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سخنگوی دولت:

آمریکا حق ندارد اقدامات 

صندوق بین المللی پول را وتو کند

سخنگوی دولت اعالم کرد که سیاست بازگشایی ها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی است.
علــی ربیعی دیروز )دوشــنبه( در نشســتی خبری بــا تاکید بر اینکه هرگونه سیاســت در 
بازگشــایی ها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی است، افزود: کارشناســان ما در حوزه سالمت و 
بهداشــت محیط کار امروز با همکاری اتاق های ذی ربط و تشــکل های صنفی انبوهی از 

پروتکل ها را فراهم کردند.
باید از جان مردم دربرابر کرونا و تبعات ناشــی از آن بر اقتصاد محافظت 

کنیم
وی ادامــه داد: از این پس کار در صنوف و ادارات مبتنی بــر پروتکلها خواهد بود که البته 
نیازمند آموزش و نظارت هم هســت.ربیعی تاکید کرد: حفظ سالمت و جان مردم توامان در 
برابر کرونا و عوارض و تبعات ناشی از آن است، ما از جان مردم دربرابر کرونا و تبعات ناشی 

از آن بر اقتصاد باید محافظت کنیم.
اطالعات جهانی درباره کرونا ضعیف است

ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت مدام در حال رصد وضعیت است، گفت: با توجه به 
شــرایط پویای بیماری به اقداماتی که در سطح جهان صورت می گیرد اشراف داریم. باید در 
نظر داشــته باشیم که اطالعات جهانی هم در این بیماری ضعیف است.وی یادآورشد: هدف 
از اعمال این محدودیت ها ریشــه کن کردن بیماری است. دستیابی به چنین هدفی ممکن 
نیســت، مگر با متوازن کردن وضعیت بهداشتی کشــور و حفظ این توازن در آینده است و 
فاصله گذاری اجتماعی هم همین هدف را دنبال می کند.ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: ما 
از روزهای اول شیوع کرونا در دانشگاه ها و موسسات مطالعاتی بهداشتی کارهای گسترده ای 
برای استفاده از فناوری اطالعات را دنبال کردیم و این مطالعات در روزهای آتی با تصمیم 
گیری ها و با اجرای طرح فاصله گذاری هوشــمند به بهره می رسد.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر دولت پس از بررســی پنج ســناریویی که پیش رو دارد و با عنایت به تجربه جهانی 
انتخابی صورت می دهد و آن را به جامعه عرضه می کند که آموزش های الزم در این زمینه 
ارائه خواهد شــد.ربیعی اضافه کرد: اپلیکیشن ماسک برای حرکت ایمن در جامعه به مردم 
کمک می کند و توصیه می کنیم کسانی که موبایل هوشمند دارند از این اپلیکیشن استفاده 

کنند تا در امر فاصله گذاری اجتماعی تاثیر گذار باشد.
نیازمند این هســتیم که در کنار راه اندازی معیشت مردم کمترین میزان از 

شیوع را تجربه کنیم
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما نیازمند این هستیم که در کنار راه اندازی معیشت مردم 
، نوعی از زندگی اجتماعی را ســامان دهیم که کمترین میزان از شیوع را تجربه کنیم، ادامه 
داد: باید در محیط کار و ادارات و اســتفاده از حمل و نقل عمومی به ســمت نوعی حرکت 

سالمت محور حرکت کنیم تا از پیک های احتمالی بیماری عبور کنیم.
وی یادآورشد: رهبری اخیراً بیان کردند که کشور نیازمند پویش اجتماعی در کمک به اقشار 
آســیب پذیر اســت. دولت از این مواضع حمایت می کند و درخواست می کنیم که امروز در 
جامعه ای که نیازمند به اعتماد به هم و اســتفاده از سرمایه اجتماعی هستیم، به سمتی رویم 

که عالوه بر غلبه بر کرونا بر تحریم هم غلبه کنیم.
وی همچینین از برگزاری جلسه ای با مدیریت معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران 
نهادهایی مثل ســتاد اجرایی فرمان امام، نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی درگیر 

در مبارزه با کرونا خبرداد.
اقدام صندوق بین المللی پول در پرداخت وام به ایران قطعاً انسانی خواهد 

بود
ســخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری در پاســخ به سوالی درباره اقدام آمریکا برای 
جلوگیری از پرداخت وام به ایران از ســوی صندوق بین المللی پول اظهار کرد: آمریکا حق 
نــدارد اقدامات صندوق بین المللی پول را وتو کند، ســایر اعضای صندوق هم از اقدام ضد 
انســانی آمریکا جلوگیری خواهند، ما همیشه حق عضویت خود را به صندوق پرداخت کرده 
ایم و در همه این ســال ها هیچ درخواســتی هم از صندوق نداشــتیم، اما حاال با توجه به 
وضعیت کرونا این درخواســت انجام شــده اســت که اقدام صندوق هم قطعًا در این زمینه 

انسانی خواهد بود.
علت دریافت ۱۲ درصد سود از وام یک میلیونی یارانه بگیران

وی در پاســخ به پرسش ایســنا درباره علت دریافت ۱۲ درصد سود از وام یک میلیونی به 
یارانه بگیران، گفت: یک اقدام در یک کشور صورت می گیرد که بعد در اینجا بسیار تکرار و 
پخش می شــود مثاًل می گویند فالن کشور آنقدر کمک کرده و آنقدر وفور برای مردم ایجاد 
کرده است در حالی که من با دوستی که در آن کشور زندگی می کرد صحبت کردم و گفت 

چنین خبری نیست.
ســخنگوی دولت یادآورشد: ما در اقتصاد تحریم زده قرار گرفتیم و با کاهش رشد اقتصادی 
بعــد از کرونا هم مواجه خواهیم بود همان طور که حتی کشــورهای قدرتمند اقتصادی هم 
در این زمینه رشــد منفی یا کاهش رشد را تجربه کردند و ما هم اگر بعد از کرونا وارد عمل 

نشویم ممکن است با بیکاری ۴ میلیون نفری مواجه شویم.
وی ادامــه داد: ما ابتدا در نظر گرفتیم که به ۴ میلیون خانوار با درآمد پایین، یک میلیون تا 
دو میلیون به صورت قرض الحسنه پرداخت کنیم که این اتفاق خواهد افتاد و در کنارش به 
همه یارانه بگیران که آن ۴ میلیون خانواده هم شاملش می شوند، گفتیم که وام یک میلیونی 
با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می کنیم.ربیعی خاطرنشان کرد: در هر حال دولت به دلیل تحریم، 
کاهــش قیمت نفت و هزینه مبارزه بــا کرونا این میزان از وام را با کمک بانک مرکزی که 
نرخ ســود را از ۱۸ به ۱۲درصد کاهش داد که این پول هم برای دولت نبوده است بلکه در 

اختیار بانک مرکزی بوده است که از طریق آزاد سازی ذخیره قانونی بانک ها بوده است .
وی ادامه داد: ای کاش پول زیاد داشتیم، تحریم نبودیم و می توانستیم نفت بیشتر بفروشیم 
که با حمایت بیشــتر در کنار مردم قرار می گرفتیم و این وضعیت را طی می کردیم. اما در 
حال حاضر از اردیبهشــت تســهیالت مربوط به  کمک به خانواده ها برای مبارزه با کرونا 
پرداخت خواهد شــد.ربیعی با بیان اینکه با تمهیدات وزارت ارتباطات  براساس ظرفیت های 
دولت الکترونیک سامانه ای برای اتصال افرادی که می توانند به افراد مورد نیاز کمک کنند، 
فراهم شده است، اظهار کرد: پیوستن به این سامانه می تواند کمک بسیار زیادی کند، پایگاه 

