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معضل بزرگ این روزهای بهارستان ساخت و پاخت در ساخت و ساز است که 
در طبقات و حذف پارکینگ اتفاق می افتد !

شهرداران نسیم شهر و گلستان چرا حواستان به واحدهای کنترل و نظارت 
نیست ، هیچ می دانید در ساخت و سازهای چه خبر است؟ ساخت و ساز با 

ساخت و پاخت بیداد می کند!!!
حذف پارکینگ ، ساخت طبقات بیش از ۵ طبقه در کوچه ۶ متری با چراغ 
باعث  روز  هر  پارکینگ  کند؟ حذف  می  رشد  گونه  قارچ  کسانی  چه  سبز 
درگیری و نزاع و سرقت می شود که روزانه به حجم پرونده های قضایی افزوده 

و بار سنگین مالی بر روی دستگاه قضایی و حاکمیتی می گذارد.
از دستگاه های نظارتی و اطالعاتی و همچنین سپاه پاسداران ، الخصوص  
فرماندار محترم شهرستان بهارستان ، از حضرتعالی به عنوان مسئول عالی 
دستگاه نظارتی انتظار داریم به این موضوع با قید فوریت ورود کنید و نگذارید 

پول های کثیف جیب عده ای را پر کند.

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

افزایش 33/6 درصدی اجاره بهاء در بهار امسال

 قیمت جهشی مسکن 
داغ بردل مستاجران گذاشت

سانحه هواپیمای اوکراینی و 
واقعیت هایی که دیده نشد

از  بــا جمعــی  دادســتان نظامــی اســتان تهــران در دیــدار 
خانواده هــای شــهدای ســانحه هواپیمــای اوکراینــی و تعــدادی از 

وکالی آنــان توضیحــات کاملــی در خصــوص تحقیقــات .....
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کاهش قیمت خودروها با 
افزایش داخلی سازی
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دوران »ساحل اختصاصی«
 به سرآمد 
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روایت تکان دهنده شاهدان 

عینی از فاجعه کلینیک سینا

 احکام صادره شده قاضی فاسد 

باطل نمی شود
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رونمایی از دو عامل جهش قیمت 

برنج در هفته های اخیر
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد:

 رعایت نکات بهداشتی در حرم 
رضوی الزامی است

5

سیاسی 2

با  برجام  به  آمریکا  سیاسی  ضربه  روحانی: 
اقدام قاطع ایران روبه رو می شود

ــوری  ــت جمه ــور، گف ــوری کش ــس جمه ــی، رئی ــن روحان حس
ــد و  ــل نمی کن ــام را تحم ــه برج ــی« ب ــه سیاس ــالمی »ضرب اس

ــرب ...... ــدات غ ــل تعه ــرای کام ــا در صــورت اج تنه

احسان همتی

در شهرستان بهارستان چه خبر است ؟ 

ساخت و ساز یا ساخت و پاخت؟ 

مسلما وقتی بازاری بیش از بازارهای موازی خودش بازدهی داشته باشد، این 
وارد  بازار خارج شده و  این  از  ایجاد می کند که  را در سرمایه گذارها  وسوسه 
بازارهای موازی شوند که بازدهی کمتری داشته باشد، به این امید که آن بازار 
نیز صعود کند یا از سقوط بازار اول در امان بمانند. مثال وقتی نرخ ارز بیش از 
مسکن و بورس و خودرو بازدهی داشت، این انتظار می رفت که سرمایه هایی که 
از بازدهی بیشتر ارز ناامید شده اند، به بازارهای موازی که هنوز رشد چندانی 
نکرده اند، سرازیر شوند که این اتفاق نیز افتاد. تا کنون به نظر، برنده این بازی، 
بورس بوده است. از ابتدای سال ۹۷ تا زمان نگارش این مقاله، رشد قیمت دالر 
تهران حدود ۴۷۳  به طور میانگین در  حدود ۳۴۰درصد، رشد قیمت مسکن 
درصد و رشد شاخص بورس ۱۳۷۱ درصد است! حال سوال اساسی این است 
که آیا سرمایه های بورس به بازار مسکن ، بازار ارز یا دیگر بازارها هجوم خواهند 
آورد؟ در جواب باید گفت که این به ماهیت سرمایه گذاران بورس بستگی دارد. 
تا زمان نگارش این مقاله، خالص سرمایه ورودی به بورس مثبت است. تنها از 
ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۵۰ هزار میلیارد تومان پول به صورت خالص وارد بورس 
شده است. اما می توان انتظار داشت که فعاالن بورسی که زودتر از دیگران در 
بازار بوده اند، سود خود را کرده و راهی بازار ارز یا مسکن هر بازار دیگر شوند. به 
هر حال آینده اقتصاد ایران آنقدر روشن نیست که بتوان به رشد پایدار بورس 
در آن دل خوش کرد یا حداقل با این وضعیت تورمی، می توان انتظار داشت که 

بازارهای موازی نیز به زودی رشد را تجربه کنند.
نرخ ارز به طور سنتی لنگرگاه تورم بود که دولت ها از طریق سرکوب نرخ آن 
و واردات ارزان قیمت می توانستند تورم ناشی از کسری بودجه و بی انضباطی 
مالی بانک ها و در کل افزایش نقدینگی را بپوشانند. با از بین رفتن این لنگرگاه و 
کاهش ارزش ریال، بازارهای موازی مثل بورس نیز فرصت رشد یافتند. در مثال 
بورس، مثال کاهش ارزش ریال هم در تجدید ارزش دارایی شرکت ها به کمک 
افزایش قیمت سهام برخی شرکت ها آمده و هم در بحث صادرات، افزایش نرخ 
نیمایی به افزایش درآمدهای شرکت ها و سودآوری آنها کمک کرده است. اما 
همزمان با رشد بیش از حد بورس می توان انتظار داشت که نقدینگی کم کم از 
این بازار به بازارهای دیگر بازگردد. در این زمان اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکرده 
باشد، هجوم سرمایه به این بازار بیشتر و فرار سرمایه در قالب تبدیل دارایی 
خواهد  شدیدتر  دیگر  کشورهای  به  مهاجرت  و  دیگر  متنوع  های  سرمایه  به 
شد. برعکس، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد، بهانه جدیدی برای افزایش 
قیمت ها ایجاد خواهد کرد. به نظر می رسد که نرخ ارز در یک بن بست افتاده 

باشد. 
ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی فعلی، هجوم از بازارهای موازی به بازار ارز و فرار 

سرمایه را ایجاد و افزایش آن، آتش تورم را شعله ورتر می کند.
راه حل چیست؟

به طور خالصه راه حل، کنترل نقدینگی کشور است. البته دولت راه های محدودی 
برای پوشش کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی را دارد که متاسفانه همین 
موارد معدود را نیز گاه به دست خود، فلج و بی اثر کرده است. مثال تاکنون بیش 
از ۳۰ میلیارد دالر ارز با نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات شده است و به 
قول جهانگیری به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف، قرار است این روند باز 
هم تداوم یابد. اما سوال این است که این اقشار موردنظر جهانگیری و همفکران 
ایشان تا چه حد از ارزانی ناشی از این ارز بهره برده اند؟ آیا خائن نامیدن و حتی 
محاکمه کردن رانت جویان و مفسدان، درد تورم را دوا می کند و ارزهای به باد 

رفته کشور را باز می گرداند؟
چشم بستن به روی این واقعیات، دور باطلی را ایجاد خواهد کرد که بازارهای 
موازی، رشد قیمتی همدیگر را تقویت کرده و افزایش مداوم نقدینگی نیز آتش 
افزایش قیمت ها را شعله ور نگه خواهد داشت. این دور باطل اگر متوقف نشود، 

کل امورات کشور را به بن بست خواهد کشاند.

حسین راهداری 

سیکل معیوب افزایش قیمت ها

نگاه
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کرونایی  بیماران  بستری  وضعیت 
این  تا  شده  باعث  تهران  در 
کالنشهر در آستانه قرمز شدن قرار 

بگیرد.
به گزارش اتفاق روز به نقل از مهر، 
اوج گیری دوباره بیماری کرونا در 
باعث  استان های کشور  از  برخی 
شده تا مسئوالن وزارت بهداشت از 
وضعیت موجود ابراز نگرانی کنند. 
اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از 
۱۵ تیر ماه ۹۹ استفاده از ماسک 
اجباری  پرتجمع،  های  مکان  در 

خواهد شد.
استان کشور  در همین حال، ۱۴ 
قرار  هشدار  و  قرمز  وضعیت  در 
دارند که تهران نیز فعال در لیست 
شرایط  در  که  است  هایی  استان 

هشدار قرار دارند. 
سادات  سیما  که  آنچه  اساس  بر 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  الری 
اعالم کرده است تا روز گذشته ۱۴ 
و هشدار  قرمز  استان در وضعیت 
قرار داشته اند. این در حالی است 
که میزان بیماران کرونایی بستری 
به  اخیر  روزهای  تهران، ظرف  در 
و  یافته  افزایش  عجیبی  شکل 
تقریبا ظرفیت تخت های کرونایی 
پر  تهران،  استان  های  بیمارستان 

شده است. 
بهداشت  معاون  عشرتی  بابک 
دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 

دنبال  به  و  اخیر  روزهای  در 
بازگشایی ها و انجام مسافرت ها، 
شاهد افزایش موارد ابتال به کرونا 

هستیم.
رعایت  عدم  به  اشاره  با  وی 
از  بهداشتی  های  دستورالعمل 
افزود:  هموطنان  از  برخی  سوی 
این وضعیت منجر به افزایش موارد 

بستری و مرگ و میر می شود.
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پزشکی ایران تاکید کرد: از مردم 
همچون  کنیم  می  درخواست 
های  پروتکل  رعایت  به  عید،  ایام 

بهداشتی پایبند باشند.
این  در  مهم  نکته  افزود:  وی 
روزها، استفاده از ماسک است که 
درخواست می کنیم بدون ماسک 
همچنین،  نیایید.  بیرون  خانه  از 
انجام  مرتب  را  ها  دست  شستن 
دهید و تا حد امکان به سفر نروید.

در همین حال، علی رضا دالوری 
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
وضعیت  به  نسبت  تهران  پزشکی 
و  کرد  نگرانی  ابراز  شده  ایجاد 
ادامه  وضعیت  همین  اگر  گفت: 
داشته باشد، قطعا با مشکل مواجه 
است  الزم  بنابراین،  شد.  خواهیم 
تصمیمات  برخی  در خصوص  که 
ها،  محدودیت  لغو  برای  قبلی 

تجدید نظر شود.
وی با انتقاد از کسانی که بیماری 
افزود:  اند،  را شوخی گرفته  کرونا 

این بیماری، با کسی شوخی ندارد 
و اگر مراقب نباشیم، کشنده است.

علی رضا زالی فرمانده ستاد مقابله 
از  تهران،  کالنشهر  در  کرونا  با 
در  کرونا  به  ابتال  موارد  افزایش 
گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  تهران 
های  ماه  همچون  باید  مردم 
گذشته، نسبت به رعایت پروتکل 
فاصله  رعایت  و  بهداشتی  های 

گذاری اجتماعی، جدی باشند.
حریرچی  ایرج  حال،  همین  در 
از  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
به  کرونایی  های  محدودیت  ابالغ 
خبر  کشور  استان   ۱۱ استانداران 
محدودیتی  اقدامات  افزود:  و  داد 
برای مقابله با کرونا به استانداران 
سیستان  خوزستان،  استان های 
بوشهر،  هرمزگان،  بلوچستان،  و 
فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
کرمان،  رضوی،  خراسان  غربی، 
تهران و البرز ابالغ شده است. وی 

مراسم  ما  مشکالت  عمده  گفت: 
جشن، ترحیم و دورهمی ها است 
کرونا  بیشتر  باعث شیوع  و همین 
شده است. به طوری که خوزستان 
یک سوم بستری ها و فوتی ها را به 

خود اختصاص می دهد.
متخصص  صالحی  محمودرضا 
با عنوان این  بیماری های عفونی، 
مطلب که در یک هفته گذشته در 
دانشگاهی،  بیمارستان های  اکثر 
به  رو  تهران  در  بیماران  تعداد 
کرونا  رفتار  گفت:  است،  افزایش 
تاکنون  که  ویروس هایی  دیگر  با 
مشاهد شده است همخوانی ندارد. 
تعبیر ما این بود که با تغییر فصل 
شاهد کاهش بیماری باشیم، اما این 
بیماری هنوز هم در حال غافلگیر 

کردن ماست.
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد  این 
درمان  کرونا  کرد:  تاکید  تهران، 
قطعی ندارد و بالقوه کشنده است.

 تهران هم در آستانه وضعیت قرمز قرار گرفت
۱۴ استان در وضعیت قرمز و هشدار 

امیر بیات :

داستان  آیا  شده  شروع  هم  جدید  شهردار  با  مخالفت  ساز  پیداست  ازشایعه ها 
پرچگانی باز هم می خواهد در شهر گلستان تکرار شود؟ زمزمه هایی به گوش می 
رسد که شهردار فعلی و نورسیده گلستان می خواهد برکنار یا استعفا دهد. چرا....   
علت بماند. این بی ثباتی شهر کجاست؟ چرا شهر گلستان  نفس ثبات مدیریتی 
را نمی کشد این ها نشانه چیست! از بی برنامگی  کارمندان سفارشی و هرج و مرج 
شورا است. شاید هم همینطور می باشد. چون بعضی مدیران و کارمندان شهرداری 
از اعضای شورای شهر وابستگی ودلبستگی خوبی دارند و این  هرکدام به یکی 
اعضاء هم جهت ثبات آنها مثل یک تانک جنگی تی ۹۰ پشت سرشان ایستاده اند .

خود شورا اسالمی شهر هم وللش )بی خیالش( خدمت، بچسب به اوج.... 
بنظرم این یک ویروسی بود مثل کرونا وتا آخردوره این شورا هم واکسن آن تزریق 
نمی شود چون مسؤالن نتوانستند درمان را پیدا کنند. تفرقه، نفاق، هرج و مرج، 
حلقه همه این اتفاقات است وگمشده حلقه، عدم نظارت ناکافی مسئولین است.  

نمونه آن ۴عضو شورا درصف سلب عضویت هستند این همه زمان چرا... 
شهرفقط اسم گلستان را یدک می کشد. گل و گلستانی وجود ندارد که قبرستانی 
وجود داشته باشد. با ۱۰۰۰نیروی انسانی شاغل  و۲۰۰میلیارد اختصاص ارزش 
افزوده برای شهر در عرض ۲ سال معلوم نیست کجا خاک شده .منتظر شفاف 
سازی هستیم، چون یک خانواده ثبات نداشته باشد اعضا هرکدام ساز خودشان 
این روز  به  انرژی و سرمایه خانواده را هدر می دهند. گلستان هم  را می زنند 
افتاده وبخشهای مختلف داخلی فقط اسم ریاست های مجموعه را پز می دهند. 
هم  روابط عمومی  وکار  بیداد،  غیرمجاز  ساز  و  تخلفات ساخت  عمران شهرهیچ، 
شده تبلیغات وبنرزدن به انتخاب  وتعویض های پی در پی شورا جهت شهردار 
شهر، انتخاب اینقدر باالرفته دیگه شمارشها از ذهنها پاک گردیده است. کارهای 
مفید تعطیل وشایعه ها زیاد، وبااین اوصاف ما باید منتظر بمانیم برای این شهر 

هم واکسنی تولید شود.

عزیز اله نظری

از شایعه ها به واقعیتها

نگاه

یادداشت

ــا فســاد،  راه  بــه شــهروندان عزیــز اطــاع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه ب
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــت تخلف ــی در جه ــای مردم ــه گزارش ه ــم کلی ــر داری ــم  در نظ ــن کنی ــا ام ــدان ن ــرای  مفس را ب
در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــاع نهادهــای نظارتــی برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت 
گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش 
مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه قــوه قضاییــه 
ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضی در 
رســانه  منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی 

وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــام نماینــد.

اطالعیه



سیاسی
خبر

 احکام صادره شده قاضی فاسد 
باطل نمی شود

عضو  و  بهارستان  و  کریم  رباط  های  شهرستان  نماینده  نوروزی  حسن 
احتمال  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
بطالن احکام صادره از سوی قاضی فاسد در پاسخ به خبرنگار ایسنا که آیا 
احکام صادره از سوی قاضی منصوری باطل خواهد شد و آیا امکان بازنگری در 
آن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیر بازنگری در این احکام روند خود را دارد.

حسن نوروزی، در خصوص محاکمه قاضی که پیشتر حکم فیلترینگ پیام 
رسان تلگرام را صادر کرده بود و درباره ی حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات 
متخلفانه قاضی منصوری و درباره این که اگر فساد قاضی در چنین مواردی 
محرز شود آیا احکامی که پیش تر صادر کرده بوده باطل می شود یا خیر، 
گفت: خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل این که این مسائل، 
مسائل امنیتی و قضایی است باید این سواالت را از آقای اسماعیلی سخنگوی 

قوه قضاییه بپرسید.
وی همچنین درباره ی این که آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات وی ورود خواهد کرد یا 
این موضوع مشخص نیست، چرا که وضعیت کمیسیون  خیر، گفت: هنوز 
هنوز به صورت کامل مشخص نشده است. ان شاء اهلل وضعیت کمیسیون هفته 

آینده مشخص خواهد شد.

دیدار  در  تهران  استان  نظامی  دادستان 
سانحه  شهدای  خانواده های  از  جمعی  با 
وکالی  از  تعدادی  و  اوکراینی  هواپیمای 
خصوص  در  کاملی  توضیحات  آنان 
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بیان 

کرد.
با  که  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  از  پس 
آمریکایی  پایگاه  به  ایران  موشکی  حمله 
عین االسد در عراق مقارن بود رسانه های 
و  گمانه زنی ها  طرح  با  معاند  گروهی 
سنگین  هجمه  مختلف  تحلیل های 
را  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  رسانه ای 

آغاز کردند.
فضاسازی رسانه های معاند در شرایطی آغاز 
شد که حضور میلیونی مردم ایران و عراق 
فرماندهان  پاک  پیکر  تشییع  مراسم  در 
تروریست  ارتش  دست  به  که  مقاومت 
کاخ  حاکمان  رسیدند  شهادت  به  آمریکا 
سفید و هم پیمانان غربی و منطقه ای آنان 

را در شوک و بهت فرو برده بود. 
در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  حادثه 
شدت  به  آمریکا  که  داد  رخ  شرایطی 
نیازمند تغییر فضای روانی سنگین ایجاد 
شده علیه خود بود و از این رو با طراحی 
رسانه ای و فضاسازی های همه جانبه تالش 

کرد ورق را برگرداند.
در صورتی که مراجع مسئول اعالم علت 
فشارهای  تاثیر  تحت  حادثه  وقوع  اصلی 
رسانه ای و قبل از انجام کامل تحقیقات 
اقدام به شرح و توضیح عجوالنه و ناقص 
ایجاد  برای  فضا  طبیعتا  می کردند،  ماجرا 
شبهات بعدی و به دنبال آن فضاسازی های 

بیشتر فراهم می شد.
وقوع  ابتدای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایکائو،  قوانین  اساس  بر  تلخ  حادثه  این 
موضوع  در  ذی نفع  کشورهای  کلیه 
سقوط هواپیمای اوکراینی و حتی شرکت 
برای حضور  را  هواپیما  سازنده  آمریکایی 
در ایران و مشارکت در تعیین علت حادثه 
دعوت کرد و در کمتر از ۷۲ ساعت، ضمن 
تلخ، بدون  این سانحه  پذیرش مسئولیت 
کمترین پنهان کاری، خطای انسانی اپراتور 
به عنوان علت حادثه  را  سامانه پدافندی 
اعالم و از پیگیری کامل این موضوع خبر 

داد.
حقوق  تضییع  از  جلوگیری  برای 
جانباختگان و خانواده های آنان، گریزی از 

این نبود که جمهوری اسالمی ایران و تمام 
دستگاه های مرتبط با این حادثه تلخ برای 
آنچه  کامل  ابعاد  شفاف  و  صادقانه  اعالم 
و  کامل  روند  پایان  منتظر  بود،  داده  رخ 
به  اقدام  بمانند و سپس  جامع تحقیقات 

اطالع رسانی کنند. 
نظامی  دادستان  دقیق  و  اظهارات صریح 
جامع  تحقیقات  پایان  به  توجه  با  تهران 
پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی این 
انتهای  ماجرا،  جزئیات  تشریح  و  سانحه 
احقاق  هدف  با  ابتدا  از  که  بود  مسیری 
حقوق خانواده های جانباختگان این حادثه 

آغاز شد. 
این اعالم رسانه ای البته چنانچه پیش بینی 
می شد در رسانه های بیگانه ضریب نگرفت، 

دقیق  شرح  و  صداقت  صراحت،  زیرا 
نظامی  دادستان  سوی  از  ماجرا  جزئیات 
را  رسانه ها  این  رشته های  تمام  تهران، 

پنبه کرد.
این  در  تهران  استان  نظامی  دادستان 
هک  بر  دلیلی  که  داد  توضیح  گزارش 
بیرونی  اختالل  الکترونیکی،  و  سایبری 
در سامانه های پدافندی و موشکی و نفوذ 
و  نیامده  بدست  شبکه ها  یا  سامانه ها  در 
به صراحت به خطای فاحش کاربر سامانه 
اخذ  بدون  شلیک  به  اقدام  در  پدافندی 
اجازه از شبکه اشاره و تاکید کرد افرادی 
که مجموعه این خطا ها را مرتکب شدند، 
بازداشت شده و روند قضایی درباره آنها در 

حال انجام است.

سانحه هواپیمای اوکراینی و واقعیت هایی 
که دیده نشد

خبر

جانشین فرمانده ناجا: دخالت نیروی 
انتظامی در مسایل سیاسی ممنوع است

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه بصیرت سیاسی الزمه یک قوای 
ولی  الزم  انتظامی  نیروی  در  سیاسی  بصیرت  گفت:  است،  انتظامی 

دخالت سیاسی ممنوع است.
 سردار »قاسم رضایی« با حضور در اردوگاه شهید منتظری شهرستان 
شهریار، در جمع فرماندهان، روسا و معاونان ناجا با تبریک دهه کرامت، 
گفت: کارکنان نیروی انتظامی طبق فرمایش فرمانده معظم کل قوا 

مجاهدان فی سبیل اهلل هستند.
وی افزود: ما مسؤوالن و فرماندهان ناجا، قدردان زحمات شما کارکنان 
و خانواده های گرامیتان  هستیم، چرا که موفقیت های نیروی انتظامی 

ناشی از حمایت و پشتیبانی خانواده های شما عزیزان است.
یک  انتظامی  نیروی  امروز  اینکه  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده  جانشین 
کرد:  تصریح  دارند،  را دوست  آن  مردم  که  است  قداست  با  سازمان 
طبق نظرسنجی ها ناجا بعد از مدافعان حرم محبوب ترین سازمان 

بین مردم است.
است،  مردم  نظر  زیر  انتظامی  نیروی  عملکرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الخصوص  علی  پرسنل،  شما  انتظامی  نیروی  ویترین  کرد:  تصریح 
پرسنل مشغول در کالنتری ها و پاسگاه ها هستید که باید عشق و 

تعصب خاصی بر روی این سازمان داشته باشید.
باید سپاسگزار خداوند  این موضوع که ما  بر  تاکید  با  سردار رضایی 
متعال باشیم که توفیق خدمت در نیروی مقدس انتظامی را به ما داده 
است، خاطرنشان کرد: دو نیاز مهم بشریت سالمت و امنیت است و در 

مواقعی امنیت بر سالمت اولویت دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسالمی سرافراز است و مانند خورشید 
در کل جهان می درخشد، گفت: این اقتدار و سرافرازی همگی نتیجه 
مجاهدت های پرسنل عزیز نیروهای مسلح، مخصوصا نیروی انتظامی 
است که از مرزها تا شهرها و روستاها و در تمامی زمان و حتی در 

خوشی و غم های مردم شریک و در حال انجام وظیفه هستند.
سردار رضایی با اشاره به اینکه برای اقتدار و کاهش آسیب پذیری در 
ناجا، آموزش و تکرار امری بسیار واجب است، خاطرنشان کرد : تمامی 
پرسنل طبق وظیفه ای که انجام می دهند باید توجیه شده باشند و 

این کار باید در نیروی انتظامی جاری و ساری شود.
جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
بصیرت سیاسی الزمه یک قوای انتظامی است، تصریح کرد: بصیرت 

سیاسی در نیروی انتظامی الزم ولی دخالت سیاسی ممنوع است.
سردار رضایی در پایان توجیه و نظارت بر عملکرد کارکنان را ابزاری 
کاربردی در جهت پیشگیری از آسیب ها عنوان کرد و گفت: تمامی 
دستورالعمل ها باید بروز باشد و کارها به صورت مداوم رصد، از برخورد 
سلیقه خودداری و تمامی فرماندهان و روسا باید نشست های دوره ای 
با پرسنل تحت امر خود داشته باشند و این موضوع باید تبدیل به یک 

فرهنگ شود.

