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اهدای  ۲۵۰هزار دوز واکسن کرونا به ایران از سوی چین

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد موضوع
واکسن چینی کرونا و ورود آن به کشور گفت :من مایل نبودم تا موقعی که جزییات فنی
ماجرا به نتیجه برسد نکتهای را بیان کنم ولی االن که پرسیدید باید بگویم که دولت
چین  ۲۵۰هراز دوز واکسن کرونا سینو فارم به دولت ایران با پیگیری سفارت کشورمان
در پکن اهدا کرده و آماده انتقال است/.ایسنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1519محمدرض��ا شمس��ی :بی نظمی
در می��دان ش��هدا؛ مدت��ی اس��ت میدان
ش��هدای ته��ران ب��ا نص��ب بل��وک های
سیمانی(نیوجرسی) س��یمای خوبی ندارد.
بی نظمی و مش��کالت فراوان در آمد و شد
خودروها ایجاد شده .از راهنمایی و رانندگی
و شهرداری تقاضای رسیدگی و پاسخگویی
داریم)11/29( .
بی تفاوتی به افزایش قیمت ها:

 -1541قیمت بس��یاری از کاالها در سطح
ش��هر ،دلبخواهی گران ش��ده اس��ت .چرا
مس��ئوالن نس��بت به افزای��ش دلبخواهی
قیمت ها بی تفاوتند و فقط شعار می دهند.
چرا قیمت یک شانه تخم مرغ باید چهل و
هش��ت هزار تومان باشد و چهارتا الستیک
خودرو به اندازه ای گران که کس��ی نتواند
بخرد .م��ادری در فامیل رژی��م دارد و باید
تخم مرغ محلی از ماس��ت بندی تهیه کند
و ناچار است هر بار هفتاد و پنج هزارتومان
برای یک شانه پول بدهد .امیررضا جورابچی
بروجردی()11/29
قدردانی از خدمات شهری
 -1211رسیدگی مستمر و دقیق پاکیزگی
محل توس��ط کارگ��ران خدمات ش��هری
موج��ب رضایت س��اکنان و م��ردم ناحیه
یک ش��هرداری منطقه چهارده تهران شده
است .ما اهالی منطقه به این وسیله مراتب
قدردانی خود را از آقای س��رلک و شهردار
منطقه چهارده ،ناحیه یک اعالم می کنیم و
درخواس��ت تشویق این مسئوالن را داریم.
محمدرضا جان نثاری()11/29
فعالیت زیرزمینی!
 -1118ش��یوع وی��روس کرونا باعث ش��د
عرضه قلیان به مشتریان ممنوع اعالم شود
و این مسئله موجب تعطیلی ،ورشکستگی
و بیکاری بس��یاری از کارگ��ران و صاحبان
این شغل شده است .برخی که مغازه اجاره
ای دارن��د و باید اجاره س��نگین بدهند ،به
ناچار در خلوت خدم��ات قلیان را به بهای
بیس��ت هزار تومان ارائ��ه می دهند که اگر
لو بروند جریمه س��نگینی در انتظارش��ان
اس��ت و اگر اج��اره دار باش��ند ،زندگی را
باخته اند .بیش��تر اجاره دارها ورشکس��ت
ش��ده اند و س��رمایه اندک خود را از دست
داده ان��د .البت��ه بس��یاری از جوان��ان که
نمی توانند از تفریح قلیان چش��م بپوشند
لوازمش را خریده و بساط را به بهای بیمار
شدن کودک خود در خانه به پا کرده اند و بازار
قلیان فروش ها را داغ کرده اند .در این میان
برخی نیز سوءاستفاده میکنند برای نمونه،
قهوهخانه بدون نام و نش��ان و بدون پالک
در تهران ،پیاده راه خیابان هفده ش��هریور،
باب��ت هر قلیان از مش��تریان بیس��ت هزار
تومان دریافت می کند ،در حالی که بیشتر
جاها بین دوازده تا پانزده هزار تومان است.
علی اکبر فرقانی()11/29
سخنی با شهردار تهران
 -1925جناب آقای حناچی .شهردار محترم
تهران با سالم .به استحضار می رساند مردم
هر سال عوارض ،مالیات و تمام هزینه های
سهم شهرداری را که دولت در قبض ها می
گنجاند ،پرداخت م��ی کنند و البته توقع
دارند کوچه و خیابان ها بدون چاله چوله و
دس��ت انداز باشد .متاسفانه مدت هاست از
مرمت آسفالت معابر عمومی خبری نیست.
رانندگان مجبورند برای تعمیر خودروشان
ن دچار
که به دلیل دس��ت اندازهای فراوا 
مشکل شده ،پول هنگفتی پرداخت کنند.
از ش��هرداری انتظار می رود ب��ا در اختیار
گذاشتن آسفالت به شهرداری های مناطق،
آنان را ملزم به رفع مش��کالت شهر کنند.
عرفان از تهران ()11/29
گرانی کیک و شیرینی
 -1846روزه��ای گذش��ته به قنادی جنت
واقع در بزرگراه ش��هید محالت��ی ،یکی از
دوس��تانم رفتم ،علی فکری ،دوست قنادم
گف��ت" :افزای��ش قیمت ش��کر ،تخم مرغ،
روغن و دستمزد باالی فرکار ،باعث افزایش
قیمت کیک و ش��یرینی ش��ده است .او در
ادام��ه س��خنانش گفت که م��ا از خدا می
خواهی��م قیمت ه��ا کاهش یابد ت��ا تعداد
مش��تریان ما بیشتر ش��ود .گرانی ها باعث
کاهش قدرت خرید مردم و شرمندگی ما از
آن ها شده است ".به راستی که گرانی بیداد
می کند و رئیس جمهوری و تیم اقتصادی
ایشان هم نتوانسته اند جلو سرکش گرانی
را بگیرند و آن را مهار کنند .بی توجهی به
این گونه مس��ائل و البته گرانیها موجب
نارضایتی اقشار حقوق بگیر به ویژه کارگران
شده است .اکبر از تهران ()11/29