رفاهی ایرانیان هم داده های الزم را در اختیار این سامانه قرار داده است.
ربیعی افزود: اگر می خواستیم این را هم قرض الحسنه کنیم، بار مالی زیادی را به بودجه وارد 
می کردیــم بنابر این اجازه بدهید که ما براســاس مقدورات مان آرام آرام تصمیمات مختلف 
دیگری را هم که ممکن است، بگیریم. ضمنا شما نمی توانید این مقدورات را با جاهای دیگر 
هم مقایسه کنید.سخنگوی دولت گفت: البته در شرایطی که تورم امروز نیز عددی است که 

از این نرخ باالتر است، که از این هم استقبال خواهد شد.
سیاست همیشگی ایران تاکید بر احترام به حاکمیت عراق بوده است

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل دولت در عراق، گفت: سیاست همیشگی ما تاکید 
بر احترام به حاکمیت عراق بوده است و به پیروی از مرجعیت و اجتناب از هرگونه دخالت در 

امور عراق به سایر کشورها نیز  تبعیت از همین سیاست را پیشنهاد می کنیم.
 دســتیار ارتباطــات اجتماعی رئیس جمهــوری افزود: آمریکا نیز باید بــه فهم تازه و واقع 
بینانه ای از سیاست های نادرست خود و وضع امنیتی در عراق رسیده باشد.  در جریان کرونا  
کشــورهایی که در منطقه ما هستند  آســیب پذیری دارند بنابراین مقابل این بیماری همه 
باید تالش کنند. برخی از سیاســت های  ماجراجویانه در منطقه بیشــتر به زیان جان مردم 

تمام خواهد شد.
وی گفــت: ما از هر گونه تصمیمی که بر اســاس اراده ملی در عراق اتخاذ شــده حمایت 
می کنیم، حمایت ما معنوی و بر اســاس همکاری دو همسایه دیرین با فرهنگی مشترک و 

منافع مشترک  دنبال خواهد شد.
ایران از تشکیل دولت قدرتمند در افغانستان حمایت می کند

ربیعی همچنین درباره تشــکیل دولت در افغانستان گفت: ما از هر گونه تالش در افغانستان 
که به تشــکیل دولــت قدرتمند مرکزی در افغانســتان منجر می شــود حمایت می کنیم.  
ســخنگوی دولت تصریح کرد: وجود یک دولت قوی در افغانســتان که ناشی از رای مردم 
اســت قطعا به امنیت منطقه کمک خواهد کرد و از هرگونه تالش خود برای استقرار دولت 
قوی در افغانســتان فروگذار نخواهیم کرد و معتقد هستیم این موضوع به نفع امنیت جهان 

و مبارزه با تروریسم است.
استفاده از منابع آزادشــده اخیر ایران در بخش دارو ، خوراک و نهاده های 

کشاورزی
ربیعی در پاســخ به سوالی درباره آزادسازی پول  بلوکه شدن ایران در لوکزامبورگ هم اعالم 
کرد: آمریکا از طریق دادگاه های خود براســاس ادعاهای واهی  مبتنی بر کشته شدن شماری 
در حادثه ۱۱ سپتامبر، منابع بانک مرکزی نزد لوکزامبورگ را توقیف کرده و تالش کرده بود 

آن را با حکم دیگری به آمریکا منتقل و آن را متصرف شود.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه با اقدام جدی و حقوقی بانک مرکزی در ۱۱ و ۱۵ فروردین 
هر دو حکم نقض شد، اظهار کرد: حقوقدانان ما در کنار بانک مرکزی تالش بسیار زیادی را 
کردند. به نظرم همین ادعای آمریکا یک نوع شاخص برای قضاوت است. همه ماجرای ۱۱ 
سپتامبر را می دانیم و مشخص است چه گروهی حمله کرده و برای هیچ کس پوشیده نیست 

که این حمالت مورد پسند ما نبوده و آن را در همان دوره محکوم کردیم.
ربیعی با بیان اینکه حمله ۱۱ سپتامبر ناشی از اقدام جریان های افراطی مورد حمایت آمریکا 
بود، تأکید کرد: همان زمان نیز اعالم شــد که القاعــده این حمله را انجام داد. اینکه به آن 
بهانه بخواهد پول ایران را مصادر کنند، نشان دهنده سیاست و خوی استکباری دولت آمریکا 
است. همه تالش خود را می کنیم این منابع را منتقل کرده یا تبدیل به داروی و کاالی مورد 

نیاز مردم در شرایط فعلی کنیم.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: آزاد شــدن منابــع و امکان عمل کردن 
به برخی از منابع که تاکنون آمریکا با فشــار بر آنها، اجــازه عمل کردن به آنها را نمی داد، 
امیدواریــم بتوانیم از آن منابع برای دارو و زندگی مــردم به ویژه غذا، خوراک و نهاده های 
کشــاورزی استفاده کنیم.ربیعی درباره ادعای یک رسانه  فارسی زبان خارج از کشور مبنی بر 
اظهارات رییس جمهوری در جلســه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: منبع این خبر یک 
رسانه پترودالری است که آنرا واقعا رسانه نمی دانم بلکه یک موسسه خبری عملیات روانی 
اســت که با پول مشخص یک کشور ایجاد شده و با پول و سیاست سازمان های اطالعاتی 
اداره می شود.وی اضافه کرد: تکرار مطالب آن  وجاهتی ندارد ولی قطعا رییس جمهوری این 
بیان را نداشــته و این نوع رفتارها که بخواهند تعارض در سیاســت های دولت ایجاد کنند، 
مدت هاســت تبلیغ می شود. برای ما حفظ جان انسان ها مهم است. اگر هم تصمیماتی برای 
گشــایش های اقتصادی می گیریم آنهم برای حفظ جان انســان ها است.ربیعی در پاسخ به 
پرسشــی درباره نحوه برخورد با تخلف مدیران شماری از ســازمان های دولتی از بخشنامه 
حضور برخی کارکنان در شــرایط کرونا، و ورود ســازمان بازرسی کل کشور به این موضوع 
گفت: قطعا تمام دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابتدا برای خود دولت الزم االجرا است و دولت 
مصمم است که این بخشنامه ها در حوزه های خود اجرایی شود حتی در سازمان های نظارتی؛ 
حتی در مورد تعویق بازپرداخت وام ها نیز که بانک ها به طور خودکار از حساب مشتریان خود 

برداشت کردند، بانک مرکزی به سرعت وارد عمل شد.
وی افزود: من هر روز این اخبار را رصد می کنم از دکتر علی زالی- فرمانده ســتاد مقابله با 
کرونــا در تهران- موضوع را پیگیری کردم که گفت این مربوط به زمان حضور یک ســوم 
کارکنان است و این موضوع به سازمان ها و ادارات  دولتی مربوط نبوده، بلکه به تخلف برخی 
شرکت های دولتی مربوط می شود؛ اینگونه نبود که وزارت بهداشت و فرماندهی ستاد مقابله 
با کرونا در تهران به سازمان بازرسی گزارش دهند؛ سازمان بازرسی پیشنهادهای پیشگیرانه 

عرضه کرده بود.
پروتکل های بهداشتی شــرط موفقیت ما برای عبور از این بحران و طرح 

فاصله گذاری هوشمند و فیزیکی است
سخنگوی دولت ادامه داد: پروتکل های بهداشتی شرط موفقیت ما برای عبور از این بحران 
و طرح فاصله گذاری هوشــمند و فیزیکی اســت. یکی نظارت و بازرسی جدی و برخورد با 
متخلفان و دوم اعتماد باال و همکاری همگان را شــامل می شــود؛ ما از دو بازوی نظارت، 
بازرســی و کنترل و دوم همکاری مردم و نظارت اجتماعی استفاده خواهیم کرد که بتوانیم 

این را به جلو ببریم؛ باید همکاری مردم را برای نظارت اجتماعی به کار بگیریم.
ربیعی افزود: سازمان های مردم نهاد جوان در سیل ۹۸ نیز حضور داشتند و در تولید و توزیع 
ماسک و گان و لوازم بهداشتی به میدان آمدند، اگر به چشم دیده نشدند کوتاهی رسانه ای 

