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پیگیری »شرق« از مشاور رئیسجمهور و نماینده مجلس برای وضعیت بازداشتشدگان کمسنوسال اعتراضات اخیر

ﺧﺒﺮ

استانهایی که رکورد کمبارشی را
شکستند

آزاد میشوند

وزیر بهداشت:

اختصاص سهمیهای خاص
به داوطلبان مناطق زلزلهزده
در کنکور ۹۷
 ایلنا :مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور
از تصویب آییننامه اختصاص ســهمیه به داوطلبان
مناطق زلزلهزده در کنکور  ۹۷خبر داد .حسین توکلی
اعــالم کرد :بر اســاس آییننامه اجرائــی مادهواحده
مصوب جلســه  ۷۳۹در تاریخ  ۲۸آبان  ۹۲شــورای
عالــی انقــالب فرهنگی بــه منظور کاهــش آالم و
رنجهای ناشی از زلزله ،سهمیهای خاص به داوطلبان
مناطق زلزلــهزده در کنکور سراســری  ۹۷تخصیص
داده خواهد شــد .مشــاور عالی ســازمان ســنجش
آموزش کشــور با بیان اینکه پس از ارسال نامه درباره
بخشها و شهرهای آسیبدیده ،ظرفیت دانشگاهها و
رشتهمحلها ،ظرفیت تخصیصی به مناطق زلزلهزده
تعیین میشــود ،گفــت :جزئیات از طریــق دفترچه
راهنمــای انتخــاب رشــته )دفترچه شــماره  (۲در
مردادماه  ۹۷به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
هشدار وزارت بهداشت:

وزیر آموزشوپرورش از کشتهشدن  ۲دانشآموز در اعتراضات اخیر خبر داد
شهرزاد همتی» :آشوب و خشونت کور
همــواره بیگناهــان را قربانی میکند.
داغــدار کشتهشــدن دو دانشآمــوز و
امید آینده #ایران ،آرمین و شــایان عزیز
در این آشوب هســتم« .این توییت وزیر
آموزشوپرورش ،ســیدمحمد بطحایی،
اســت که با هشــتگ هوشــیار باشیم،
منتشــر کرده اســت و از کشتهشدن دو
دانشآمــوز در اعتراضــات روزهــای
گذشته در شهرهای ایران خبر میدهد.
کمی بعد از توییت وزیر یکی از کاربران
توییتر عکسی منتسب به آرمین صادقی،
نوجوان ۱۳ساله خمینیشهری ،منتشر
کرده اســت که در این اعتراضات کشته
شــده اســت .تصویر کودک خندانی را
نشــان میدهد که رو بــه دوربین نگاه
میکند و حاال جان باخته است؛ اما این
تمام ماجرا نیســت .گفتههای مسئوالن
انتظامی کشــور حاکی از آن اســت که
اکثر دستگیرشدگان اعتراضات روزهای
گذشــته نوجوان بودهاند .حسین ذوالفقاری ،معاون
امنیتــی وزارت کشــور ،میانگین ســنی بیــش از ۹۰
درصد بازداشتشــدگان را زیر  ۲۵ســال اعالم کرده
و رئیس دادگســتری استان مرکزی نیز عنوان میکند
دانشآموزان یا افراد کمسنوسالی که در تجمعات
اراک حضور داشــتهاند و برخی از آنها خســاراتی را
نیز به اموال عمومی یا دولتی وارد کردهاند ،با توجه
به سن زیر  ۱۸ســال ،طفل محسوب میشوند؛ ولی
با توجه به قانون در چنین مواردی هرکســی مرتکب
جرم شود ،دستگیر و به جرم او رسیدگی خواهد شد.
همــه اینها نشــان از آن دارد که بایــد فکری به
حال دستگیرشدگان اعتراضات روزهای اخیر کرد که
فجایع گذشــتهای نهچندان دور دوباره تکرار نشود.
فارغ از نوع اعتراضات و مطالبات مردمی ،دستگیری
افراد زیر سن قانونی به واسطه اضطرابی که به آنها
وارد میکند ،ممکن اســت تبعات جبرانناپذیری به
همراه داشته باشد.
البته در میان بازداشتشــدگان نام چند دانشجو
نیز منتشــر شــده که از میان آنها اعالم شــد شــش
نفرشــان آزاد شــدهاند .بااینحال معــاون فرهنگی
وزیر علــوم نیــز در گفتوگویی عنوان کرده اســت
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران آزاد میشوند.
معــاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علــوم با تأکید بر
اینکــه تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه تهران در
تجمعات اخیر بازداشت شدند ،گفت :آمار دقیقی از
تعداد بازداشتشدگان نداریم.
البته به نظر میرســد تعداد افراد بازداشتشده
زیاد نباشــد؛ ولی پیگیری میکنیم این دانشــجویان
بازداشتشــده نیز هرچه ســریعتر و قبل از شــروع