روحانی: ضربه سیاسی آمریکا به برجام با 
اقدام قاطع ایران روبه رو می شود

»ضربه  اسالمی  جمهوری  گفت  کشور،  جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن 
سیاسی« به برجام را تحمل نمی کند و تنها در صورت اجرای کامل تعهدات 
اجرا  کامل  طور  به  دیگر  بار  را  خود  تعهدات  تهران  برجام،  توافق  در  غرب 

خواهد کرد.
بنابر این گزارش ، آقای روحانی  در جلسه هیئت دولت هشدار داد که »ضربه 

سیاسی« به توافق اتمی با »اقدام قاطع« ایرانروبه  خواهد شد.
اگر  اما  اقتصادی« زده است،  برجام »ضربه  به  تاکنون  آمریکا  وی گفته که 
بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند، جمهوری اسالمی ایران تحمل نمی کند.

روحانی تأکید کرد: از لحاظ اخالقی و حقوقی هم کاماًل مشخص است که 
همواره آمریکایی ها با شکست مواجه شده اند و امروز هم با شکست مواجه 

هستند.
که جمهوری  می کنم  تاکید  را  نکته  این  البته  داشت:  اظهار  رئیس جمهور 
اسالمی ایران همانطور که بار ها اعالم کرده ایم، هر ساعت و هر روزی که طرف 
مقابل ما که االن ۱+۴ است، حاضر شوند به تمامی تعهدات خود ذیل برجام 

عمل کنند، ما بالفاصله به تعهداتمان باز خواهیم گشت.

محمود احمدی نژاد: اصال به انتخابات 
۱۴۰۰ فکر نمی کنم

محمود احمدی  نژاد که این روزها به واسطه انتقاد از سند همکاری ۲۵ ساله 
ایران و چین مجددا خبرساز شده بود گفت "من اصال به انتخابات فکر نمی 
کنم. شما امروز را باید داشته باشید. یعنی یکسال زمان کمی است؟ خیلی 

اتفاقات بزرگی در یکسال می تواند بیفتد".
آقای احمدی نژاد در مصاحبه با نشریه سرزمین پویا گفته "از حاال انتخابات را 

انداختند وسط که امسال فراموش بشود".
آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کاندیدا و رد صالحیت 
شده بود. محمود احمدی نژاد این روزها مجددا سفرهای استانی خود را از سر 
گرفته است و از سیاست های دولت انتقاد می کند. و در یکی از سفرهای 
استانی گفت: مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطالع ملت و از کیسه 
ملت به دیگران می بخشید؟ ... انقالب کردیم تا هیچ مسأله ای از ملت پنهان 

نباشد و کسانی خود را مالک ملت ندانند«.
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جهان روزهای متفاوت و شاید هم ترسناکی 
را تجربه می کند. شیوع ویروس کووید-۱۹ 
نشست های  مهم ترین  جهانی  سطح  در 
به  را  سیاسی  رایزنی های  و  دیپلماتیک 
مجازی  فضای  در  آنالین  گفت وگوهای 

تقلیل داده است.
به گزارش اعتماد،  شامگاه سه شنبه به وقت 
تهران برابر با صبح پایتخت ایاالت متحده، 
اهالی رسانه ها، دیپلمات ها و سیاستمداران 
به ۲۰  مانیتورهای خود  به صفحات  خیره 
مربع کوچک چشم دوختند تا درباره یکی از 
مهم ترین توافق های چند جانبه بین المللی 
گذشته  قرن  نیم  در  هسته ای  حوزه  در 
بیشتر بشنوند. اعضای شورای امنیت در این 
نشست دوره ای که این  بار به شکل مجازی 
برگزار شد، تمرکز را بر بحث درباره اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دادند اما خروج ایاالت 
متحده امریکا از برجام، بازگشت تحریم های 
برجامی  تعهدات  کاهش  ایران،  هسته ای 
برای  متحده  ایاالت  تالش  ایران همچنین 
طبق  که  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید 
اکتبر ۲۰۲۰)اواخر مهرماه(  در  باید  برجام 
نمایندگان  تک تک  اظهارنظر  بر  شود  لغو 
اعضای شورای امنیت همچنین محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه کشورمان تاثیر گذاشت.

هر چند که حضور مجازی مایک پمپئو و 
ایاالت  خارجه  وزرای  ظریف،  محمدجواد 
متحده و ایران در یک نشست به جذابیت 
سیاسی و رسانه ای آن افزوده بود اما می توان 
گفت که برخالف آنچه انتظار می رفت این 
و  ظریف  دوئل  صحنه  به  مجازی  نشست 
تبدیل  میدانی  به  بلکه  نشد  تبدیل  پمپئو 
شد که در یک  سوی آن ایاالت متحده در 
مقابل ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت ایستاده 
از  برخی  این نشست  در  بود. هر چند که 
نسبت  را  تندی  انتقادهای  سخنران ها 
آزمایش های  منطقه ای،  فعالیت های  به 
موشکی و توانمندی دفاعی و فضایی ایران 
وارد کردند و چهره ای مانند نماینده آلمان 
هم اقدام به طرح ادعاهای بی پایه و اساس 
درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کرد اما 
خروجی ای که به تیتر رسانه های بین المللی 
ایاالت متحده و مرگ  تنهایی  تبدیل شد، 
زودهنگام تالش های واشنگتن برای تصویب 
قطعنامه ای جدید علیه ایران بود. در حالی 
که سخنان محمدجواد ظریف در رسانه های 
شد،  روبه رو  بسیاری  بازتاب  با  بین المللی 
مایک  اشتباه  بعضا  و  تیز  و  تند  اظهارات 
پمپئو، همتای امریکایی ظریف به سوژه ای 

برای تمسخر او تبدیل شد.
نشست  که سومین سخنران  پمپئو  مایک 
مجازی شورای امنیت بود آنچنان هم و غم 
تمدید  برای  بیشتر  آرای  جلب  بر  را  خود 
تحریم تسلیحاتی ایران گذاشته  بود که از 
ادعا کرد  یا   یاد   به عنوان یک کشور  رم 
که اگر تحریم های تسلیحاتی ایران برداشته 
شوند، ایران به تهدیدی برای روسیه و چین 
امریکایی  نشریه  شد.  خواهد  تبدیل  هم 
این  در  کوتاه  مطلبی  در  پالیسی«  »فارن 
به  روز  به  روز  که  حالی  در  نوشت:  باره 
انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
نزدیک تر می شویم به نظر می رسد که ترس 
برابر  در  ایستادن  از  جهانی  قدرت های 
ترامپ کاهش پیدا کرده است. قرار بود که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده در 
نشست مجازی شورای امنیت نفوذ ایاالت 
اعضای  از  و  کشیده  تصویر  به  را  متحده 

دائم و غیردائم بخواهد که با تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران موافقت کنند.

پاسخ سرد  او شد،  عاید  آنچه  همه  این  با 
در  متحده  ایاالت  دشمنان  و  دوستان 
دشمنانی  و  دوستان  بود.  امنیت  شورای 
که همگی خروج امریکا از برجام را به باد 
اروپا  اتحادیه  که  روزی  در  گرفتند.  انتقاد 
کشورهایی  لیست  از  را  متحده  ایاالت  نام 
به  به سهولت  آن می توانند  که شهروندان 
اروپایی سفر کنند، حذف کرد،  ۲۷ کشور 
مایک  اظهارات  از  اروپایی ها  استقبال سرد 
نمای  هم  امنیت  شورای  جلسه  در  پمپئو 
را  امریکا  متحده  ایاالت  انزوای  از  دیگری 
امنیت در  به تصویر کشید. جلسه شورای 
داده های  انتشار  که  شد  برگزار  روزهایی 
سیستم های اطالعاتی ایاالت متحده نشان 
درباره  قبل  مدت ها  از  ترامپ  که  می دهد 
هدف  برای  طالبان  با  روسیه  همکاری 
افغانستان  امریکایی در  قرار دادن سربازان 
نشان  مناسب  واکنش  اما  داشته  اطالعاتی 

نداده است.
در بخش هایی از این نشست نماینده آلمان، 
واشنگتن را متهم به نقض قوانین بین المللی 
با خروج از برجام کرد و همزمان در مخالفت 
با تالش امریکا برای بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران کنار چین ایستاد و 
اعالم کرد که برلین در این مساله با پکن 
هم  عقیده  است. نماینده روسیه در سازمان 
امریکا  تحریم های  اظهاراتش  در  هم  ملل 
تشبیه  فلوید  جورج  قتل  به  را  ایران  علیه 
عادت  امریکا  حاکمیت  که  گفت  و  کرده 
دیگران  گلوی  بر  را  خود  زانوهای  دارد، 
بگذارند. موضع اروپایی ها نشان داد که آنها 
همچنان مایل به حفظ این توافق هستند 
این  می خواهد  ترامپ  دولت  که  حالی  در 
توافق را تا پیش از انتخابات ایاالت متحده 

در چهارمین روز ماه نوامبر مرده ببیند.
در بحث تالش ایاالت متحده برای تمدید 
مشترک  نقطه  ایران،  تسلیحاتی  تحریم 
میان ۵ کشور اروپایی عضو شورای امنیت 
اروپایی ها  که  است  این  متحده  ایاالت  و 
پس  ایران  تسلیحاتی  تجارت   نگران  هم 
می گویند  اما  اکتبر سال جاری هستند  از 
ایران  علیه  آنها  تسلیحاتی  تحریم های  که 
اقدام  برای  هنوز  لذا  است   ۲۰۲۳ سال  تا 
که  نگران هستند  اروپایی ها  دارند.  فرصت 
اگر در مسیر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
خود  از  تندی  واکنش  تهران  بردارند،  گام 
مسیر  از  برجام  از  خروج  با  و  داده  نشان 
توسعه  به  و  خارج  برجام  در  شفاف سازی 
نیویورک  آورد.  روی  خود  هسته ای  برنامه 
به شکست  تحلیلی  گزارشی  در  نیز  تایمز 
تیم ترامپ در نشست روز گذشته شورای 
امنیت اشاره کرد و نوشت: به نظر می رسد 
که  کرد  ادعا  قاطعانه  می توان  حاال  که 
قطعنامه مدنظر ایاالت متحده برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران شکست می خورد و 
عدم  از  واشنگتن  اطمینان  دلیل  به  حتی 
رای آوردن آن در صحن شورا به رای هم 
گذاشته نمی شود. در حالی که تیم ترامپ 
تصویب  به  قطعنامه  این  اگر  می کند  ادعا 
نرسد از حق ادعایی خود مبنی بر حضور در 
قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن تحریم ها 
گذشته  روز  جلسه  در  می کند  استفاده 
را  مخالفت خود  اروپایی ها  امنیت،  شورای 
قطعنامه  در  از حضور  امریکا  تعبیر  این  با 
در حالی که به هیچ یک از تعهداتش عمل 

اروپایی  کشورهای  کردند.  اعالم  را  نکرده 
می گویند به دنبال راهی برای محدود کردن 
اما  هستند  ایران  نظامی  تجهیزات  تجارت 
این راه نباید به نقض برجام منتهی شده یا 

از صحن شورای امنیت بگذرد. 
خارجه  وزیر  درخواست  برابر  در  مقاومت 
نه  امنیت  در صحن شورای  متحده  ایاالت 
فقط از سوی چین و روسیه بلکه از سوی 
متحدان اروپایی امریکا هم صورت گرفت و 
این نشان دهنده انزوای رو به فزونی امریکا 
در صحنه بین المللی است. نیویورک تایمز 
نشست  می نویسد:  گزارش  این  ادامه  در 
گذشته  روز  که  امنیت  شورای  مجازی 
برگزار شد، نخستین نشست از سال ۲۰۱۷ 
تاکنون است که در آن وزرای خارجه ایران 
داشتند  سخنرانی  دو  هر  متحده  ایاالت  و 
هر چند که هنگام سخنرانی مایک پمپئو، 
مجید تخت روانچی به عنوان نماینده ایران 
هنگام  و  داشت  مجازی حضور  نشست  در 
او  امریکایی  همتای  هم  ظریف  سخنرانی 
رم  هنری  داد.  ترجیح  حضور  بر  را  غیبت 
درباره  اوراسیا  گروه  ارشد  کارشناسان  از 
نشست مجازی شورای امنیت به نیویورک 
برای چندمین  این نشست  تایمز می گوید: 
بحث  در  واشنگتن  انزوای  و  تنهایی  بار 
توافق هسته ای با ایران را به تصویر کشید. 
می کند  تالش  پیش  سال   ۳ از  واشنگتن 
از این  سایر اعضای برجام را هم به خروج 

توافق وادار کند اما نمی تواند.
در  نوشت:  باره  این  در  پست  واشنگتن 
آماده کرده  را  پمپئو خود  مایک  حالی که 
بود تا صحن شورای امنیت به محلی برای 
جلب نظرات مثبت پیرامون تمدید تحریم 
چیز  همه   شود  تبدیل  ایران  تسلیحاتی 
خالف میل او پیش رفت و شورای امنیت 
انتقاد  و  برجام  از  دفاع  برای  صحنه ای  به 
علیه  امریکا  حداکثری  فشار  سیاست  از 
نمایندگان  تمامی  تقریبا  تبدیل شد.  ایران 
این  در  که  امنیت  عضو شورای  کشورهای 
مخالفت  داشتند،  شرکت  مجازی  نشست 
خود را با خروج ایاالت متحده از برجام اعالم 
کردند و همزمان هم از ایران و هم از امریکا 
توافق  در  خود  تعهدات  به  که  خواستند 
هسته ای عمل کنند. نکته قابل توجه این بود 
که محمدجواد ظریف سخنان خود را هم با 
اشاره به اظهارات محمد مصدق، نخست وزیر 
نتیجه کودتای مورد حمایت  ایرانی که در 
امریکا در سال ۱۹۵۳ برکنار شد، آغاز کرد و 
هم با نقل قولی از مصدق به پایان رساند اما 
مایک پمپئو نبود که این اظهارات را بشنود. 
گاردین در این باره نوشت: ۳ کشور اروپایی 
قرار  سختی  شرایط  در  برجام  در  حاضر 
می دانند  آلمان  و  فرانسه  بریتانیا،  گرفتند. 

از  پس  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  که 
اکتبر ۲۰۲۰ نقض برجام است اما همزمان 
نگران تجارت تسلیحاتی ایران هم هستند. 
البته فرانسه و آلمان که نگران پایان تحریم 
فرمولی  دنبال  به  هستند  ایران  تسلیحاتی 
به  توسل  در سایه  بتوانند  تا شاید  هستند 
آن فرمول و خرید زمان، مساله را تا اعالم 
ایاالت  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه 
متحده ادامه بدهند. امیدواری این دو کشور 

به پیروزی جو بایدن در انتخابات است.
تهدید جدید هوک پس از ناامیدی پمپئو  از 

شورای امنیت
»برایان هوک« نماینده ویژه امریکا در امور 
برنامه  علیه  نظامی  گزینه  که  گفت  ایران 
ایران هنوز روی میز است. هوک  هسته ای 
که با شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی مصاحبه 
می کرد، گفت:»دولت ترامپ در حال تالش 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بوده و 
روسیه و چین در صورتی که خواستار ثبات 
در خاورمیانه هستند باید همراهی کنند.« 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفت که 
از  استفاده  به جای  می دهد  ترجیح  امریکا 
سازمان  تحریم های  بازگرداندن  مکانیسم 
ملل علیه ایران به تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران برسد.
امارات و اجرای دستور ایاالت متحده 

شورای  به  نامه ای  در  عربی  متحده  امارات 
برجام  »نقض  درباره  ملل  سازمان  امنیت 
است.  کرده  نگرانی  ابراز  ایران«  سوی  از 
مانند  سعودی  رسانه های  گزارش  به 
الشرق االوسط و الحدث، امارات متحده عربی 
در نامه به شورای امنیت سازمان ملل درباره 
آنچه »نقض توافق هسته ای)برجام( از سوی 
ایران« خوانده شده »ابراز نگرانی« کرد. در 
حالی که امارات متحده عربی برای عضویت 
عنوان  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
عضو غیر دائم این شورا بین سال های ۲۰۲۲ 
تشدید کرده  را  تحرکات خودش  و ۲۰۲۳ 
است این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس 
ایران به شورای  با موضوع برجام و  نامه ای 
رسانه ها،  گزارش   طبق  کرد.  ارسال  امنیت 
نگرانی  نامه  این  در  عربی  متحده  امارات 
خودش را درباره نقض برجام از سوی ایران 
ابراز نگرانی امارات متحده عربی  ابراز کرد. 
در شرایطی مطرح شده که این کشور طی 
غیرقانونی  مواضع  با  همنوا  اخیر  سال های 
از  امریکا و عربستان سعودی درباره برجام 
خروج واشنگتن از این توافق حمایت کرده 
است. پیش از این نماینده عربستان سعودی 
ریاض  بود که  اعالم کرده  در سازمان ملل 
ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  خواستار 
در  چین  و  روسیه  با  باره  این  در  و  است 

ارتباط است.

فرار پمپئو از شورای امنیت! 

 تهدید جدید امریکا علیه ایران درباره گزینه نظامی
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با  تصفیه  هیات  میرساند  شرکت  این  محترم  اعضای  اطالع  به 
توجه به ماموریت خود درنظر دارد با اعضای خود اعم از طلبکار و 

بدهکار تسویه حساب نهایی انجام دهد.
علی ایحال با در دست داشتن مدارک مالی و سجلی و عضویتی 

خود به آدرس تعاونی در ساعات اداری مراجعه نمایید.

پروژه  بعثت  بلوار  اکرم  رسول  بلوار   -  ۶ فاز   پرند 
کیان صنعت بلوک a - واحد ۸

هیات تصفیه تعاونی مسکن جامعه 
ورزشکاران ایرانیان 

اطالعیه

موسوی در پاسخ به هوک: تهدید واقعی منطقه 
حضور مخرب و بی ثبات کننده آمریکا است

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات برایان هوک 
گفت: گزینه نظامی روی میز آمریکایی ها گزینه کپک زده ایست که 

سال هاست روی میز روسای جمهور متوهم آمریکا خاک می خورد.
در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس  سید   
واکنش به اظهارات برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و 
مأموریت تفرقه افکنانه اش به کشورهای منطقه و تهدیدات وی علیه 
ایران، مطالب بی ارزش گفته شده از سوی وی را بی پایه و اساس 

دانست و بشدت محکوم و رد کرد.
تالش  با  همزمان  هوک  برایان  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
محدودیت های  تمدید  موضوع  اساس  بی  توجیه  برای  مذبوحانه 
تسلیحاتی، از گزینه نظامی در مورد ایران صحبت می کند؛ گزینه ای 
کپک زده که سال هاست روی میز رؤسای جمهور متوهم آمریکا خاک 

می خورد.
موسوی اضافه کرد: سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران در بخش 

نظامی کاماًل مشخص و ماهیت این برنامه ها کاماًل دفاعی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تاکید کرد: تهدید واقعی منطقه 
حضور مخرب و بی ثبات کننده آمریکا، تبدیل منطقه به پایگاه های 
نظامی و جلوگیری از پیشرفت و توسعه منطقه به دلیل تفرقه افکنی 
و ایجاد هراس بمنظور فروش آسان تولیدات صنایع نظامی این کشور 

است.
موسوی در ادامه اظهار داشت: مادامی که مقامات آمریکا هر چند به 
گزاف از روی میز بودن گزینه نظامی علیه ملت ایران سخن می گویند 
و خروج خود از منطقه را به تأخیر می اندازند، جمهوری اسالمی ایران 
از هیچ تالش مشروعی برای تقویت بنیه نظامی خود با تکیه بر توان 
داخلی دریغ نخواهد کرد و این امر را حق مسلم خود در دفاع از منافع 

هیات مدیره تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران ایرانیانملی ایرانیان می داند.



اقتصاد
اخبار

مشترکان برق بهارستانی بدون مراجعه به اداره 

برق خدمات خودرا از منزل پیگیری کنند

به گزارش اتفاق روز علی مهر بخش رییس اداره برق بخش بوستان گفت: 
اقتصاد کشورمان می آفریند  در  را  فراوانی  فواید  کاغذی سوو  قبوض  حذف 
ودر کارهای روزمره مردم صرفه جویی مشود و اطالعات مربوط به مصرف و 
صورت حساب برق مصرفی مشترکین به صورت الکترونیکی در اختیار مردم 
قرار می گیرد ومشترکان بهارستان درچند روش به منظور دریافت شماره تلفن 
همراه مشترکان برای ارسال قبوض پیامکی در نظر گرفته شده است. وی 
افزود:اداره برق در جهت ارائه خدمات به مشترکان وتسریع در وصول مطالبات 
وعدم مراجعه حضوری به این اداره با ساخت برنامه و اپلیکیشن برق برای ارائه 
خدمات همچون پرداخت قبوض، اطالع از آخرین مصرف، قطع ووصل، تغییر 
تعرفه ،درخواست و خدمات اشتراک بدون مراجعه به اداره برق تغییر وضعیت 
کنتور ودیگر خدمات غیر حضوری با خیال راحت از اشتراک های خود باخبر 
می شوند وبه منظور رفع مشکل مشترکینی که از شناسه قبض اشتراک خود 
مطلع نمی باشند ویامشترکینی که بیش از یک اشتراک دارند راه کارهای 
مختلفی پیش بینی گردیده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 1- با 
ارسال پیامک شماره بدنه کنتور ساختمان به همراه 3* به سرشماره 500 
شود  می  پیامک  متقاضیان  جهت  اشتراک  قبض  شناسه  شماره   040121
یادآوری می گردد مشترک با ارسال شناسه قبض به سرشماره فوق پیامک 
آخرین قبض را دریافت و ارسال شناسه قبل به همراه ستاره 1 به صورت دوره 
بر روی همان شماره همراه قبوض را دریافت می نماید 2 - با مراجعه به سامانه 
sappa.ir در صورت داشتن شناسه قبض از منوی استعالم قبض برق و در 
صورت نداشتن شناسه قبض با استفاده از منوی استعالم بدون شناسه قبض 
از طریق مختلف از قبیل شماره بدنه کنتور، شماره اشتراک، رمز رایانه، شماره 
همراه اول،..... می تواند شناسه قبض خود را به دست آورد 3 - نصب اپلیکیشن 
خدمات غیر حضوری شرکت با نصب این برنامه میتوانید خدمات غیر حضوری 

شرکت از دیگر امکانات فراوان و ضروری آن بهره مند شوید.

 داده های رسمی و مشاهدات میدانی نشان 
اخیر  هفته های  و  روزها  طی  که  می دهد 
قیمت برنج با شیب نسبتا تندی به سمت 
این محصول  بازار  و  افزایش حرکت کرده 
استراتژیک با اختالالتی روبه رو شده است.

جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که 
آنها  قیمت  که  اساسی  کاالی   ۹ بین  از 
به  نسبت  کاال  قیمت شش  شده،  بررسی 
بیشترین  و  داشته  افزایش  ماه  فروردین 
افزایش قیمت نیز مربوط به برنج پاکستانی 
افزایش  است.  بوده  یک  درجه  باسماتی 
از  شده  اعالم  نرخ های  بر  بنا  که  قیمتی 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  سوی 
 تولیدکنندگان طی یک ماه اخیر برای برنج 
ایرانی حدود 2 هزار و ۷00 تومان و برای 
پاکستانی،  برنج  از  اعم  وارداتی  برنج   انواع 
هزار    3 حداقل  حدود  تایلندی  و  هندی 
ابتدا  قیمت ها  باالرفتن  این  است.  تومان 
کشورهای  از  عمدتا  که  وارداتی  برنج  از 
شبه قاره هند به ایران صادر می شوند، آغاز 
شد و در ادامه به محصول دسترنج شالیکار 
 ایرانی رسید، اما در برخی موارد مشاهدات 
نشان می دهد که برنج خارجی تا سه برابر 
هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. این 
مطابق  که  است  حالی  در  قیمتی  جهش 
ابتدایی امسال،  آخرین آمارها طی دو ماه 
143 هزار تن برنج وارد کشور شده است 
دالر  میلیون   12۶ معادل  آن  ارزش  که 
بوده است. مقایسه آن با ارقام سال گذشته 
ماه  دو  در  برنج  واردات  که  نشان می دهد 
ابتدایی امسال به لحاظ ارزشی ۷3 درصد و 
از منظر وزنی ۶۸ درصد منفی شده است.