ما بوده است، اما از همین جا حمایت خود را مجدد اعالم می کنیم.
وی با اشــاره به مصوبات شــورای عالی اداری و سهم رشــد جوانان و محدودیت سنی در 
احراز پست های سازمانی، گفت: دولت سعی کرده است با این مصوبات راه کارهای پیشرفت 

جوانان درعرصه های مختلف مدیریتی را دنبال کند.
ســخنگوی دولت افزود: ســمن های حوزه جوانــان می توانند در شــرایط کرونا در اجرای 

فاصله گذاری فیزیکی به دولت کمک کنند.
ربیعی بیان با اشــاره به اجرای پویش »در خانه بمانیم« در کشــور گفت: اگر چه مسابقات 
ورزشی در کشور تعطیل شده است، اما ورزشکاران در این مدت در خانه نماندند و در جامعه 
حاضر شــدند عالوه بر کمک به اجرای طرح های دولت در دوران کرونا تمرین های ورزشی 

خود را نیز انجام دادند که از آنها تشکر می کنیم.
وی در توضیــح چگونگی پرداخــت وام یک تا دو میلیون تومانی بــه خانوارها اظهار کرد: 
پرداخت این وام از اردیبهشــت ماه عملی خواهد شــد. طرح حمایت معیشتی نیز آغاز شده و 

مرحله دوم این طرح نیز در حال اجرا است.
ســخنگوی دولت ادامــه داد: تمهیداتی هم بــرای اعتباراتی که امروز به دســت آورده ایم، 
اندیشیده ایم و به نظرم  حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را برای افزایش قدرت خرید جامعه 

به کار خواهیم گرفت.
ربیعــی افزود: اینکه به چه طریقی و چگونه کمک  کنیم کــه بتوانیم قدرت خرید جامعه را 

افزایش دهیم، هم مدل و الگوهای خودش را نیاز دارد.
وی با بیان اینکه کانون اصلی سیاست، در دل آن وام هایی که قرار شد به بخش های تولید 
و خدمات ارائه شــود حفظ اشتغال و حفظ نیروی کار است، اظهار کرد: در بیمه بیکاری هم 

برنامه ما ماندن افراد در کارگاه ها و نه بیکار شدن آنها از کارگاه است.
ربیعی با بیان اینکه در این طرح وام بنای ما حفظ اشتغال است، یادآور شد: وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تالش بســیاری را در این امر بــه کار برده اند که جهت گیری اصلی این وام 
برای حفظ نیروی کار در کارگاه  باشــد. بخشی از این هم برای افزایش قدرت خرید جامعه 

خواهد بود.
انتقادی ترین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار هستند

ربیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع دولت درباره عدم تناسب میان افزایش ۲۱ درصدی 
حقوق کارگران با تورم سال گذشــته و حضور نداشتن نمایندگان کارگران در جلسه مربوط 
به این مســاله ، گفت: اگر نماینده کارگران حضور ندارد، پس چگونه امضا نمی کند؛ ما ســه 
جانبه گرایی را در دولت یازدهم و دوازدهم با جدیت دنبال کردیم و انتقادی ترین نمایندگان 

کارگری عضو شورای عالی کار شدند.  
وی ادامه داد: خیلی ها در سال هایی که بین مزد و تورم چنان شکاف وحشتناکی ایجاد شد 
و قدرت خرید کارگران پایین آمد، چیزی نگفتند و ننوشــتند، خوشــحالیم که امسال جریان 
کارگــری در چانه زنی ها حضور دارد و در آخر با اقتدار می گوید که مصوبه را امضا نمی کند، 
این نشــانه سه جانبه گرایی اســت که دولت ایجاد کرده است؛ در اصل قضیه بخش های 
انتقادی جامعه کارگری هم هستند و سه نماینده رسمی که مشاوران خود را همراه می آورند 

و بین ۶ تا ۹ نفر در جلسه حضور دارند.
ربیعی افزود: تصمیم سه جانبه گرایی کارگری، کارفرمایی و دولت یا سیاست گذار است ضلع 
ســوم یعنی دولت مجبور است هم گردش مالی کارگاه و هم عدم اخراج و زندگی و معیشت 
کارگــر را ببیند، بنابراین وزارت کار همواره به نفع کارگران موضع گیری کرد و برخی موارد 

کارفرماها امضا می کردند و این اتفاقات خیلی می افتاد که سمت دیگر امضا نمی کردند.
وی با بیان اینکه من از نمایندگان کارگران درباره تبیین آنها از این وضعیت پرســیدم، ادامه 
داد: االن یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به عنوان پایه حقوق در نظر گرفته شــده و حداقل  
۲ میلیون و ۳۳۵ هزا تومان برای کارگران مجرد تعیین شده است و با پایه سنوات و محاسبه 
دو اوالد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رســد البته برای کارگران متاهل نیز حدود ۳۱ 

درصد و برای مجردها هم ۲۸ درصد افزایش داشته است.
 ربیعی ادامه داد: اعتراض کارگران به این است که آن چیزی که در بن کارگری آمده روی 
پایه قرار گیرد، می پرسید که فرق آن چیست، اگر روی پایه افزایش داشته باشیم سال آینده 

هر نوع افزایشی روی پایه قرار می گیرد در حالی که در بن تامین شده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: وزیر کار برنامه ریزی خواهد کرد که رضایت جامعه کارگری را 
به دســت بیاورند، تنها امکان ما در حق مسکن است امیدواریم با خواست کارگران در مورد 
مســکن ۴ درصد افزایش یابد اجازه دهید که محاسبات دقیق صورت گیرد، درصد را از من 
نادیده بگیرید اگر دســت و بال دولت باز شود و به کارفرما فشار نیاید شاید در قالب مباحث 

دیگر بتوانیم جامعه کارگر را حمایت و کمک کنیم.
وی با بیان اینکه زندگی کارگری به خصوص کارگران روزمزد بســیار سخت و دشوار است، 
ادامه داد: درآمد کارگری کفاف نمی دهد اما کارگران روزمزد را که امکان بیکاری آنها بر اثر 
کرونا است نباید نادیده بگیریم، از این ۱۰ رسته مطالعه شده و آسیب اول را از کرونا می بینند 

۳میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که در اینجا مشغول به کار هستند.
 ربیعی افزود: شــاید ۴۰ درصدی از اینها کارگران غیر رســمی باشند یعی رقم قابل توجهی 
در این ۱۰ رســته کارگر غیر رسمی داریم که باید مواظب زندگی آنها باشیم و حتما یکی از 
اندیشــه های دولت، رییس جمهوری و وزیر کار  و هم ما مراقبت از کارگران غیر رســمی 

در شرایط کرونایی است.
وی ادامه داد: قبل از فشــار تحریم منحنی مزد با قدرت خرید شــکاف ۶۰ درصدی داشت 
کــه ما آن را برعکس کردیم  و مزد بر تورم پیشــی گرفت؛ امیدواریم از تعطیلی کارخانه ها 
جلوگیری کنیم برای کارگر هیچ چیز تلخ تر از ناامیدی شغلی نیست. اخراج اتفاقی تلخ برای 
کارگر اســت و با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگران صورت می گیرد، درصدی را 
برای کارگران جبران و با گشــودگی بیشــتر در آینده اقداماتی را برای رفاه کارگران ایرانی 

انجام دهیم.
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روحانی: 

امپریالیسم 
آمریکا ویروسی 

خطرناک تر 
از کرونا برای 
جامعه بشری 

است
تاکید  ایران  اســالمی  رئیس جمهوری 
کرد: تحریم هــای ظالمانه و غیرقانونی 
آمریــکا در زمینه تولید نفت علیه ایران 
و ونزوئــال، برخالف قواعد بین المللی و 

اصول انسانی است.
حجت االســالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی روز دوشــنبه در تماس تلفنی 
جمهور  رئیــس  مــادورو«  »نیکالس 
ونزوئــال با وی، امپریالیســم آمریکا را 
ویروســی خطرناک تــر از کرونا برای 
جامعه بشــری دانســت و گفت: زیاده 
خواهــی و زورگویی دولتمردان آمریکا، 
همواره ملتهای مســتقل و آزادی خواه 
مانند ایران و ونزوئال را تحت فشار قرار 