 -2018محمد کریم بلن��د از گرگان :نبود
پل عابر پیاده(پله برقی) ،در ش��هر گرگان،
خیابان شهدا ،مقابل الله ششم ،برای عبور
عابران مش��کل ساز شده است .از مسئوالن
ذیربط در اس��تان گلس��تان تقاضا داریم به
منظور پیشگیری از حوادث ناگوار رانندگی
هر چ��ه زودتر ب��ه این موضوع رس��یدگی
کنند)11/29( .
 -2119اکبر از تهران :س��اعت هفت و نیم
صبح یا ده و نیم ،در بیمارس��تان فجر ،واقع
در خیابان پیروزی تهران ،از طریق بلندگو
ب��ا پخش برخی مراس��م ،موج��ب آلودگی
صوتی و س��لب آسایش بیماران و همراهان
می ش��وند .از رئیس بیمارس��تان تقاضای
رسیدگی داریم)11/29( .
 -1415مدارک دانش��گاهی دندانپزشکانی
ک��ه در کش��ور فیلیپین تحصی��ل کرده و
ب��رای ادام��ه کار ب��ه ای��ران مراجعت می
کنند ،مورد تایید وزارت بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��کی نیس��ت .تکلی��ف آنان
چیست؟()11/29
 -1712تغذیه نامناس��ب؛ گرانی ،مشکالت
اقتص��ادی و پایین بودن حق��وق ها باعث
تغذیه نامناس��ب و بیماری مردم کش��ور ما
شده اس��ت .چرا مس��ئوالن ،دولتمردان و
باالدس��تی ها به فکر رفع مشکالت فراوان
اقتصادی و رسیدگی به معیشت خانواده ها
نیستند؟ علی ()11/29
 -1819عل��ی از ته��ران :چرا بعضی ها زود
رنگ عوض می کنند!؟ همان طوری باشید
که قب ً
ال بوده اید .متأس��فانه برخی ها به هر
طرف که باد ب َوزد یا منافع شان بیشتر باشد
به همان سمت و س��و می روند و دوستان
قدیمی شان را به راحتی فراموش می کنند!
()11/29
 -1522قیمت خودرو هر چه کاهش یابد،
اقش��ار حقوق بگیر که ماهیانه سه میلیون
توم��ان حقوق م��ی گیرند و بخ��ش قابل
توجه��ی از آن را باید صرف پرداخت اجاره
خانه کنند ،تحت هیچ شرایطی نمی توانند
صاحب خودرو شوند)11/29( .
 -1311روزهای گذش��ته برای انجام کاری
به یک��ی از دفترخانه های ته��ران مراجعه
کردم ،یکی از کارمندان گفت در سیس��تم
نوشته شده کارت ملی تان آماده است .برای
دریاف��ت کارت ملی مفقود ش��ده و المثنی
روز دوشنبه مورخه ششم بهمن به شرکت
پست خیابان پیروزی ،خیابان نبرد جنوبی
رفتم ،گفتند ش��رکت دیگ��ه هیچ فعالیتی
در ای��ن زمینه ندارد بلکه دفتر پیش��خوان
دولت و ثبت احوال باید پاس��خگو باش��ند!
در مراجع��ه ب��ه ثبت اح��وال آن ها گفتند