مردم از بازار فروش پرندگان
وحشی دوری کنند!

امتحانــات پایــان تــرم آزاد شــوند .هرچنــد دامنه
قربانی میشــود .براســاس پیگیریهایی که تاکنون
اعتراضــات اخیر شــباهتی به اعتراضات ســال ۸۸
انجام شده ،میدانم یک دانشآموز در خمینیشهر
ندارد؛ اما کشتهشــدن جوانان و افراد زیر  ۲۰سال که
درحالیکــه در خودرو حضور داشــته در اثر اصابت
تجربه تلخ آن دوران بود ،میتواند زنگ خطری برای
گلولهای کشته شده است.
اتفاقات امروز باشد.
دانشآموز دیگری نیز در همان خودرویی حضور
داشــته که با خودروی آتشنشــانی که در سرازیری
پیگیری میکنیم
دراینحال شــهیندخت موالوردی ،دســتیار ویژه
رها شــده بود ،برخورد کرده و از دنیا رفته است .به
صورت جدی پیگیر وضعیت دانشآموزان بازداشتی
رئیسجمهــوری در امــور حقــوق شــهروندی ،در
تماس تلفنی خبرنگار »شــرق«
هســتیم .درحالحاضــر بــا
کمــک وزارت آموزشوپرورش
بــا او درباره وضعیت افرادی که
کمی بعد از توییت
در روزهــای اخیر و به واســطه
و پیگیریهایــی کــه وزیــر
وزیر آموزش و پرورش یکی از
حضــور در تجمعــات اعتراضی
محترم نیــز انجــام میدهند،
کاربران توییتر عکسی منتسب به
در حال جمــعآوری اطالعات
دســتگیر شــدهاند ،تأکید کرد که
آرمین صادقی ،نوجوان ۱۳ساله
پیگیر وضعیت بازداشتشدگان
دانشآمــوزان بازداشــتی
خمینیشهری ،منتشر کرده است
هســتیم .همچنیــن فاطمــه
هســتیم و بایــد بدانیــم آنها
که در این اعتراضات کشته شده
کجــا نگهــداری میشــوند و
ســعیدی ،نماینــده کمیســیون
است .تصویر کودک خندانی را
نشان میدهد که رو به دوربین نگاه
آمــوزش و تحقیقــات مجلس
در چه شــهرهایی دانشآموز
میکند و حاال جانباخته است؛ اما
در توییتر خــود عنوان کرده بود،
بازداشــتی داشتهایم .با تکمیل
این تمام ماجرا نیست
ضمــن پایبنــدی بــه اصالحات
این اطالعــات بالفاصله رایزنی
تدریجی و محترمشــمردن حق
با نهادهای امنیتی و قضائی را
آغاز میکنیم تا انشــاءاﷲ بتوانیم زمینه آزادی آنها
نقد بدون توســل به افراطیگری و خشونت ،پیگیری
وضعیــت دانشــجویان بازداشتشــده را از طریق
را فراهم کنیم«.
وزارت علوم ،مراجع امنیتــی و قضائی وظیفه خود
ســعیدی همچنین افزود» :من امروز در تماسی
میدانم.
با مقامــات امنیتی دولــت ،وزارت کشــور و وزارت
او در گفتوگویی با »شــرق« گفــت» :ابتدا باید
آموزشوپــرورش در حــال پیگیــری ایــن موضوع
عمق تأســف و ناراحتی خود را به خاطر کشتهشدن
هســتم .خوشــبختانه همه نهادهایی که درگیر این
بحران هســتند ،با نگاهی انســانی برای حل مشکل
دو دانشآمــوز بیگناه در جریــان ناآرامیهای اخیر
عنــوان کنــم .باورکردنی نیســت کــه چگونه یک
دانشآموزانی که احیانا بازداشــت شدهاند ،در حال
دانشآمــوز نوجــوان در جریان خشــونتهای کور
تالش هستند .ما ضمن احترام به حق نقد و اعتراض
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شــرق :جلسهای به نام »ســاماندهی شهر تهران«
به ریاســت معــاون اول رئیسجمهــور در غیاب
رئیسجمهــور و بــا مســئوالن ردهبــاالی دولت،
نماینــدگان مجلس و ...روز گذشــته برگزار شــده،
اما جزئیات زیادی از آن منتشــر نشــد .پیگیریهای
»شرق« از یکی از نمایندگان مجلس نشان میدهد
که ایــن جلســه در ادامه موضوع قدیمــی انتقال
پایتخت و الزامات و پیشزمینههای آن بوده و قرار
است که ادامه پیدا کند.
در جلســه دیــروز کــه بــا حضور ســه معاون
رئیسجمهور )جهانگیری ،معــاون اول ،کالنتری،
رئیس محیط زیســت و مونســان ،رئیس ســازمان
میراث فرهنگی( و سه وزیر )علوی ،وزیر اطالعات،
آخونــدی ،وزیر راه و شــریعتمداری وزیر صنعت(،
تعدادی از نمایندگان مجلس ،رئیس شــورای شهر
پایتخت و شهردار تهران و مســئوالنی دیگر برگزار