داده است.
رئیس جمهــور اظهــار داشــت: ایران 
و ونزوئــال با همبســتگی و توســعه 
همکاری ها توانســته اند سالها در برابر 
ویــروس مهاجم و قدیمــی آمریکا به 
خوبی مقاومت کنند.روحانی با اشاره به 
برنامه هــا و اقدامات ایران در مقابله با 
ویروس کرونا و موفقیت های بدســت 
آمده در زمینــه تحقیقات و تولید برای 
کیت های شناسایی و سایر موارد مورد 
نیــاز و توانمندی های کشــورمان در 
زمینه تجهیزات و امکانات بیمارستانی و 
درمانی، افزود: آماده انتقال تجربیات در 
زمینه مبارزه با ویروس کرونا به کشور 

دوست ونزوئال هستیم.
رئیس جمهور گام های برداشــته شده 
در  اجــالس اوپــک پــالس را مثبت 
ارزیابی کــرد و ادامه داد: باید همچنان 
برای کاهش تولید و بازگشت قیمت ها 
بــه روندی متعــادل با هــم همکاری 
بیان  با  باشــیم.رئیس جمهور  داشــته 
با  باید  اینکه همکاری های دو کشــور 
قوت ادامه داشــته و مسئوالن ایران و 
ونزوئال باید در این راستا تالش کنند تا 
دو دولت بتوانند در این شــرایط به هم 
کمک کنند، گفت: توسعه همکاری ها و 
روابط دو کشور مطمئنا به نفع دو ملت 

بزرگ ایران و ونزوئال خواهد بود. همین صفحه



ضدعفونــی مســتمر المــان هــای 
ــت ــار پایتخ ــه چه ــتانی در منطق بوس
منطقــه  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
چهار،«حمیدرضــا فرخــی« در ایــن بــاره گفــت: باتوجــه بــه 
بخشــنامه ابالغــی از ســوی ســازمان بوســتان هــا و فضای 
ــی بوســتان هــای ســطح  ســبز شــهر تهــران ضــد عفون
منطقــه بــا اجرای نــكات ایمنــي، بهداشــتي و اجــراي طرح 
فاصلــه گــذاري اجتماعــي در دســتور کار قرار گرفــت.وی با 
اشــاره بــه اینكــه ضدعفونــی المــان هــای بوســتانی همــه 
روزه در چنــد نوبــت انجــام مــی گیــرد، افــزود: بــا عنایــت 
بــه تأکیــدات مكــرر صــورت پذیرفتــه در خصــوص لــزوم 
رعایــت تمامــی الزامــات بهداشــتي و پیشــگیرانه و تأمیــن 
کلیــه تجهیــزات بــر اســاس دســتورالعمل هــای ابالغــی 
ــودکان،  ــازي ک ــاي ب ــن ه ــایل و زمی ــي وس ــد عفون ض
ــامل  ــهري ش ــان ش ــازي و مبلم ــي و بدنس ــایل ورزش وس
نیمكــت هــا، صندلــي هــا، ســطل هــاي زبالــه، پایــه چراغ 
هــاي کوتــاه و .... دو نوبــت در روز  از ابتــدای اســفندماه در 

ســطح تمامــی بوســتان هــا انجــام مــی گیــرد.

راه انــدازی خــط تولید اقالم بهداشــتی 
در »شــرکت ســام الکترونیــک« تجلی 

مســئولیت اجتماعی اســت
رحمانــی شــهردار منطقــه۲۱ بــه همــراه جمعــی از معاونین 
و مدیــران ارشــد شــهری ورودی غربــی پایتخــت، از خــط 
تولیــد اقالم بهداشــتی در »شــرکت ســام الكترونیــک« که 
بــا هــدف توزیــع رایــگان در بخــش هــای درمانــی کشــور 
درحــال تولیــد اســت، بازدیــدی میدانــی بــه عمــل آورد و از 
همــت واالی مدیــران و کارکنــان ایــن شــرکت در عمــل 
ــت  ــان در مدیری ــی ش ــی و همدل ــئولیت اجتماع ــه مس ب
اوضــاع بحرانــی کنونــی تجلیــل کرد.بــه گــزارش روابــط 
عمومــی شــهرداری منطقــه۲۱، رحمانــی شــهردار ورودی 
غربــی پایتخــت در ابتــدای ایــن بازدیــد میدانــی بــا اشــاره 
ــروس  ــترده وی ــیوع گس ــه و ش ــی جامع ــرایط کنون ــه ش ب
کرونــا، ایجــاد خــط تولیــد اقالم بهداشــتی در شــرکت ســام 
ــه صــورت رایــگان در  الكترونیــک و توزیــع ایــن اقــالم ب
ــام  ــا نظ ــت ب ــن صنع ــتگی ای ــی و همبس ــز درمان مراک
ــمرد و  ــتانه برش ــان دوس ــی انس ــور را  اقدام ســالمت کش
ــات  ــه اقدام ــش اینگون ــاهد افزای ــرد ش ــدواری ک ــراز امی اب
ــه حــوزه مســئولیت  در راســتای جامــه عمــل پوشــاندن ب

اجتماعــی صنایــع در منطقــه۲۱ باشــیم.

شــهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: برنامه آینده مدیریت شــهری در بخش مرکزی شهر تهران اجرای پروژه های محلی با رویكرد تعاملی بر اساس نیاز 
سنجی محلی و مطالبه مردم خواهد بود. به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ ، نصراله آبادیان با تأکید بر اهمیت پیاده سازی پروژه های محلی 
با هدف ارتقای کیفیت زندگی ســاکنان در بخش مرکزی شــهر تهران، گفت: جغرافیای منطقه ۱۱ ذی نفعان و ذی مدخالن خاص خود را دارد که می 
توان با کار مشــارکتی مناســب نسبت به پیاده سازی پروژه های محلی اقدام کرد که حاصل آن رضایتمندی محله شود.آبادیان با اشاره به این که نوع 
پروژه ها باید با نظر ذی نفعان محلی و بر اساس مطالبه مردم اجرایی شود؛ افزود: در این خصوص نیازهای مردم احصاء و مطالعات و طرح های توجیهی 
مناسب و امكان سنجی خواهد شد.شهردار منطقه ۱۱ همچنین پروژه پهنه فرهنگ و هنر رودکی را که به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران 
با مشارکت سازمان زیبا سازی شهر تهران در این منطقه اجرایی شده است؛ حائز اهمیت دانست و این شیوه را اقدامی ارزشمند برای احیاء و نیز اجرای 
پروژه های فاخر بیان کرد که می توان پروژه های مختلفی را با مشارکت سازمان ها و شرکت ها به ثمر رساند.آبادیان با اشاره به این که پروژه پیاده 
راه شــهریار در پهنه رودکی به پایان رســیده و به زودی گلكاری و ایجاد فضای سبز آن نیز تكمیل می شود؛ خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت پهنه 
رودکی برنامه های ویژه راهبردی باغنای فرهنگی در این پهنه در دســت تهیه اســت، همچنین تدوین تقویم سالیانه برای اجرای برنامه ها با محتوای 

