبه ۵  راه و باالتر۱۹۳۲۷۰۲۸۷۴۴۹۶۷۰۰۰۰۰۰لندهعمليات راهسازي به طول تقريبي ۷/۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان لنده (مال شيخ آتشگاه – بند علياري- دشت ناصري – دوك و كتج) ( دو مرحله اي )۸

رتبه۵  راه و باالتر۱۴۵۵۱۹۳۹۷۹۳۷۲۸۰۰۰۰۰۰چرامعمليات راهسازي به طول تقريبي ۷/۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان چرام (سرتنگ پيرزال به بيدك) ( دو مرحله اي )۹

برایش��ان مهم نیس��ت  مردم 
درحـــاشيه

سوشیانت آسمانی
کدام جناح و چه آقا و خانمی 
تخلف کرده اند، مردم دلش��ان 
می خواهد با همه تخلفات برخورد شود بدون نگاه به 
اینکه رنگ هر یک از متخلفان چیست. مردم دلشان 
می گی��رد از اینک��ه با ن��گاه به برچس��ب ها تصمیم 
می گیرند فرد متهم اس��ت یا مح��ق؛ اگر این نگاه به 
برچس��ب ها توس��ط مس��ئوالن و از آن فاجعه بارتر 
توس��ط نمایندگان م��ردم صورت بگی��رد که دیگر 
فاجعه اندر فاجعه می ش��ود. مردم دلشان می خواهد 
مجلس و نمایندگانی که برگزیده شده اند به پالسکو 
هم��ان ق��در اهمیت بدهن��د که به فاجع��ه به وقوع 
پیوس��تن تصادف دو قطار در ایستگاه هفت خوان؛ و 
یا مش��کالت متع��دد م��ردم در اس��تان های دارای 

ریزگرد که سرآمد همه آنها خوزستان است. 
مردم دلش��ان می خواهد نمایندگان همانقدر که 
امالک نجومی را تقبیح می کنند حقوق های نجومی را 
هم نفی کنند و اینطور نباشد که بگیر و ببند سیاسی 
ب��رای امالک نجومی راه بیندازن��د و به جای برخورد 
ب��ا حقوق های غیرقانونی، قانون��ی را تعریف کنند که 

حقوق های غیرشرعی و حرام را قانونی جلوه دهد! 
مردم دلش��ان می گیرد از برخوردهای جناحی 
و س��لیقه ای دلش��ان می خواهد برای ری��ال به ریال 
تخلف های صورت گرفت��ه از متخلفان جواب گرفته 
ش��ود؛ چرا به تخلف��ات صندوق ذخی��ره فرهنگیان 
ورود نش��د و تحقیق و تفحصی ص��ورت نگرفت؟! و 
هزاران چرای دیگر و یا حتی بدتر از آن از آنهایی که 
تحقیق و تفحص صورت گرفت اطالع رس��انی عمده 
نش��د؟ چرا هنوز گزارش کیفیت بنزین های وارداتی 
با وجود تاکید مجلس علنی نش��ده اس��ت؟! اینها را 
گفتیم تا برس��یم به طرح تحقیق و تفحصی که روز 
گذش��ته در صحن علنی مجلس توس��ط نمایندگان 
رد ش��د؛ طرح تحقیق و تفحص که مدت هاس��ت به 
یک س��ناریوی سیاسی برای اردونش��ینان جناحی 
خاص مبدل شده بود، روز گذشته با رای نمایندگان 

مجلس مجددا رد شد.