کارت ملی المثنی از س��ال نودوهفت صادر
نشده و من که متقاضی سال نودونه هستم
حاال ،حاالها بای��د منتظر بمانم .چرا با این
ک��ه تمامی هزینه ها از جمل��ه درج آگهی
در روزنامه ،اعالم مفق��ودی و صدور کارت
جدید(المثنی)،دریافت کرده اند ،از صدور و
تحویل آن خبری نیست؟ علی اکبر فرقانی
از تهران ()11/29
 -1719بیشتر صندلی اتوبوس های خاوران
ـ میدان شهدا ،سیاه و کثیف است .چرا هیچ
نظارتی از س��وی شرکت واحد ،بر نظافت و
پاکیزگ��ی اتوبوس های بخ��ش خصوصی
انجام نمی گیرد؟ ()11/29
 -1251دوش��نبه شش��م بهمن از ابتدای
خیابان پیروزی س��وار اتوبوس��ی به مقصد
خ��اوران ش��دم ،یک��ی از مس��افران از
س��رعت پایین اتوبوس به رانن��ده اعتراض
ک��رد .رانن��ده گف��ت به م��ا گفت��ه اند که
بی��ش از پنج��اه کیلومت��ر ،نرانی��م .با این
تصمیم گیریه��ای غیرمنطقی از س��وی
مسئوالن شرکت واحد ،تکلیف مسافران کم
درآمد که مجبورند از این اتوبوسها استفاده
کنند ،چیست؟()11/29
 -1414خانه دوم؛ س��ال هاس��ت روزنامه
آفت��اب یزد را خانه دوم خود می پندارم .به
دلیل این که لطف و محبتی که مدیرمسئول
و سردبیر روزنامه به من دارند ،تا به حال در
روزنامه ای که س��ی سال زحمت کشیدم و
در حال بازنشستگی هستم ،نداشتند .اکبر
از تهران()11/29
 -1259بازار س��وم! در بازار دوم نازی آباد،
بازار سومی هم وجود دارد .تمام پیاده روها
توسط دستفروشان ُقرق شده و رهگذران به
س��ختی رفت و آمد می کنند .چرا شهردار
منطقه ش��انزده نس��بت به جم��ع آوری و
س��اماندهی آنان کار در خور توجهی انجام
نمیدهد؟ می��دان بازار دوم ه��م به پاتوق
معت��ادان و موادفروش��ان و خماران تبدیل
شده است .عرشیا حسین نیا ()11/29
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
افراد اضافه شده به لیست به طور خاص مسئول تضعیف
حقوق انتخاباتی مخالفان و کارکرد دموکراتیک مجلس
مل��ی و موارد ج��دی نقض حقوق بش��ر و محدودیت
آزادیهای اساسی هستند .شورای اتحادیه اروپا نام ۱۹
مق��ام ونزوئالیی را به بهانه نقش داش��تن در "تضعیف
دموکراسی و حاکمیت قانون" در این کشور به فهرست تحریمهای
اتحادیه اروپا اضافه کرد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،بر اساس یک