فرهنگی و هنری در حال انجام است که این برنامه ها به عنوان الگوی کار فرهنگی شاخص در شهر تهران ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱8 ، سید محمد فیاض با انتشار پیامی به تشریح و تبیین ابعاد مختلف شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری بنام 
جهش تولید نامگذاری شده و نقش آن در اداره امور شهر پرداخت و اظهار داشت : تمامی بخشها و ادارات منطقه از جمله معاونتهای خدمات شهری ، فنی و 
عمرانی ، حمل و نقل ترافیک ، اجتماعی و فرهنگی و.. موظف هستند ضمن تسریع در اتمام پروژه های خود که به نوعی جهش در تولید محسوب می شود ، 
خدمات خود به شهروندان را از طریق شرکتها و مؤسسات اقتصادی که تولیدات داخلی دارند ، تهیه نمایند تا میزان تقاضا برای کاالهای ساخت ایران افزایش 
یافته و با رونق بازار کسب و کار ، صاحبان مشاغل بتوانند به شكل مطلوبتری برای خدمت رسانی به شهروندان برنامه ریزی نمایند.وی در بخش دیگری از 
پیام خویش اعالم داشت : توجه به فراهم آوردن زیر ساختهای شعار شهردار محترم تهران با عنوان تهران شهری برای همه را ضروری می دانم که تحقق آن 
مستلزم همراهی و تعامل همگانی می باشد تا مطالبات و نیازهای شهروندان برآورده شود.شهردار منطقه ۱8 تهران در پایان سخنان خویش با ابراز خرسندی 
از اقدامات صورت گرفته در سال 98 و تأمین نسبی سرانه ها و مطالبات شهروندان در بخشهای مختلف ، یاد آور شد : احداث ساختمان مسجد امام هادی )ع( 
، مجموعه سرپوشیده و طبقاتی ورزشی شهید دستگردی ، پل روگذر کن واقع در بزرگراه شهید بروجردی ، کانال جمع آوری آبهای سطحی معلم ، بهسازی 
و مرمت بخش عمده ای از معابر و شریانهای ارتباطی ، چندین بوستان ، توسعه سرویس های بهداشتی مراکز تفرجگاهی و... تنها بخش کوچكی از خدمات 

ارائه شده به صاحبان اصلی شهر بوده که رضایتمندی آنها را در پی داشته است.

آثار و ابعاد شعار جهش تولید باید در توسعه و آبادانی منطقه 18 تهران مشهود باشداجرای پروژه های محلی بر اساس نیاز محله منطقه 11

کوتاه از خبر گوناگون

کمپیــن رایــگان »هرکجــا، هــر زمــان، یادگیــری« در فــاز ســوم اجرایــی، 
ــای  ــوزش ه ــتفاده از آم ــه اس ــال یاران ــون ری ــی 54 میلی ــر ایران ــرای ه ب

ــد. ــی کن ــه م ــک ارائ ــگان الكترونی رای
کمپیــن آموزشــی هرکجــا، هــر زمــان، یادگیــری در دو فــاز نخســت خــود، 
در دو بــازه زمانــی ۱۲ اســفند مــاه تــا ۲8اســفند مــاه و 4 فروردیــن تــا ۱5 
ــان و  ــان و مدرس ــی از کارآفرین ــكاری جمع ــا هم ــاری ب ــاه ج ــن م فروردی
ــداوم  ــه دلیــل اســتقبال مردمــی و ت موسســان اســتارتاپی برگــزار شــد و ب
ــای  ــوزش ه ــه آم ــاز ارائ ــومین ف ــت س ــرار اس ــا ق ــران کرون ــرایط بح ش

ــد. ــد بزن ــا ســی و یكــم اردیبهشــت مــاه کلی ــگان را از یكــم ت رای
ــتای  ــرام«  در راس ــی اینفوگ ــی« و »آکادم ــا آکادم ــوم، »ایلی ــاز س در ف
ــاه  ــت م ــگان را در اردیبهش ــار رای ــود ۱00 وبین ــی خ ــئولیت اجتماع مس
ــن دوره  ــه ارزش ای ــد ک ــی کن ــزار م ــوع آموزشــی برگ ــات متن ــا موضوع ب
ــود.در دو دوره  ــال خواهــد ب ــی  معادل54میلیــون ری ــرای هــر ایران هــای ب
ــن  ــه کمپی ــادی ب ــن، اســاتید و مدرســان زی ــن کمپی ــزاری ای ــی برگ ابتدای

ملحــق شــده و در مجمــوع  59 مــدرس  از 3 کشــور و ۱0 شــهر در 
ــاس  ــن اس ــه برای ــد ک ــكاری کردن ــی هم ــن آموزش ــن کمپی ــی ای برپای
ــرای  ــب ب ــز داوطل ــدا نی ــادا و اوگان ــورهای کان ــران از کش ــر ای ــالوه ب ع
تدریــس حضــور یافتند.گــزارش نهایــی فــاز اول و دوم کمپیــن »هرکجــا، 
هــر زمــان، یادگیــری« حاکــی از آن اســت کــه  در دو فــاز نخســت ایــن 
ــزار شــده و طــی  طــرح آموزشــی، 93 وبینارآموزشــی در ۱67 ســاعت برگ
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــای آموزش ــام در دوره ه ــت ن ــزار و 690 ثب آن 40ه
ــا در  ــا و ب ــن مبن ــر ای ــد. ب ــه ش ــوزش ارائ ــاعت آم ــزار و 8۱۲ نفرس و76ه
ــن  ــون درای ــان، تاکن ــادل 30هزارتوم ــوزش مع ــن هرســاعت آم نظــر گرفت
ــگان در  ــوزش رای ــان آم ــون توم ــارد و 300میلی ــزان ۲میلی ــه می ــاز ب دو ف
دوران قرنطینــه خانگــی بــه ایرانیــان ارائــه شــده اســت.ایلیا آکادمــی،  بــه 
ــال  ــا ۱۲ س ــن ب ــن کمپی ــال در ای ــی فع ــز آموزش ــی از مراک ــوان یك عن
فعالیــت در حــوزه مشــاوره مدیریــت، تعامــالت بین المللــی تاکنــون بیــش 
ــوزه  ــای آن در ح ــرده و آموزش ه ــزار ک ــزار ســاعت آموزشــی  برگ از 35ه

ــی  ــای تخصص ــعه مهارت ه ــه ای و توس ــرم و حرف ــای ن ــعه مهارت ه توس
ــی  ــا و طراح ــایی نیازه ــا شناس ــه ب ــت.این مجموع ــز اس ــی متمرک مدیریت
ــه  ــش را ب ــه ای دان ــرد حرف ــای عملك ــتای ارتق ــی، در راس ــدل آموزش م
فرهنــگ تبدیــل کننــد و در برگــزاری دوره هــای آموزشــی کمپیــن رایــگان 
آمــوزش الكترونیــک نقــش فعالــی داشــته اســت. آکادمــی اینفوگــرام نیــز 
ــعه  ــتای توس ــن، در راس ــن کمیپ ــدگان ای ــی از برگزارکنن ــوان یك ــه عن ب
فــردی و ارتقــای مهارت هــای نوآورانــه فعــال بــوده و تمرکــز آن  بــر ارائــه 
ــه  ــن مجموع ــت. ای ــدت اس ــاه م ــردی کوت ــی کارب ــای تخصص آموزش ه
ــه )پرزنتیشــن(،  ــک، ارائ ــات آموزشــی در زمینه هــای اینفوگرافی ــه خدم ارائ
ــط عمومــی و گزارش  نویســی را دردســتور کار  ــی )مارکتینــگ(،  رواب بازاریاب
داشــته و در برگــزاری کمپیــن هرکجــا، هــر زمــان یادگیــری بــه آمــوزش 
رایــگان ایــن وبینارهــا مــی پردازد.عالقــه منــدان بــرای کســب اطالعــات 
https://  و  ilia-academy.com  بیشــتر مــی تواننــد بــه آدرس
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غربالگــری ۸۰ هــزار راننــده تاکســی 
در پایتخــت

تاکنــون 80هــزار راننــده تاکســی فعــال در تهــران 
بــه  مبتالیــان  مجمــوع  کــه  شــده اند  غربالگــری 