در مورد این افزایش قیمت دالیل مختلفی 
بیان می شود. »حذف ارز دولتی«، »محدود 
کردن واردات از سوی دولت« و »سودجویی 
برخی از تجار« مهم ترین دالیلی است که 
برنج  و  وارداتی  برنج  قیمت  افزایش  برای 
دست اندرکاران  می شود.  مطرح  داخلی 
می کنند  تصریح  برنج  تولیدکنندگان  و 
وجود  قیمت  افزایش  این  برای  دلیلی  که 
ارز  با  برنج  واردات  اگرچه  چراکه  ندارد، 
دولتی متوقف شده است، اما در عمل هنوز 
واردات با دالر 4200 تومانی از سوی برخی 
حال  این  با  می شود.  انجام  واردکنندگان 
دولت تا سقف یک میلیون تن اجازه واردات 
را داده است، اما ارزیابی ها نشان می دهد که 
در سال های اخیر بیش از یک میلیون تن 
برنج وارد کشور شده است.   اما در تازه ترین 
تصمیم، سخنگوی گمرک اعالم کرده است 
که تعرفه واردات برنج برای کاهش قیمت 
این کاال در بازار، به 4 درصد کاهش یافته 

است. تا سال گذشته تعرفه واردات برنج 2۶ 
این  افزایش قیمت  به دلیل  اما  بود؛  درصد 
کاال در بازار یک ماه پیش عوارض برنج تا 

10 درصد پایین آمد.
افزایش قیمت برنج؛ از شایعه تا واقعیت

انجمن  رئیس  شایق،  علیزاده  جمیل  اما 
با  گفت و گو  در  برنج  تولیدکنندگان 
سه  داستان  کرد:  اظهار  »دنیای اقتصاد« 
وارداتی کذب  برنج های  قیمت  برابر شدن 
آن هم  دلیل  است،  و شایعه پراکنی  محض 
قدر  هر  دارند  قصد  عده ای  که  است  این 
کنند.او  وارد  برنج  می خواهد  دل شان  که 
محدودیت  ایجاد  برای  دولت  دلیل  درباره 
امروز  دولت  داد:  توضیح  برنج  واردات  در 
شده  قائل  محدودیت  برنج  واردات  برای 
بهار  در  است که  این  دلیل آن هم  است، 
خیلی  فصول   ۹۹ بهار  و   ۹۸ بهار   ،۹۷
تابستان  و  داشتیم  پرآبی  نظر  از  خوبی 
مناطق  در  هم  پُرآفتابی  و  خوب  خیلی 
و  آفتاب  هم  یعنی  افتاد؛  اتفاق  شالیکاری 
سطح  همچنین  داشتیم.  فراوان  آب  هم 
زیر کشت که به کمتر از 500 هزار هکتار 
به ۶00  اکنون  بود،  در کل کشور رسیده 
سطح  بنابراین  است.  برگشته  هکتار  هزار 
اجازه  آمده و حتی دولت  باال  برنج  کشت 
داده که در خوزستان هم کشت برنج انجام 
ایالم،  استان های  در  حال حاضر  در  شود. 
کهگیلویه، لرستان، چهارمحال و بختیاری 
برنجکاری های بسیار خوبی انجام می شود. 
در اصفهان هم زاینده رود پُر آب است، برای 
تولید می شود.  برنج  همین در حاشیه  آن 
به دلیل  نیز  بلوچستان  و  سیستان  در 
بارندگی هایی که اتفاق افتاد، سطح کشت 

به شرایط قبل بازگشته است.
شایق با بیان اینکه سطح کشت برنج  داخلی 
خیلی خوب است و شرایط آب و هوایی  هم 
به گونه ای بوده که میزان تولیدمان را باال 
برده است، گفت: سال ۹۸ از رقم تولید 2 
میلیون و 100 هزار تن به 2 میلیون و 400 
برای  اگر  دولت  رسیدیم.  تولید  تن  هزار 
این  به  می کند  ایجاد  محدودیت  واردات 
دلیل است که نیاز کشور در سال 3 میلیون 
تن برنج است، دو میلیون و 400 هزار تن 
را کشاورز تولید کرده و بنابراین کسری مان 
اجازه  حداکثر  دولت  است.  تن  هزار   ۶00
در  است،  داده  را  تن  میلیون  یک  واردات 
حالی که در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ خیلی 
بیشتر از یک میلیون تن برنج وارد کشور 
شد. به این دلیل اصال کسری برنج نداریم.

درباره  برنج  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
حذف ارز دولتی برنج و اثر آن بر قیمت برنج 
وارداتی گفت:  ارز دولتی برنج از دو سال 

پیش حذف شد، اما اینکه برخی بعد از آن 
هم ارز دولتی گرفته اند، آن را نمی دانم. البته 
تصور نمی کنم در سال ۹۹ دولت بخواهد به 
کسی ارز دولتی بدهد، چون قادر به انجام 
این کار نیست. وی ادامه داد: از وقتی گفته 
شد که دالر 4200 تومانی به واردات برنج 
داده نمی شود و باید از دالر نیمایی استفاده 
بازار  در  نوسان  ایجاد  برای  بهانه ای  شود، 
برنج فراهم شد. خیلی از افرادی که ادعای 
تغییر ارز وارداتی برنج را دارند، همچنان با 
همان ارز دولتی برنج وارد می کنند، بنابراین 
این گونه نیست که همه واردکنندگان با ارز 
آزاد یا نیمایی برنج وارد کرده باشند، هنوز 
برخی از افراد از سهمیه که از قبل داشته اند 
با دالر 4200 تومانی برنج وارد کرده اند. از 
 4200 دالر  حذف  که  عده ای  دیگر  سوی 
تومانی برای برنج را بهانه قرار داده بودند، 
از دولت درخواست کردند که تعرفه واردات 
برنج را از 1۶ درصد به 10 درصد برساند. از 
سوی دیگر باید توجه کنیم قیمت جهانی 
را  آنها  مختلف  کشورهای  که  برنج هایی 
صادر می کنند اعم از هند، پاکستان، ویتنام، 
 اروگوئه و... نزولی شده است. اگر قیمت هایی 
ببینیم  را  فائو منتشر می شود  از سوی  که 
قیمت   که  می شویم  موضوع  این  متوجه 
آمده  پایین  دنیا  در  صادراتی  برنج های 
است. همچنین وقتی تعرفه از 1۶ درصد به 
به  زیادی  کمک  یعنی  می رسد  درصد   10
تصریح کرد:   است.شایق  برنج شده  واردات 
اگر کسی فکر می کند که تعرفه برنج کاهش 
یابد، ارز دولتی هم تخصیص داده شود وبعد 
اشتباه  کامال  می شود،  ارزان  وارداتی  برنج 
می کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج 
با اشاره به یکی دیگر از اختالالت بازار برنج 
گفت: مساله دیگر اختالط برنج است، یعنی 

برنج ایرانی مرغوب با برنج خارجی مخلوط 
می شود. این کار با برنج خارجی که شبیه 
برنج داخلی است انجام می شود. وقتی برنج 
خارجی با تعرفه 10 درصدی و دالر دولتی 
و تسهیالت دیگر وارد می شود، خیلی راحت 
با برنج ایرانی مخلوط می شود و به اسم برنج 

ایرانی به خریدار فروخته می شود.
دو دلیل افزایش قیمت برنج

داخلی  بازرگانی  کمیسیون  رئیس  نایب 
از  پیش  گفت:  رابطه  همین  در  ایران  اتاق 
این برنج با دالر 4200 تومانی وارد می شده 
قرار  و  تغییر می کند  است. وقتی سیاستی 
برنج تخصیص داده  به  نیمایی  ارز  می شود 
شود، قبل از آن باید آن قدر پشتوانه داخلی 
قوی شود و انبارها و سیلوها را پر کنند که 
فروغان  خسرو  نشود.  وارد  بازار  به  لطمه 
»دنیای اقتصاد«  با  گفت و گو  در  گران سایه 
اظهار کرد: باید بعد از ایجاد پشتوانه داخلی 
به آهستگی قیمت ها افزایش پیدا می کرد، 
اما این اتفاق رخ نداد. این اقدام باعث شد 
ارز  که اختالف قیمت ارز 4200 تومانی و 
نیمایی بر واردات برنج تاثیر بگذارد. اشتباه 
انجام  بازار  تنظیم  کارگروه  در  که  دیگری 
برنج  واردات  شد،  گفته  که  بود  این  شد، 
و  می شود  تولید  ایرانی  برنج  که  زمانی  در 
می خواهد وارد بازار شود،ممنوع است. اعالم 
این ممنوعیت باعث ایجاد تنش و احساس 
کمبود در بازار شد. اما در حال حاضر یکی 
از مهم ترین نقاط ضعف اساسی بازار برنج، 
اطالعات مربوط به این بازار است. تا زمانی 
شکل  بازار  مولفه های  از  دقیقی  شبکه  که 
نگیرد، دولت نمی تواند در تنظیم بازار آن با 
موفقیت عمل کند. عدم برآورد دقیق میزان 
تولید همواره دولت را در تعیین میزان دقیق 

واردات با مشکل مواجه ساخته است.

رونمایی از دو عامل جهش قیمت برنج 
در هفته های اخیر

گزارش

افزایش 33/6 درصدی اجاره بهاء در بهار امسال

قیمت جهشی مسکن داغ بردل مستاجران گذاشت

مستاجرانی که در بهار امسال قرارداد خود را تمدید کردند، مجبور شدند 
برای تمدید قرارداد خود 33/۶ درصد به مبلغ اجاره قبلی اضافه کنند.

 به گزارش اتفاق روز، براساس آمارهای مرکز آمار ایران، مستاجرانی که در 
بهار امسال قرارداد خود را تمدید کردند، مجبور شدند برای تمدید قرارداد 

خود 33/۶ درصد به مبلغ اجاره قبلی اضافه کنند.
 قابل ذکر است دولت اخیرا این میزان را برای شهر تهران تا 25 درصد و 
برای کالن شهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد 

تعیین کرده است.
و  راه  وزارت  و  مرکزی  بانک  اخیر  گزارش  هم  اساس  همین  بر 
شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به 1۹ میلیون تومان 
رسیده است. و قیمت فعلی مسکن نسبت به سال 13۹1 بالغ بر ۶.۸۶ 

برابر رشد کرده است و به عبارتی، 5۸۶ درصد گران شده است.
 این در حالی است که قیمت مسکن در مدت هشت  سال دولت های 
نهم و دهم 4.۷5 برابر شد. در سال 13۸3 متوسط قیمت هر مترمربع 
آپارتمان در تهران 5۸4 هزار تومان بود که در سال 13۹1 به 2 میلیون 

و ۷۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
 بر این اساس در طول هشت سال دولت های نهم و دهم قیمت مسکن 

4.۷5 برابر شده است و به عبارت دیگر 3۷5 درصد گران شده است.

قیمت خودرو، تعمیرکاران را هم به 
گرانفروشی مبتال کرد! 

 خرید قطعات خودرو می تواند یک روند ترسناک باشد.
بنا بر این گزارش، اکثرا افراد پس از پایان تعمیر خودرو یک فاکتور دریافت 
می کنند که گویی حتی به زبان خارجی نوشته شده است و در نهایت مجبور 

هستند این فاکتور را قبول کنند و مبلغ را واریز می کنند.
 مشتریان از افزایش قیمت دستمزد تعمیر خودرو گالیه دارند. 

گاهی حتی برخی ادعا دارند که هزینه تعویض قطعه از خرید قطعه گران تر 
آب می خورد که باعث شکایت این دسته از افراد شده است، به طوری که 
برخی می گویند هزینه تعمیر خودرو برای برخی از قطعات گاهی می تواند از 

ارزش خودرو فراتر رود.
این  صابون  است!  گرفتاری  اول  تازه  می شود،  که خراب  که خودرو  زمانی   
گرفتاری به تن بیشتر صاحبان خودرو خورده  است؛ از گرفتاری پیدا کردن 
قطعه اصل برای جایگزین کردن با قطعه خراب تا دستمزد هایی که گاه باید 

بابت تعمیر بپردازید.

اجرای بیش 1000میلیارد پروژه آبی در جنوب غرب 
استان تهران 

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران با اشاره به اجرای 1۷ پروژه 
آبی در شهرستان های بهارستان ، رباط کریم و بهارستان گفت: یکهزار و 115 
میلیارد ریال اعتبار این پروژه ها در جنوبغربی استان تهران است که نشان از 

توجه ویژه نظام و دولت به نناطق جنوبی استان تهران دارد .
اتفاق روز از بهارستان؛ سیدعلی لدنی نژاد در نشست خبری به  به گزارش 
مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با خبرنگاران ، اظهارداشت: 2 هزار 
و 400 کیلومتر شبکه توزیع در شهرستان های جنوبغرب با ظرفیت 125 

میلیون مترمکعب آب رسانی به شهرها و روستاها انجام می شود.
وی با اشاره به وجود 10۷ مخزن ذخیره آب شرب در شهرهای جنوبغربی 
های  خانه  تصفیه   ، شهری  فاضالب  حوزه  در  کرد:  تصریح   ، تهران  استان 
شهرستان های رباط کریم ، پرند و بهارستان در دست احداث است که 2۶ 

درصد مشترکین این شهرستان ها به فاضالب شهری متصل شده اند 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران با بیان اینکه خط 
الغدیر 2 از دو محل تصفیه خانه شماره ۶ غرب تهران و سد ماملو تغذیه خواهد 
شد بیان کرد: بزرگترین پروژه آبرسانی خط الغدیر 2 است که با اعتباری بالغ 
بر 400 میلیارد تومان در در اجرا است و شهرستان بهارستان و پرند از آب 
شرب با کیفیت آن بهره مند خواهند شد .لدنی نژاد همچنین اظهار داشت: 
تامین آب پایدار یکی از برنامه های شرکت آب و فاضالب استان تهران برای 
مناطق جنوبغربی استان است که با جدیت پروژه های آن در دست اجرا است.

وی با تاکید بر حفظ کیفیت آب شرب در شهرهای جنوبغربی استان تهران ، 
افزود: کیفیت آب و سالمتی مردم جزو خط قرمز شرکت آبفا بوده و از تمام 

ظرفیت های شرکت برای بهبود آن استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران گفت: در حال حاضر 
3۷ پروژه در شهرهای جنوبغرب با اعتباری بالغ بر 5 هزار و ۶33 میلیارد ریال 

فعال است که نشان از کار بزرگ در حوزه آبی است.
لدنی نژاد با اشاره به سوبسید ۷00 تومانی دولت در هر لیتر آب شرب برای 
مردم بیان کرد: قیمت تمام شده تولید هر لیتر آب شرب بیش از 1300 تومان 
است که در این بین دولت بیشار هزینه ها را لز طریق سوبسید پرداخت می 
کند. وی در پایان با اشاره به جمع آوری ۹ هزار و ۶15 انشعابات غیرمجاز و 
تخلفات آبی در یکسال گذشته خاطرنشان کرد: پساب های تصفیه شده در 
شهرهای جنوبغرب استان تهران دارای کیفیت باالیی هستند که امیدواریم 
کشاورزان و شهرداری ها به جای استفاده از منابع آبی زیرزمینی و آب شرب 

از پساب تصفیه خانه ها برای مصارف خود استفاده کنند.

3

 معاون وزیر راه : وام نوسازی بافت فرسوده

 3۵0 میلیون تومان شد/صدور پروانه رایگان است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از افزایش سقف تسهیالت نوسازی 
بافت فرسوده در تهران تا 350 میلیون تومان خبر داد و گفت: صدور 

پروانه در بافت های فرسوده رایگان است.
مهدی عبوری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 100 هزار 
اقدام ملی  راستای طرح  از 400 هزار واحدی که در  واحد مسکونی 
مسکن، ساخت آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی شده، 
در بافت فرسوده و محالت هدف بازآفرینی شهری قرار دارد که این 
100 هزار واحد از محل تسهیالت تبصره ای و به صورت خود مالکی در 

سراسر کشور احداث می شود.
بانک عامل بخش  امروز 2۷ هزار نفر به شعبات  تا به  ادامه داد:  وی 
مسکن در سراسر کشور معرفی شده اند و با 12 هزار و ۶0 نفر از آنها، 

بانک عامل، قرارداد منعقد کرده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: بانک عامل، قسط اول 
این تسهیالت را به حساب مشموالنی که با آنها قرارداد به امضا رسانده، 

واریز کرده است تا بخشی از ساخت و ساز را آغاز کنند.
وی یادآور شد: علت وجود فاصله زیاد بین این 12 هزار نفری که با 
بانک عامل عقد قرارداد کرده اند تا 2۷ هزار نفر معرفی شده به بانک 
مذکور این است که بانک عامل بخش مسکن، قسط اول تسهیالت را 
پس از اتمام پیشرفت 20 درصدی فرآیند ساخت و ساز، به حساب 
این معنا که پس  به  بافت فرسوده واریز می کند؛  متقاضیان نوسازی 
اتمام عملیات  و  پروانه ساختمانی، شروع عملیات ساختمانی  از اخذ 
فونداسیون، ساخت و ساز به مرحله 20 درصد می رسد که بانک عامل 
بخش مسکن، قسط نخست تسهیالت نوسازی بافت فرسوده را واریز 

می کند.
وام شخصی سازی واحدهای فرسوده در تهران؛ 100 میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف وام پرداختی به متقاضیان 
نوسازی بافت فرسوده گفت: این تسهیالت در سراسر کشور متفاوت 
است؛ به این صورت که در تهران، »کالنشهرها و مراکز استان ها« و 

شهرهای زیر 200 هزار نفر، رقم تسهیالت اعطایی، مختلف است.
به گفته عبوری، در تهران برای آن دسته از متقاضیانی که می خواهند 
به  اقدام  مالکی،  خود  صورت  به  و  کنند  دریافت  را  تسهیالت  این 
و  نرخ سود ۹ درصد  با  تسهیالت  تومان  میلیون  کنند، 50  نوسازی 
50 میلیون تومان هم تسهیالت نوسازی بافت فرسوده با نرخ سود 1۸ 
درصد دریافت می کنند؛ همچنین 40 میلیون تومان هم تسهیالت 4 
درصد به آن دسته از متقاضیانی که خواهان دریافت وام ودیعه مسکن 
برای انتقال به مسکن اجاره ای در مدت زمان تخریب و نوسازی ملک 

مسکونی خود هستند، پرداخت می شود.
تهران؛ 350  در  حرفه ای  سازندگان  برای  فرسوده  بافت  نوسازی  وام 

میلیون تومان
وی ادامه داد: اگر سازنده حرفه ای بخواهد نوسازی واحدهای مسکونی 
فرسوده را انجام دهد، در تهران تا 250 میلیون تومان به سازنده حرفه ای 
که گواهی ماده 4 را داشته باشد و آئین نامه مبحث 1۹ مقررات ملی 
ساختمان را رعایت کند، اعطا می شود؛ این سازنده می تواند تا سقف 
100 میلیون تومان هم از محل اوراق تسهیالت مسکن که بانک عامل 
بخش مسکن پرداخت می کند، استفاده کند که مجموعاً تا 350 میلیون 

تومان سقف این وام افزایش پیدا می کند.
اعطایی  تسهیالت  سقف  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
نوسازی بافت فرسوده در کالنشهرها و مراکز استان ها که به سازنده 
حرفه ای پرداخت می شود، 230 میلیون تومان است، گفت: در شهرهای 
برای سازندگان  بافت فرسوده  نوسازی  نفر، تسهیالت  زیر 200 هزار 

حرفه ای، 140 میلیون تومان تعیین شده است.
یک دهم واحدهای فرسوده مشمول طرح ملی مسکن در تهران است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: از 100 هزار واحدی 
که بر اساس برنامه اقدام ملی قرار است به نوسازی بافت های فرسوده 
تعلق بگیرد، سهمیه تهران 10 هزار واحد بود که تا کنون همه این 10 

هزار متقاضی به بانک عامل معرفی شده اند.
شهرداری پروانه نوسازی بافت فرسوده را رایگان می دهد / هزینه های 

نظام مهندسی ها با 50 درصد تخفیف
عبوری در خصوص اینکه برخی متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی، 
از عدم همکاری شهرداری ها در خصوص اعطای رایگان این پروانه ها، 
گالیه مندند، اظهار داشت: در بافت ها و مناطق هدف در تهران، صدور 
با  نامه ای  تفاهم  همچنین  است؛  رایگان  کاماًل  ساز  و  ساخت  پروانه 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به امضا رسانده ایم که بر اساس 
آن 50 درصد از هزینه های طراحی، نظارت و اجرای ساخت و ساز در 
در  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان های  از سوی  که  فرسوده  بافت 

استان ها دریافت می شود، کسر خواهد شد.

کاهش قیمت خودروها با افزایش داخلی سازیصنعت
با  داریم  و تجارت گفت: قصد  معاون وزیر صنعت، معدن 
افزایش ساخت داخلی، وابستگی صنعت خودروسازی را به 
این کار، قیمت ها هم  با  از کشور کاهش دهیم که  خارج 

کاهش می یابد.
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  بیات  امیر 
صنعت  وابستگی  داخلی،  ساخت  افزایش  با  داریم  قصد 
خودروسازی را به خارج از کشور کاهش دهیم که با این 

کار، قیمت ها هم کاهش می یابد.
یک  شبکه  خبری 21  بخش  تحریریه  در  با حضور  بیات 
سیما با اشاره به اینکه کشور در بخش خودروسازی، سال ها 

در تالش است و دولت های مختلف از قطعه سازان داخلی، 
تالش  خودروساز ها  و  دولت ها  افزود:  اند،  کرده  حمایت 

کردند قطعه سازی را افزایش دهند.
وی با اشاره به تولید خودرو k132 در ایران خودرو اضافه 
کرد: حدود ۹2 درصد این خودرو داخلی سازی شده است 
و ۸ درصد آن از خارج وارد می شود که تالش می کنیم این 

۸ درصد هم داخلی سازی شود.
بیات گفت: تحریم ها فرصتی را برای صنعت خودرو فراهم 

کرده است تا وابستگی خود را به خارج قطع کند.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره 

به اینکه قرارداد هایی با مشارکت 3۶ سازنده برای اجرای 55 
طرح بسته شده است، افزود: حجم این قراردادها, 12۶0 
میلیارد تومان است که ساالنه کاهش ارزبری ۶۶ میلیون 

یورویی را خواهد داشت.
کمک  دائمی،  نمایشگاه های  وجود  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگی در متعادل سازی نیاز ها و تولید است افزود: اکنون 
نمایشگاه های دائمی داریم و قصد داریم این نمایشگاه ها را 
برای صنایع مختلف در بخش فوالد و لوازم خانگی ایجاد تا 
برقرار  تعادل  نیازمندی های کشور،  تولیدکنندگان و  میان 

کنیم.