شورای اتحادیه اروپا  ۱۹مقام دیگر ونزوئال را تحریم کرد

بیانی��ه این اقدام مطابق با نتایج به دس��ت آمده در
نشست  ۲۵ژانویه  ۲۰۲۱شورای امور خارجی انجام
ش��ده است .در این بیانیه تصریح ش��د :افراد اضافه
شده به لیست به طور خاص مسئول تضعیف حقوق
انتخاباتی مخالفان و کارکرد دموکراتیک مجلس ملی
و موارد جدی نقض حقوق بش��ر و محدودیت آزادیهای اساسی
هس��تند.این ش��ورا اعالم کرد ،به این ترتیب مجموع تعداد افراد
تحریم ش��ده در ارتباط با ونزوئال به  ۵۵تن رس��ید .این تحریمها

شامل انس��داد داراییها و ممنوعیت مسافرتی بوده و عنوان شده
که جوری طراحی شدهاند که تاثیر انسانی بر مردم نداشته باشند.
ونزوئال در ششم دسامبر گذش��ته انتخابات پارلمانی برگزار کرد.
ح��زب متعلق به نیکوالس مادورو ،رئی��س جمهور ونزوئال در این
انتخابات حائز  ۹۱درصد آرا یعنی  ۲۵۳کرسی از  ۲۷۷کرسی شد.
اتحادیه اروپا گفت ،فرآیند این انتخابات مطابق با اس��تانداردهای
بینالملل��ی نبوده و این انتخابات را "فرصت از دس��ت رفته برای
آزادی" خواند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

 ۸دهک جامعه آماده پذیرش شعارهای پوپولیستی در انتخابات

اس��تاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داش��ت :در حال حاضر هفت
یا هش��ت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش ش��عارهای پوپولیستی
اقتصادی هستند .باید توجه داشت حافظه عمومی مردم ما فراموش
کار است و به راحتی از این فضا استفاده میشود بنابراین این شعارها
حتی از دوران احمدینژاد نیز کاربرد بیشتری خواهد داشت هرچند
که میتواند الگو ارائه آنها متفاوت باشد.
به گزارش ایلنا ،مرتضی س��امتی در مورد تاثیر احتمالی ش��عارهای
پوپولیس��تی اقتصادی در انتخابات  1400اظهار داشت :برای بررسی
این موضوع باید صرف نظر از جهت گیریهای سیاس��ی ،انتخابات و
ش��عارهای مربوط به آن پس از جنگ تحمیلی را واکاوی کرد .زمانی
که آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند بیشتر شعارهای اقتصادی
تمرکز بر سیاست تعدیل و بازسازی پس از جنگ بود .البته آن موقع
مسائل اقتصادی برای مردم حساسیت برانگیز نبود چون آثار اقتصادی
سیاستهای چند دهه اخیر مشهود نبود و شکاف طبقاتی کنونی در
آن زمان وجود نداش��ت ،بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی با استفاده
سیاست بازسازی توانست رای مردم را بدست آورد.
وی ادام��ه داد :خاتم��ی نیز از فرآیند دیگ��ر و گفتگوی تمدنها که
شعار مردم پسندی بود استفاده کرد و آن زمان مردم احساس کردند
که باید با س��ایر ملتها ارتباط داشته باشند البته آن موقع نیز هنوز
فش��ارهای اقتصادی بر روی مردم زیاد نبود .هر چند که در دور دوم
آقای خاتمی تا حدودی از شعارهای اقتصادی استفاده شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به رواج شعارهای سیاستهای
پوپولیستی در  16سال اخیر اظهار داشت :شعارهای اقتصادی از زمان
دولت آقای احمدینژاد پررنگتر شد چون احساس میشد در این 16
سال پیش از آن شکاف طبقاتی به وجود آمده و مردم احساس ناتوانی
میکردن��د ،به طوری که برخی از گروههای پایین درآمدی با اختالل
معیشتی مواجه شدند در حالی که گروههای ثروتمند همچنان منتفع
بودند .بنابراین آقای احمدینژاد از فضای اقتصادی آن موقع استفاده
کرده و با کاربرد شعارهای پوپولیستی اقتصادی کار خود را آغاز کرد

در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده
پذیرش شعارهای پوپولیستی اقتصادی هستند .باید توجه
داش��ت حافظه عمومی مردم ما فراموش کار اس��ت و به
راحتی از این فضا اس��تفاده میشود بنابراین این شعارها
حت��ی از دوران احمدینژاد نیز کاربرد بیش��تری خواهد
داش��ت هرچند که میتواند الگو ارائه آنها متفاوت باشد.
البته باید توجه داشت شرایط کشور با دوران احمدینژاد
متفاوت است دیگر ما  2.5میلیون بشکه نفت با  150دالر
را نمیفروشیم
و جواب هم گرفت چون شکاف درآمدی زیاد شده بود و سفره مردم
تنگتر.
وی ادامه داد :در زمان آقای احمدینژاد اس��تفاده از شعارهایی مانند
عدالت اجتماعی کاربردی بیشتری داشت چون در زمان آقای خاتمی
برخی سیاستهای نادرست موجب آن شده بود البته نباید جنبههای
مثبت دولت آقای خاتمی را فرام��وش کنیم .بنابراین احمدینژاد با
استفاده از این فضا و نشان دادن خود به عنوان جزئی از طبقه پایین
جامعه ،توانست آراء آنها را جلب کند.
سامتی تصریح کرد :هرچند در زمان احمدینژاد در موضوع یارانهها