بیمــاری کرونــا 30۲ نفــر گــزارش شــده اســت.
قنــادان، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و  علیرضــا 
نظــارت بــر تاکســیرانی شــهر تهــران در حســاب 
ــن  ــا  بی ــش کرون ــج پای ــود از نتای ــر خ ــری توییت کارب
ــر داد و  ــران خب ــال در ته ــی فع ــزار تاکس ــدود 80 ه ح
نوشــت: 80 درصــد ابتــال در اســفندماه ۱398 بــوده و بــا 
ــرخ بیمــاری شــدیدا کاهــش  ــردد در شــهر ن کاهــش ت
یافتــه اســت.او تعــداد کل مبتالیــان را 30۲ نفــر، بهبــود 
یافتــگان 53 نفــر، در حــال بهبــودی و قرنطینــه خانگــی 
۱98 نفــر، بســتری در بیمارســتان 38 نفــر و فــوت شــده 
ــود  ــت خ ــه تویی ــادان در ادام ــالم کرد.قن ــر اع را ۱3 نف
ــیرانان  ــه تاکس ــرای کلی ــاری ب ــه ج ــر داد: در هفت خب
ــالمت  ــش س ــرح پای ــه در ط ــه ک ــود یافت ــار و بهب بیم
ــن  ــوند و همچنی ــایی می ش ــران شناس ــیرانی ته تاکس
خانــواده عزیزانــی کــه از کنــار مــا پرکشــیده اند عــالوه 
ــات مشــاوره روانشناســی، بســته کاالی  ــه خدم ــر ارای ب
ــد  ــال خواه ــران  ارس ــهرداری ته ــوی ش ــی از س حمایت

شــد.

امــکان خریــد 1۰ کیلــو میــوه از 
ــا 5۰  ــار ب ــره ب ــوه و ت ــن می میادی

ــان ــزار توم ه
ــار  ــره ب ــوه و ت ــن می ــوه در میادی ــک ســبد می قیمــت ی
بــه مراتــب ارزان تــر از قیمــت همــان ســبد بــا کیفیــت 
ــه  ــود و ب ــی ش ــام م ــهر تم ــابه در ســطح ش و وزن مش
ــهروندان  ــزون ش ــتقبال روزاف ــاهد اس ــل، ش ــن دلی همی
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــتیم.به گ ــز هس ــن مراک از ای
ســازمان مدیریــت میادیــن شــهرداری تهــران؛ در حالــی 
کــه بــرای خریــد ۱0 کیلوگــرم میــوه از میادیــن میــوه و 
تــره بــار بایــد مبلغــی معــادل 50 هــزار تومــان هزینــه 
شــود، بــرای خریــد همیــن محصــوالت در ســطح شــهر 
ــم  ــی 48 و نی ــان یعن ــزار توم ــغ 97 ه ــت مبل می بایس
درصــد بیشــتر هزینــه شــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، 
هــر یــک از اقــالم ایــن ســبد میــوه کــه شــامل 7 قلــم 
میــوه تــازه بــا وزن ۱0 کیلوگــرم اســت، بــه شــرح زیــر 

اعــالم شــده اســت. 
۱. سیب قرمز هر کیلوگرم 5800 تومان
۲. سیب زرد هر کیلوگرم 6800 تومان

3. پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم 6800 تومان
4. نارنگی هر کیلوگرم 8900 تومان
5. کیوی هر کیلوگرم 8900 تومان

6. دو کیلوگرم خیار رویال جمعًا 4600 تومان
7. یک عدد هندوانه سه کیلوگرمی 8۱00 تومان

ــهروندان  ــدی ش ــارکت ۸۰درص مش
ــری ــرح غربالگ ــه۹ در ط منطق

ــر کل اداره  ــری مدی ــالمت، نصی ــبت روز س ــه مناس ب
ــی  ــد اجرای ــدف رون ــا ه ــران ب ــهرداری ته ــالمت ش س
محــالت  ســرای  در  کوویــد۱9  غربالگــری  طــرح 
منطقــه9، از ســرای محلــه دکتــر هوشــیار بازدیــد کــرد. 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه9، زینــب 
ــران  ــهرداری ته ــالمت ش ــر کل اداره س ــری مدی نصی
ــرد: در  ــوان ک ــت، عن ــه داش ــه از منطق ــدی ک در بازدی
اجــرای طــرح غربالگــری شــهروندان پیشــنهاد شــده تــا 
از تمامــی ظرفیــت هــا ماننــد؛ مجموعــه هــای ورزشــی، 
ــهر  ــک ش ــات الكترونی ــر خدم ــراها و دفات ــگ س فرهن
بــرای دسترســی بــه شــماره تمــاس شــهروندان اســتفاده 
ــود.  ــریع ش ــری تس ــرای غربالگ ــد اج ــا در رون ــرد ت ک
ــت از  ــراز رضای ــا اب ــرب ب ــت غ ــز بهداش ــده مرک نماین
رونــد مناســب غربالگــری در منطقــه9 گفــت: تقریبــا 80 
درصــد از شــهروندان منطقــه در طــرح مذکــور مشــارکت 

ــد. داشــته ان
شــایان ذکــر اســت طــرح غربالگــری شــهروندان 
در ســرای محلــه هــای منطقــه9 از جملــه؛ اســتاد 
ــدا...،  ــزاده عب ــتغیب، امام ــیار، دس ــر هوش ــن، دکت معی
ــكاری  ــا هم ــاد ب ــیاب مهرآب ــی و سرآس ــاد جنوب مهرآب
ــن بســیجی  ــای ســالمت و داوطلبی ــه ه ــئولین خان مس
ــود.نكته  ــی ش ــام م ــالمت انج ــن س ــوان مراقبی ــه عن ب
قابــل ذکــر ایــن اســت کــه مجموعــه شــهری در کنــار 
ــی 4030  ــامانه تلفن ــتفاده از س ــا اس ــت ب وزارت بهداش
ــد اجــرای طــرح غربالگــری  ــه منظــور تســریع در رون ب
ــواالتی  ــخگوی س ــهری پاس ــق ش ــهروندان در مناط ش

ــد. ــی باش ــا اســت م ــا کرون ــط ب ــه مرتب ک

ســهم هر ایرانی، 54میلیون 
الکترونیکی  آمــوزش  ریال 

رایگان

شــهردار تهــران در پاســخ بــه سرنوشــت اعتراضــات شــهروندان نســبت بــه 
ــود، گفــت: وقتــی  زیرگــذر اســتاد معیــن کــه یــک طرفــه افتتــاح شــده ب
ــه  ــی را تبدیــل ب ــاح می شــود یــک شــبكه محل ــه افتت ایــن مســیر دوطرف
ــی  ــم باالی ــه حج ــم ک ــی کنی ــهری م ــک و دو ش ــه ی ــبكه درج ــک ش ی
ــن و  ــتاد معی ــذر اس ــروژه زیرگ ــاره پ ــی ، درب ــروز حناچ ــک دارد.پی ترافی
اعتــراض برخــی از اهالــی در مــورد بهــره بــرداری یكطرفــه ایــن زیرگــذر 
تصریــح کــرد: از زمانــی کــه مــن در شــهرداری تهــران و مجموعــه حــوزه 
ــود.  ــن مطــرح ب ــورد زیرگــذر اســتاد معی ــن بحــث در م ــودم ای ــی ب عمران
اصلی تریــن علتــی کــه اســتاد معیــن طراحــی شــد ایــن بــود کــه کســانی 
ــه ســمت  ــان آزادی ب کــه مــی خواســتند از شــمال تهــران و شــمال خیاب
ــروژه  ــن پ ــذا ای ــد؛ ل ــی چرخیدن ــدان م ــد دور می ــد بای ــن برون ــتاد معی اس
طراحــی شــد کــه یكــی از پیچیــده تریــن پــروژه هــای تهــران بــود چــرا 
ــرار  ــان آزادی ق ــر خیاب ــر زی ــار مت ــرو و چه ــل مت ــر روی تون ــم مت ــه نی ک
ــز از  ــی نی ــای اصل ــریان ه ــا ش ــر این ه ــالوه ب ــزود: ع ــت.وی اف می گرف
ایــن خیابــان عبــور مــی کنــد. بــرای مثــال یكــی از آنهــا لولــه ۱00 اینــچ 
آب بــود لولــه ای بــا قطــر یــک متــر کــه از شــریان هــای اصلــی آب تهــران 
اســت، لــذا از همــان ابتــدا صحبــت ایــن بــود کــه دوطرفــه افتتــاح نشــود 
ــرای  ــی تأخیــری ب ــد کــه دوطرفــه طراحــی و اجــرا شــده اســت ول هرچن
افتتــاح دوطرفــه لحــاظ شــده است.شــهردار تهــران ادامــه داد: در حقیقــت 
ــی را  ــبكه محل ــک ش ــود ی ــی ش ــاح م ــه افتت ــیر دوطرف ــن مس ــی ای وقت
تبدیــل بــه یــک شــبكه درجــه یــک و دو شــهری مــی کنیــم کــه حجــم 
ــدات الزم از قبــل اندیشــیده نشــود  ــذا اگــر تمهی باالیــی ترافیــک دارد ، ل
لزومــا بــه مــردم خدمــت نمــی کنیــم و گــره هــای پیــش بینــی نشــده ای 