شد ،موضوعات مختلفی در ارتباط با تهران مطرح
شده اســت که موضوع اصلی همان اجرای قانون
امکانســنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و
ساماندهی و تمرکززدایی از تهران بوده است.
ابوالفضل ابوترابی ،نماینده نجفآباد در مجلس
شورای اســالمی که در این جلســه حاضر بود ،در
پاســخ به »شرق« درباره این جلســه و اهمیت آن
و موضوعــات مطرحشــده در آن گفــت :در دوره
مجلس نهم ،طرحــی برای امکانســنجی انتقال
پایتخت سیاســی -اداری کشور مطرح شد و در آن،
تمهیدات الزم برای زمانبنــدی و مکانیابی تبدیل
به قانون شد .طبق این قانون وزارت راهوشهرسازی
باید شورایعالی تشکیل میشــد تا در آن تهران از
لحاظ زیســتمحیطی ،زلزله ،آب و ترافیک و سایر
موارد بررسی شود.
وی بیــان کــرد در این مدت این قانــون اجرائی
نشــده بود و مــا از آقــای آخوندی بهعنــوان دبیر
این شــورا پرســیدیم که این قانون چرا اجرا نشــده
اســت .طبق ماده  ۲۳۶آییننامــه داخلی مجلس،
اگر مصوبات که تبدیل به قانون شــده اجرا نشوند،
موضوع به قوه قضائیه ارجاع میشود .بهاینترتیب
آقای رئیسجمهور دستور تشکیل جلسه این شورا
را به آقای جهانگیری داد.
ابوترابــی تصریح کــرد :وزارت راهوشهرســازی
موظف اســت در اولین فرصت با همکاری وزارت
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 تســنیم :بهدنبــال شــیوع ویــروس آنفلوانزای
فوقحاد پرندگان در کشــور که طبق گفته مسئوالن،
تنها عامل گرانی تخممرغ اســت ،تمرکزها به منشــأ
انتشــار این ویروس در کشــور معطوف شده است.
صیــد ،کشــتار و عرضه پرنــدگان مهاجــر بهعنوان
ناقل ویروس آنفلوانزای فوقحاد پرندگان شــناخته
میشــوند .محمدمهدی گویا ،رئیــس مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت دراینباره به تسنیم
میگوید :هرچند تاکنون موردی از ابتالی انســان به
بیمــاری فوقحاد پرندگان در کشــور گزارش نشــده
اما گســترش انفجاری ویروس آنفلوانزای فوقحاد
میان پرندگان سبب شــده دانشمندان احتمال دهند
که این ویروس با تغییراتی ســاختاری ،جهش یافته
و عالوه بر طیور ،برای انســان هم بیماریزا باشد ،به
همین دلیل وزارت بهداشــت و سازمان دامپزشکی
هر اقدامی را که الزم باشــد بهمنظــور جلوگیری از
ابتالی انســان به این بیماری در دستور کار دارند .وی
ادامه میدهد :در این راســتا هر زمــان که کانونی از
آنفلوانزا مشــاهده شــود فورا نســبت به آن واکنش
نشــان داده میشــود .این واکنش دوبخشــی است؛
از یک سو ،ســازمان دامپزشــکی بالفاصله عملیات
معدومسازی و پاکســازی محیطی را انجام داده و تا
شــعاع چندکیلومتری را تحت مراقبت قرار میدهند
و از سوی دیگر وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم
پزشکی به تمامی کارکنان آن کانون واکسن آنفلوانزا
تزریق کرده ،برای مصرف  ۱۰روز داروی پیشگیری در
اختیارشــان میگذارند و بهمدت  ۱۰روز آنها را تحت
نظر قرار میدهند تا در صورتی که عالئمی از بیماری
مشــاهده شــود بالفاصله تحت مراقبت قــرار گیرد.
گویــا با تأکید بر اینکــه بازارهــای غیرقانونی فروش
پرندگان مهاجر که تحت نظارت ســازمان دامپزشکی
قــرار ندارند ،کانونی برای انتشــار بیماری آنفلوانزای
فوقحاد پرندگان هســتند ،میگوید :اگر مردم موردی
را مشــاهده کننــد کــه پرنــدگان مهاجــر بهصورت
غیرقانونی فروخته میشــوند ،از نزدیکشــدن اکیدا
خودداری کنند و فورا سازمان دامپزشکی را در جریان
قرار دهند تا این ســازمان وارد عمل شده و اقدامات
الزم را برای برخورد انجام دهد .رئیس مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر وزارت بهداشــت تأکید میکند :به
مــردم توصیه میکنیم از تماس با پرندگان وحشــی،
خریداری و مصرف گوشت آنها جدا خودداری کنند.