آلمان خواستار تحریم روسیه شد

وزی��ر امور خارجه آلمان از همتایان اروپایی خود
خواس��ت به تحریمهای جدید علیه روس��یه به
دلیل زندانیکردن «الکس��ی ناوالنی» و سرکوب
ن دهند .به گزارش ایرنا،
اعتراضات چراغ سبز نشا 
وزیران ام��ور خارجه اتحادی��ه اروپا برای تحریم
بیشتر علیه روسیه رایزنی میکنند .نشریه «تاگس
ش��او» آلمان نوش��ت :اعالم حکم چندین سال
زندان برای ناوالنی از سوی دستگاه قضائی روسیه
علت اصلی تصمیمگی��ری اتحادیه اروپا در مورد
تحریمهای بیشتر علیه روسیه خواهد بود .وزیران
خارجه  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا در حالی قرار
است امروز در این خصوص تبادل نظر کنند که

آلمان ،لیتوانی و لوکزامبورگ موافق تحریمهای
بیشتر علیه مسکو هستند .در همین رابطه «هایکو
م��اس» وزیر امور خارجه آلم��ان از لزوم حمایت
دیگر اعضای اتحادیه اروپا از تحریمهای بیش��تر
علیه روسیه سخن گفته است .بر این اساس پس
از محکومیت الکسی ناوالنی ،منتقد کرملین و این
واقعیت که وی مجبور است دوران حبس خود را
در یک اردوگاه بگذراند ،دوباره مس��ئله تحریمها
مطرح میشود .ماس پیش از آغاز نشست وزیران
امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکس��ل گفت :من
طرفدار این هس��تم که در اینجا چنین مجازاتی
تعیین و فهرست افراد تهیه شود.

خروج شماری از نیروهای روسیه از شمال سوریه

منابع آگاه گزارش دادند که روس��یه بخش��ی از
نیروهایش در تل تمر و عین عیس��ی در شمال
س��وریه را در اعتراض ب��ه اقدامات تحریکآمیز
نیروهای دموکراتیک سوریه خارج کرد.
به گزارش ایلنا به نق��ل از المیادین ،منابع آگاه
گزارش دادند که روس��یه بخشی از نیروهایش
در تل تمر و عین عیس��ی در ش��مال سوریه را
در اعت��راض به اقدام��ات تحریکآمیز نیروهای
دموکراتیک سوریه خارج کرد.
در اعت��راض به اقدام��ات تحریکآمیز نیروهای
دموکراتیک س��وریه ،ایستهای بازرسی روسیه
در تل تمر و عین عیس��ی در ش��مال سوریه به

شهرداران بازداشت شده تهران آزاد میشوند؟

عضو هیأت رئیس��ه شورای ش��هر تهران گفت :بزودی قرار است دو
ش��هردار منطقه دستگیرش��ده پایتخت با قرار وثیقه آزاد شوند .به
گزارش فارس ،زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران

و مس��کن مهر به دهکهای پایین درآمدی توجه شد اما آنچه مسلم
بود ،ش��کاف طبقاتی دهکهای میانی جامعه را مستاصل کرد .یعنی
به دو دهک پایین جامعه رسیدگی شد ،گروههای باال نیز در حد اعال
رانت خواری میکردند اما طبقات متوس��ط که ش��ش دهک را شامل
میش��د بالتکلیف بودند و هر روز قدرت خرید خ��ود را در اثر تورم از
دست میدادند به طوری که از آینده اقتصادی کشور ناامید شده بودند.
این اقتصاددان ادامه داد :بنابراین در دوران پس از احمدینژاد ،آقای
روحانی برای حل مشکالت شش طبقه جامعه شعارهای از نوع تدبیر
و امی��د را دادند که بیش��تر متعلق به کارگران و کارمندان هس��تند
هرچند که در حال حاضر دردمندی طبقات متوسط هنوز وجود دارد
و البته شدیدتر نیز شده است .همچنین دو طبقه پایین جامعه نیز در
اثر تورم و افزایش هزینههای عوامل تولید آسیب پذیرتر شدهاند .برای
دهکهای باالی جمعیتی نی��ز تفاوتی در رفت و آمد دولتها وجود
ندارد و به نوعی هر کس بیاید ،برنده انتخابات این طبقه هستند.
وی با هشدار نسبت به شعارهای پوپولیستی در انتخابات سال آینده
گفت :در حال حاضر هفت یا هشت دهک جامعه تقریبا آمده پذیرش
ش��عارهای پوپولیستی اقتصادی هس��تند .باید توجه داشت حافظه
عمومی مردم ما فراموش��کار اس��ت و به راحتی از این فضا اس��تفاده
میش��ود بنابراین این ش��عارها حتی از دوران احمدینژاد نیز کاربرد
بیشتری خواهد داشت هرچند که میتواند الگو ارائه آنها متفاوت باشد.
البته باید توجه داش��ت شرایط کش��ور با دوران احمدینژاد متفاوت
است دیگر ما  2.5میلیون بشکه نفت با  150دالر را نمیفروشیم.
وی خاطرنشان کرد :البته این شعارها بیشتر برای دوره انتخابات است
و رئیس جمه��ور منتخب از روز اول این ش��عارها را کنار میگذارد.
بلکه موضوع اصلی سیاس��تهایی است که در س��ه دهه اخیر ادامه
داش��ته و هر روز اقتصاد کشور را در سراش��یبی قرار داده است و در
کانون این سیاستها تسلط منطقهای وزن بیشتری نسبت به مسائل
اقتصادی دارد .تا زمانی که در دیپلماسی کشور تجدیدنظر نشود تغییر
در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمیشود.