ــن  ــم ای ــر نتوانی ــته اســت و اگ ــود نداش ــال وج ــه قب ــم ک را ایجــاد می کنی
ــد  ــراه نخواه ــه هم ــهروندان را ب ــدی ش ــم رضایتمن ــل کنی ــا را ح ــره ه گ

ــد. ــی می کن ــاد نارضایت ــی ایج ــت و حت داش
ــمال  ــن در ش ــتاد معی ــذر اس ــی زیرگ ــبكه انتهای ــرد:  ش ــد ک ــی تاکی حناچ
ــی آنجــا را حــل  ــک اصل ــم ترافی ــه نتوانســته ای ــری اســت ک ــان اکب خیاب
کنیــم؛ ایــن پــروژه از ســال ۱39۲ آغــاز شــده بــود و مــدت زیــادی مــردم 
ــروژه  ــن پ ــا ۱397 ای ــال ۱393 ت ــد. از س ــده بودن ــت ش ــرای آن اذی در اج
۱8 درصــد پیشــرفت فیزیكــی داشــت و مابقــی آن در یــک ســال گذشــته 
انجــام شــد. پــروژه بــه بهــره بــرداری رســید و پــس از اعتــراض گروهــی از 
شــورایاران، مقــرر شــد بــار دیگــر در حــوزه فنــی و عمرانــی مــورد بررســی 
ــار رســانه ها  ــاده شــدن در اختی ــرد کــه گــزارش آن را پــس از آم ــرار گی ق
ــود  ــه ایــن ســوال کــه اگــر قــرار ب قــرار خواهیــم داد.حناچــی در پاســخ ب
ــذر را  ــر زیرگ ــار دیگ ــد ب ــری کنی ــم گی ــن تصمی ــتاد معی ــرای اس ــروز ب ام
انتخــاب می کردیــد یــا خیــر؟ گفــت: در شــهر تهــران مــكان هایــی وجــود 
دارد کــه بــه ظاهــر بــه نظــر می آیــد اگــر دو نقطــه بــه یكدیگــر متصــل 
ــان ســاخته شــود، روی پــالن منطقــی  ــی خیاب ــا در مــكان های شــوند و ی
اســت؛ امــا وقتــی تاثیــرات اقتصــادی، اجتماعــی و الیــه هــای دیگــر نیــز 
بــه آن اضافــه و در نظــر گرفتــه مــی شــود مشــاهده مــی کنیــد ایــن کار 
ــی  ــرد: بخش ــد ک ــت.وی تاکی ــر اس ــام پذی ــه انج ــی و ن ــه منطق ــا ن اساس
ــن  ــه همی ــوط ب ــم مرب ــن ه ــتاد معی ــذر اس ــاح زیرگ از اعتراضــات روز افتت
ــد  ــتری دارن ــع بیش ــه مناف ــانی ک ــع کس ــی مواق ــود. خیل ــالک ب ارزش ام
حاضــر هســتند هزینــه هــم بكننــد و کارهــای دیگــری هــم انجــام دهنــد؛ 
ــواب و  ــد ن ــس، همانن ــن جن ــروژه ای از ای ــر پ ــم ه ــاد داری ــا اعتق ــی م ول

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــف و گســترده م ــای مختل ــه ه ــر الی ــن اگ ــتاد معی اس
ــته  ــی داش ــای متفاوت ــد خروجی ه ــی توان ــا م ــه ه ــه مولف ــته ب ــرد بس نگی
ــا هــدف رضایتمنــدی شــهروندان در دســتور کار  باشــد، ایــن پــروژه هــا ب
ــای  ــت ه ــری از صحب ــش دیگ ــران در بخ ــهردار ته ــی گیرد.ش ــرار م ق
ــرد  ــاره ک ــهری اش ــای ش ــرای پروژه ه ــنجی ها ب ــام نظرس ــه انج ــود ب خ
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــنجی ب ــه نظرس ــت ک ــن اس ــا ای ــده آل م ــزود: ای و اف
اجرایــی شــهرداری تهــران انجــام شــود؛ در شــورای شــهر اعــالم کــردم 
ــد از  ــذا بای ــط زندگــی خــود حســاس تر شــده اند؛ ل ــه محی مــردم نســبت ب
ــه گفتگــو  ــرای ب ــاالر گفتمــان شــهر را ب ــن فرصــت اســتفاده کــرد و ت ای
ــوند،  ــی ش ــارج م ــی خ ــاس محل ــه از مقی ــزرگ ک ــای ب ــتن پروژه ه گذاش

ــم. ــدازی کنی راه ان
ــه کــه  ــد نظرســنجی صــورت گرفت ــزود: چن وی اف
ــران  ــهرداری ته ــرد ش ــورد عملك ــن آن در م آخری
ــم،  ــت کرده ای ــی دریاف ــره قبول ــا نم ــه م ــت ک اس
ــوه  ــن می ــی همچــون میادی در حقیقــت حــوزه های
و  بوســتان ها  زهــرا)س(،  بهشــت  بــار،  تــره  و 
فضــای ســبز و نظافــت شــهر از رضایتمنــدی 
ــی  ــوردار هســتند و در برخ ــهروندان برخ ــاالی ش ب
حــوزه هــا همچــون شهرســازی، رضایتمنــدی خیلی 
ایــده آل نیســت. هرچنــد کــه نمــره قبولــی را مــی 
ــوزه  ــه ح ــه ب ــا ک ــنجی ه ــن نظرس ــا ای ــم. ب گیری
هــای تخصصــی مربوطــه ارجــاع داده مــی شــود، 
ــم. ــود را اصــالح کنی ــد خ ــم رون ــی کنی ــالش م ت

پاسخ شهردار تهران به سرنوشت اعتراضات شهروندان نسبت به زیرگذر استاد معین

ــران،  ــهرداری ته ــی ش ــارکت های اجتماع ــازمان مش ــس س رئی
ــاوران را  ــرای خ ــر در سامانس ــادان متجاه ــرش معت ــروط پذی ش

ــرد. ــریح ک تش
ســیدمالک حســینی، بــا اشــاره بــه اینكــه در آخریــن جلســه ســتاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر دربــاره پذیــرش دوبــاره در مراکــز مــاده 
ــه  ــن جلس ــت: در ای ــت، گف ــده اس ــت ش ــاد صحب ــرک اعتی ۱6 ت
ــم  ــاره تصمی ــن ب ــتاد در ای ــن س ــان ای ــه درم ــده کمیت ــرر ش مق
ــان در  ــه درم ــه کمیت ــته جلس ــنبه گذش ــه داد: ش ــرد.وی ادام بگی
وزارت بهداشــت برگــزار شــد و مقــرر گردیــد کــه از ســتاد ملــی 
ــراد  ــن اف ــا درخواســت شــود کــه در خصــوص نگــه داری ای کرون
تصمیمــی اتخــاذ کنــد و مشــخص کنــد کــه بــه چــه ســازوکاری 
بــرای شــروع فعالیــت دوبــاره ایــن مراکــز نیازمندیم.رئیــس 
ــد  ــا تاکی ــران ب ــهرداری ته ــی ش ــارکت های اجتماع ــازمان مش س
ــز  ــن مراک ــه ای ــادان ب ــدد معت ــرش مج ــش از پذی ــه پی ــر اینك ب
ــت:  ــراز داش ــم، اب ــل کنی ــان حاص ــا اطمین ــالمت آنه ــد از س بای
بــرای حصــول اطمینــان نیازمنــد گــذران یــک مرحلــه غربالگــری 
هســتیم کــه ایــن افــراد دوران پنهــان احتمــال ابتــالء بــه کرونــا 