ایران خودرو در  مدیرعامل گروه صنعتی 
پیامی دهم تیرماه روز ملی صنعت و معدن 
صنعتی  تولید  عرصه  فعاالن  همه  به  را 
کشور، معدن کاران به ویژه همکاران کوشا 
تولید  مختلف  بخش های  در  تالش گر  و 
خودرو، تبریک گفت و به ضرورت پیروی 
از راهبردهای نوین در جهت تحقق جهش 
مقیمی  فرشاد  پیام  کرد.در  تاکید  تولید 
عرصه  فعاالن  است  ضروری  است:  آمده 
تولید  با هدف  و  رویکرد  تغییر  با  صنعت 
در ساز  توسعه  به  نسبت  محور،  صادرات 
و کارهای تولید و نوسازی زیرساخت های 
الزم با هدف ارتقای کیفی محصوالت ارایه 

شده در بخش  های مختلف تالش کنند.
متن کامل این پیام به این شرح است:

تیر  دهم  روز  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
ملی  روز  به  مزین  ایام  تقویم  در  که  ماه 
صنعت و معدن است، اغتنام فرصت تقدیر 
که  است  تالش گرانی  همه  از  قدردانی  و 
صادقانه اهتمام خود را مصروف تولید در 
صنعت  به ویژه  کشور  مختلف  بخش های 
همگی  به  را  روز  این  کرده اند.  معدن  و 
منان  از خداوند  کرده  تبریک عرض  آنها 
آرزومندم.  برایشان  بهروزی  و  سالمتی 
تبریک و تهنیت ویژه این روز را به همه 
عرصه  در  که  می کنم  تقدیم  همکارانی 
فعالیت  بلند  همتی  با  خودرو  صنعت 
می کنند تا چرخ های تولید خودرو به رغم 

مصائب و مشکالت پرشمار اقتصادی حاکم 
بر کشور همچنان بچرخد و بیم بازماندن 
این چرخ از حرکت، به امیدی جان بخش 
یکی  بین المللی که  بدل شود.تحریم های 
از کانون های هدف آن، صنعت خودروی 
شرکای  بدعهدی  همچنین  و  بود  کشور 
خارجی صنعت خودروی ایران در مقطعی 
کوتاه موجب وقفه  و کاهش سرعت تولید 
عرصه  جهادگران  و  رادمردان  اما  بود، 
همکاری  و  خالقیت  با  کشور،  صنعت 
ضمن  گلوگاه  این  از  عبور  با  توانستند، 
و  آبرو  جدید،  فرصت های  آوردن  فراهم 
کسب  کشور  صنعتی  تولید  برای  اعتبار 
کنند و در تعامل با مراکز دانشی و فناوری 
تخصص  توان  از  بهره مندی  همچنین  و 
ارزشمند در  ارایه دستاوردهای  با  داخلی 
این عرصه، چشم انداز امیدبخش و روشن 
برای صنعت کشور ترسیم کنند.بی شک با 
عبور از این تالطم ها حاال می توان با اعتماد 
یافته  ارتقا  روحیه ای  و  تر  بیش  نفس  به 
به دنبال فتح قله های دیگر بود. توفق در 
پایه ای  و  پله  تولید  داخلی سازی  امر 
برای تولید صادرات محور است. حاال که 
صنعت کشور توانسته  است دستاوردهای 
ارزشمندی در داخلی سازی تولید داشته 
باشد، شایسته است با تغییر رویکرد و با 
به  نسبت  محور،  صادرات  تولید  هدف 
توسعه در ساز و کارهای تولید و نوسازی 

زیرساخت های الزم با هدف ارتقای کیفی 
بخش  های  در  شده  ارایه  محصوالت 
اقدام  مختلف تالش کند.بی تردید چنین 
مهمی نیازمند حمایت جدی دولت به ویژه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای رفع 
واحد های  نوسازی  و  احیا  تولید،  موانع 
صنعتی با جلب مشارکت و تعامل بخش 
است،  دانشگاهیان  و  نخبگان  خصوصی، 
سایه  در  تولید«  »جهش  تحقق  چراکه 
این همکاری و حمایت امکان پذیر خواهد 
بود. ضمن این که تالش گران عرصه صنعت 
نیز ضروری است در توسعه تولید و توجه 
به ساخت داخل و  تقویت آن، همچنین 

تولید قطعات وارداتی با تکیه بر توانمندی 
نیرو های مستعد و پرتالش داخلی، از هیچ 
دیگر،  عبارت  به  نورزند؛  دریغ  کوششی 
خود  تالش  بخش ها  همه   است  ضروری 
را برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد 
انگیزه و امید در جامعه به کار گیرند، تا 
بوم  و  مرز  و  ملت  این  حق  در  دشمنی  
ناکام بماند.در پایان ضمن قدردانی مجدد 
از همه تالش های انجام شده، فرارسیدن 
دهم تیرماه که مصادف با روز ملی صنعت 
و معدن است را به همه آن ها که که در 
ارتقای افتخار صنعت کشور سهمی دارند، 

تبریک می گویم.

پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت روز صنعت و معدن:

صنعتگران در دوران تحریم ها، آبرو و اعتبار تولید کشور بوده اند
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اجتماعی
خبر

پاسخ به برخی سؤاالت در خصوص 
کرونا و تکالیف مدارس در سال آینده

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش به برخی 
سؤاالت مطرح شده در خصوص" کرونا و تکالیف مدارس 

در سال آینده" پاسخ داد.
در پی طرح سواالتی در خصوص کرونا و تکالیف مدارس 
در سال آینده با پیگیری های این مرکز، معاونت آموزش 
این خصوص  در  ابهام  هرگونه  رفع  راستای  در  ابتدایی 

پاسخ سؤاالت مطروحه را ارائه کرد.
برگزاری جلسات آموزش اولیا در کانال تخصصی اولیا در 
شبکه شاد و تبیین موضوع و نحوه همکاری و آموزش 
امن  از  اطمینان  و  بهداشتی  پروتکل های  ارسال  اولیا، 
بودن مدارس جهت آموزش معلمان، مربیان بهداشت و 
مدیران مدارس، طراحی سامانه صدای اولیا در اپلیکیشن 
شاد به منظور ارتباط مستمر و استفاده از همکاری آن ها 
در راستای ایجاد نقش آموزشی و راهبری پروتکل های 
و  جدید  آئین نامه های  تصویب  درخواست  و  بهداشتی 
به منظور  عالی  شورای  در  مختلف  شرایط  با  متناسب 
ایجاد فرصت های جدید آموزشی در صورت عدم حضور 
دانش آموزان در مدارس ازجمله تدابیر اتخاذشده در این 

موضوع است.
ارائه مدرک و برگزاری امتحانات برای دانش آموزانی که 

در مدرسه حضور ندارند
ارزشیابی  ماهیت  به  توجه  با  ابتدایی  آموزش  دوره  در 
کیفی – توصیفی و با استفاده از مواد مندرج درآئین نامه 
ارزشیابی کیفی – توصیفی از آموخته های دانش آموزان 
آموزگاران  توسط  یادگیری   – آموزش  فرآیند  طی  در 

ارزشیابی به عمل می آید.
ایمن سازی  و  تجهیز  به منظور  الزم  اعتبار  تخصیص 
مدارس و در مرحله دوم رعایت فاصله ایمنی با حضور 
۵۰ درصدی دانش آموزان به صورت روزهای زوج و فرد 
تهیه زیرساخت مناسب  پیشنهاد شده است. همچنین 
محسوب  اقدامات  اهم  از  مجازی  آموزش های  برای 

می شود.
با توجه به کمبود فضا و نیروی انسانی در آموزش ابتدایی 
برگزاری کالس ها در ایام هفته به صورت یک روز درمیان 
تأکید  مورد  اولیا  هم یاری  و  هدایت  با  تکالیف  انجام  و 
است همچنین تهیه زیرساخت مناسب برای آموزش های 

مجازی از اهم اقدامات محسوب می شود.

قوه  بخش های  همه  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
تا  کنند  آفرینی  نقش  تحول  در  باید  قضاییه 
جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، 
احساس  قضاییه  قوه  در  همکاران  و  مسئوالن 

کنند که تحول در حال ایجاد است.
 آیت  اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با تبریک دهه کرامت و میالد 
به  توجه  داشت:  اظهار  )ع(  رضا  امام  خجسته 
فرهنگ رضوی و رفتار کریمانه، مردمی بودن 
ویژه مستضعفن  به  مردم  کار  از  گره گشایی  و 
توجه  مورد  باید  عدالت طلبی  و  حق جویی  و 
دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسالمی 

باشد.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از رهبر فرزانه انقالب 
و رهنمودهای حکیمانه و الزم االتباع ایشان به 
قضاییه،  قوه  هفته  در  قضایی  عالی  مسئوالن 
خاطرنشان کرد که فرامین و حمایت های مقام 
همه  برای  قضایی  دستگاه  از  رهبری  معظم 

اجزای قوه قضاییه مسئولیت  آور است.
میدان  در  نباید  قضایی  مسئول  هیچ 

تحول خواهی غایب باشد
رئیسی »تحول خواهی« را نخستین مسئولیت 
گفت:  و  دانست  قضاییه  قوه  های  بخش  همه 
خواهی  تحول  میدان  در  نباید  مسئولی  هیچ 
غایب باشد و همه اجزای قوه قضاییه باید در 

این امر خطیر نقش آفرینی کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که پیگیری سند 
به وضع  تبدیل وضع موجود  تا  قضایی  تحول 
مطلوب با قوت ادامه خواهد داشت، متذکر شد: 
همکاران  و  استانی  و  ستادی  مسئوالن  همه 
دستگاه قضا در تمام بخش ها باید کاری کنند 
قضاییه  قوه  در  رفتارها  و  رویکردها  تغییر  که 

برای مردم کاماًل ملموس باشد.
مبارزه با فساد مقطعی و تشریفاتی نیست

معظم  مقام  تأکید  مورد  دومین محور  رئیسی 
و  کرد  عنوان  فساد  با  قاطع  مبارزه  را  رهبری 
قضاییه  قوه  در  فساد  با  مبارزه  رویکرد  افزود: 
و  نیست  اعالمی  و  تشریفاتی  و  امری مقطعی 
اقداماتی که دادسراها و دادگاه ها در رسیدگی 
به پرونده های فساد انجام می دهند، به صورت 

مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه این نکته را هم به همکارانش 
در دستگاه قضا متذکر شد همانطور که مقام 
با  مبارزه  جریان  در  فرمودند،  رهبری  معظم 
مفاسد و رسیدگی به پرونده های فساد باید حق 

و عدالت در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها 
و اقدامات مراجع قضایی مالک باشد.

رئیسی با تأکید بر این که مبارزه با فساد تضمین 
کننده سالمت نظام اداری در کشور است، الزمه 
قضایی  نظام  سالمت  به  توجه  را  مبارزه  این 
و  دانست  اصالح گر  و  نظارتی  نهادی  به عنوان 
خاطر نشان کرد: نباید از حفظ و ارتقاء سالمت 

دستگاه قضایی غفلت شود.
رئیس قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه 
قضا توصیه کرد کوچک ترین تخلف و فساد در 
سیستم قضایی را بزرگ تلقی کرده و نسبت به 
آن با قاطعیت عکس العمل نشان دهند و تأکید 
کرد: اگر بخواهیم مبارزه با فساد موفقیت آمیز 
باشد، باید سالمت دستگاه قضایی از درون نیز 

حفظ و تضمین شود.
اجازه نمی دهیم احدی به گزارشگران فساد و 

ناهیان از منکر تعرض کند
از  حمایت  و  مردم  به  توجه  درباره  رئیسی 
گزارشگران فساد و ناهیان از منکر به عنوان یکی 
از فرامین مقام معظم رهبری به دستگاه قضا، 
به ناهیان از منکر اطمینان داد هر گاه مانع از 
بروز یا تداوم انجام منکری شدند، از سوی قوه 

قضاییه پشتیبانی خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که 

دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا و 
اعالم مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی 
و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد احدی 

متعرض آنها شود.
رئیسی با اشاره به بخشنامه ای که سال گذشته 
نهادی  مردم  های  سازمان  از  حمایت  برای 
پیشبرد  در  را  قضایی  دستگاه  که  شد  صادر 
همکاران  از  دهند،  می  یاری  مأموریت هایش 
قضایی خواست که به این بخشنامه که سازوکار 
مشارکت های مردمی بر اساس قانون را تبیین 

کرده، اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید و تولیدگران 
را از دیگر برنامه های دستگاه قضا در چارچوب 
رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان و تأکید 
کرد: هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشور نباید 
در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای دچار توقف 

و تعطیلی شود.
رئیسی با تقدیر از زحمات همکارانش در سراسر 
هزاران  احیای  موجب  گذشته  که سال  کشور 
واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی 
این روند در سال  لزوم تداوم جدی  بر  شدند، 
جاری نیز تأکید کرد و گفت: حفظ اشتغال و 
رونق و جهش تولید، به طور جدی در دستور 

کار همه بخش های قوه قضاییه قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
افزایش  و  بازار  نابسامان  وضعیت  به  اشاره  با 
در  قیمت ها  گسیختگی  لجام  گفت:  قیمت ها 
بازار مسکن به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل 
و  انقالبی  اقدام  شرایط  این  اصالح  و  نیست 

جهادی مسئوالن امر را می طلبد.
توجهی  بی  از  قضا  دستگاه  رئیس  انتقاد 

چندساله به بازار مسکن
یادآوری مجدد مسئولیت دولت در  با  رئیسی 
افزود:  بازار،  بر  نظارت  و  قیمت گذاری  تسعیر، 
بی  و  غفلت  مورد  سال  چندین  مسکن  بازار 
توجهی بود و حاال که قرار است اقدامی برای 
کنترل وضعیت شود، باید کارها جدی و جهشی 
تا هر چه زودتر مشکالت مردم برطرف  باشد 

شود.
تحوالت  به  سخنانش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
بر  تأکید  با  و  زد  گریزی  هم  اروپا  و  آمریکا 
این که امروز برای همه عالم روشن شده آمریکا 
ادعاهای  و  انسان  حقوق  ناقض  بزرگ ترین 
حقوق بشری غربی ها پوشالین است، تصریح 
برابر عدالت خواهی و  کرد: نظام استکباری در 
حق طلبی مردم آمریکا و اروپا سیاست سرکوب 
را در پیش گرفته است تا فریاد آنها را در نطفه 

خفه کند.

مبارزه با فساد امر مستمر و پیگیرانه است

و  با دیوارهای کهنه  خانه  های قدیمی 
آجری همه و همه یک چیز را می گویند، 
زمین  با  بارها شنیده ایم  فرسوده.  بافت 
لرزه تنها چند ریشتری، این خانه  های 
آجری بسیار قدیمی فرو خواهند ریخت.

در سال  های اخیر با رخ دادن زلزله  های 
پیاپی در بیشتر نقاط کشور، بحث مقاوم 
سازی بافت فرسوده بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است. در این گزارش به 
این موضوع و چالش های پیش روی آن 

پرداخته می  شود.
فرسوده  های  بافت  مساحت  میزان 

وحیدیه
اثر  بر  بناهایی که  بافت فرسوده یعنی، 
جابه جایی  جوی،  تأثیرات  زمان،  گذر 
نامطلوب  و  نامناسب  نگهداری  و  زمین 

دچار افت کیفی شده اند.
پژوهش های  مرکز  گزارش  اساس  بر 
مجلس، حدود ۱۲۷ هزار بافت فرسوده 
و ناپایدار در کشور وجود دارد که حدود 
مابقی  و  فرسوده  بافت  هکتار  هزار   ۷۲
شهر  سهم  هستند.  ناپایدار  بافت های 
وحیدیه بیش از ... هکتار بافت فرسوده 

شهری است.
شهرسازی،  و  راه  مسئولین  گفته  به 
متوسط عمر ساختمان باید حداقل ۱۰۰ 
سال باشد، حال آنکه بیش از ۵۰ درصد 
کمتر  فرسوده،  بافت  های  ساختمان  
موضوع  این  دارند.  قدمت  سال   ۳۰ از 

مناطق  این  ساکنان  که  می دهد  نشان 
ساختمان  ملی  مقررات  و  مشخصات 
رعایت  خود  سازهای  و  ساخت  در  را 

نکرده اند.
چالش های بازسازی بافت های فرسوده

بافت ها،  این  بازسازی  موضوع  اولین 
طبق  است.  آن  ساکنان  مالی  وضع 
های  بافت   ساکنان  اغلب  پژوهش ها، 
جامعه،  درآمد  کم  اقشار  را  فرسوده 
از  مطمئناً  افراد  این  می دهند.  تشکیل 
تا  امکانات مالی الزم برخوردار نیستند 
بتوانند خانه  های خود را نوسازی کنند. 
حتی اگر تسهیالتی نیز برای این کار در 
نظر گرفته شود، این قشر از جامعه توان 
قیمت  افزایش  ندارند.  را  آن  پرداخت 
مصالح، معضل دیگری است که گریبان 

گیر ساکنان این بافت ها شده است.
وحیدیه  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
در گفتگو با خبرنگار اتفاق روز، معتقد 
است که با وجود آنکه دولت تسهیالت 
۹ درصدی به ساخت و ساز در مناطق 
فرسوده پرداخت می کند اما واقعیت آن 
ساخته  امالک  افزوده  ارزش  که  است 
شده در این مناطق با مناطقی تجاری 
گذاران  و سرمایه   نیست  محاسبه  قابل 
ارزش  با  مناطق  در  می دهند  ترجیح 
به  بیشتر سرمایه دگذاری کنند،  افزوده 
اضافه آن که در محیط مسکونی برخی 
به  کاربری مسکونی  فرسوده  مناطق  از 

آن  و ساکنان  پیدا کرده  تغییر  تجاری 
به جای واحدهای مسکونی عالقه مند به 

ساخت بافت تجاری هستند.
در  اجتماعی  آسیب های  افزایش 

بافت های فرسوده
به گفته جرم شناسان، بافت  های قدیمی 
نقاط،  از  برخی  در  جمعیت  ازدحام  و 
می تواند هر محله ای را به مکانی جرم 
خیز تبدیل کند. کارشناسان و مسئوالن 
که  معتقدند  ارقام  و  آمار  به  استناد  با 
بافت  های فرسوده به محلی برای انجام 
فسادهای اخالقی، آسیب های اجتماعی 

و جرم و جنایت تبدیل شده اند.
و  علوم  واحد  در  که  تحقیقی  مطابق 
شهر  فرسوده  بافت  روی  بر  تحقیقات 
فقر  میزان  بین  قوی  رابطه  تهران، 
فرهنگی، فقر اقتصادی، کیفیت سکونت 

آسیب های  میزان  با  مهاجرت  میزان  و 
اجتماعی مانند اعتیاد، خشونت رفتاری، 

انحراف جنسی و دزدی وجود دارد.
دیگر  مزایای  جمله  از  اشتغال  ایجاد 
به  است.  فرسوده  های  بافت  نوسازی 
گفته رییس شورای اسالمی وحیدیه: به 
طور حتم اگر بخش نوسازی بافت  های 
فرسوده در این شهر فعال شود، حدود ۵ 
هزار شغل در سال فعال می  شود و این 
باعث رونق اقتصاد در منطقه است که 
ایده محکم  تر  برنامه و  با  باید  بنابراین 

این رویکرد پیگیری شود.
وی بیان داشت : همانگونه که مسئولین 
معتقد هستند برای توسعه و بازآفرینی 
شهری در بافت  های فرسوده، عالوه بر 
پرداخت وام به مشوق  های دیگری نیز 

نیاز است.

بافت های فرسوده شهر وحیدیه نیازمند توجه ویژه

حدود ساعت ۹ شب سه شنبه خبر رسید 
در  اطهر  سینا  کلینیک  در  آتش سوزی 
افتاده  است  اتفاق  قدس  میدان  نزدیکی 
انفجارهای مهیبی رخ داد.  از آن  و پس 
درحالی که گزارش های اولیه حاکی از آن 
بود که کسی در این حادثه کشته نشده  
است، رسیدن آتش نشان ها به طبقه پنجم 

ابعاد واقعی فاجعه را روشن کرد.
انفجار سینا اطهر

به گزارش اتفاق روز به نقل از شرق، یک 
روز بعد از انفجار مهیب در کلینیک سینا 
مسئوالن  از  نفر  چهار  تهران،  در  اطهر 
این کلینیک و یک پزشک که در صحنه 
حضور داشتند، بازداشت و سپس با وثیقه 
آزاد شدند و تحقیقات برای روشن شدن 
جزئیات دقیق حادثه که به مرگ ۱۹ نفر 

منجر شد، آغاز شده  است.
متهِم  فرد  چهار  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
این ح مالک ساختمان، رئیس کلینیک 
تأسیسات  رئیس  و  او  اجرائی  معاون  و 
هستند. یک پزشک که در محل حادثه 
دلیل  به  گذشته  روز  نیز  داشت  حضور 
درگیری با مأموران داشت بازداشت شده 

بود که او نیز آزاد شد.
اکثر افرادی که در این حادثه جان خود 
متخصص  پزشکان  داده اند،  دست  از  را 
طبقه  در  که  بودند  عمل  اتاق  کادر  و 
مخصوص جراحی حضور داشتند. دو نفر 
از آنها زوجی هستند که تکنیسین اتاق 
عمل بودند و اجساد آنها به طرز دلخراشی 

در کنار هم پیدا شد.
در کلینیک سینا اطهر چه گذشت

حدود ساعت ۹ شب سه شنبه خبر رسید 
در  اطهر  سینا  کلینیک  در  آتش سوزی 
افتاده  است  اتفاق  قدس  میدان  نزدیکی 
انفجارهای مهیبی رخ داد.  از آن  و پس 
درحالی که گزارش های اولیه حاکی از آن 
بود که کسی در این حادثه کشته نشده  
است، رسیدن آتش نشان ها به طبقه پنجم 

ابعاد واقعی فاجعه را روشن کرد.
یکی از آتش نشانان به خبرنگار ما گفت: 
افتاده  اتفاق  پایینی  انفجارها در طبقات 
 بود. از آنجایی که طبقات پایین مخصوص 
و  دندان پزشکی  و  ام آرای  سیتی اسکن، 
خدمات این چنینی بود به ما گفته شد که 
این  تصور  نیست،  این طبقات کسی  در 
بود که کشته ای هم در این حادثه نبوده  
است. هرچند تجربه به ما ثابت کرده بود 
ممکن است دودگرفتگی در طبقات باالتر 
آتش سوزی  وقتی  باشد.  داشته  مصدوم 

شد  مهار  یک ساعت ونیم  حدود  از  بعد 
لکه گیری  برای  اکسیژن  کپسول های  با 
رسیدیم  که  پنجم  طبقه  به  و  رفتیم 
متوجه شدیم چه اتفاقی رخ داده است. 
با اینکه صدای درخواست کمک شنیده 
می شد اما متوجه شدیم بیشتر کسانی که 
از  را  در طبقه پنجم هستند، جان خود 
دست داده اند. ما بالفاصله بی سیم زدیم 
و وضعیت را گزارش دادیم و درخواست 
نیروی امدادی کردیم. بیشتر کسانی که 
در این طبقه گیر افتاده بودند، جان خود 
را از دست داده بودند. علت آن هم این 
زیرین  طبقات  از  دود  و  حرارت  که  بود 
به طبقات باال رفته و باعث خفگی و در 
جزئی  سوختگی های  هم  موارد  بعضی 
وضعیتی  فوتی ها  از  بسیاری  بود.  شده 
داشتند که نشان می داد احتماال در حال 
کمک به یکدیگر بوده اند، اما دود امانشان 

نداده بود.
این آتش نشان گفت: به هم ریختگی داخل 
نشان  بستری  بخش  و  عمل  اتاق های 
راه  به دنبال  قربانیان  از  بسیاری  می داد 
کپسول  به دنبال  شاید  و  بودند  فراری 
اکسیژن بودند برخی هم در لحظات آخر 
زمین  به  و  انداخته  وسیله ای  به  دست 
از  ناشی  لرزش  همچنین  بودند.  افتاده 

انفجار هم همه جا را به هم ریخته بود.
ساختمان  با  انفجار  این  اینکه  درباره  او 
گفت:  داشت،  تفاوتی  چه  پالسکو 
آن  از  بخشی  فرونریخت؛  ساختمان 
منفجر شد. در پالسکو افرادی از همکاران 
و  بودند  کرده  گیر  هم کف  طبقه  در  ما 
زیاد  حرارت  به دلیل  به طورکامل  سازه 
فروریخت. حرارت هم به دلیل مواد قابل 
اشتعال بسیار زیادی بود که در پالسکو 
بود اما در این ساختمان اوال سازه بسیار 
اینکه  دوم  است،  پالسکو  از  کوچک تر 
و  بود  انفجار  دلیل  به  بیشتر  تخریب 
خوشبختانه کل ساختمان فرونریخت. اگر 
بسیار  قربانیان  فرومی ریخت  ساختمان 
بیشتر بودند و ممکن بود حتی به عابران 

نیز صدمات شدیدی وارد شود.
لحظه لحظه مرگ را تجربه کردیم

یکی از مصدومان این حادثه که لحظات 
در  هنوز  و  گذاشته  پشت سر  را  سختی 
در  آنچه  درباره  می برد،  به سر  شوک 
شوهرم  گفت:  گذشت،  کلینیک  داخل 
بود  قرار  و  بود  بستری  کلینیک  آن  در 
جراحی  برای  داشتیم  شود.  جراحی 
آماده می شدیم که یک باره صدای انفجار 

را  همه جا  لحظه  یک  در  آمد.  شدیدی 
بمب است،  فکر کردیم  اول  دود گرفت. 
از  تا  رساندیم  دستشویی  به  را  خودمان 
پنجره به بیرون بپریم؛ بعد دیدم نمی شود 
چون طبقه پنجم بود. انفجار دوم اتفاق 
افتاد شیشه ها خرد شد. همه وسایل خرد 
شد درها بسته شد و بوی دود و صدای 
جیغ همه جا را برداشت. آینه و روشویی 
افتاد. ما چند  و در کنده شد و روی ما 
در  بودیم.  افتاده  گیر  دستشویی  در  نفر 
کمک  و  می کشیدیم  جیغ  و  می زدیم 
می خواستیم. صدای »یاحسین یاحسین« 
داد  می شنیدیم.  را  پرستارها  و  دکترها 
می زدیم و کمک می خواستیم ولی کسی 
دقیقه  از چند  بعد  نمی داد.  را  ما  جواب 
صدا قطع شد ما فقط جیغ می کشیدیم 
نگران  می کردیم.  کمک  درخواست  و 
چند  ساعت  دو  از  بعد  بودم  شوهرم 
آوردند.  بیرون  را  ما  و  آمدند  آتش نشان 
همه صورتم خون بود جایی را نمی دیدیم. 
سراغ شوهرم را گرفتم، گفتند خبر ندارند 
تا اینکه او را در بیمارستان دیدم. او هم 