ف��روش تراکم، واگذاری امالک و همچنین تغییر 
کاربری ها سه ضلع مثلثی بود که سعی در به حاشیه 
کشاندن ش��هرداری تهران و تحت الش��عاع قرار دادن 
خدمات یک دهه این نهاد را داشت. اساسا طرح تحقیق 
و تفحص جزئی الینفک از اختیارات نمایندگان ملت 
به حساب می آید، اما نکته حائز اهمیت اینکه اهدافی 
که همواره در بحث تحقیق و تفحص مدنظر است در 

پرونده شهرداری تهران به چشم نمی خورد.
شفاف سازی هدف اصلی طرح تحقیق و تفحص 
به ش��مار می رود، اما بنا به گفته بسیاری از اعضای 
کمیس��یون عمران مجلس، قالیب��اف با حضور مکرر 
خود در بهارس��تان هیچ نقط��ه ابهام آمیزی را باقی 
نگذاش��ت تا زمینه ای برای کلی��د خوردن این طرح 
باق��ی بگذارد حس��ین مقص��ودی یک��ی از اعضای 
کمیس��یون عمران مجلس اس��ت در گفت و گویی به 
دالی��ل نمایندگان برای رد ط��رح تحقیق و تفحص 
می پ��ردازد. او معتقد اس��ت به دلیل شفاف س��ازی 
صورت گرفته توس��ط ش��هردار ته��ران و نبود هیچ 
نقط��ه ابهام آمیز ب��رای نمایندگان، ط��رح تحقیق و 

تفحص از شهرداری رد شد.
ای��ن نکته ای اس��ت که دام��ادی دیگ��ر عضو 
کمیس��یون عمران نیز بر آن مهر تایی��د می زند. او 
می گوید: ش��هردار تهران در چندی��ن نوبت خود را 
به بهارستان رساند و پاسخگوی سواالت نمایندگان 
مجلس، در این ش��رایط هیچ نقطه ابهامی نیز برای 

اعضای کمیسیون عمران باقی نماند.
اما برای بررسی چرایی تاکید برخی از نمایندگان 
بر تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 
بای��د دو رویک��رد را مورد توجه ق��رار داد. نکته اول 
عملکرد و خدمات عیان محمدباقر قالیباف طی یک 

دهه اخیر در شهرداری تهران است. مهرداد الهوتی 
رئیس فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس شورای 
اس��المی موفقیت های ش��هرداری پایتخت طی یک 
دهه اخی��ر را موضوعی غیرقابل ان��کار می داند. این 
نماینده مجلس می گوید: کافیس��ت در مقام قیاس 
برآیی��م و تعصبات سیاس��ی را کن��ار بگذاریم تا به 

موفقیت های چشمگیر این نهاد پی ببریم.
نکت��ه دوم، زم��ان مح��دود ت��ا س��وت آغ��از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اس��ت. در روزهایی که 

گمانه زنی ه��ای طی��ف اصالح طلب مبن��ی برحضور 
ش��هردار تهران در انتخابات است - این در حالیست 
ک��ه هیچ خبر رس��می مبنی بر حضور وی منتش��ر 
نش��ده - تمامی تالش ها معط��وف به ناکارآمد جلوه 
دادن قالیباف ش��ده اس��ت. این ش��رایط بخشی از 
فضای س��پهر سیاسی کش��ور را به سوی بد اخالقی 
س��وق داد تا تع��دادی از نمایندگان مردم با تاس��ی 
از راهبرد تعیین ش��ده خارج از بهارستان، در مسیر 

سیاه نشان دادن سپیدی گام بردارند.
به هرش��کل طرح تحقیق و تفحص از شهرداری 
تهران به بن بست خورد تا سیاسی کاری نتواند مانعی 
بر س��ر راه خدمت رسانی به مردم شود. یازده سال از 
عمر مدیریت ش��هری اخیر پایتخت می گذرد و برای 
ناکارآمد نشان دادن این سیستم در بین افکار عمومی 
تالش ش��د تا ابزار سیاسی کاری اس��تفاده شود، اما 
پاسخگویی قالیباف و تاکید او بر روشن شدن زوایای 
پنه��ان اتهامات وارد ش��ده، به نوع��ی طراحان این 
س��ناریو را ناامید کرد تا شفاف سازی شهردار تهران 
در مسیر ابهامات مطرح ش��ده، تمام نقشه های یک 