را بــا کمتریــن خطــر واگیــر بگذرانند.حســینی افــزود: بــه همیــن 
ــا 500  ــی ب ــت فضای ــده اس ــت ش ــهرداری درخواس ــور از ش منظ
نفــر ظرفیــت را در نظــر بگیــرد.وی بــا بیــان اینكــه سامانســرای 
خاورشــهر بــه عنــوان فضــای قرنطینــه دو هفتــه ای پیشــنهاد داده 
شــده اســت، تاکیــد کــرد: ایــن پیشــنهاد مشــروط بــر ایــن اســت 
ــم  ــن دوره موقــت باشــد و حــدود 80 مددجــو خــاص مقی کــه ای
ــمی،  ــت جس ــه ای، معلولی ــای زمین ــه بیماری ه ــه ب ــا ک در آنج
ــه مراکــز بهزیســتی منتقــل  ــت ســن ب ــی و کهول اختــالالت روان
ــا توجــه  شــود، موافقــت شــده است.حســینی خاطرنشــان کــرد: ب
ــه  ــكان نگ ــتی ام ــا بهزیس ــراد تنه ــن اف ــاص ای ــرایط خ ــه ش ب
ــی  ــارکت های اجتماع ــازمان مش ــس س ــا را دارد.رئی داری از آنه
ــز  ــا دو مرک ــران تنه ــهرداری ته ــزود: ش ــران، اف ــهرداری ته ش
سامانســرا در اختیــار دارد کــه یكــی از آنهــا بــه مــردان و دیگــری 
ــه  ــاره ب ــا اش ــینی ب ــده است.حس ــاص داده ش ــان اختص ــه زن ب
ــه صــورت جــدی پیگیــر  ــا مــواد مخــدر ب ــارزه ب اینكــه ســتاد مب

تحقــق ایــن هــدف در شــرایط خــاص حاضــر 
کشــور اســت، ابــراز داشــت: در صــورت 

ــال  ــا و انتق ــا کرون ــارزه ب ــی مب صــدور مجــوز از ســوی ســتاد مل
مددجویــان ایــن سامانســرا، ایــن زیرســاخت در اختیــار ســتاد قــرار 
ــذاری  ــت فاصله گ ــدم رعای ــوص ع ــت.وی در خص ــد گرف خواه
ــت  ــای پایتخ ــدگان گرمخانه ه ــرش ش ــان پذی ــی در می اجتماع
ــت  ــه ظرفی ــاوران ک ــل خ ــه ای مث ــی در گرمخان ــت: وقت ــز گف نی
پذیــرش محــدود بــه 800 نفــر را دارد، بیــش از ظرفیــت آن 
ــكان  ــتیم، ام ــرپناهان هس ــت بی س ــرش جمعی ــه پذی ــور ب مجب
رعایــت ایــن فاصلــه گــذاری اجتماعــی نیــز وجــود نــدارد.وی بــا 
بیــان اینكــه هیچكــدام از گرمخانه هــای تهــران تــا بــه حــال بــا 
ــه  ــه احــداث نشــده اند، تاکیــد کــرد: بنابرایــن ب کار ویــژه گرمخان
ــت  ــرای رعای ــای موجــود ســرانه الزم ب ــی گرمخانه ه طــور طبیع
اســتانداردهای بهداشــتی را ندارند.حســینی در پایــان افــزود: بــرای 
ــش همراهــی شــهروندان  ــا و افزای ــه ظرفیت ه ــردن هم ــال ک فع
ــی،  ــی، اجتماع ــت های فرهنگ ــات، پیوس ــن الزام ــرای درک ای ب

ــم. ــرار داده ای ــر ق ــی، و زیســت محیطــی را مدنظ ترافیك

شروط شهرداری برای پذیرش معتادان متجاهر در سامانسرای خاوران

شــهردار منطقــه ۱8 تهــران طــی دســتوری بــه معاونین 
خویــش و شــهرداران نواحــی هفتگانــه خواســتار توجــه 
ــش آن  ــد و نق ــش تولی ــعار جه ــه ش ــش ب ــش از پی بی
ــط  ــزارش رواب ــد.به گ ــه ش ــی منطق ــعه و آبادان در توس
عمومــی شــهرداری منطقــه ۱8 ، ســید محمــد فیــاض 
ــه تشــریح و تبییــن ابعــاد مختلــف  ــا انتشــار پیامــی ب ب
شــعار امســال کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بنــام 
ــش آن در اداره  ــده و نق ــذاری ش ــد نامگ ــش تولی جه
امــور شــهر پرداخــت و اظهــار داشــت : تمامــی بخشــها 
و ادارات منطقــه از جملــه معاونتهــای خدمــات شــهری 
، فنــی و عمرانــی ، حمــل و نقــل ترافیــک ، اجتماعــی 
و فرهنگــی و.. موظــف هســتند ضمــن تســریع در 
ــش  ــی جه ــه نوع ــه ب ــود ک ــای خ ــروژه ه ــام پ اتم

ــه  ــود ب ــات خ ــود ، خدم ــی ش ــوب م ــد محس در تولی
شــهروندان را از طریــق شــرکتها و مؤسســات اقتصــادی 
کــه تولیــدات داخلــی دارنــد ، تهیــه نماینــد تــا میــزان 
تقاضــا بــرای کاالهــای ســاخت ایــران افزایــش یافتــه 
ــاغل  ــان مش ــب و کار ، صاحب ــازار کس ــق ب ــا رون و ب
ــانی  ــت رس ــرای خدم ــری ب ــه شــكل مطلوبت ــد ب بتوانن
ــش  ــد.وی در بخ ــزی نماین ــه ری ــهروندان برنام ــه ش ب
ــه  ــه ب ــت : توج ــالم داش ــش اع ــام خوی ــری از پی دیگ
ــرم  ــر ســاختهای شــعار شــهردار محت فراهــم آوردن زی
ــه را  ــرای هم ــهری ب ــران ش ــوان ته ــا عن ــران ب ته
ضــروری مــی دانــم کــه تحقــق آن مســتلزم همراهــی 
و تعامــل همگانــی مــی باشــد تــا مطالبــات و نیازهــای 
ــران  ــه ۱8 ته ــهردار منطق ــرآورده شود.ش ــهروندان ب ش

در پایــان ســخنان خویــش بــا ابــراز خرســندی از 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال 98 و تأمیــن نســبی 
بخشــهای  در  شــهروندان  مطالبــات  و  هــا  ســرانه 
ــجد  ــاختمان مس ــداث س ــد : اح ــاد آور ش ــف ، ی مختل
ــی  ــیده و طبقات ــه سرپوش ــادی )ع( ، مجموع ــام ه ام
ورزشــی شــهید دســتگردی ، پــل روگــذر کــن واقــع در 
بزرگــراه شــهید بروجــردی ، کانــال جمــع آوری آبهــای 
ســطحی معلــم ، بهســازی و مرمــت بخــش عمــده ای 
ــتان ،  ــن بوس ــی ، چندی ــریانهای ارتباط ــر و ش از معاب
ــی  ــز تفرجگاه ــای بهداشــتی مراک توســعه ســرویس ه
ــه  ــه شــده ب ــات ارائ و... تنهــا بخــش کوچكــی از خدم
صاحبــان اصلــی شــهر بــوده کــه رضایتمنــدی آنهــا را 

ــی داشــته اســت. در پ
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