اخبار

دبیر کارگروه مخاطرات طبیعی خبر داد؛

فرونشست زمین  ۳۰درصد از پایتخت نشینان را تهدید می کند

تجهیز  ۵۰۰۰اتوبوس تهران به
افشانههای ضد عفونی کننده

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران
در راس��تای تدابیر و تمهیدات گسترده این
شرکت که از اولین روز شیوع بیماری کرونا
در کش��ور به اجرا در آمده اس��ت ،از تجهیز
 ۵۰۰۰دس��تگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسرانی
پایتخت به افش��انههای دس��تی حاوی مواد
ضد عفونی کننده خبر داد.به گزارش ایسنا،
محم��ود ترفع با بیان اینکه حفظ س�لامت
رانندگان اتوبوسرانی و شهروندان دو اولویت
اصلی شرکت واحد است ،گفت :اعتقاد داریم
اگر هم��کاران ما ک��ه مس��ئولیت رانندگی
اتوبوس در کالنش��هر ته��ران را به عهده
دارند ،از س�لامت کامل برخوردار باشند ،در
آن صورت میتوانند به ش��کل شایس��ته به
شهروندان خدمت کنند.وی با اشاره به اینکه
به هر دس��تگاه اتوبوس اعم از خصوصی و
عمومی ،یک افش��انه دستی حاوی مواد ضد
عفون��ی کننده تحویل دادهای��م تا رانندگان
ب��رای حفاظت فردی ،آنها را مورد اس��تفاده
قرار دهند ،اظهار ک��رد :اتوبوسهایی که تا
کنون به این افشانهها مجهز نشدهاند ،ظرف
دو سه روز آینده به این امکان تجهیز خواهند
شد.بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت
واحد اتوبوس��رانی تهران ،ترف��ع تاکید کرد:
این افش��انهها در صورت مصرف ،بالفاصله
مجدداً شارژ میشوند تا رانندگان آنها را برای
محافظت شخصی خود و در موارد ضروری
مورد استفاده قرار دهند.وی خاطرنشان کرد:
البت��ه این امکان ،ارتباط��ی به برنامه منظم
ضد عفونی کردن ناوگان اتوبوسرانی که بر
اساس آن 5000 ،دستگاه اتوبوس تهران هر
روز حداقل چهار نوبت ضد عفونی میشوند،
ندارد.
مطالبات تأمین اجتماعی با
بیمارستانهای دولتی تسویه شد

مع��اون درم��ان مس��تقیم س��ازمان تأمین
اجتماع��ی گف��ت :در ح��ال حاض��ر تمامی
مطالبات بیمارس��تانهای دولتی از سازمان
تأمی��ن اجتماع��ی پرداخت ش��ده اس��ت و
مطالب��ات بیمارس��تانهای خصوص��ی هم
ت��ا نیمه اول س��ال  98ت��ا چن��د روز آینده
پرداخ��ت میش��ود.ابوالفضل آفریده معاون
درمان مس��تقیم س��ازمان تأمین اجتماعی
در گفتوگو با ف��ارس ،از پرداخت مطالبات
مراک��ز درمانی خب��ر داد و گف��ت :در حال
حاضر مطالبات س��ازمان تأمی��ن اجتماعی
به مراکز درمانی دولتی به روز ش��ده اس��ت
و هیچ بیمارس��تان دولتی از سازمان تأمین
اجتماعی طلبکار نیس��ت و اگر بیمارس��تان
دانش��گاهی تا به امروز مطالب��ات خود را به
روز نک��رده اس��ت ،باید به س��ازمان تأمین
اجتماع��ی مراجعه و اقدام��ات الزم را انجام
دهد .وی خاطرنش��ان کرد :مطالبات تأمین
اجتماع��ی به مراکز درمانی خصوصی هم تا
پایان س��ال  97کام ً
ال تسویه شده است و تا
چند روز آینده نیمه اول سال  98را نیز با این
بیمارستانها تس��ویه میکنیم.معاون درمان
مستقیم سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان
ک��رد :در خصوص بیم��اری کرونا نیز حدود
 387بیمارستان،کلینیک و درمانگاه سازمان
تأمین اجتماعی در آمادهباش کامل هستند و
خدمات الزم را به افراد ارائه میدهند.
ورود  ۳سامانه بارشی به کشور تا هفته
اول فروردین