درباره سرانجام پرونده دو شهردار منطقه  ۲و  ۸تهران اظهار داشت:
به زودی حس��ن رحمانی و مهناز اس��تقامتی دو شهردار منطقه ۲
و  ۸پایتخت با قرار وثیقه آزاد میش��وند.وی اف��زود :پرونده این دو

صورت جزئی تخلیه شدند.
به گفته این منابع ،دو کاروان وابس��ته به ارتش
روس��یه از پایگاه عین عیسی در حومه شمالی
رقه و نیز پایگاهی در ش��مال شرقی شهرک تل
تمر در حومه ش��مال غربی حسکه خارج شده
و به س��مت دو پایگاه روس��ی در شهر قامشلی
در شمال حس��که و تل السمن در جنوب عین
عیسی حرکت کردند.این منابع همچنین گفتند
ک��ه نیروهای دموکراتیک س��وریه ایس��تهای
بازرسی ترکیه در حومه حسکه را هدف گرفتند
و همین مسئله ایستهای بازرسی روسیه را در
معرض خطر قرار داد.

ش��هردار منطقه در حد اتهام اس��ت و بررسیهای قضایی همچنان
ادامه دارد.عضو هیأت رئیسه ش��ورای شهر تهران خاطرنشان کرد:
نمایندگان حقوقی شهرداری پیگیر این موضوع هستند.گفتنی است،
دو شهردار منطقه  ۲و  ۸تهران بیش از یک ماه است که به دالیلی
در بازداشت شدهاند.

نهادینه شدن حس همدلی و نوعدوستی میان کارکنان شرکت گاز استان یزد

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در دیدار با مدیر کل کمیته امداد
امام خیمنی (ره) اس��تان نهادینه شدن حس همدلی و نوعدوستی
بین کارکنان این ش��رکت را امری بدیهی و قابل س��تایش دانست.
علی اکبر میدانش��اهی در تکمیل مطلب فوق ،به تش��ریح اقدامات
صورت پذیرفته توس��ط کارکنان این ش��رکت در راستای کمک به
نیازمن��دان پرداخ��ت و گفت 19 :نفر از کارکنان ش��رکت در طرح
برک��ت 50 ،نفر در طرح محس��نین ایت��ام و  146نفر نیز در کمک
به کودکان محک مش��ارکت فعال و مس��تمر دارند که در کنار آن،
حضور در رزمایش مواس��ات به تأسی از منویات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) در خصوص توجه به قش��رهای آسیب پذیر جامعه،
توزیع کمکهای مؤمنانه در بین نیازمندان به مناسبتهای مختلف

و مش��ارکت در طرح نذر قربانی (ذبح ابراهیم��ی) از دیگر اقداماتی
است که در سطح شرکت صورت پذیرفته است .وی تشکیل صندوق
محبان علی (ع) شرکت گاز استان یزد را به عنوان یک اقدام شاخص
و ارزنده نام برد ک��ه با جمعآوری مبالغ نقدی ،عالوه بر کمکهای
مالی به قش��ر آسیب دیده ،به تهیه بستههای حمایتی و توزیع بین
خانوادههای تحت پوش��ش صندوق میپردازد و بدین وسیله حامل
پیام همدلی و همراهی خود با این عزیزان میباشند .میدانشاهی در
ادامه افزود :حس نوع دوستی و یاری نیازمندان در سرشت هر انسان
خداجویی وجود دارد و انسان فطرتاً دوست دارد به هم نوع خود در
گرفتاریها و مش��کالت کمک کند و مجموعه گاز استان یزد نیز از
این قاعده مس��تثنی نبوده و کلیه اقدامات فوق در راستای عمل به