به هیچوجه طرفدار بیان آن به شــیوه
کنونی نیســتیم .رمــز عبور مــا از این
بحران وحدت و انســجام اســت .باید
صدای مردم را شنید و آن را از کسانی
که بهدنبــال تخریب امــوال عمومی
و خصوصی هســتند ،جدا کرد .امروز
میتوان از ظرفیت دلسوزانی که جز به
سربلندی ایران و انقالب نمیاندیشند،
اســتفاده کرد و با مدارا و تعامل راه را
برای فرصتطلبانی که بهدنبال انتقام
از ملت ایران هستند ،بست«.
همچنین در خبــری دیگر مدیرکل
زندانهای اســتان تهران نیز به فارس
گفتــه اســت» :تیمهایــی در زنــدان
مســتقر شــدهاند و در حــال پاالیش
افــراد بازداشتشــده در حــوادث
روزهای اخیر هســتند تــا افراد بیگناه
هرچــه زودتر آزاد شــوند« .مصطفی
محبی درخصــوص اعتراضات اخیر و
دستگیریهای انجامشده عنوان کرده
اســت :دســتگیریها در حدی نبوده که ما در بحث
پذیرش با مشکل مواجه شــویم ،با اینکه کمبود جا
داریم اما به هیچ عنوان مشکلی پیش نیامده است.
او در پاسخ به این ســؤال که آیا خبر انتقال  ۲۰۰نفر
به زندان اوین صحت دارد یا خیر ،گفت :حتی در این
سه چهار روز هم تعداد زندانیان به  ۲۰۰نفر نرسیده
است.
یک بازداشتی  ۱۵ساله
هرچنــد خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه
دستگیرشــدگان کمسنوسال بهزودی آزاد میشوند
و مقامهــای آگاه کــه ترجیح دادند نامشــان فاش
نشــود ،قول دادند که با پیگیریهای آنها تا پنجشنبه
دانشآموزان و افراد زیر  ۲۰سال از زندان آزاد شوند،
اما نمیشــود نگرانیهای خانوادههــا را پنهان کرد.
افشین یکی از بازداشتشدگانی است که مادرش این
روزها به شدت بیتاب است۱۵ ،ساله بوده و به گفته
مادر به هیچ عنوان قراری برای حضور در اعتراضات
نداشته است.
او بــه »شــرق« میگویــد» :اصــال نمیدانیــم
کجاســت ،فقط تماس گرفته و گفته که بازداشــت
اســت و بــهزودی آزاد میشــود .افشــین شــاگرد
درسخوانــی اســت و چــون دو ورز در ایــن هفته
مــدارس تعطیل بــود ،روزها بــه کتابخانه میرفت
و درس میخوانــد .خانه ما در خیابــان ایتالیا واقع
شــده و احتماال در این رفتوآمد او را هم بازداشت
کردهانــد« .او ادامــه میدهد» :خانه مــا در خیابان
ایتالیاست و این بزرگترین گناه ماست ،هر اتفاقی که
میافتــد تاوانش را ما میدهیم و حاال من نمیدانم
بچهام کجاست.«...
ﭼﻬﺮه آرﻣﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ 13ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮي اﻋﺘﺮاﺿﺎت /ﻋﮑﺲ :ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