زخمی شده بود.
یک دست فروش، ناجی چند  گرفتارشده

نزدیکی  در  که  دست فروشی  جوان 
بود،  اجناسش  فروش  حال  در  کلینیک 
آتش سوزی  و  انفجار  مشاهده  محض  به 
این  رفت.  گرفتارشدگان  کمک  به 
از  که  ویدئویی  گفت وگویی  در  جوان 
داشتم  گفت:  شد،  پخش  صداوسیما 
انفجار  صدای  که  می فروختم  را  وسایل 
مهیب  خیلی  انفجار  دومین  شنیدم.  را 
بود. به سمت کلینیک که سر چرخاندم، 
فریاد  و  جیغ  حال  در  خانم  چند  دیدم 
می کردند.  کمک  درخواست  و  هستند 
کسی کمکشان نرفت. من تصمیم گرفتم 
خودم کمک کنم. طبقه به طبقه شیشه ها 
را شکستم و باال رفتم و بعد هم آنها را به 
سمت پشت بام بردم تا امدادگرها بیایند. 
هم  را  بچه  که  بود  همراهشان  هم  بچه 
نجات دادیم. بعد خودم همان طور که باال 

رفته بودم، پایین آمدم.
شهروند دیگری که در همسایگی کلینیک 
زندگی می کند، گفت: من پشت بام بودم 
که این اتفاق افتاد. داشتم کولر را درست 
می کردم. یک دفعه صدای مهیبی شنیدم 
نوری که متصاعد شد، از سمت کلینیک 
بود. به فاصله یک ربع صدای انفجار دوم 
آمد که بسیاربسیار شدیدتر بود. هم زمان 
انفجار  بلند شد. شدت  صدای جیغ هم 

دوم به حدی بود که شیشه های خانه من 
هم شکست. بالفاصله به خیابان رفتم و 
دیدم درخت های کنار کلینیک هم آتش 
گرفته و کامال سوخته و تبدیل به زغال 

شده اند.
گمانه زنی ها درباره علت حادثه

هرچند در ابتدا گزارش شد احتماال مواد 
رادیواکتیو که مصارف پزشکی دارد، علت 
این حادثه بوده  است اما دکتر حریرچی، 
ادعا  این  رد  بهداشت ضمن  وزیر  معاون 
گفت: این مرکز پزشکی هسته ای نبوده  
ام آرآی  می داد،  ارائه  که  خدماتی  و 
هیچ کدام  در  که  بوده  سیتی اسکن  و 
بسیار  و  نمی شود  استفاده  خاص  مواد 
معمولی است. این مرکز کلینیک دی بود. 
و  کلینیک های دی جراحی های محدود 
کوچک را می توانند انجام دهند. به همین 
جراحی  مرکز  پنجم  طبقه  هم  دلیل 
محدود بوده و متأسفانه اکثر کسانی که 
کشته شدند هم کادر درمان و پزشکان 

متخصص و جراح بودند.
انفجار احتماال گاز هلیوم  او گفت: علت 
و کپسول های اکسیژن بوده که در محل 

نگهداری می شده است.
هرچند در ابتدا گفته می شد اتصالی در 
اصلی  علت  کلینیک  این  برقی  سیستم 
حادثه  است اما بررسی های بازپرس ویژه 
قتل چیز دیگری را نشان می دهد. او به 
خبرنگاران گفته  است برای مشخص شدن 
تیم  نظر  منتظر  باید  حادثه  دقیق  علت 

کارشناسی بود.
یعنی  حادثه،  این  احتمالی  علت  دیگر 
سرایت  و  اکسیژن  کپسول  یک  انفجار 
فعال  نیز  دیگر  کپسول های  به  آتش 
و  کارشناسان  آنچه  است.  نشده  تأیید 
روی  جنایی  دادسرای  کشیک  بازپرس 
که  است  این  هستند،  متفق القول  آن 
استاندارد  کپسول ها  نگهداری  محل 
نبود و انفجارهای شدید رخ داده به دلیل 
بوده  استاندارد  نگهداری  عدم  همین 
 است. اما علت اولیه انفجار و آتش سوزی 
دیگر  همچنین  نیست.  مشخص  هنوز 
احتمالی آتش سوزی که نشت گاز  علت 
نشده  تأیید  فعال  نیز  بود  شده  عنوان 
است. همچنین بررسی ها نشان می دهد 
قدیمی  اطهر  سینا  کلینیک  ساختمان 
است و داخل آن تغییرات زیادی کرده تا 
به کلینیک تبدیل شود. آن طورکه گفته 
شده این ساختمان پله اضطراری نداشته 

است.

روایت تکان دهنده 
شاهدان عینی از 
فاجعه کلینیک سینا

خبر

۶۰ درصد فوتی های رانندگی غرب 

تهران در ۹۹ نقطه اتفاق می افتد

رییس پلیس راهور غرب استان تهران گفت: ۹۹ نقطه 
شناسایی  پایتخت  غرب  شهری  معابر  در  حادثه خیز 
درصد   ۷۰ و  فوتی ها  درصد   ۶۰ از  بیش  که  شده 
مصدومیت های ناشی از سوانح رانندگی در این نقاط 

اتفاق می افتد.
سرهنگ حامد محمودی افزود: بیشترین مشکل نقاط 
تاریکی، کمبود روشنایی در برخی  حادثه خیز شامل 

محورها و نبود پل های هوایی و زیرگذر است.
در  جراحت ها  و  تلفات  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی 
راکبان  به  مربوط  تهران  استان  درون شهری  سوانح 
الزام  با  پیاده است، تصریح کرد:  عابران  و  موتورسوار 
ایمنی می توان  از کاله  به استفاده  راکبان موتورسوار 

میزان تلفات و شدت جراحت ها را به حداقل رساند.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
باشد  حادثه خیز  نقاط  رفع  باید  شهرداری  ها  اولویت 
اما تاکنون اقدام موثری برای رفع این نقاط از سوی 

متولیان امر صورت نگرفته است.
حادثه خیز  نقاط  رفع  برای  داشت:  اظهار  محمودی 
»انوشیروان محسنی  با حضور  راهبری  استان جلسه 
مسئولیت  و  تشکیل  تهران  استاندار  بندپی« 
سازمان های مختلف مشخص شد تا با همکاری پلیس 
راهور اقدامات موثر و کیفی در راستای کاهش سوانح 

انجام شود.
سوانح  و  ترافیک  عمده  بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رانندگی در غرب استان تهران اتفاق می افتد، تصریح 
کرد: توان مالی برای رفع نقاط حادثه خیز در برخی از 
شهرهای غرب استان وجود ندارند و این اعتبارات باید 

از سوی سازمان های متولی تامین شود.
شهرهای اسالمشهر و شهریار طی سال گذشته دارای 

بیشترین سوانح رانندگی بوده است.
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دستور  به  گفت:  کشور  وزیر  معاون 
تصرفات  شناسایی  کشور  وزیر 
انجام  خزر  دریای  اراضی  غیرقانونی 
شد و ۱۸۰ کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر 
درصد   ۲۰ معادل  خزر  ساحلی  نوار 
نوار ساحلی خزر در تصرف غیرقانونی 

برخی دستگاه ها است.
دین پرست  بابک  گزارش،  این  بر  بنا 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  و  مقاومتی 
اظهارداشت: یکی از برنامه های امسال 
در  و  راکد  تولیدی  واحدهای  احیای 
برنامه های  که  بانک هاست  تملک 
خاصی در این باره خواهیم داشت. در 
مسئوالن  که  آن طور  گلستان  استان 

و  تولیدی  واحد   ۱۰۴ می گویند 
اقتصادی در تملک بانک ها قرار دارند 
که باید در مدت ۱۰ روز این واحدها 

تعیین تکلیف شوند.
معاون وزیر کشور بیان داشت: دولت 
شغل  هزار   ۹۵۴ ایجاد  امسال  برای 
استان  سهم  که  کرده  پیش بینی  را 
گلستان ۳۳ هزار فرصت شغلی است. 
۸۳ طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی 
تالش  دستگاه ها  همه  شده  و  مطرح 
کنند برش های استانی را از وزارتخانه 
گام  آن  اجرای  مسیر  در  و  دریافت 

بردارند.
دین پرست افزود: قرار است مهمترین 
قالب  در  استان ها  اقتصادی  گره های 

۳۱  پروژه در کشور پیگیری شود که 
گردشگری  طرح  گلستان  استان  در 

آشوراده مطرح شده است.
تمام  نیمه  واگذاری طرح های  به  وی 
پروژه  هزار   ۸۷ گفت:  و  کرد  اشاره 
که  دارد  وجود  کشور  در  نیمه تمام 
تکمیل آنها ۸۰۰ هزار میلیارد تومان 
و  یک هزار  امسال  دارد.  نیاز  هزینه 
و  دارد  مشارکت  قابلیت  پروژه   ۷۳۳
سهم استان گلستان ۹ پروژه است و 
انتظار داریم که واگذاری این پروژه ها 

پیگیری شود.
تصرفات  درباره  کشور  وزیر  معاون 
بیان  خزر  ساحلی  اراضی  غیرقانونی 
داشت: از سال گذشته به دستور وزیر 

غیرقانونی  تصرفات  شناسایی  کشور 
انجام شد و ۱۸۰  اراضی دریای خزر 
کیلومتر از ۸۹۰ کیلومتر  نوار ساحلی 
ساحلی  نوار  درصد   ۲۰ معادل  خزر 
خزر در تصرف غیرقانونی دستگاه های 
اجرایی، افراد حقوقی و حقیقی وغیره 
ساحل  تابلوی  نصب  دوران  که  بود 
اختصاصی و ورود ممنوع به سرآمده 

است.
این  از  بخشی  قطعاً  شد:  یادآور  وی 
باید  و  است  انکارناپذیر  تصرفات 
نیروهای مسلح، یگان دریایی، حفاظت 
محیط زیست، بندر،  گمرک، منطقه 
آزاد در این مکان مستقر باشند ولی 

باید شرایط استقرار رعایت شود.

دوران »ساحل اختصاصی« به سرآمد 
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اخبار

آذربایجان غربی رتبه دوم کشور در فعال 

سازی واحدهای صنعتی راکد را کسب کرد

وزارت  گزارش  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
استانها  عملکرد  خصوص  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی گفت: آذربایجان 
راکد  صنعتی  واحد  احیای ۱۰۵  با  گذشته  سال  غربی 
و ایجاد ۱۱۳۱ شغل جدید رتبه دوم کشور را به خود 

اختصاص داد.
با  خبرنگاران  با  گفت  وگو  در  شهریاری  محمدمهدی 
از شغل  و صیانت  اشتغال جدید  ایجاد  اینکه  بر  تاکید 
های موجود از اولویت های جدی استان در سال جهش 
تولید است، افزود: سال گذشته با افزایش ظرفیتی که 
شغل   ۵۰۲۸ از  گرفت،  انجام  صنعتی  واحد   ۷۰ برای 

صیانت به عمل آمد.
وی ادامه داد: سال گذشته با راه اندازی ۹۴ طرح باالی 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیز ۱۷۰۱ شغل ایجاد شد.
مجدد  اندازی  راه  برنامه  اینکه  به  اشاره  با  شهریاری 
واحدهای راکد صنعتی در سال جاری نیز پیگیری می 
شود، تصریح کرد: کمیته های رفع موانع تولید مسئولیت 
تامین  جمله  از  راکد  واحدهای  مشکالت  حل  و  احصا 

سرمایه در گردش را بر عهده دارند.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
درخواست از عموم زائران برای رعایت همه 
نکات بهداشتی تاکید کرد: استفاده از ماسک 
مراحل  کلیه  در  اجتماعی  فاصله  رعایت  و 
عبور  برای  رضوی  مطهر  حرم  در  حضور 

سالمت از این شرایط سخت ضرورت دارد. 
 مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگو با 
آستان نیوز اظهار کرد: بازگشایی حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( موجب سرور و شادی زائران 
متدین  و  مؤمن  مردم  و  عزیز  مجاوران  و 
شهر مشهد شده است و ما از توفیق مجدد 
رضوی  مطهر  بارگاه  زائران  به  خدمتگزاری 

خوشحال هستیم. 
وی افزود: با رعایت نسبتاً مناسب دستورالعمل 
های بهداشتی، زیارت مردم در جریان است 
حرم  در  بهداشتی  نکات  رعایت  وضعیت  و 
نقاط  با  قیاس  در  نسبی  به طور  مطهر هم 
دیگر شهر، وضعیت بسیار مطلوب تری است.

خاکسار قهرودی با ابراز ناخشنودی از شروع 
موج دوم بیماری کرونا تاکید کرد: متاسفانه 
شهری،  نقاط  سایر  در  برخی  توجهی  کم 
موجب وخامت اوضاع شده و وضعیت را به 
حد هشدار باال رسانده است. وی ادامه داد: 
ما به عنوان خادمان مردم در آستان قدس 
ارائه خدمات مستمر به زائران  رضوی برای 
عموم  از  جدی  طور  به  محترم  مجاوران  و 
مردم درخواست می کنیم که در تمام مدت 
زمان تشرف از ساعت ورود تا لحظه خروج و 
استفاده از اماکن حرم مطهر رضوی به رعایت 

نکات بهداشتی اهتمام جدی داشته باشند. 
وی بیان کرد: از زائران عزیر بارگاه ملکوتی 
امام هشتم خواهش می کنیم که از ماسک 

استفاده کنند و فاصله اجتماعی تعریف شده 
را در بخش های مختلف حضور عبادی شان 
نماز  اقامه  زیارت،  از  مطهر  حرم  فضای  در 
جماعت گرفته تا نشستن، حرکت در صحن 
ها و توقف ها بیشتر از آنچه تا امروز رعایت 
به  ملزم  را  و خود  رعایت کرده  می کردند، 

اجرای این نکات بهداشتی کنند. 
کوتاهی  که  ندهیم  اجازه  کرد:  تصریح  وی 
احتمالی در رعایت این نکات به عنوان یک 
وظیفه دینی و اجتماعی، بهانه ای برای ایجاد 
حرم  اداره  وضعیت  در  احتمالی  تغییرات 
مطهر رضوی به وجود بیاورد و این تغییرات 
خدای  و  شرایط  شدن  تر  سخت  موجبات 
برای  ها  محدودیت  دوباره  اعمال  نخواسته 

زیارت زائران و مجاوران را فراهم سازد.
ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
کرد: بنا به اظهارنظر متخصصان امر، درصد 
رعایت مردم مؤمن و متدین ایران اسالمی و 
زائران گرامی  در محدوده حرم منور رضوی 
بسیار بیشتر از دیگر نقاط شهری است. اما 
و  آمده  پیش  دشوار  وضعیت  از  عبور  برای 
تاثیر  از  جلوگیری  و  ها  بهانه  همه  گرفتن 
اعمال فشارها در نحوه مدیریت حرم مطهر، 
باید توجه کامل و صددرصد نسبت به نکات 

بهداشتی انجام بگیرد.    
وی اضافه کرد: همه باید از ماسک استفاده 
کنند و همه باید فاصله اجتماعی را در کلیه 
به  تا  کنند  رعایت  حرم  در  حضور  مراحل 
کنیم.  عبور  سخت  شرایط  این  از  سالمت 
این خواسته ما به عنوان خدمتگزاران مردم 
را  نقاط شهری آن  است که حتی در سایر 
مورد توجه قرار دهند. چرا که رعایت بیشتر 

نکات مورد تاکید در دیگر نقاط شهر موجب 
برقراری شرایط سالم تر و امن تر برای تردد 
حرم  محدوده  در  تر  مطمئن  و  تر  راحت 

مطهر می شود. 
همه  از  داد:  ادامه  قهرودی  خاکسار 
به  توجه جدی  با  که  کنیم  می  درخواست 
اجتماعی، خدمتگزاران  و  این وظیفه دینی 
خودشان را در داخل حرم یاری کنند. نهایت 
امکانات  که  بوده  این  بر  کنون  تا  ما  تالش 
بهداشتی و مواد ضدعفونی را در حرم رضوی 
فراهم کنیم. زائران از لحظه ورود تا حضور 
مواد ضدعفونی  از  ها  بست  و  ها  در صحن 
حاضر  ای  دیده  تعلیم  افراد  کنند،  استفاده 
هستند تا تذکر و راهنمایی های الزم را ارائه 

نیاورده  همراه  ماسک  که  افرادی  به  دهند، 
ولی  اختیارشان می گذاریم  در  ماسک  اند، 
نیازمند همکاری زائران عزیز هستیم که مثل 
همه لوازم شخصی و عبادی، ماسک را همراه 

داشته باشند. 
 وی ابراز امیدواری کرد که با کمک همگان 
حضرت  و  متعال  خداوند  عنایت  و  لطف  و 
برای حضور  ایمنی  و  سالم  شرایط  رضا)ع( 
و زیارت زائران و مجاوران حرم مطهر فراهم 
مستحب  عمل  یک  انجام  خاطر  به  و  شود 
بسیار ارزشمند، خدای ناکرده ما زمینه ساز 
نشویم  بیماری  فعل سنگینی چون سرایت 
به لحاظ شرعی پاسخگو  باید  که به جرات 

باشیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد:

 رعایت نکات بهداشتی در حرم رضوی الزامی است 
اخبار

مترو کرج در اولویت شورای شهر 
قرار دارد

شورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  عمران،  کمیسیون  رئیس 
اسالمی کالنشهر کرج گفت: یکی از اولویت های مهم شورای 
ساله  چندین  انتظار  تا  است  کرج  متروی  تکمیل  پنجم 
شهروندان برای جابه جایی سریع، بدون ترافیک و با هزینه 

مقرون به صرفه در سطح شهر محقق شود.
مهدی حاج قاسمی  با اشاره به وجود تعداد زیادی پروژه 
نیمه تمام در سطح شهر اظهار کرد: طی سال های قبل شاهد 
کلنگ زنی تعدادی پروژه در کرج بودیم که هنوز هم انتظار 

برای تکمیل آنها به پایان نرسیده است.
وی افزود: مردم دیگر از متهم کردن مسئولین به کم کاری 
و بی توجهی نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام خسته 
شده اند و به این نتیجه رسیده اند که گالیه ها و انتقادات آنها 

برای بهتر شدن برخی امور به نتیجه ای نمی رسد.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از پروژه های نیمه تمام 
مهم کرج پروژه قطار شهری است، توضیح داد: بیش از ۱۶ 
سال از آغاز این پروژه می گذشت و تا قبل از آغاز کار شورای 
پنجم متروی کرج تنها ۳۲ درصد رشد داشت ولی در همین 

مدت پیشرفت آن به ۴۲.۵ رسیده است.
وی اضافه کرد: یکی از اولویت های مهم شورای پنجم تکمیل 
برای  ساله شهروندان  انتظار چندین  تا  است  کرج  متروی 
جابه جایی سریع، بدون ترافیک و با هزینه مقرون به صرفه 

در سطح شهر محقق شود.
حاجی قاسمی اظهار کرد: هرچند با توجه به شرایط تحریم 
مالی  منابع  تامین  هستیم  درگیر  آن  با  که  باالیی  تورم  و 
این پروژه ساده نیست ولی با همت جمعی مسئولین عزم 
پروژه  این  تکمیل  تسریع در  و  مناسب  اعتبارات  بر جذب 

شده است.
عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۳۰۰ 
میلیارد تومان برای متروی کرج هزینه شده اظهار کرد: در 
تالشیم در کنار اعتبارات نقدی، بخش دیگری از اعتبارات 
مورد نیاز برای تکمیل متروی کرج را از طریق تهاتر و فروش 

اوراق مشارکت تامین کنیم.
تا  گلشهر  متری   ۴۵ مسیر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
آیت اهلل طالقانی ۸۵ درصد رشد فیزیکی داشته و پیگیریم 

ایستگاه های این مسیر تا پایان سال به بهره برداری برسد.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم: مطالبه گری 

مردم در حوزه محیط زیست اتفاق ارزشمندی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: امروز 
حوزه  در  های جدی  دغدغه  گذشته،  به  نسبت  مردم 
اتفاق  یک  گری  مطالبه  این  و  دارند  زیست  محیط 

ارزشمند است که باید ادامه داشته باشد.
سید رضا موسوی مشکینی در کارگاه آموزشی محیط 
زیست ویژه آموزش دهندگان و کارشناسان نهضت سواد 
آموزی استان قم گفت: همه مردم در یک دهه گذشته 
آثار منفی و زیانبار تخریب طبیعت و محیط زیست را به 

خوبی در جامعه مشاهده کرده اند.
وی با بیان اینکه امروز مردم نسبت به مسائل زیست 
اتفاق  یک  را  آن  دارند،  مطالبه  و  دغدغه  محیطی 
ارزشمند دانست و گفت: چالش ها و معضالت زیست 
محیطی در کشورمان حقیقتا جدی است و همانگونه که 
در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز ذکر شده است، حفاظت 
تلقی  و عمومی  وظیفه همگانی  زیست یک  از محیط 

می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه 
شکل  ما  اندیشه  و  فکر  در  باید  زیست  محیط  حفظ 
با  باید  بگیرد، خاطرنشان کرد: همه مردم و مسؤوالن 
جامعه  سمت  به  تا  کنند  تالش  مشارکت،  و  همدلی 
به مسائل  بعدی  نگاه تک  زیرا  ای پاک حرکت کنند، 

اقتصادی و اجتماعی، آسیب زننده است.
وی در پایان نقش تک تک افراد جامعه در حفظ محیط 
زیست را بسیار مؤثر عنوان کرد و افزود: شهروندان می 
توانند با راهکارهای ابتدایی و با کمترین هزینه ها، از 
گزاف  های  هزینه  تحمیل  و  های جدی  بحران  ایجاد 
جلوگیری کنند و نباید تصور کنیم که یک نفر یا چند 

نفر مؤثر نخواهند بود.
اداره کل آموزش و پرورش  معاون نهضت سوادآموزی 
از  اینکه حفاظت  بیان  با  این جلسه  نیز در  قم  استان 
و  شرعی  قانونی،  ملی،  وظیفه  وظیفه  زیست  محیط 
و  دینی  های  آموزه  در  داشت:  اظهار  ماست،  انسانی 
اخالقی ما نسبت به اهمیت و جایگاه طبیعت و حفظ 
آن  به  باید  که  است  تأکید شده  بسیار  زیست  محیط 

توجه داشته باشیم.
حجت االسالم و المسلمین محمد رضا قاسمی نیا اهمیت 
دانستن و عمل کردن در حوزه محیط زیست را مورد 
توجه قرار داد و گفت: ما باید نسبت به محیط زیست 
احساس تکلیف و مسؤولیت داشته باشیم و آموزش و 
فرهنگسازی در این حوزه خطیر و حساس را در الیه ها 

و سطوح مختلف جامعه با جدیت پیگیری کنیم.

7 پروژه عمرانی و خدماتی در 
تبریز به بهره برداری رسید

با حضور مسئوالن استانی، شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر تبریز، هفت پروژه عمرانی و خدماتی 

توسط شهرداری منطقه دو تبریز افتتاح شد.
این پروژه های عمرانی و خدماتی با حضور شهردار و 
اعضای شورای شهر تبریز افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
یکی  نیشابوری  عطار  خیابان  مسیرگشایی  عملیات 
پنج  در مجموع  که  است  مهم  پروژه های  از همین 
هزار و ۲۰۰متر مربع به فضاهای عمومی شهر افزود. 
این خیابان که با هزینه ای بالغ بر ۳۱۰میلیاردریال 
احداث شده، از ترافیک خیابان گلگشت و خیابان های 

همجوار کاسته است.
همچنین کانال سنگی و شبکه دفع آبهای سطحی 
در ساری زمی و مقابل میدان پلیس در این منطقه با 

اعتبار ۲۰میلیاردریال به بهره برداری رسید.
سطحی  آبهای  دفع  شبکه  ایجاد  و  گذاری  باکس 
مهران رود در حوزه شهرداری منطقه چهار با اعتبار 
۲۰میلیاردریال، احداث کانال سنگی و شبکه دفع آب 
های سطحی و کنترل سیالب کوی سهند ائل گلی 
با اعتبار ۱۱میلیاردریال از دیگر طرح های منطقه دو 

تبریز است که امروز افتتاح شد.
با  میرزا  عباس  پارک  جانبی  تاسیسات  و  نمازخانه 
اعتبار ۳.۵میلیاردریال، تاسیسات بهداشتی آرامستان 
وادی رحمت با اعتبار ۳.۵میلیاردریال و بهسازی و 
ساماندهی پارک سهند با اعتبار سه میلیاردریال سه 
پروژه دیگر خدماتی این منطقه است که مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
این هفت پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال 

احداث شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی 
شهر  طبیعی  میراث  از  صیانت  و  حفظ  گفت: 

سنندج و تپه های آن اولویت دارد.
و  کردستان  استاندار  همراه  به  صادق  فرزانه 
اراضی  و  مناطق  از  استانی  مدیران  از  جمعی 
مشکل،  دارای  تعاونی های  سنندج،  حاشیه 
کوچکه ره ش و طرح بازآفرینی شهری و پیاده 

راه فردوسی بازدید کرد.
وی در این بازدید کردستان و شهر سنندج را 
عنوان  غنی  فرهنگی  و  تاریخی  پیشنه  دارای 
کرد و گفت: هرگونه تغییر و تحولی در حوزه 
مقوله  این  گرفتن  نظر  در  با  باید  شهرسازی 

اجرایی و عملیاتی شود.
صادق، سنندج را دارای محدودیت های خاص 

خود برای توسعه عنوان کرد و افزود: با توجه به 
رشد جمعیت و نیازهای آتی این شهر در آینده 
هر نوع توسعه ای باید با برنامه ریزی انجام شود.