مسئولیتهای اجتماعی و به منظور باالبردن حس مسئولیت پذیری
نسبت به همنوعان و مشارکت در امور اجتماعی بوده لذا امیدواریم
با حضور مستمر در اینگونه امور و اشاعه آن در بین خانواده ها ،سهم
کوچکی در نهادینه شدن فرهنگ ایثار و همدلی در شرایط حساس
کنونی داشته باشیم و بدین وسیله زنجیره نیکیها را گسترش دهیم.
در بخش دیگ��ری از این دیدار مدیر کل کمیته امداد امام خمینی
(ره) ضمن تقدیر و تش��کر از مدیر عامل و کارکنان این ش��رکت به
پاس حضور پررنگ در برنامههای خیرخواهانه ،به معرفی طرحهای
مربوط به کمکرس��انی به ایتام و نیازمندان پرداخت که حضور در
آنها موجب برکت در زندگی دنیوی و ش��امل اجر و پاداش اخروی
خواهد بود.

شهردار شاهرود در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد تشریح کرد:

تخریب و تملک ساختمان جدید شهرداری و پیاده روسازی و آسفالت معابر شهری

به زودی س��اختمان اداری ش��ورای اس�لامی ش��هر و شهرداری
شاهرود از محل خیابان فردوس��ی به ساختمان مدیریت شهری
در چهار هزار متر عرصه البرز ش��رقی منتقل خواهد شد.شهردار
ش��اهرود ضمن اعالم و نوید خبر باال گفت :با این اقدام ارزشمند
شاهد کاهش حجم ترافیک در محدوده خیابان  ۲۲بهمن ،میدان
امام(ره) و خیابان فردوس��ی که از دغدغههای مردم و مس��ئوالن
ش��اهرودی بوده ،خواهیم بود.علیرضا حاجیمحمدعلی با اش��اره
ب��ه اینکه خدمت در ش��هرداری یک توفیق اس��ت که نصیب ما
کارکنان ش��هرداری شاهرود ش��ده؛ اضافه کرد :هیچ منتی برای
خدمت به مردم ش��ریف و نجیب ش��اهرود نداری��م و خدمت در
ای��ن نهاد مردم��ی را فرصتی برای کس��ب رضای خدا بواس��طه
کس��ب رضای خلق او میدانیم.وی ب��ا بیان اینکه تکمیل و اتمام
پروژههای عمرانی مانند ساختمان جدید شهرداری شاهرود قطعا
در زم��ان باقیمانده در این دوره از ش��ورای اس�لامی رخ خواهد
داد ،تصریح کرد :تکمیل این پروژه در راس��تای منفعت عمومی و
ش��هروندان است و تاثیر بسزایی در توسعه شهری خواهد داشت.
وی پروژه تقاطع غیر همس��طح شهید س��لیمانی را یکی دیگر از
پروژههای مهم ش��هرداری ش��اهرود در این دوره دانست و گفت:
احداث این تقاطع در مسیر بلوار عالمه مجلسی چهار راه شهرک
بهش��تی قرار دارد که این نقطه بنا بر آم��ار پلیس راهور یکی از
نقاط پر خطر شهر شناخته شده است.وی ضمن بیان این مطلب
که این پروژه در دو باند سواره روبتنی از نوع دال مجوف با طول
۵۰۰متر و احتس��اب رمپهایی از طرفین در جهت غرب و شرق
و بالعکس س��اخته خواهد شد ،ابراز داشت :عرض هر باند این پل
۱۱مت��ر و فاصله دهانهه��ای پل از ۱۸تا ۴۰مت��ر خواهد بود که
ب��ه زودی کلنگ این پروژه به زمین خواه��د خورد.به گفته وی؛
اجرای تقاطع غیر هم سطح سپهبد شهید قاسم سلیمانی با هدف