 ایســنا :رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران ســازمان هواشناســی بارش و دمای پاییز ۹۶
کشــور را با وضعیت بارش و دمای  ۳۰سال گذشته
مقایســه کرد و گفت :در پاییز امســال شــش استان
مرکزی ،قم ،ســمنان ،تهران ،البرز و اصفهان رکورد
کمبارشــی را جابهجا کردند .شاهرخ فاتح وضعیت
بــارش پاییز امســال کشــور را با میزان بــارش ۳۰
ســال گذشته این فصل مقایســه کرد و گفت :اگرچه
بارش پاییز امســال بسیار ناچیز بود و همین موضوع
نگرانیهایی را در مورد منابع آب کشــور ایجاد کرده
اما برخالف برخی اظهارنظرها ،این میزان کمبارشی
بیســابقه نبــوده و در برخی ســالها در  ۳۰ســال
گذشته تجربه شده است .وی با بیان اینکه کل کشور
در پاییــز ســال  ۲۸.۴ ،۱۳۹۶میلیمتر بارش دریافت
کرده اســت ،گفت :در بازه ۳۰ســاله بین ســالهای
 ۱۳۶۷تا  ۱۳۹۶کشــور ما چند بار کمبارشــی مشابه
امســال را تجربه کرده اســت .بارش فصــل پاییز در
ســالهای  ۱۳۷۷ ،۱۳۷۵ ،۱۳۶۹و  ،۱۳۸۹بــه ترتیب
 ۲۳.۳میلیمتــر ۲۶.۶ ،میلیمتــر ۱۷.۵ ،میلیمتر و
 ۱۸.۶میلیمتر بود؛ بنابراین کمبارشی امسال حداقل
در  ۳۰ســال گذشته بیســابقه نبوده است .رئیس
مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان
هواشناســی در ادامه اظهار کرد :آنچــه در این بین
بیســابقه است؛ کمبارشی شش استان کشور شامل
مرکزی ،قم ،سمنان ،تهران ،البرز و اصفهان است که
حتی در  ۳۰ســال اخیر نیز تجربه نشــده بود .استان
مرکزی با دریافت  ۱۰.۳میلیمتر بارش ،کمبارشترین
پاییز کشــور را در  ۳۰ســال اخیر داشت .رکورد قبلی
کمبارشی اســتان مرکزی مربوط به سال  ۱۳۷۵بود
که بارش پاییزه این استان به  ۱۲.۳میلیمتر رسید.