دارای  را  سنندج  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
و  کرد  عنوان  زیبا  های  تپه  و  طبیعی  میراث 
گفت: اولویت در شهر سنندج باید حفظ تپه ها 
خوشبختانه  که  باشد  آن  طبیعی  میراث  و 

استاندار و دیگر مسئوالن استان به این مقوله 
توجه جدی دارند. صادق در ادامه سخنان خود 
سنندج  در  شهری  بازآفرینی  طرح  اجرای  به 
نیز اشاره و خاطرنشان کرد: با اتمام این طرح 
زندگی به کالبد شهر سنندج تزریق خواهد شد 
و تالش خواهیم کرد با برداشتن گام های موثر 

این طرح به سرانجام مطلوب برسد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی: صیانت از 
میراث طبیعی شهر سنندج و تپه های آن اولویت دارد

به گزارش اتفاق روز : غالمرضا صادقی در نشست 
اظهار  قوه قضاییه  به مناسبت هفته  با خبرنگاران 
بهارستان شناسایی  افرادی در شهرستان   : داشت 
شدند که منافع آنها در رابطه با ساخت و ساز است 
که به هیچ عنوان منابع درآمدی شهرداری نباید به 
به  اشاره  با  وی  شود.  تبدیل  جوالنگاه سودجویان 
افزایش حجم ورودی پرونده ها در ارتباط با ساخت 

و ساز غیرمجاز به دادسرای بهارستان بیان کرد: نزاع 
، درگیری ، حریق و حذف پارکینگ در شهرستان 
بیشترین پرونده ها را در ساخت و سازها به خود 
اختصاص داده است . دادستان شهرستان بهارستان 
با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در بهارستان 
در  دخیل  که  افرادی  گفت:  است  شده  اپیدمی 
مقدس  نظام  به  هستند  غیرمجاز  ساز  و  ساخت 

جمهوری اسالمی خیانت می کنند و برخی تبعات 
آن جبران ناپذیر است. صادقی با تاکید بر پیگیری 
در  بهارستان  شهرستان  قضایی  دستگاه  مجدانه 
اظهار کرد:   ، و سازها  پارکینگ در ساخت  تامین 
تخریب  و  ها  عمال جریمه  بهارستان  در  متاسفانه 
ها که تو سط کمیسون ماده ۱۰۰ اعمال می شود 
ادامه  در  نمی شود. وی  اجرا  ها  توسط شهرداری 
و  شهرها  اسالمی  شورای  اعضای  به  کرد:  تصریح 
اولتیماتوم میدهم  بهارستان  روستاهای شهرستان 
با  آنها  ردپای  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  در  که 
و دست  است  پیگیری  در دست  قدرت  و  حدیت 
مفسدان را قطع خواهیم کرد. دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان بهارستان گفت: از تولید کنندگان 
واقعی حمایت می کنیم ولی با تولید کننده ای که 
می  مقابله  کند  سودجویی  تولید  اسم  به  بخواهد 
کنیم و اجازه ساخت و ساز غیرمجاز با نام تولید را 
نمی دهیم. صادقی ضمن هشدار به اقدام غیرقانونی 
برخی تعاونی ها مرتبط با شهرداری ها در خصوص 
مسکن و باغچه ، بیان کرد: عملکرد این تعاونی ها 
رصد و بصورت قانونی پیگیری می شود. وی به ارتقاء 
بهارستان  اداری سیستم قضایی شهرستان  چارت 

تاکید کرد و افزود: شهرستان بهارستان با جمعیت 
بسیار باال نیازمند نیروی انسانی و معاونت ها است 
که در تالش هستیم این مهم تحقق یابد. دادستان 
شهرستان بهارستان با بیان اینکه نارضایتی مردم 
در رسیدگی دادرسی پرونده ها در شهرستان بسیار 
کاهش یافته است ، بیان کرد: در سه ماه نخست 
قابل  افزایش  دادسرا  به  پرونده  ورودی  سالجاری 
توجهی داشته است که رسیدگی به آنها با سرعت 
پایلوت  اجرای  به  صادقی  شود.  می  انجام  خوبی 
تحقیق و بررسی برای جلوگیری از خشنونت ، نزاع 
و درگیری ها در شهرستان بهارستان اشاره کرد و 
گفت: با تالش دادستان و معاونین محترم دادستانی 
استان تهران تحقیقات برای پیشگیری از خشنونت 
ها در بهارستان به صورت پایلوت در استان تهران 
انجام خواهد شد. وی در پایان بیشترین پرونده های 
ورودی به دادسرا و دادگاه شهرستان بهارستان را 
در حوزه های سرقت ، تجاوز به عنف ، آدم ربایی 
، مواد مخدر و خشونت عنوان کرد و افزود: با رصد 
مواد  کیلوگرم  از ۱۲  بیش   پلیس  دقیق  اطالعاتی 
پیش ساخت شیشه از یک باند تولید مواد مخدر در 

البراتوری در بهارستان کشف و ضبط شد.

دادستان بهارستان : ریشه مفسدان را در
ساخت و سازهای غیر مجاز می خشکانیم

پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
و  جسمانی  سالمت  ارزیابی  گفت:  مرکزی  استان 
آمادگی تحصیلی بیش از ۱۱ هزار نوآموز استان از 

۲۱ تیرماه آغاز می شود.
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
و  جسمانی  سالمت  ارزیابی  گفت:   مرکزی  استان 
آمادگی تحصیلی بیش از ۱۱ هزار نوآموز استان از 
۲۱ تیرماه آغاز می شود.علی محمد غالمی  اظهار 
کرد: طرح سنجش دانش آموزان بدو ورود به مقطع 
ابتدایی، از ۲۱ تیرماه سال جاری آغاز می شود و تا 
مهرماه نیز ادامه خواهد داشت، در همین راستا ۱۴ 
پایگاه عمومی و یک پایگاه تخصصی  در نظر گرفته 
شده است.وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته 
بخشی از دانش آموزان مقطع پیش دبستانی در طرح 
 ۵۰ تنها  امسال  نتیجه  در  کردند،  شرکت  سنجش 
درصد از دانش آموزان معادل حدود ۱۱ هزار ۵۰۰ 
نفر سنجش می شوند و بر همین اساس، پایگاه ها نیز 

به  ورود  بدو  نوآموزان  مجموع  است.  داشته  کاهش 
اتباع،  احتساب  با  مرکزی  استان  در  ابتدایی  مقطع 
آموزش  هستند.معاون  نفر   ۸۰۰ و  هزار   ۲۲ حدود 
مرکزی  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی 
پیش  مقطع  برای  سنجش  امسال  اینکه  بیان  با 
است  ممکن  کرد:  تصریح  نمی شود،  انجام  دبستانی 
با شروع سال تحصیلی، دو پایگاه در هر شهرستان 
سنجش دانش آموزان پیش دبستانی را آغاز کنند، 
اما با توجه به شرایط موجود تاکنون تصمیمی در این 
خصوص گرفته نشده است.غالمی با اشاره به اینکه 
از نظر بینایی، شنوایی و  در این طرح دانش آموزان 
هوش توسط کارشناسان و متخصصان مورد سنجش 
این  اجرای  هزینه  کرد:  خاطرنشان  می گیرند،  قرار 
طرح برای هر نوآموز ۴۰ هزار تومان تعیین شده که 
تقریبا ۳۰ درصد دانش آموزان از ۱۰۰ تا ۵۰ درصد 
تخفیف بهره مند می شوند.وی اضافه کرد: در صورتی 
که نوآموز به پایگاه تخصصی ارجاع داده شود، پس 

از سنجش نهایی در این پایگاه، 
مشکل  رفع  برای  وی  تکلیف 
نهایی  آزماینده  در  تحصیلی 
معموال  شد،  خواهد  مشخص 
۹۰ درصد نوآموزان ارجاع شده 
مدارس  به  تخصصی  پایگاه  به 
مدارس  به  تعدادی  عادی، 
به  و حدود دو درصد  استثنایی 
عنوان دانش آموزان تربیت پذیر 
و  معرفی می شوند  بهزیستی  به 
هیچ مدیری حق ثبت نام دانش 
آموزان بدون تاییدیه سنجش را 

ندارد. معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش استان مرکزی بیان کرد: روزانه 
در هر پایگاه ۲۰ نوآموز سنجش می شود که بر اساس 

ثبت نام انجام شده نوبت دهی به آنها انجام می شود.

کرد:  اضافه  مدارس  بازگشایی  خصوص  در  غالمی 
هنوز ابالغ کتبی در خصوص زمان دقیق بازگشایی 
تصمیمات  آخرین  طبق  اما  نشده  دریافت  مدارس 
شهریور   ۱۵ از  مدارس  دولت،  توسط  شده  اعالم 

بازگشایی می شوند.

در استان مرکزی؛ سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
از ۲۱ تیرماه آغاز می شود

چهارشنبه 11 تیر   1399 -هفته دوم

استاندار اردبیل : اجرای بارانداز 
ریلی پارس آباد در سال جاری

مغان  آباد  پارس  ریلی  بارانداز  اجرای  از  اردبیل  استاندار 
در  گلخانه ای  و  کشاورزی  محصوالت  سریع  فروش  برای 
سال جاری خبر داد. اکبر بهنامجو ۱۰ تیر در جریان سفر 
وزیر جهاد کشاورزی به پارس آباد با اشاره به اینکه مساحت 
گلخانه در استان در سال گذشته از ۱۲ هکتار به ۵۰ هکتار 
رسیده است، اظهار کرد: با فعال شدن پروژه های گلخانه ای 
در حال اجرا ۷۰۰ هزار تن به محصوالت کشاورزی افزوده 
می شود که از طریق بارانداز ریلی می تواند به سایر نقاط 
گلخانه ای   شهرک  اردبیل  استاندار  گفته  به  شود.  عرضه 
سایر  در  هکتاری   ۷۰۰ و  پارس آباد  در  هکتاری   ۱۶۰۰
اقدامات توسعه گلخانه ای  از جمله  استان  شهرستان های 
در استان می باشد. وی ادامه داد: سال گذشته در خصوص 
مشترک  صنعتی  شهرک  نیز  و  ریلی  بارانداز  احداث 
توافقنامه هایی با کشور آذربایجان امضا شد.بهنامجو افزود: 
بیشتر سرمایه گذاری ها را بخش خصوصی انجام می دهد، به 
طوری که تسهیالت الزم از محل اعتبارات ملی و استانی 
تامین شده، تسهیالتی  که از محل تبصره ۱۸ از طریق 
بانک کشاورزی برای پروژه ها در نظر گرفته شده است، نیز 
بیان  اردبیل  اختصاص می یابد.استاندار  پروژه ها  این  برای 
کرد: پروژه چهاربانده مغان مسیر پارس آباد به سربند نیز 
در  آن  پیمانکار  و  داشته  اولیه  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳۰
حال اجرای پروژه می باشد. وی اضافه کرد: به دنبال آن 
هستیم تا قطع های را به پیمانکار دیگری داده و عالوه بر 
۳۰ میلیارد فعلی، ۳۰ میلیارد دیگر برای آن جذب و به 

سه راهی سربند برسیم.
بهنامجو گفت: بعد از سه راهی سربند اجرای این پروژه به 

سمت مشگین شهر  ادامه خواهد یافت.



سالمت
خبر

رئیس اداره مراقبت از بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت:کرونا
 ۲تا ۳سال با ما خواهد بود

رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
در  عرفانی،  بود.حسین  خواهد  ما  با  مدت ها  کرونا  گفت: 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، افزود: عالوه بر حفظ 
سالمت خود باید مراقب سالمت جامعه هم باشیم. ما در 
موج اول بیماری کرونا هستیم.وی ادامه داد: در موج اول 
بیماری، دو عامل انتقال دهنده و کنترل کننده بیماری در 
همه گیری کرونا سهیم هستند وقتی عوامل انتقال دهنده 
نسبت به کنترل کننده برتری یابد با موج افزایش روبرو 
نظر  به  کرونا  خصوص  در  کرد:  تصریح  می شویم.عرفانی 

می رسد ۲ تا ۳ سال مهمان ما خواهد بود.
وی با بیان اینکه هنوز درمرحله موج افزایش کرونا هستیم 
افزود: با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مردم در اسفند 
۹۸، این موج کمی مالیم شده بود، اما به دالیل گوناگون 
هستیم.عرفانی  کرونا  موج  شدن  افزایشی  شاهد  دوباره 
گفت: بازگشت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید همراه 

با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.
کنیم  پیدا  دسترسی  مؤثر  واکسن  به  اگر  داد:  ادامه  وی 

احتمال گذر از پیک کووید ۱۹ پدید می آید.
عرفانی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال کاهش سرعت 
کاهش  از  متأثر  بیماری  عوارض  کاهش  بیماری،  انتشار 
کاهش  اثر  در  مبتالیان  تعداد  کاهش  انتشار،  سرعت 
عوارض و در نهایت کاهش زمان پاندمی کرونا هستیم و 
در این راه باید تمامی مردم همکاری الزم و کامل را با ما 

داشته باشند.
وی در خصوص بازگشایی استخرها، افزود: اگر یک استخر 
امکان  با حفظ فاصله مشخص  با حجم و تراکم معین و 
پذیرش افراد را دارا باشد و بتواند تماس نزدیک افراد را 

کنترل کند، می تواند از انتقال بیماری جلوگیری نماید.
رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیردار وزارت بهداشت 
در خصوص استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتالء به 
باال  سرایت  میزان  با  نوپدید  بیماری  کرونا  گفت:  کرونا، 

است، اولویت استفاده از ماسک برای افراد بیمار است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، گفت: 
شاخص مدت زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای 
به  را  کرونا  ویروس  انتقال  خطر  تواند  می  محیط 

صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
با اشاره به تصمیم ستاد ملی مقابله   علیرضا زالی، 
ماسک  از  استفاده  شدن  اجباری  بر  مبنی  کرونا  با 
در تجمعات، اظهار داشت: در کالنشهر تهران مراکز 
افراد  فیزیکی  حضور  و  ترددها  با  متناسب  تجمع 

قابلیت تعریف دارد.
وی با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع 
کرونا درناوگان حمل و نقل عمومی، افزود: مشخصاً 
بیشترین بخش تجمعی در شهر تهران مربوط به مترو 

و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی می شود.
و  ادارات  بزرگ،  های  فروشگاه  خرید،  مراکز  زالی، 
مراکزی که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام 
می دهند را از دیگر مراکز پرتردد و پرتجمع تهران 
دانست و خاطرنشان کرد: به طور کلی شاخص مدت 
زمان حضور افراد، میزان تراکم و فضای محیط می 
تواند خطر انتقال ویروس کرونا را به صورت تصاعدی 

از فردی به فرد دیگر افزایش دهد.
با  تهران  کالنشهر  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
بیان اینکه طبق آخرین مطالعات جهانی استفاده از 
ماسک می تواند به شکل قابل توجهی از انتقال کرونا 
بکاهد، گفت: آمار بیانگر این مطلب است که استفاده 
از ماسک می تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص 

رصد وضعیت اپیدمی در جامعه است اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی 
باره  این  در  داد:  توضیح  شوند،  می  تلقی  جمعیتی 
هنوز اجماع جهانی وجود ندارد، در برخی کشورها بر 
اساس شیوه نامه عدد ۳، برخی ۵ و در برخی کشورها 

این عدد به سقف ۲۰ نفر نیز می رسد.
زالی با بیان اینکه در کشور ما با کمک از اساتید همه 
گیر شناسی می توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی 
دست یابیم تاکید کرد: این عدد درمورد فضاهایی که 

شرایط مواج دارند، تجمعات خطر آفرین حدود ۲۰ 
نفر است. البته، در برخی کشورها با توجه به شرایط 
بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه تر اعمال می 

شود و به عدد سه نفر نیز می رسد.

زالی عنوان کرد؛

خطر انتقال ویروس کرونا در چه شرایطی 
تصاعدی باال می رود

خبر

۱۸۰ واحد عرضه قلیان در 

 بهارستان اعمال قانون می شود
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بهارستان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
مبنی  کشور  کل  دادستانی  اکید  دستور  به  اشاره  با 
گفت:  قلیان  عرضه  مراکز  از  قلیان  آوری  جمع  بر 
و  اماکن  پلیس  بهمراه  محیط  بهداشت  بازرسین 
جمع  به  موظف  روز  طول  در  صمت  اداره  بازرسین 
هستند. قلیان  عرضه  واحدهای  از  ها  قیان   آوری 

اظهار  دمیریان  دانوش  روز،  اتفاق  گزارش  به 
در  قلیان  عرضه  مرکز   ۱۸۰ از  بیش   : داشت 
با  که  کنند  می  فعالیت  بهارستان  شهرستان 
شوند. می  قانون  اعمال  کشور  کل  دادستان   دستور 

وی همچنین بیان کرد: ۱۰۱۰ عدد قلیان در ۲۸ بازرسی 
مشترک با اتاق اصناف ، صمت و پلیس اماکن از مراکز 
 عرضه قلیان شهرستان بهارستان جمع آوری شده است.

شده  آوری  جمع  های  قلیان   براینکه  تاکید  با  وی 
فعالیت  بر  نظارت  طرح  کرد:  بیان  شوند  می  معدوم 
ها  شاپ  کافی  و  ها  خانه  قهوه   ، ها  رستوران  باغچه 
شود. می  پایش  مستمر  طور  به  بهداشتی  حوزه   در 

بهارستان  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
از حوزه  بر حمایت  مبنی  قلیان  آوری  داد: جمع  ادامه 
مصرف  که  چرا  گیرد  می  انجام  سالمت  و  بهداشت 
قلیان در کوتاه مدت و بلند مدت صدمات بسیار جبران 
گذارد. می  برجای  ها  انسان  سالمت  بر  را   ناپذیری 

دمیریان سپس تصریح کرد: از آنجا که مصرف قلیان به 
طور معمول فعالیتی است که در گروه ها  و محیط های 
انتقال  خطر  قلیان  از  استفاده  شود،  می  انجام  عمومی 
بیماری کرونا را افزایش می دهد که در فضاهای بسته 
این خطر به مراتب بیشتر می شود که مردم در ایام کرونا 
بیشتر باید از تردد در مراکز عرضه قلیان خودداری کنند.
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عملکرد مثبت شهردار رباط کریم از دیدها پنهان نمی ماند

تقدیر امام جمعه شهرستان رباط کریم از اقدامات فرهنگی شهرداری

حجت االسالم ترابی با بیان اینکه فعالیت های بسیار مناسبی در حوزه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری صورت پذیرفته است اظهار داشت ؛ در ایام شروع بیماری کرونا 
و تعطیالت نوروز که تقریبا اکثر فعالیت ها متوقف شده بود مجموعه شهرداری با 
ایده های بسیار جالب در فضای مجازی با برگزاری مسابقات و برنامه های مختلف 
فرهنگی و آموزشی بصورت آنالین و مجازی ، همراهی با پویش های فرهنگی ، توجه 
به مناسبت های ملی و مذهبی و همچنین تقویت مشارکت های مردمی در ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار مناسب عمل کرده است که جای تقدیر و تشکر 

دارد.
در این جلسه همچنین مهندس اصغر پارسا شهردار رباط کریم نیز طی سخنانی 
ضمن تقدیر از نگاه ویژه امام جمعه محترم به موصوعات فرهنگی با تشریح برخی 
فعالیت های پیش روی این مجموعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به بیان نکاتی 

دراین باره پرداخت.

رخ نازیبایی ها از رباط کریم زدوده می شود

کریم،  رباط  شهردار  پارسا  مهندس  دستور  به  گزارش،  این  بر  بنا 
پاکسازی در محالت نوده و دیگر نقاط شهر با حضور و نظارت شهردار 
نیروی های خدماتی،  نشانی،  مناطق، معاون خدمات شهری، آتش 

فضای سبز اجرایی شد.
شهردار رباط کریم گفت: طرح جهادی به منظور پاکسازی محله ای 
در زمینه آراستگی و زیباسازی شهر و رفع موانع و نازیبایی های بصری 

و زیست محیطی اجرا می شود.
مهندس پارسا بیان کرد: در طی اجرای این طرح عملیاتی از قبیل: 
نظافت و پاکسازی معابر، هرس درختان، پاکسازی جوی ها و انهار و 

شست و شوی مخازن،جداول و دیوارها انجام می شود.
معاونت  کار  دستور  در  نیز  سایر محالت  پاکسازی  افزود: طرح  وی 

خدمات شهری قراردارد .
این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: با اجرای طرح جهادی پاکسازی 
محالت و رفع هرگونه ناهنجاری در سطح شهر، گام های موثری برای 

جلب رضایتمندی شهروندان برخواهیم داشت.

عملکرد قابل قبول شهردار از نگاه رئیس شورای اسالمی شهر رباط کریم 

علی عسگری رییس شورای اسالمی شهر رباط کریم در نشست خبری که با حضور فرماندار ، شهردار رباط کریم و رییس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد افزود: در مقام نمایندگی مردم شریف کهن شهر رباط کریم و به نمایندگی از همکارانم 
در کسوت ریاست شورای شهر این کهن شهر عرض میکنم  نهاد پارلمان محلی یک نهاد نظارتی است که فلسفه نظارت 
در قانون و بند بند اختیارات و وظایف شوراهای اسالمی شهر دیده شده است. در نظام مقدس جمهوری اسالمی به همت 
دولت مردان بیش از بیست سال از عمر آن میگذرد که نظارت بر ادارات به  عهده نمایندگان و منتخبان مردم در شهر 
سپرده شده است. مدیریت شهری که نظارت به آن بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شده با حضور معاونت ها،کارشناسان 
و ادارات مختلف و با استفاده از اختیارات قانونی و نیز تفویض اختیارات بیشتر از شورا میتوانند به مراجعین پاسخ دهند 
عالوه بر این مالقات مردمی هفتگی  شهردار میتواند راهگشا باشد. حضور اعضای شورای شهر در شهرداری و دفتر شهردار 
از بعد نظارتی و طرح و  پیگیری مسائلی که اولویت و دغدغه مردم بوده است میباشد،البته  نباید باعث شود  که  مردم 
نتوانند با شهردار دیدار داشته باشند و از ابتدا  تمام تالشمان این بوده که  تک تک شهروندان و مراجعین بتوانند به راحتی 

با شهردار دیدار داشته باشند.
وی در ادامه افزود: با سکانداری  مدیریت شهری بدست مهندس پارسا نه تنها حقوق پرسنل بروز شده است و دیگر حقوق 

معوقه ای وجود ندارد بلکه ۲۵ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری نیز پرداخت شده است.
ایشان ادامه داد: استفاده از نیروهای بومی و جوان در پست های حساس شهرداری ، یکی دیگر از اقدامات قابل توجه و مهم 

شهردار بوده است که مدیریت شهری را در پیشبرد اهداف و توسعه و آبادانی موفقتر از قبل کرده است.
عسگری در پایان خاطر نشان کرد: تعامل و همکاری اعضای شورای اسالمی شهر،پشتیبانی مسئوالن استانی و شهرستانی و 

تالش شبانه روزی پرسنل زحمت کش شهرداری رباط کریم رضایتمندی شهروندان را فراهم آورده است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  چشم  گروه  مدیر 
پزشکی  چشم  بیماران  وضعیت  مورد  در  ایران، 
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  و  کرونا  ایام  در 
پزشکی،  کلینیک چشم  و  در مطب  هنگام حضور 

توضیحاتی ارائه داد.
این مطلب که  با عنوان  خلیل قاسمی فالورجانی، 
شایع شدن بیماری کووید ۱۹ جنبه های مختلفی از 
زندگی را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در زمینه 
چشم پزشکی هم شایع شدن این بیماری پاندمی 
زمینه های  قابل مالحظه در  تغییرات  باعث  کرونا 

مختلف شده است.وی ادامه داد: در زمینه آموزشی 
های  بخش  اینکه  دلیل  به  ها  رشته  سایر  مانند 
مختلف جامعه درگیر بیماری بودند به سمت درمان 
کرونا حرکت کردند و همکاران ما نیز وقفه بسیار 
کوتاهی را در امر آموزش داشتند، اما بالفاصله بعد 
از آن روش های مختلف آموزشی جایگزین شد و 
سعی شد روش های آموزشی به گونه ای تغییر کند 
که این همه گیری و تغییر اولویت های سالمت در 
آموزش کمترین تاثیر را بگذارد.قاسمی فالورجانی 
ای  ویژه  کارگروه  نیز  پزشکی  انجمن چشم  افزود: 

برای تصریح در زمینه آموزش مجازی تشکیل دادند 
و با بررسی های مختلف و وسیعی که در روش های 
مختلف آموزش و بر اساس شبکه جهانی اینترنت 
سرعت  به  و  شناسایی  هدف  مورد  افزارهای  نرم 
برنامه ریزی برای کالس های آموزشی انجام شد.وی 
گفت: همکاران ما نیز در دانشگاه های مختلف برنامه 
های آموزشی را تدارک دیدند به نحوی که نتیجه 
مشارکت  و  استقبال  با  که  شد  این  ها  تالش  این 
دانشجویان  و  پزشک  چشم  همکاران  خوب  بسیار 
رشته چشم پزشکی واقع شد. به طوری که گستره 

بسیار خوبی را در زمینه چشم پزشکی ایجاد کرد و 
نواقص کم شدن آموزش حضوری را جبران کرد.این 
فوق تخصص شبکیه افزود: ما سمینارهای گسترده 
زمینه چشم  در  در سال های گذشته  را  پرباری  و 
پزشکی در ایران داشتیم که به صورت حضوری و با 
شرکت جمع کثیری از همکاران چشم پزشک داخل 
اینکه  به  توجه  با  و  شد  می  برگزار  کشور  خارج  و 
پیش بینی این است که برگزاری این قبیل سمینارها 
در آینده نزدیک ممکن نیست به این سمت حرکت 

کردیم که این سمینارها را مجازی برگزار کنیم.