جریان خاص سیاسی نقش بر آب شود. 
ه��ر چند قبول داریم ش��هرداری هم صد درصد 
ع��اری از عی��ب و خطا نیس��ت اما بهتر اس��ت برای 
پرداختن به بررس��ی ها و درخواس��ت ها برای محکوم 
ک��ردن به خاطر خراب ک��ردن جناح های یکدیگر به 
داد درد مردم برسید، همانقدر که مردم آسیب دیده 
تهران از خراب شدن پالسکو نیاز به حمایت داشتند 
مردم خوزس��تان و آنهایی که در تصادف دو قطار در 
ایس��تگاه هفت خوان کشته شدند هم نیاز به حمایت 
دارند و چقدر نامیمون و بد است که یکی را بر دیگری 

به دلیل همسو بودن با جناح خود نادیده بگیریم.

البته الزم به ذکر اس��ت که پیش از این تحقیق 
و تفح��ص از عملکرد ش��هرداری تهران در واگذاری 
امالک و پروژه های مش��ارکتی به اش��خاص حقیقی 
و حقوقی در جلس��ه 25 بهمن ماه سال جاری نیز رد 
ش��ده بود. اما با وجودی که در همین مجلس ساز و 
کار تحقیق و تفحص از ش��هرداری توس��ط شورای 
ش��هر تعبیه ش��ده بود ام��ا باز هم ط��رح تحقیق و 

تفحص از شهرداری کلید خورد!! 
محمود صادقی طراح این طرح پیش از به رأی 
گذاش��تن رد ای��ن تحقیق و تفح��ص، گفت: برخی 
نمایندگان که خواس��تار این تحقیق و تفحص بودند 
در س��ه حوزه فروش تراکم، ف��روش امالک و تغییر 
کاربری ها از شهردار تهران سؤاالتی را مطرح کردند 
که از پاس��خ های وی قانع نش��دیم!! ام��ا انگار قانع 
نش��دن نمایندگان از پاس��خ های داوطلبانه صورت 
گرفته در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی فقط 
مربوط به قشر خاصی بود چون اکثریت مجلس با رد 
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در لفافه گفتند 
که از صحبت های مطرح ش��ده ش��هردار در صحن 
علنی قانع ش��ده بودند و مش��کلی با برنامه های وی 
نداش��تند، اما اینکه طرح س��وال از رئیس جمهور به 
خاطر مشکالت عدیده خوزستان و ریزگردهایی که 
پانزده روز مردم را فلج کرد و همچنان ادامه دارد با 
وجود پیگیری نمایندگان استان خوزستان مسکوت 
می مان��د و موافق��ان دولت این اتفاقات را سیاس��ی 
تعبیر می کنند اما پیگیری طرح تحقیق و تفحص از 
شهرداری را عین حقوق خود می دانند، کاش برخی 
از نمایندگان که عملکردشان مشخص است به مردم 
پاس��خ دهند چرا با توجه به اتفاقات صوت گرفته در 
برخورد دو قطار استیضاح آخوندی را با دو ماه و نیم 
تاخیر برگزار کردند و در برخورد قاطع با حقوق های 
نجومی ب��ا رای به حداکث��ر 24 میلیونی حقوق در 
از نظ��ر مردم مردود ش��ده اند اما ب��ا برخی تخلفات 
دیگر که باره��ا و بارها به آن از جناح های بی طرفی 
چون قوه قضاییه و دیده بان ش��فافیت پرداخته شده 

موضع گیری خاص دارند؟!