هیچ وقت نگفتم روغن پالم
سرطانزاست

کشــور و ســازمان برنامهوبودجه آییننامه مربوط
بــه این قانون را تدوین کند تا به نظر شــورا برســد
و مــورد تأیید قــرار گیرد .او میگوید نــام کامل این
شورا »شــورایعالی امکانســنجی انتقال پایتخت
سیاسی -اداری و ساماندهی شهر تهران« است که
رئیس این شورا ،رئیسجمهوری است و در نبود او،
معاون اول مسئولیت آن را برعهده میگیرد.
درهمینحال بر اساس متن تنها خبری که درباره
جزئیات این جلســه منتشر شد ،اسحاق جهانگیری
در صحبتهــای خود با تأکید بر اینکه ســاماندهی
شــهر تهران در وهله نخســت نیازمند برخورداری
از شــناخت دقیق و جامعاالطراف نسبت به تهران
بزرگ اســت ،گفته :پس از آنکه شناخت دقیقی از
تهران بزرگ حاصل شــود ،حتما قادر خواهیم بود
ســاماندهی شــهر تهران را نیز بهتــر انجام دهیم.
دو دیدگاه متفاوت برای حل مســائل و مشــکالت
تهران از سوی کارشناسان که یکی انتقال پایتخت و
دیگری ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ است
مطرح میشود که الزم است هر دو دیدگاه را مورد
بررسی دقیق و علمی قرار دهیم و در شورایعالی
ســاماندهی شــهر تهران مطرح شــود .وی با بیان
اینکه ســاماندهی شــهر تهران به معنای آن است
که باید برای همه مسائل تهران بزرگ؛ یعنی تهران
و مناطق اطراف آن چارهاندیشی کنیم ،خاطرنشان

کرد :ســاماندهی تهران محدود به مناطق ۲۲گانه
این شــهر نیست و برای حل مشــکالت تهران الزم
است که تصمیماتی برای شهر تهران و پیرامون آن
اتخاذ شود .جهانگیری بر ضرورت برگزاری منظم و
مستمر جلسات شورایعالی ساماندهی شهر تهران
تأکید کرد و گفت :تهــران با وجود آنکه از امکانات
بیشــتری نسبت به سایر اســتانها برخوردار است،
اما از مســائل متعددی نیز رنج میبرد و الزم است
تصمیمات راهگشــایی اتخاذ کنیم تا سطح کیفیت
زندگــی در تهــران ارتقا پیدا کند و مســائل موجود
برطرف شود .معاون اول رئیسجمهور همچنین با
تأکید بر لزوم نهاییشدن آییننامه ساماندهی تهران
بزرگ ،خاطرنشــان کرد :آییننامه ساماندهی تهران
بزرگ باید بهســرعت تدوین و نهایی شود که برای
این کار الزم است هماهنگی الزم میان دستگاههای
مرتبــط با محوریــت وزارت راهوشهرســازی ایجاد
شود.
البته شــورایعالی که جهانگیری از آن صحبت
میکند ،تاکنون تشــکیل جلســه نداده و به همین
دلیل شــناختی از عملکــرد و دســتورالعملها و
اعضــای حاضر در آن وجــود ندارد .ایــران ما در
قرنهای گذشته بارها پایتختهای سیاسی خود را
تغییر داده اســت و تهران آخرین انتخابی بوده که
تاکنون پایتخت مانده اســت؛ پایتختی که هیچگاه