توجه به بیماری های چشم در ایام کرونا



استان تهران
گزارش

محاکم حقوقی و کیفری درمجتمع 
قضایی پرند شروع به کار کرد

 به گزارش اتفاق روز:رییس دادگستری شهرستان رباط کریم در مراسم آغاز 
به کار شعب محاکم حقوقی و کیفری در پرند در جمع خبرنگاران با تاکید بر 
رفع کمبودها در حوزه قضایی گفت: از تمام امکانات برای تسهیل در امورات 

قضایی استفاده خواهیم کرد.
قویدل اظهار داشت: با آغاز به کار رسمی مجمتع قضایی شهر پرند ، مردم این 

شهر دیگر نیازی نیست به دادسرای رباط کریم مراجعه کنند.
در ادامه دادستان شهرستان رباط کریم در حاشیه این مراسم به خبرنگاران 
گفت: ایجاد زبرساخت ها در شهرستان رباط کریم جزو الویت ها است و همه 

مسئولین در این راستا باید جهادگونه عمل کنند 
علیش پور افزود: در اولین فرصت برای ساخت مجمتع قضایی پرند و استقالل 

آن باید گام های بزرگتری با کمک و عنایت شهرداری برداشته شود.
وی تصریح کرد: امام جمعه محترم شهر پرند برای تبلیغ و آگاهی مردم از 
آغاز به کار مجتمع قضایی شهر پرند قطعا اقدامات مثبتی را انجام خواهد داد

محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
پایش  از  بهارستان  شهرستان  زیست 
شبانه محورهای نسیم شهر، خیرآباد، 
همدانک، اورین، سبزدشت، الهیه، سه 
قلعه  صنعتی  شهرک  ریه،  آدران،  راه 

میر و بهاریه در هفته جاری خبر داد.
این  اعالم  با  ثانی  فاضلی  علیرضا 
اداره  این  پرسنل  کرد:  تصریح  خبر 
طی گشت شبانه ی هفته ی جاری، 
وضعیت عملکرد محیط زیستی هشت 
واحد صنعتی و دو ایستگاه انتقال زباله 
ی شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.

با  برخورد  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
آالیندگی یک واحد صنعتی در گشت 
مذکور، اظهار نمود: با توجه به انتشار 
دود در منطقه قلعه میر، پرسنل اداره 
در محل حاضر و با عملکرد نامناسب 
سیستم فیلتراسیون یک واحد ریخته 
ابالغ  ضمن  لذا  شدند  مواجه  گری 
برای  الزم  اخطاریه  شفاهی،  تذکرات 
این واحد صادر شد تا در مهلت اعطایی 
نسبت به اصالح عملکرد سیستم خود 

اقدام نماید.
فاضلی ثانی همچنین از مشاهده شش 
مورد پسماندسوزی در شهرک صنعتی 
قلعه میر گفت و اذعان داشت:سوزاندن 
مستقر  واحدهای  از  برخی  پسماند 

جمله  از  صنعتی،  های  شهرک  در 
ها  شهرک  زیستی  محیط  مشکالت 
بوده که آلودگی هوا و خاک را به دنبال 
های  تالش  وجود  با  متاسفانه  و  دارد 
زیست،  محیط  حفاظت  اداره  پرسنل 
متخلفان  شناسایی  موارد  اکثریت  در 
به دلیل انتقال پسماند به زمین های 

بایر و متواری شدن پس از آتش زدن 
پسماندها، امکان پذیر نمی باشد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
تاکید  پایان  در  بهارستان  شهرستان 
وظایف  راستای  در  اداره  این  کرد: 
کنترل  منظور  به  و  خود  سازمانی 
زیست  محیط  وضعیت  بر  نظارت  و 

پایش  و  گشت  به  اقدام  شهرستان، 
متخلفین  با  و  نموده  روزی  شبانه 
اما  نماید  می  قانونی  و  قاطع  برخورد 
و  مربوطه  مسئولین  همکاری  مسلما 
و  تولیدی  صنعتی،  واحدهای  مدیران 
خدماتی در رسیدن به محیط زیستی 

سالم ضروری است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان:

 برخورد با شش مورد پسماند سوزی و صدور یک اخطاریه 
برای ریخته گری آالینده در پی گشت و پایش شبانه

بار  اولین  برای   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
نمایندگی  کشور  کل  دانشگاههای  در 
انجمن خوشنویسان ایران در دانشگاه ها 
آزاد اسالمی پرند و رباط کریم ، آموزش 
خوشنویسی با ارائه مدرک معتبر توسط 
و  منطقه  ذوق  خوش  و  نامی  هنرمند 

گرافیک  رشته  کارشناسی  دانشجوی 
دانشگاه پرند، )شاعر ، نقاش، خوشنویس 
و مجسمه ساز منطقه( استاد سید عباس 

موسوی فضل انجام پذیرفت.
تدریس علمی و تئوری و برپایی آزمون 
برای  نظری خوشنویسی  و  علمی  های 

انجمن  تعامل  با  ایران  در  بار  اولین 
آزاد  دانشگاه  و  ایران  خوشنویسان 
اسالمی واحد پرندو رباط کریم در فضای 
امکانات  با  آموزشی  وسیع  و  مناسب 
آزمون  برای  مطلوب  بستری  و  مناسب 
انجام  عملی  و  تئوری  سراسری  های 

خواهد گرفت.
قطعا این موفقیت در منطقه پرند و رباط 
جهت  را  بسیاری  مندان  عالقه  کریم 
در  خوشنویسی  علمی  دوره  گذراندن 
ابعادی گسترده تر به دانشگاه آزاد سوق 

خواهد داد.

دانشگاه آزاد پرند و رباط کریم با انجمن خوشنویسان ایران همکاری می کند

گزارش

رئیس دادگستری رباط کریم: فساد در هر حوزه 

که باشد بدون مسامحه ورود خواهیم کرد

به گزارش اتفاق روز : محمد رضا قویدل رئیس دادگستری رباط 
کریم در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته 
تدبیر  و  فکر  قضایی  نظام  به  :بهترین خدمت  قضاییه گفت  قوه 
جهت کاهش حجم کار است و امروزه حجم کاری که در محاکم 
قضایی مختلف روی دوش همکاران ما هست حجم باالیست و 
فکر  که  است  این  و شهروندان  قضایی  نظام  به  بهترین خدمت 
و تدبیر جهت کاهش حجم کار داشته باشیم تا در راستای ارتقا 
رای و تکریم ارباب رجوع و اعالم نظر وکاهش پرونده بتوانیم بهتر 

عمل کنیم.
در حال  کریم   رباط  داشت. شهرستان  بیان  دادگستری  رئیس 
حاضر 21  شعبه دارد که  9 شعبه فعال  در اختیار دادسرا و یک 
شعبه  اجرای احکام کیفری و10 شعبه هم در دادگاه است  ویک 

شعبه اجرای احکام هم زیرمجموعه دادگاه می باشد 
قضایی  سیستم  در  کارمند    106 کرد.  تصریح  همچنین  وی 
شهرستان است ودر سال  جدید 26کارمند  اضافه شده تاکمبود 

ها رفع گردد وکار رسیدگی قضایی به خوبی پیش رود. 
رئیس دادگستر ی اضافه کرد. در سال1398 مجموعه 74 هزار 
و 730 پرونده وارد داشتیم  که از این میزان 42724 فقره سهم 
دادسرا و 249 26 فقره سهم دادگستری بوده که درمجموع 66 
از  نشان  است که  دادگستری  دادسرا و24درصد  پرونده   درصد 
پرونده در  بوده. وی ورودی  آمار در چهار سال گذشته  افزایش 
سال98 به دادسرا  نسبت به 97 را بیشتر دانست که رباط کریم 
بعد از استان تهران وشهریار  رتبه سوم را در جریان پرونده هابه 
خود اختصاص داده. و در بخش دادسرا رتبه ششم در بین ورودی 
ها داریم در این حوزه  دادسرای  تهران ری شهریار اسالمشهر 

بهارستان بیشترین وارده پرونده را داشتند.
قویدل با اشاره به  سرانه ارجاع پرونده به دادگستری رباط کریم 
گفت از لحاظ حجم پرونده هانسبت به شهرستان های دیگر رتبه 
دو  را داریم  قضاوت دادگستری شهریار بیشتر پرونده ها را نسبت 
به درصد سرانه آن183 فقره است ورتبه بعدی  از آن دادگستری 

رباط کریم می باشد که به کل استان تهران  است. 
رئیس دادگستری رباط کریم  5موارد جرایم اتهامی در شهرستان 
را،  آمار سرقت،  کالهبرداری، ضرب جرح، دزدی وتهدید دانست  
که در دادسرا تشکیل پروند می شود وپرونده های بخش حقوقی 
را 5 عنوان اعالم کرد که در دادگاههای حقوقی رسیدگی می شود  
که به ترتیب  مطالبه خسارت دوم احضار، سوم تامین خواسته 
چهارم مطالبه و پنجم الزام به تنظیم سند می باشد که در دادسرا 

و دادگستری به جریان می افتد. 
راتوانمند  دادگاه  در حوزه  جاری  برنامه های سال  قویدل   آقای 
سازی مجموعه ها دانست و افزود  در قسمت درون سازمانی هدف 
این است که زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه  کاهش یابد و 
زمان هاطوالنی است و بنا داریم که این زمان را کم کنیم که با 
افزایش تعداد رسیدگی و استفاده از ظرفیت های صلح و سازش 
شورای حل اختالف از ورودی پرونده  ها کاسته شود. برنامه بعدی 
به جریان انداختن پرونده های قدیمی است که آنها را کاهش وبه 
روز رسانی  کنیم و یکی دیگر از برنامه های دادگستری برگزاری 
جلسات در مساجد و مناطق عمومی در جهت آموزش شهروندان 
در بحث حقوق و مشاوره با استفاده از بسیج حقوقدانان است  که 
با افزایش اطالعات حقوقی مردم شاهد کاهش پرونده ها خواهم 

بود. 
وی دیگر برنامه های درون سازمانی را  ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی 
و حفظ استقالل دستگاه قضایی ها دانست و بیان داشت: در کار 
رسیدگی به پرونده ها دادگستری و دستگاه قضایی شهرستان باید  
جایگاهشان حفظ شود  وبه استقالل قضات لتمه وارد نشود وهر 

شخص حقیقی و حقوقی در رسیدگی ها دخالت نکند. 
تولید  مشکالت  کاستن  درجهت  شهرستان  دادگستری  رئیس 
باید حمایت شود و در  تولید و اشتغال  از بخش  کنندگان گفت 
جهت کاهش موانع در تولید و بحث اشتغال به بخش هایی  که 
مربوط به دادگستری می شود درروند رسیدگی تصریح می شود  و 
بخش های دیگر ادارات که  واحدهای تولیدی با آنها  مشکل دارد 

وارد عمل می شویم تا موانع برطرف گردد. 
وجود  اشاره  با  خود  از صحبت های  بخشی  در  قویدل  محمدرضا 
فساد اداری افزود. در مجموعه ادرات شهرستان فسادهای به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم به گوش می رسد که  با تمام توان وارد 
خواهیم شد تادست این دست اندازان به بیت المال را قطع کنیم. 

رئیس دادگستری رباط کریم در ادامه با توجه به مستقل بودن قوای 
سه گانه بیان داشت قانون اساسی قوا را  مستقل ازهمدیگر  می 
دانند و دادگستری نمی تواند به کار اجرایی وارد شود و خیلی بی 
معنی است که قوه مقننه هم در کار دادگستری دخالت کند و 
مستقیم غیر مستقبم  بگوید ای پرونده اینجورقضاوت کن طوری 
هم که  قوه مجریه  بیاید در کار قانون گذاری دخالت  کند در حالی 
که برخی نمایندگان مجلس می گویند ما راه ساختیم یااسفالت 
انجام دادیم این اثبات کننده کار نماینده مجلس نیست و مامخالف 
این رویه ها  هستیم  و هر کس در حوزه خودش باشد و قوه قضائیه 
در جایی  ورود می کند  که رئیس آن اداره به وظیفه قانونی خود 
عمل نمی کنند و  سرمایه ها را هدر می  دهد    برخورد با این افراد 

کار قوه قضائیه است  نمی گذاریم قانون زیر پا گذاشته شود. 
وی در آخر با هشدار به افراد حقوقی وحقیقی شهرستان  اعالم کرد 
که کسانی هستند که مردم را تشویق به بی قانونی می کنند و  یا 
خودشان قانون شکنی می کنند متاسفانه این ها به جای اینکه الگو 
ومورد وثوق مردم باشند به مردم راه بی قانونی را نشان میدهند 
متذکر می شویم  اگر این رویه ادامه پیدا کند مجبور هستیم   از 

بی قانونی های مسئوالن برخورد کنیم.
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شهردار شهریار: قانون مداری و سالمت اداری 
مطالبه به حق شهروندان است

تعامل و همکاری مدیریت شهری با دستگاه قضاء می تواند در ارتقاء 
سالمت اداری، خدمات رسانی و رضایت مندی شهروندان نقش مهم 

و موثری داشته باشد.
به گزارش اتفاق روز، مهندس بهروز کاویانی شهردار شهریار که به 
بمناسبت گرامیداشت  اعضاء شورای اسالمی شهر  و  همراه رئیس 
هفته قوه قضاییه و یاد و خاطر شهید بهشتی و 72 تن از شهدای 
ئیس  ،ر  وانقالب  عمومی  محترم  دادستان  دفتر  در  ماه  تیر  هفتم 
قضایی  محترم  معاون  و  شهریار  شهرستان  دادگستری  محترم 
دادگستری حضور یافته بود با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری 
مدیریت شهری با دستگاه قضاء گفت: ارتقاء خدمات رسانی و جلب 
رضایت مندی مردم و احقاق حقوق شهروندان نتیجه این همکاری 

است.
شهردار شهریار با تاکید بر قانون مداری و سالمت اداری به عنوان 
سازهای  و  ساخت  از  جلوگیری  گفت:  شهروندان  حق  به  مطالبه 
غیرمجاز و برخورد با متخلفان، برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی و 
آموزشی برای جلوگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی  از 

جمله زمینه های همکاری شهرداری و دستگاه قضاءمی باشد.
و  خدماتی  عمرانی،  کاره  نیمه  های  پروژه  اتمام  کاویانی  مهندس 
ورزشی را از اولویت های کاری شهرداری در سالجاری عنوان کرد و 
افزود : با همکاری دستگاه های شهرستانی و استانی و تعامل شورای 
اسالمی شهر و همکاری شهروندان اجرا و تکمیل پروژه های شهری 

با شتاب بیشتر پیگیری خواهد شد.

شهرستان  :دادستان  روز  اتفاق  گزارش  به 
رباط کریم درنشست خبری با اصحاب رسانه 
شهید  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن   :
بهشتی وشهدای 7 تیر 1360 که با ریختن 
خون شهیدان باعث راسخ تر شدن عزم ملت 
شد گفت: این مظلومیت شهید بهشتی است  
که به گفته امام راحل یک ملت بود و سمت 
و سوی ملت ایستاده بودو مظلوم از دنیا رفت 
نگاه شهید بهشتی نگاه کارآمد در حوزه های 
مختلف بودو در تمام جبهه ها حضور داشت 
و همه ماباید  راه او را ادامه دهیم ومشکالت 

را از دوش مردم برداریم. 
رحیم علیشپور دادستان شهرستان رباط کریم 
با بیان اینکه در شهرستان با حجم زیادی از 
پرونده ها مواجه هستیم گفت  اگربخواهیم 
ازمشکلی بزرگ دردادسرابه عنوان ابرچالش 
ازآن یادکنیم انباشت پرونده هاست نتیجه 
موجب  را  دادرسی  اطاله  هم  انباشت  این 
رفع  ما  جدی  اولویت های  از  میشودیکی 
بااستفاده  که  است  قضیه  این  بردن  وازبین 
ازظرفیت های شهرستان بایدورودی پرونده 

به دادسرای راکنترل کنیم.
متوسط  گذشته  علیشپورافزود:درسال 
ورودی پرونده به شعبه بیش از 200پرونده 
بود ودرراستای  کاهش ،با اداراتی که پرونده 
طورجداگانه  به  کردند.  می  تولید  زیادی 
را  راه  وادامه  وراهکارارائه  گذاشتیم  جلسه 
برای آنها ترسیم کردیم که با این کارضمن 
رسیدگی  پرونده،درکار  ازتولید  جلوگیری 
علیشپور  شد.  خواهد  تسریع  هم  پرونده ها 
مربوطه  ارگان  شد  می  دیده  بعضا  تصریح. 
کنار ایستاده ونتیجه پرونده ها را از دادستان 
مطالبه می کند در صورتی که تعدادی از این 
پرونده ها درهمان اداره به سرانجام می رسد. 
شهرستان  در  اظهارداشت:  درادامه  وی 
رباط کریم دیده می شد افرادی از این دنیا 
تشکیل  دادسرا  در  ولی  کوتاه  شده  پایشان 
پرونده  می شودو رسالت ورسیدگی دادسرا 
را در مبارزه با جرایم می گیرد چه ضرورتی 

داشت کسانی که از دنیا رفته است در دادسرا 
تشکیل پرونده شودنهایتا با کنترل ورودی ها 
با کاهش 25 درصدی روبه رو شدیم واین 
افزایش  درصد  به 40  خردادماه  در  کاهش 
یافت ودر این 3ماه 10هزار پرونده گذشته 
خارج  دادسرا  موجودی  از  و  تکلیف  تعیین 
گردید. واین کاهش با همت وتالش عزیزان 

وبا هماهنگی دادگستری انجام گردید.
دادستان رباط کریم از نظر عملکردی دادسرا 
گفت. در سال جاری نسبت به 98  نه درجه 
ارتقاع پیدا کردیم ودر بین 34 حوزه قضایی 
این  بوده  عملکرد  دومین  تهران  استان 
موفقیت باهماهنگی بین دادسرا ودادگستری 

بوده که در بلند ترین اوج نقطه قرار دارد. 
رباط کریم  شهرستان  جمعیتی  رشد  وی 
رانسبت به کشوری باال دانست وافزود حوزه 
قضایی شهرستان با 40درصد پست مصوب 
5سال  برای  این  که  می کند  وظیفه  انجام 
پیش است و االن جمعیت شهرستان چند 
 32 واین  رادارد  کشور  در  رشد  نرخ  برابر 

پست قضایی برای 5سال پیش است. 
ساخت  به  هشدار   با  علیشپور  رحیم 
بیان  کشاورزی  اراضی  وسازغیرمجازدر 
اخذ  بدون  کشاورزی  اراضی  چرا   داشت. 

که  شود  می  داده  تغییرکاربری  مجوز 
مجازاتی جز تخریب درانتظارش نخواهدبود 
باالی  زود  یا  دیر  قانون  بدانند  افراد  این 
اتفاق  این  بعضاً  البته  آمد  خواهد  آنها  سر 
که  می شود  ایجاد  متولی  اداره   اثرقصور  در 
متوجه  را  سنگینی  وهزینه های  خسارات 
شهروندان میکند. و امروز  برای تغییر اراضی 
آنها  سر  باالی  قانون  عوامل  مجوز  بدون  
برخورد  و مالحظه  بدون مسامحه  و  حاضر 
خواهند کرد. ودر حوزه اراضی ملی هم که 
در چند سال اخیر ورود نشده است و چند 

هکتار از اراضی متصرف شده است. 
در  افشاگری  به  اشاره  با  رباط کریم  داستان 
فساد گفت. مجموعه دادسرا هرجا که فساد 
باشد ورود خواهد کرد و اطالع رسانی فساد 
رسانه  توسط  مختلف  ی   حوزه ها  درتمام 
حمایت  ما  باشد   غیره  و  اداره  هر  هادر 
می کنیم و رسانه ها رابازوی خود می دانیم و 
از ظرفیت اطالع رسانی آنها استفاده می کنیم 
و  هیچ کس حق شکایت از اصحاب رسانه 
مجاز شهرستان درجهت افشا گری فساد که 

جز اطالع رسانی بوده را ندارد. 
رحیم علیشپور دادستان رباط کریم با هشدار 
به جرایم سرقت ومتجاوزان به حقوق مردم 

گفت.تمام افرادی که به اتهام سرقت محکوم 
می  طی  را  خود  محکومیت  ودوران  شده 
کنند دیگر با مرخصی آنها موافقت نخواهد 
وکمکی  شود  تمام  آنها  محکومیت  تا  شد 
باشد  جامعه   در  سرقت  وقوع  کاهش   در 
برخورد خواهد شد  قاطع  به طور  وباجرایم 
و از هرگونه تسهیالتی که قانون گذاشته به 
آنها نخواهیم داد تا با کاهش جرایم روبه رو 
شویم.وی در ادامه با بیان اینکه عمده ترین 
جرایم وسرقت های خرد در جامعه توسط 
معتادان متحاجر انجام می شود افزود .مرکز 
ماده 16 در شهرستان رباط کریم با ظرفیت 
ودر  کرد  خواهد  کار  به  شروع  نفر    300
برای  اختصاصی  مرکز  یک  هستیم  تالش 
شهرستان داشته باشیم و افراد متهاجر که 
در سطح شهر هستند جمع آوری و در این 
مرکز بازپروری شوند تا از عمده سرقت های 

شهرستان کاسته شود. 
وی درآخر از پیشنهاد ایجاد دادگاه انقالب 
بین دوشهرستان رباط کریم وبهارستان خبر 
داد وگفت. باراه اندازی دادگاه  انقالب از ورود 
استان  به  حوزه  این  به  مربوط  پرونده های 
تهران جلوگیری می شود که امیدواریم مورد 

حمایت مسووالن قضایی قرار گیرد.

کاهش 40 درصدی ورودی پرونده ها به دادسرای رباط کریم

فرماندار شهریار: تصمیمات شورا باید
 عام المنفعه باشد

طاهری فرماندار شهرستان شهریار در نشست مشترک با شهردار و شورای 
اسالمی شهر شهریار با اشاره به ظرفیت باالی شوراها در راستای ارتقای شهر و 
لزوم داشتن نگاه کالن به موضوعات مختلف برای خدمت رسانی بهتر به مردم، 
تاکید کرد: تصمیمات شورا نباید محله ای نبوده بلکه باید عام المنفعه باشد. 