حرکت به سمت ایمنی بیشتر ،کمتر شدن بار ترافیکی ،مدیریت
مصرف سوخت ،توسعه ش��هری و جلوگیری از تصادفات جرحی
کلید خورده است.
حاجی محمدعلی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در شهرداری
شاهرود برای پیادهروسازی و آسفالت معابر سطح شهر ادامه داد:
مدیریت هزینهها و برنامهریزی منس��جم در کنار تالش صادقانه
میتواند ما را به توس��عه هرچه بیشتر ش��هری نزدیکتر کند.وی
با اش��اره ب��ه اینکه عناص��ری مانند رنگ ،نور،آب و فضای س��بز
مناس��ب ،افزون بر سالمت جس��مانی موجب آرامش روان ،بازده
کاری بیش��تر و کیفیت زندگی برتر میشود ،گفت :منظر شهری
زیبا ،نگرش��ی در راس��تای بهبود س�لامت روان شهروندان است
که س��اخت پیادهروسازی(مبلمان شهری) وآسفالت معابر یکی از
مهمترین راههای رسیدن به این مهم است.شهردار شاهرود تاکید
ک��رد :امروزه جامعه با چالشهای زی��ادی در زمینه بیماریهای
مرتبط با اس��ترس مواجه شده است که مدیریت شهری میتواند
با استفاده از ابزارهای مدرنیته تاثیرات مثبتی را در شهر ایجاد و
تا اندازهای به کاهش اس��ترس شهروندان کمک نماید.وی افزود:
ما معتقدیم که پیادهروس��ازی و آس��فالت معاب��ر بدلیل برخورد
مستقیم با همش��هریان پیاده و سواره شاهرود ،میزان پاسخهای
فیزیولوژیک به استرس را کاهش داده و توانایی سازگاری با وقایع
استرسزا را بهبود میبخشد.وی ضمن بیان این مطلب که انسان
تح��ت تاثیر ش��رایط محیطی و عوامل ف��ردی نامطبوع ،تعادل و
آرامش روحی و روانی خود را از دست داده و دچار مسائلی چون
استرس و اضطراب ،خشونت ،افسردگی و ...میشود ،ابراز داشت:
منظر شهری زیبا ،نگرش��ی نوین در راستای بهبود سالمت روان
ش��هروندان است که ممکن اس��ت با برخورد ناخواستهی یکی از
همشهریان عزیزمان در طول روز با چالهها و گودالهای ناشی از

حفاری س��ایر ادارات چه در پیادهرو یا معابر و خیابانها ،به خطر
بیفتد و همین موضوع دلیل محکمی برای دقت بیشتر همکاران
بنده برای برطرف کردن و اصالح هندس��ی درس��ت معابر سطح
ش��هر است .حاجی محمدعلی با اش��اره به اینکه وحدت ،پویایی
و انس��جام ،محور فعالیتهای ش��هرداری ش��اهرود است ،گفت:
شهرداری"پیشانی" خدمترسانی نظام به مردم است.وی با بیان
اینکه باید با ایجاد فضای امید آفرینی در جامعه ،امید را در مردم
زن��ده نگه داریم ،افزود :مدیریت ش��هری نقش مهمی در تقویت
وحدت اجتماعی که مهمترین نیاز امروز جامعه است ایفا میکند.
وی ضمن بیان این مطلب که ش��هرداری ش��اهرود با کارآمدی،
تعهد کاری ،انس��جام و خدمترس��انی خوب به شهروندان ،ثابت
کرد در ش��رایط بحران اقتصادی امروز میشود با خدمت صادقانه
و مدیری��ت جهادی اعتماد م��ردم را تقویت کرده و با خود همراه
ساخت ،ابراز داشت :اعتمادس��ازی یکی از نیازهای توسعه مدنی
و اجتماعی اس��ت که مقام معظم رهبری با تاکید بر این تکلیف،
مسیر توسعه و جذب مشارکت عمومی را مشخص کردند.شهردار
ش��اهرود با تاکید بر نقش چرخه آموزش در افزایش بهرهوری در
نظام اداری ،اعالم داش��ت :نیاز اس��ت با آموزشهای مس��تمر در
راس��تای ارتقا و بهرهوری در نظام اداری زمینهس��از ظهور ابتکار
و خالقی��ت در مدیران ،وجدان و انضباط کاری ،تقویت حاکمیت
سیس��تمی و تس��لط سیاستهای س��ازمانها بر امور باشیم.وی با
اش��اره به اینکه اجرای عملیات عمرانی مهمترین هدف توس��عه
شهری اس��ت،گفت :همه اقدامات مدیریت شهری باید بر اساس
رسیدگی به حقوق مردم باشد.حاجی محمد علی با تاکید بر لزوم
تس��ریع در روند اقدامات عمرانی و آبادانی در شهر ،افزود :یکی از
رس��التهای اصلی مدیریت شهری ارتقاء سطح کیفی پروژههای
عمرانی است که توسعه زیرساختهای شهری را به همراه دارد.