 فــارس :وزیــر بهداشــت بــا تأکید بــر اینکه
مــن هیچوقــت نگفتــهام روغــن پالــم مضر و
سرطانزاســت ،گفت :درحالحاضر واردات روغن
پالم به کشور به کمتر از  ۴۵۰هزار تُن رسیده است.
سیدحســن هاشــمی افزود :البتــه باید توجه
داشــت که مصرف زیــاد این روغن مضر اســت،
همچنین یکسری از پالمها خوب بوده و یکسری
زمانی کــه مصرف آن زیاد شــود ،مضــر خواهد
بود؛ به طور مثال در شــیرینی و بستنیفروشیها
نیــاز به پالم داریم؛ ولی به دلیــل اینکه برخی به
دنبال گمراهکردن افکار عمومی هستند ،میگویند
ورودش به کشور افزایش یافته است.
هاشمی بیان کرد :زمانی که ما دولت را تحویل
گرفتیــم ،واردات پالم  ۷۵۰هزار تُن بود و عوارض
آن نیــز زیــر  ۱۰درصد ،ولی اکنــون واردات آن به
کمتــر از  ۴۵۰هزار تُن رســیده و عوارض آن باالی
 ۳۰درصد اســت و در ســال جاری نیز در ۱۰ماهه
ســال جاری  ۳۰۰هزار تُــن واردات پالم را کاهش
داده و در مقابلــش از روغــن کلــزا و مصرف آن
حمایــت کردهایم .او بــا بیان اینکــه بیش از ۵۰
درصــد مردم ما اضافه وزن دارند ،گفت :از طرفی
تحرک ایرانیان نیز کم اســت و ایــن موضوع باید
مورد توجه قرار گیرد.
او اضافه کرد :اســتفاده بیش از حد و اندازه از
قند ،نمک و روغن ســبب ایجاد جرم در سیســتم
لولهکشی بدن میشــود و عالوه بر افزایش فشار
خون ،سکته قلبی را بیشتر میکند.
هاشــمی با بیان اینکه  ۸۰درصد مرگ ایرانیان
به دلیل بیماریهای غیرواگیر است ،گفت :زمانی
مــردم از حصبه و آبله و وبا یــا ماالریا میمردند؛
ولی اکنون ســبک زندگی ناســالم و نوع خوراک
سبب مرگ آنها میشود و این در حالی بوده که از
 ۵۰درصد مرگها میتوان پیشگیری کرد.
معاون برنامهریزی شهرداری تهران عنوان کرد

نیاز به  ۴۵هزار میلیارد تومان برای
تکمیل پروژههای نیمهکاره تهران
 ایســنا :معاون برنامهریزی شهرداری تهران با
اشــاره به ناپایداربودن منابع درآمدی شهر تهران
در ســالهای گذشــته تأکیــد کرد :بــرای تکمیل
پروژههای نیمهکاره کالنشــهر تهران به  ۴۵هزار
میلیارد تومان نیازمندیم.
حجــتاﷲ میرزایی ،ادامه داد :متأســفانه در
گذشــته منابع اصلــی درآمدهای شــهر تهران از
سوی ســازندگان بناها تأمین میشــد ،به شکلی
که به جای پرداخت عوارض از ســوی  ۹میلیون
نفر تمام هزینههای شــهرداری به وســیله  ۲۰۰تا
 ۲۵۰هزار نفر تأمین میشــد .بهاینترتیب در شهر
تهران شاهد استقرار یک اقتصاد سنتی نابرخوردار
از فناوریهــای نوین بودیم که امــروز باید با یک
پارادایــم شــیفت از اقتصاد ساختوســاز به یک
اقتصــاد نوین حرکت کنیــم .او گفــت :بیتردید
باید بــرای تأمین منابع مالی شــهرداری تهران از
مشــارکت مردم اســتفاده کنیم .نه اینکه به جای
این مشــارکت تأمین مالــی شــهرداری تهران از
طریق تعــدادی از ســازندگان و از محل عوارض
ساختوســاز صورت گیرد؛ چراکــه همین حوزه
باعث بروز بیشترین فسادها خواهد شد.