نشست مشترک طاهری فرماندار شهرستان شهریار با اعضای شورای اسالمی 
شهر شهریار با حضور حق وردی نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس 
و مالرد در مجلس شورای اسالمی، عسگری پور دادستان عمومی و انقالب، 
حجت االسالم سالمی امام جمعه شهریار، شهردار و رئیس و اعضای شورای 

اسالمی شهر شهریار در سالن جلسات شورای این شهر برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ طاهری فرماندار شهرستان شهریار در این شنست ضمن 
تبریک دهه کرامت و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، با تاکید بر ظرفیت باالی 
جایگاه شورا در راستای ارتقای یک شهر خاطرنشان کرد: اگر به پارلمان شهری 
به منظور ارتقای شهر و محله بدرستی توجه شود و نوع مصوبات و گره گشایی 
ها با هدف حل مشکالت مردم و رفاه انها باشد، تاثیرگذاری و نقشی حیاتی که 

بر عهده شورا می باشد نمایان تر خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار عملکرد شورای شهر شهریار را با 
وجود تمامی مشکالت و چالش ها، هنرمندانه توصیف کرد و افزود: تصمیمات 
شورا نباید محله بوده بلکه باید عام المنفعه باشد، لذا همه مجموعه مدیریتی 
شهرستان برای کمک به پارلمان شهری آمادگی کامل دارد و انتظار داریم در 
این فرصت کوتاه از دوره پنجم شورا،  با نگاهی کالن به موضوعات، چند مشکل 

عمده و مطالبه به حق مردم حل شود در دستور کار قرار بگیرد.
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اراضی  اینکه  بیان  با  صالحیه  شهردار 
یاد شده مجموعاً از 50 هکتار مساحت 
برخوردار بوده و اساساً در حریم صالحیه 

قرار دارد گفت :
قانون   101 و   100 "مواد  استناد  به 
ماده  تبصره 5  و  ماده 2  و  شهرداری ها 
تعاریف محدوده حریم شهر،  قانون"   3
ها  آن  تعیین  نحوه  و  شهرک  روستا، 
هرگونه عملیات عمرانی و انجام ساخت 
و ساز در حریم شهرها غیرقانونی و برای 
افراد  این  است که چگونه  بنده عجیب 

با سرنوشت و دارایی مردم اینگونه بازی 
می کنند .

آگاهی مند ضمن درخواست از دادستان، 
های  دستگاه  عموم  و  نظارتی  نهادهای 
متولی نظیر جهاد کشاورزی شهرستان 
به چنین تخلفات  برای ورود  بهارستان 

آشکاری افزود : 
عاقبت  که  باشند  هوشیار  شهروندان 
خوبی در انتظار این اراضی نیست و آن 
چه که شماری از افراد منتفع و واسطه 
گر تبلیغ می نمایند هرگز تحقق نخواهد 

یافت .
امنا  بدعهدی همین هیات  مند  آگاهی 
در ایفای تعهدات پیشین خود را دلیلی 
 : بر صحت مطالب خود خواند و گفت 
معموال اراضی نظیر نیکان و صالحان که 
در محدوده قانونی قرار دارد برای انجام 
تشریفات قانونی خود مسیر روشنی دارد 
اما با این حال بعد ماه ها موفق به تحویل 
پالک به مشتریان خود نشده است معلوم 
نیست چگونه برای عرضه زمین در حریم 

شهر به خریداران تعهد می دهد ؟

پیشینه  به  ادامه  در  صالحیه  شهردار 
اراضی مورد مناقشه و اختالف اشاره کرد 
و گفت : این محدوده پیشتر برای تبدیل 
به محدوده صنفی- خدماتی و جابجایی 
تمام کارگاه هایی که در ساختمان های 
های  پارکینگ  اشغال  باعث  مسکونی 
خودرو و موجب نارضایتی ساکنین شده 
است مورد برنامه ریزی و توافق صورت 
گرفته است و مدیریت شهری صالحیه 
را  سودجویانه  اقدامات  اجازه  هرگز 

نخواهد داد .

 شهردار صالحیه : فیش هایی که بنام باغچه در اراضی صالحیه 
توزیع می شود اعتبار ندارد
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چطور به درستی از ایموجی ها استفاده کنیم؟ 
 به طورکلی ایموجی ها باید جایی استفاده بشه که 
به  رفع ابهام پیام کمک کنه یا برای تقویت یک 

نکته خاص در گفت وگو ضروری باشه. 
کالم  به جای  ایموجی  از  بیش ازحد  استفاده 
برای  باشه.  هم  مقابل  به طرف  توهینی  می تونه 
بسیاری از افراد بسیار آزاردهنده هست که مدام 

این ایموجی ها به عنوان پیام براشون ارسال بشه.
ازجمله  خاص  گروه های  برخی  برای  همچنین 
نسل های قدیمی تر و نیز در محیط  کار رسمی، 
نظر  به   مناسب  شکلک  یا  ایموجی  از  استفاده 

نمی رسه. 
آیا استفاده از ایموجی در مردان و زنان متفاوته؟ 

هم  با  کمی  ایموجی ها  از  مردان  و  زنان  تفسیر 
روی  مطالعه  یک   ۲۰۱۵ سال  در  داره.  تفاوت 
افرادی  انجام شد که از ایموجی ها در فیس بوک 
زنان  داد  نشون  مطالعه  این  می کردند.  استفاده 
پیام های بدون ایموجی رو این طور تفسیر می کنن 
که فرستنده پیام درحال حسادت به اون هاست؛ 
کسی  ببینند  درصورتی که  مردان  درحالی که 
برای فرد محبوب شون ایموجی می فرسته، به او 

حسادت می کنن.

روانشناسی ایموجی ها و تاثیرشان 

بر ارتباطات 

کیفیت آب شرب بهارستان به زودی افزایش خواهد یافت 

و  توسعه  اینکه  بر  تاکید  با  پرند  شهردار 
ترمیم عرصه های فضای سبز، همواره یکی 
از دغدغه ها و اولویت های جدی شهرداری 
اساس  همین  بر  رود.  می  شمار  به  پرند 
مسئول  آنکه  بر  عالوه  شهری  مدیریت 
برقراری توزیع عادالنه امکانات شهر است 
، با هدایت تحوالت کالبدی شهر، رسالت 
زندگی  سالمتی  و  زیست  محیط  حفظ 
ایجاد   ، شهر  سیمای  زیبایی   ، شهری 
و  ارتباط  برقراری  عمومی جهت  فضاهای 
همه  از  ای  گستره  و  شهروندان  تعامالت 
وجوه زندگی شهری را نیز عهده دار است.

در همین راستا، معاونت خدمات شهری و 
فضای سبز شهرداری، توسعه عرصه های 
فضای سبز در تابستان را با رعایت پروتکل 
با  سازگار،  گیاهان  انتخاب  و  علمی  های 

گل  انواع  دهد.کاشت  می  ادامه  جدیت 
های دائمی در پارک ها، بلوار ها، میادین 
و ورودی شهر و همچنین آبیاری و ترمیم 
عرصه های فضای سبز، بخشی از فعالیت 
های مهم و شبانه روزی معاونت خدمات 
شهری و فضای سبز شهرداری پرند است 
تا شاهد شهری سرسبز و با طراوت باشیم.

ایجاد فضای سبز ، سالمت زندگی 
شهری را به وجود می آورد
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آید،  می    پیش  کردن  ورزش  سرانه  حرف  وقتی 
و  نداشتن شرایط  و  بهانه کمبود وقت  خیلی   ها 
امکانات را می   گیرند! اما واقعیت این است که با 
یک برنامه   ریزی ساده و کمی سحرخیزی می توان 

زمان نسبتا خوبی به ورزش اختصاص داد.
به  ورزش  نوعی  می تواند  کوتاه  پیاده روی   یک 
کفش  جفت  یک  خرجش  تنها  و  بیاید  حساب 
ورزشی است! این جاست که به فکر همگانی کردن 

ورزش می افتیم.
از  یکی  همگانی،  ورزش  روز  :  اتفاق  گزارش  به 
نشاط  ایجاد  است که هدفش  رشته های ورزشی 
باشد  می  جامعه  اقشار  همه  برای  تندرستی  و 
های  رشته    همه  بدانید  که  این جاست  جالب  و 
ورزشی توانایی همگانی شدن را دارند.ساده  ترین 
این  که  است  این  همگانی  ورزش  برای  تعریف 
ورزش برای پرداختن عامه مردم به نشاط و شادابی 
موجود  امکانات  به  توجه  با  کوتاه  زمانی  در  حتی 
افراد است و در این میان وظیفه اصلی  و شرایط 
سازمان تربیت بدنی و نهادها دعوت از مردم برای 
ورزش های همگانی است. تفاوت ورزش  همگانی و 
قهرمانی در این است که در انجام همگانی شدن 
ورزش هدف اصلی "سالمتی برای همه" است در 
صورتی که در ورزش   های قهرمانی هدف "کسب 
مهارت و رقابت" است، یعنی کسانی که به ورزش 
آوردن  دست  به  هدفشان  پردازند  می    همگانی 
برای خود و دیگران است و در  و نشاط  سالمتی 
اتفاق  زمانی  واقعی  پیروزی  همگانی  ورزش  های 
تندرست  و  سالم  گروه  اعضای  همه  که  می افتد 

باشند.
رییس هیات ورزش های همگانی شهرستان رباط 
کریم دغدغه های زیادی دارد . وی در گفت   و  گو 
با خبرنگار اتفاق روز  اظهار کرد: فرهنگ سازی و 
با توجه به گستردگی  توسعه ورزش های همگانی 
که دارد، مستلزم امکانات است و باید شرایط مالی 

مهیا شود که بتوانیم وضعیت را بهتر کنیم.
و  هیات  این  فعالیت  وسعت  به  اشاره  با  ایالنلو  
گستردگی جامعه هدف آن که شامل عموم مردم 
است گفت: در حال حاضر ۲۵ کمیته تحت نظر 
هیات ورزش های همگانی فعالیت می کنند که هر 
کدام از آن ها مثل کمیته های آمادگی جسمانی و 

روش های تمرینی دارای چند زیر گروه است.
ورزش  در  بانوان  حضور  خصوص  ایالنلودر  پریسا 
همگانی توضیح داد: با توجه به اینکه بانوان نیمی 
از جمعیت را تشکیل می دهند، سعی بر آن داریم 
که بستر بیشتری برای حضور بانوان فراهم کنیم. 
در  شرکت  جهت  ما  مخاطبان  بیشتر  همچنین 
تشکیل  بانوان  را  مربیگری  و  آموزشی  دوره های 
می دهند ودر دوران کرونا کالسها به صورت آنالین و 
غیر حضوری برگزار می شد . وی آمادگی جسمانی  
مردم شهرستان را باال دانست و گفت کمیته های 
ورزشی با برگزاری ورزشهای پیاده روی خانوادگی 
انتشار ویروس کرونا و همچنین مسابقات  از  قبل 
آمادگی جسمانی و همایش های ورزشی که این 
ورزش  توسعه  و  زایی  اشتغال  موجب  همایشها 
توسط زنان و مردان عالقمند در جامعه می شود. 
پریسا ایالنلوتصریح کرد: این هیات در دوران کرونا 

هم بیکار ننشست و با کمک همکاران و سمن ها 
در جهت ضد عفونی شهر قدم برداشت تا بتوانیم 
واین  دهیم  شکست  را  ویروس  این  هم  کمک  با 

اتفاقات با همکاری کمیته ها بود که رقم خورد.
در  شهرستان  همگانی  ورزش های  هیات  رییس 
پایان گفت: حمایت ها به ویژه از سوی شهرداری 

شود  بیشتر  باید  شهرستان  اسالمی  شورای  و  ها 
کم  امکانات  باحداقل  ما  رود.  باال  ها  مشارکت  تا 
اگر  و  بزنیم   رقم  را  خوبی  موفقیتهای  توانستیم 
گسترش سالمت و ورزش همگانی تر باشد شرایط 
بسیار مطلوبی در ساختار ورزشی شهرستان رباط 

کریم به وجود می آید.

شهردار اندیشه :مجتمع ورزشی خودنگاه یکی از بزرگترین 

مراکز ورزشی چند منظوره استان تهران است
نوشتار دغدغه های  رییس هیات ورزش همگانی رباط کریم

رباط  شهرستان  فرماندار 
پایه مهم  به  تاکید  با  کریم 
بیان  آزادی  در  دموکراسی 
مطبوعات گفت: 4۵۰ شبکه 
بر  ها  سایت  و  ای  ماهواره 
اسالمی  جمهوری  علیه 
ایران مطلب و محتوا تولید 
های  رسانه  که  کنند  می 
آنها  حربه  با  باید  کشور 

مقابله کنند
به گزارش اتفاق روز از رباط 
در  ملکشاهی  نظام   ، کریم 
اصحاب  با  خبری  نشست 

داشت:  رسانه  اظهار  رسانه 
دستاوردها   ، خدمات   ، ها 
، صنعت و تاریخ شهرستان 
به  انعکاس و  را  رباط کریم 

گوش همگان برسانند.
انتقاد  داد:  ادامه  وی 
منصفانه و انعکاس مشکالت 
اصحاب  ذاتی  وظایف  از 
مسئولین  که  است  رسانه 
باید  ها  کاستی  رفع  برای 
.فرماندار  باشند  کار  پای 
بیان  کریم  رباط  شهرستان 
مطروحه  مشکالت  کرد: 

به  خبرنگاران  توسط 
مسئولین ذیربط ارجاع داده 
می شود و مطالبه رسانه ها 
به هیچ وجه بدون پیگیری 
سپس  ماند.ملکشاهی  نمی 
پاکدستی  کرد:  تصریح 
ادارات مستقر در شهرستان 
حائز  بسبار  کریم  رباط 
میز  پشت  و  است  اهمیت 
چندتنی  ارزش  نشینی 
به  باید  مدیر  و  ندارد 
برود  رجوع  ارباب  استقبال 
جهادی  و  عملیاتی  مدیر  و 
تاکید  با  پایان  در  باشد.وی 
آبادانی  و  عمران  جهش  بر 
کریم  رباط  شهرستان  در 
رعایت  با  کرد:  خاطرنشان 
به  انسانی  کرامت  حفظ 
در  و شهروندان  مردم  همه 
شهرستان پاسخگو هستم و 

خواهم بود.

فرماندار رباط کریم : مطالبات 

خبرنگاران با جدیت پیگیری می شود
نوشتار

قوه قضاییه  و  مجلس  دولت،  که  دارم  یقین 
نگه داشته  ضعیف  رسانه هاي  از  بیشتر  بسیار 
اطالع  ایران،  امروز  حقایق  و  وقایع  از  شده، 
جوجه هاي  کشتار  دستور  که  زماني  دارند. 
بهتر  سه گانه  قواي  بود،  شده  صادر  یک روزه 
قتل عام هاي  آن  عواقب  از هر کسي  بیشتر  و 
جنون آمیز را مي دانستند. هیچ رسانه اي تاریخ 
دقیق ۲۰هزار توماني شدن دالر را نمي دانست، 
شدن  گران  با  که  دولتي  دست اندرکاران  اما 
زمان  مي پردازد،  را  ریالي اش  بدهي هاي  ارز، 
دقیق توقف دالر در کانال ۱8 هزار تومان را 
هم مي دانند. مي خواهم بگویم که  کساني که 
مسبب مصایب اند، منتظر رسانه ها نیستند تا 
خبر بشنوند که در جریان آن نبوده اند. از همه 
چیز خبر دارند. مي دانند که ایراني، روز به روز 

غالب  قوت  که  مي دانند  مي شود.  ضعیف تر 
قیمت اش،  ماه،  سه  طي  اما  چیست.  مردم 
با گران شدن  برابر مي شود. مي دانند که  سه 
مرغ، دسترسي بخش زیادي از مردم به گوشت 
نامرغوب مرغ پرورشي، کمتر و کمتر مي شود. 
خوب مي دانند که مصرف لبنیات چقدر براي 
انسان الزم است و شاهد کاهش مصرف ایرانیان 
هستند. مي دانند که با افزایش حقوق هاي ۲۰ 
امکان  کارمندان،  و  کارگران  درصدي   3۰ تا 
پرداخت اجاره بهاي ۱۰۰ درصد افزایش یافته، 
وجود ندارد. بسیار دقیق تر از رسانه ها مي دانند 
را  ایراني  خانوارهاي  اقتصاد  چقدر  کرونا،  که 
کاهش  چقدر  ملت،  و  داده  قرار  تاثیر  تحت 
درآمد دارد. دولتي ها، خیلي چیزها را مي دانند. 
بي پناه  ملت  به جان  دالل ها  که  مي دانند 

مي کشند.  را  مردم  رمق  آخرین  و  افتاده اند 
مي دانند که هزینه درمان باالست، اما قیمت 
دارو را افزایش مي دهند، حق ویزیت گران تر 
اوضاعي،  چنین  در  که  مي دانند  و  مي شود 
گسترده  ولي  نمي شود،  درمان  بیماري ها 
مي شود. بهتر از من و خیلي هاي دیگر مي دانند 
که بیماري غوغا مي کند و هر ایراني، هم زمان 
چندین و چند بیماري را تحمل مي کند چون 
برنمي آیند.  درمان  گران  هزینه هاي  پس  از 
مجلس  قدیمي  و  جدیدالورود  نمایندگان 
مملکت  آني  و  فوري  مشکل  که  مي دانند 
وزیر  اما سیاسي کاري مي کنند،  است  اقتصاد 
کشور و وزیر ارتباطات را به مجلس مي برند. 
مي دانند ملت بیکار، بیمار و گرسنه است اما 
برنامه  اجتماعي  شبکه هاي  فیلترکردن  براي 

چند  که  مي داند  خوب  قضاییه  قوه ي  دارند. 
ده هزار دزد خرده پایي که رها شدند، بیکار اند 
و منبع درآمدي جز دزدي ندارند. موادفروشان 
هم کاري به جز فروختن مواد نمي دانند. راستي 
کدام  و  کرمانشاه  شهر  شوراي  عضو  کدام 
مدیر شهرداري کرمانشاه نمي داند که چطور 
شهربازي کرمانشاه بین منافع دو گروه از آنان، 
گرفتار و تعطیل است؟ اطالعات و دانسته هاي 
اوج گرفتن  بیکاري،  عوامل  از  روزنامه نگار  من 
کرونا، تقلیل سهم کرمانشاه از طرح آب هاي 
استاندار  و... یک صدم  و سرسیري  گرمسیري 
نمي دانند  که  بنویسم  چه  نیست.  کرمانشاه 
از  بسته  دست وپا  چگونه  مي دهند؟!  گوش  و 
مطالعه  به  نیازي  که  بگویم  مردمي  رنج هاي 

نمي بینند؟!

نوشتار مي دانم که مي دانند!

و  ها  رسانه  در  اخباری  انتشار  پی  در 
فضای مجازی مبنی بر قصور و اهمال 
کاربری  تبدیل  و  اندیشه  شهرداری 
ورزشی به تجاری در ملک موسوم به 
در    : گفت  اندیشه  شهردار  خودنگاه 
خیابان توحید جنوبی،ملکی با کاربری 
مفاخر  از  یکی  به  متعلق  ورزشی 
و  بدنسازی  رشته  در  ایران  ورزشی 
پاورلیفتینگ و بنیانگذار رشته قویترین 
مردان در کشور دارای مساحتی معادل 
در  که  است  مربع  متر  هزار  شش 
سالهای گذشته با تصویب شورای عالی 
معماری و شهرسازی معادل ۱8 درصد 
فضای تجاری با شرط احداث 4 طبقه 
ورزشی طبق کاربری مجوز احداث آن 
صادر و در قرارداد واگذاری به ایشان 

اعطا گردید. 
کار  این  از  :  هدف  افزود  ملکی  علی 
بزرگترین  از  یکی  احداث  به  کمک 
مراکز ورزشی استان تهران تحت نظر 
این چهره ملی بوده است که ایشان هم 
اکنون به میزان ۷ هزار متر مربع فضای 
و  سنی  های  رده  تمام  برای  ورزشی 
همزمان جهت استفاده بانوان و آقایان ، 
یک سالن ۱۰۰۰ متری جهت استفاده 
به  و  توپی  ورزش های  منظوره  چند 

میزان 4۰۰۰ متر فضای داخل و روباز 
جهت ورزش های تنیس و فوتبال در 

چمن مصنوعی احداث نموده است .
شهردار اندیشه اذعان داشت :  به لطف 
در  زودی  به  مسئولین  کمک  و  خدا 
شهر اندیشه شاهد بهره برداری از این 

مجموعه ورزشی فاخر خواهیم بود.
وی ادامه خاطرنشان کرد : این  فضای 
با  مربع  متر  هزار  بر ۱۲  بالغ  ورزشی 
بهترین کیفیت و برای تمام رده های 
نظر  زیر  بانوان  و  آقایان  از  اعم  سنی 
متخصصین ورزشی در شهر جزو یکی 
از امکانات بالقوه شهر محسوب خواهد 
شد و این کم لطفی است که چنین 
و  شهرداری  تخریب  برای  خبرهایی 

شورای اسالمی شهر در برخی رسانه 
ها درج گردد.

ملکی تصریح کرد :  افرادی مانند آقای 
خودنگاه بعنوان سرمایه گذار که پول و 
سرمایه خود را در رشته ورزشی و برای 
اعتالی ورزشی کشور به کار بسته اند 
مورد حمایت مجموعه مدیریت شهری 
این  اندازی  راه  با  چراکه  هستند 
شغلی  فرصت   3۰۰ حدود  مجموعه 
گردد  می  ایجاد  گذار  سرمایه  توسط 
که خود موجب فخر و مباهات است 
و امروز یکی از دغدغه های مسئولین 
انقالب حفظ  معظم  رهبر  بویژه  نظام 
اهلل موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی 

می باشد.

تقدیر دکتر محسنی بندپی از شهردار نسیم شهر نوشتار

بندپی  محسنی  انوشیروان  دکتر 
از  تقدیر  لوح  اهدا  با  تهران  استاندار 
و مجموعه  زحمات مهندس طالیی 
شهرداری در تحقق اهداف ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در حفظ سالمت جان 

شهروندان تجلیل کردند.
بندپی  محسنی  انوشیروان  دکتر 
از  تقدیر  لوح  اهدا  با  تهران  استاندار 
و مجموعه  زحمات مهندس طالیی 
شهرداری در تحقق اهداف ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در حفظ سالمت جان 

شهروندان تجلیل کردند.
 متن پیام بشرح ذیل است :

در  سالمت  مدافعان  که  روزها  این 
کرونا  ویروس  با  مقابله  مقدم  خط 
لباس رزم بر تن کرده اند و از جان 
و  خدوم  پرسنل   ، اند  گذاشته  مایه 
همراستا  ها  شهرداری  زحمتکش 

مشارکتی  در 
با  نظیر  بی 
درمان  کادر 
حفظ  برای 
حراست  و 
مت  سال
و  شهروندان 

کاستن از دغدغه های آنان فداکاری 
با  را سرلوحه  کار خود قرار داده و 
های  دستورالعمل  موقع  به  انجام 
مستمر  کردن  ضدعفونی  و  اجرایی 
مجموعه  برای  شهرها  فضاهای 
با  تهران  استان  شهری  مدیریت 
توجه به شرایط خاص آن ، افتخاری 

ارزشمند و ستودنی را رقم زدند.
زحمات  و  تالش  از  بدینوسیله 
همکاران  و  جنابعالی  ارزشمند 
نیروهای  خصوص  به  مجموعه  آن 

سبز  فضای   ، شهری  خدمات 
جهت  نشانی  آتش  کارکنان  و 
 ، کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 

تقدیر  و تشکر می نمایم.
متعال  خداوند  لطف  به  است  امید 
و  مشارکت  و  اقدامات  این  تداوم  و 
شرایط  این  از  مردم  همه  همراهی 
استمرار  شاهد  و  کرده  عبور  دشوار 
عزیزمان  ایران  و سربلندی  موفقیت 

باشیم.
انوشیروان محسنی بندپی

مجتبی   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
خط  مردم  سالمت  افزود:  خانجانی 
جهت  در  و  است  مسئولین  قرمز 
تالش   ، شرب  آب  کیفیت  افزایش 

های بسیاری صورت گرفته است.
تصفیه  زنی  کلنگ  به  ادامه  در  وی 
خانه شهرستان بهارستان در روزهای 
با  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  آتی 
حضور مسئولین استانی و شهرستانی 
زنی  کلنگ  آئین  آتی  روزهای  در 
بهارستان  شهرستان  خانه  تصفیه 
تومان  میلیارد  بر ۲۰۰  بالغ  اعتبار  با 

برگزار خواهد شد.
فرماندار شهرستان بهارستان بر صرفه 
تاکید  آب  مصرف  در  مردم  جویی 

و خوب  فهیم  مردم  از  گفت:  و  کرد 
شهرستان انتظار داریم در فصل گرما 
هایی  چالش  با  آب  تامین  در  که 
در مصرف آب صرفه  مواجه هستیم 
جویی کنند. چرا که این صرفه جویی 

موجب افزایش کیفیت آب هم خواهد 
بود.

زحمات  تمام  از  پایان  در  خانجانی 
شرکت  شهرستانی  و  استانی  عوامل 

آب و فاضالب تشکر و قدردانی کرد.

کاریکاتور
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