رئی��س مرکز مل��ی خشکس��الی و مدیریت
بحران س��ازمان هواشناس��ی از ورود س��ه
سامانه بارشی به کشور از هفته پایانی اسفند
تا هفت��ه اول فروردین خب��ر داد.به گزارش
مه��ر ،اح��د وظیفه با بی��ان اینک��ه از اواخر
هفته آینده س��امانه بارش��ی به کش��ور وارد
خواهد ش��د و تا روزه��ای ابتدایی فروردین
فعال است ،تصریح کرد :این سامانه بارشی
بیش��تر مناطق کش��ور به جز جنوب ش��رق
از جمله کرمان و سیس��تان و بلوچس��تان را
فرامیگیرد.رئیس مرکز ملی خشکس��الی و
مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی ادامه
داد :از ای��ن رو طی روزهای پایانی اس��فند
و روزهای ابتدای��ی فروردین ماه بارشهای
خوبی در غرب کش��ور به ویژه کرمانش��اه،
چهار محال و بختیاری و لرس��تان خواهیم
داشت.وی در مورد احتمال وقوع سیالب در
کشور در پی این سامانههای بارشی توضیح
داد :هفته آینده پس از ورود س��امانه بارشی
به کش��ور احتمال وقوع سیالب در لرستان
وجود دارد همچنین با ورود س��امانه بارشی
س��وم به کش��ور طی روزهای پایانی اسفند
و روزه��ای ابتدایی فروردی��ن احتمال وقوع
سیالب در کرمانشاه ،شمال ایالم ،لرستان و
چهار محال و بختیاری وجود دارد .وظیفه با
اشاره به اینکه بر اساس پیشبینی مدلهای
اقلیمی از روز سوم فروردین ماه بارشها در
کل کشور در حد نرمال میشود ،گفت :این
روند تا روزهای پایان��ی هفته دوم فروردین
م��اه ادامه دارد همچنی��ن در ارتفاعات البرز
بارش برف پیشبینی میشود.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرس��ازی و دبیر کارگ��روه مخاطرات
طبیعی می گوید فرونشست زمین  ۳۰درصد
از پایتخت نش��ینان را تهدید می کند .علی
بیتالله��ی در گفتوگو با پانا با بیان اینکه

پدیده فرونشست در دشتهای استان تهران
آثار مخربی بر جای میگذارد ،گفت :آثار این
فرونشستها در جنوب و جنوب غربی تهران
بر زیرساختهایی همچون خطوط راهآهن و
خطوط لوله آثار مخربی دارد که ناشی از روند
تدریجی فرونشس��ت زمین است که در پی
پایین آمدن آب زیرس��طحی رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه اکنون شاهد آثار پدیده
فرونشست در مناطق دشتی هستیم ،گفت:

ش��ریانهای مهم حیات��ی از جمله خطوط
انتق��ال نیرو ،انتقال س��وخت ،انتق��ال آب،
فاضالب و حم��ل و نقل ریلی در زونهای
فرونشستی هس��تند که اگر فرونشست رخ
دهد این شریانها تحت تاثیر قرار میگیرد.
وی با اشاره آثار فرونشست زمین در دشت
ورامین گفت :وقوع فرونشست در مسیر راه
آهن تهران -مشهد یا خطوط برق ورامین -
اشتهارد موجب ایجاد شکافهایی بر روی

سطح زمین ش��ده اس��ت که در این راستا
مطالعه بر روی خطوط انتقال فشار قوی برق
قوی در دو منطقه اش��تهارد در استان البرز
و ورامین در اس��تان تهران آغاز شده است.
بیتالله��ی گفت :مطالع��ات میدانی از این
مناطق نشان میدهد که بر اثر فرونشست
زمین ،اطراف دکلهای برق شکاف برداشته
و چنانچه این موضوع اس��تمرار داشته باشد
ش��کافها و حفرهها عمیقتر خواهد شد و

حادث��ه رخ میدهد.وی درباره فرونشس��ت
شهر تهران و در پاسخ به اینکه چند درصد
از جمعیت تهران درگیر این پدیده میشوند،
گفت :آمار دقیق��ی درباره جمعیت درگیر با
فرونشست در تهران وجود ندارد اما میتوان
گفت  ۳۰درصد از جمعیت پایتخت بهنوعی
با موضوع فرونشس��ت در ارتباط هستند و
خطرات ناشی از این پدیده در کمین پایتخت
نشینان است.