نيت نمایندگان طراح تحقيق و تفحص از شهردار؛

سیاسی کاری یا رسیدگی به داد مردم؟

رئیس کمیته عمران ش��ورای شهر تهران 
گفت: زمان حضور آتش نش��ان ها در محل پایتخــــت

حادثه پالس��کو مشخص ش��د که 10 باب 
مغازه در حال س��وختن هستند و این نشان می دهد که افراد در 

ابتدا تالش می کرده اند که خودشان آتش را خاموش کنند.
گزارش میزان، اقبال ش��اکری گفت: آتش س��وزی در شمال 
غربی ساختمان پالسکو و از طبقه دهم این ساختمان آغاز شده 
بود. وی افزود: 45 آتش نش��ان و 150 ش��هروند، دقایقی قبل از 

ریزش ساختمان حادثه پالسکو از محل خارج شدند. 
شاکری با اشاره به تماس گرفته شده با سازمان آتش نشانی از 
سوی کارگران پالسکو اظهار کرد: زمانی که با سازمان آتش نشانی 
تماس گرفته می ش��ود دقایقی از آتش سوزی می گذشته و زمانی 

که کارگران خودش��ان موفق به خاموش کردن آتش نش��دند، با 
سازمان آتش نشانی تماس گرفتند. 

وی ادامه داد: زمانی که آتش نش��ان ها در محل حادثه حاضر 
شدند، گزارش دادند که 10 باب مغازه دچار حریق شده و آتش 

از یک واحد ساختمان، به سایر واحدهای تجاری سرایت کرد. 
وی ب��ا تاکید بر اعالم مکرر س��ازمان آتش نش��انی در رابطه 
با ناایمن بودن برخی از س��اختمان های تهران خاطرنش��ان کرد: 
س��ازمان آتش نش��انی بارها نس��بت ب��ه ناایمن ب��ودن برخی از 
واحدهای تجاری و مس��کونی گزارش هایی را ارائه کرده اس��ت 

و باید این مسائل جدی گرفته شود. 
وی افزود: قرار اس��ت روز 15 فروردین ماه، گزارش نهایی دو 

کمیته شورای شهر در رابطه با حادثه پالسکو ارائه شود.

دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا در حکمی 
اعالم کرد کارفرمای��ان می توانند کارکنان دیـــــدگاه

خود را از پوش��یدن نماده��ای مذهبی از 
جمله حجاب سر منع کنند.

این نهاد بین المللی پس از بررس��ی پروندۀ دو زن مس��لمان 
از فرانس��ه و بلژیک که به دلیل امتناع از برداشتن حجاب خود، 
از محل کار اخراج ش��ده بودند این حکم را صادر کرد. این حکم 
ممنوعیت پوشیدن و همراه داشتن هرگونه نماد مذهبی، سیاسی 

یا فلسفی را شامل می شود.
این اولین حکم دادگاه به ش��کایت دو زن مسلمان اروپایی از 
کارفرمایان خود مبنی بر ممنوعیت پوشش حجاب در محل کار بود. 
پروندۀ یکی از شکایت ها مربوط به زنی بلژیکی است که در شرکتی 

مش��غول به کار بود. یکی از قوانین این ش��رکت ممنوعیت داشتن 
پوششی است که نماد مذهب یا فرقۀ سیاسی خاصی باشد.

پروندۀ دوم نیز مربوط به زنی فرانس��وی اس��ت که به عنوان 
مهندس مشاور در ش��رکتی کار می کرد و از وی خواسته شد به 

دلیل شکایت یکی از مشتریان روسری خود را از سر بردارد.
این زنان مس��لمان پس از امتناع از برداشتن حجاب خود، از 
کار اخراج ش��دند و به همین دلیل به دیوان دادگستری اتحادیۀ 

اروپا شکایت کردند.
بنابر این گزارش، دادس��تان دادگاه عالی اروپا سال گذشتۀ 
می��الدی پیش��نهاد داده بود که اگر ش��رکت ها کارمن��دان را از 
پوش��ش روس��ری منع می کنند، باید مانع از اس��تفاده از س��ایر 

نمادهای مذهبی نیز بشوند.

15 فروردین، زمان اعالم گزارش نهایی حادثه پالسکو حکم دادگستری اروپا دربارۀ ممنوعيت حجاب 