گنجایش و آمادگی جمعیت ۱۴میلیونی را نداشته
و از چنــد دهه قبــل برای این عــدم ظرفیت بانگ
هشــدارها و آژیر قرمزها بلند شــده بود ،اما کمتر
کســی توجه کرد .از دهه  ۶۰بارها موضوع انتقال
پایتخــت سیاســی به شــهر دیگر و حتی تقســیم
پایتخــت اقتصادیبودن
با شــهر دیگــری مطرح
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
نوبت اول
شــده بود ،امــا بزرگی و
نشدنیبودن کار همواره
شهرداری محمدشــهر در نظر داردبر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۹۶
عامــل توقــف آن بوده
پروژههــای ذیــل را از طریق برگــزاری مناقصه عمومی بــه پیمانکاران
اســت .در دولتهــای
واجدالشرایط به شرح ذیل واگذار نماید .
نهم و دهــم و در برخی
ردیف شرح پروژه مبلغ مناقصه )ریال( سپرده شرکت درمناقصه )ریال( توضیحات
حــوادث طبیعــی نظیر
خرید و
زلزلههای بزرگ ،موضوع
نصب
شرکت
 ۱تابلوهای ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
انتقال پایتخت به شکلی
مهر و
معابر و
پالک کوبی
پالک
دورهای مطرح و جلسات
سطح شهر
و تصمیماتــی ابتدایی و
دارای
احداث
سطحی هم با این هدف
حداقل
ساختمان ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲
– خلوتکــردن تهــران
نیروی
رتبه ۵
انتظامی
ابنیه
 گرفته شــد ،اما دوبارهکنار گذاشــته میشــد تا
-۱برندگان اول ،دوم وسوم هرگاه طی مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرارداد
اینکــه در دولت یازدهم
نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد  -۲سایر
کــه بخشــی از دوران
اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد
خود را بــا مجلس نهم
 -۳شــهرداری در رد یــا قبول هریک از پیشــنهادات مختار می باشــد.
گذراند ،دولت به اجرای
 -۴محل اخذ اســناد  :محمدشــهر ،بلــوار امام خمینــی )ره( ،خیابان
قانونی امکانســنجی و
شهید شاه حسینی،شهرداری محمدشهر،واحد امورقراردادها و پیمانها
ســاماندهی تهران برای
 -۵حداکثر زمان تحویل اســناد از تاریخ چاپ آگهی دوم به مدت ده روز
انتقال پایتخــت را ملزم
کاری میباشد -۶نحوه پرداخت :پرداخت صورت وضعیتهای کارکرد
میکــرد ،متعهد شــد؛
به صــورت ۳۰درصد نقد و  ۷۰درصد تهاتر میباشــد -۷ .هزینه آگهی
قانونــی کــه تا امــروز؛
به عهده برنده مناقصه میباشد.
ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﺮﯼ  -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
یعنی حدود ســه ســال
بعــد از تصویــب هنوز
اجرائی نشــده و شورایی
که روز گذشــته با حضور
مســئوالنی ردهباال شکل
گرفته ،بیشــتر جلســهای
را نشــان داد کــه معلوم
نیســت خروجــی آن چه
خواهد بــود و دوباره چه
زمانی قرار اســت تشکیل
شود.