دست شهردار برای هزینه اقدامات مقابله ای با کرونا باز است؛

پرداختکمکمعیشتیبهدستفروشانباکمکبنیادمستضعفان

گروه اجتماعی  :عضو هیات رئیس��ه شورای
ش��هر تهران از موافقت بنیاد مس��تضعفان
برای پرداخت کمک معیشتی به دستفروشان
پایتخت خبر داد .زهرا نژادبهرام عضو هیات
رئیسه شورای ش��هر تهران درباره پرداخت
کمک معیش��تی به دستفروش��ان پایتخت
گف��ت :خوش��بختانه رایزن��ی ه��ا ب��ا بنیاد
مس��تضعفان به نتیجه رس��ید و بنیاد اعالم
آمادگی کرده است که برای پرداخت کمک
معیشتی به دستفروشان همراهی می کند .او
ادامه داد :تعدادی از این دستفروش��ان ثبت
ن��ام کردن��د و تعدادی با کمک ش��هرداران
نواحی شناسایی شدند و قرار است ،لیست را
در اختیار بنیاد قرار دهیم تا بتوانیم از کمک
معیش��تی آنها برای دستفروش��ان اس��تفاده
کنیم .نژادبهرام (درباره جزئیات این بس��ته
معیش��تی گفت :میزان کمک بس��تگی به
تع��داد نفراتی دارد که به بنیاد مس��تضعفان
معرفی می ش��وند .منتظر تکمیل شدن آمار
دستفروش��ان هس��تیم و براساس آن سقف
کمک معیش��تی در نظر گرفته خواهد شد.
عضو هیات رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران
درباره دیگر برنامه های ش��هرداری تهران
برای کمک به اقشار آسیب پذیر گفت :این
اق��دام با کمک معاونت خدمات ش��هری در
حال انجام اس��ت و از ظرفیت های موجود
در شهر کمک می گیریم ،چرا که شهرداری
به تنهایی نمی تواند تمامی مسائل مرتبط با
تهران را حل کند .در ارتباط با هربخشی که
مطرح می شود شهرداری از هر سازمانی که
می تواند در این زمینه کمک کند ،درخواست
همکاری می کند.ش��هرداری برای پرداخت
کمک های معیش��تی از بنیاد مس��تضعفان
کم��ک می گیرد و ارائه خدمات بهداش��تی
و درمان��ی را ب��ا همراهی وزارت بهداش��ت
انجام می دهد .اگرچه که مس��ئولیت ش��هر
را برعهده داریم ،اماتمام ظرفیت های شهر
در اختیار شهرداری نیست ،چرا که مدیریت
یکپارچ��ه نداریم و مس��ئولیت ها بخش��ی
اس��ت و در این راس��تا تالش م��ی کنیم تا
هماهنگی ه��ا را ایجاد کنیم.او همچنین به
پیشنهاد آموزش امدادگران پزشکی داوطلب
اش��اره کرد و گفت :با توجه به فش��اری که
روی کادر درمان وجود دارد ،پیش��نهاد داده
ام که آموزش امدادگران پزش��کی داوطلب
را در دس��تور کار قرار دهیم ت��ا آنها بتوانند
بخشی از کار را برعهده بگیرند .درخصوص
این موضوع نیز با بنیاد مس��تضعفان رایزنی
کردیم و در پرداخت هزینه ها اعالم آمادگی
کردند و در بخ��ش تخصصی و آموزش ها
هالل اهمر و وزارت بهداشت باید همکاری
کنند و مدیریت ش��هری آمادگی اجرای این
طرح را دارد.
نژادبهرام همچنین درخصوص کمبود بودجه
ای ک��ه برای جلوگیری از ش��یوع کرونا در
ش��ورا به تصویب رس��ید ،اظهار داش��ت :به
ش��هردار تهران اجازه داده ایم و بیش از این

و مورد توجه سازمان جهانی بهداشت است.
همچنین تجهیزاتمان در حد ایدهآل نیست،
اما مشکل شدیدی نداریم.
راهان�دازی مراکز مراقبت�ی برای بیماران


بهبودیافته در  ۶استان

هم اگر الزم داش��ته باشند دست شهردار باز
است .اقداماتی که در حوزه خدمات شهری
انجام می شود ردیف بودجه های خاص خود
را دارن��د و این میزان اضافه بر ردیف بودجه
های مصوب است ،ضمن اینکه آقای حناچی
می تواند از محل ماده  ۱۷و  ۱۸در راس��تای
جلوگیری از شیوع کرونا ویروس هزینه کند،
اما هر زمانی که الزم باشد شورا این آمادگی
را دارد که به شهرداری مجوز دهد از بودجه
س��ایر بخش ها نیز استفاده کند.او ادامه داد:
سقف بودجه تغییر نمی کند ،تنها اجازه داده
می ش��ود از بودجه سایر حوزه ها به صالح
دید اس��تفاده کند و این تغیی��ر در حدود ده
درصد است ،اما با توجه به شرایط خاصی که
به دلیل ش��یوع کرونا ایجاد شده ،شورا این
ظرفیت را دارد که به درخواس��ت شهرداری
این سقف را افزایش دهد.
عضو هیات رئیس��ه تهران با بیان اینکه در
تهران باید سفرهای درون شهری مدیریت
شوند ،به ایلنا گفت :از طرق مختلف درخواست
کردیم که از سفرهای غیرضروری جلوگیری
شود و برگزاری جلسات شورای شهر به این
دلیل اس��ت که شهر مدیریت شود و در این
شرایط پشتیبان مدیریت شهری باشد.عضو
هیات رئیسه شورای شهر تهران در پایان از
مردم درخواست کرد به خودقرنطینگی ادامه
دهند تا زنجیره انتقال ویروس به دست خود
مردم قطع شود.
کمک بنیاد مس�تضعفان برای حفاظت از


کودکان کار در برابر کرونا

همچنین در راستای اخبار این حوزه ،با توجه
به شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین
در مع��رض خطر بودن ک��ودکان کار که در
این روزها به واس��طه حضورشان در معابر و
خیابانها امکان ابتالءش��ان به این ویروس
وجود دارد ،بنیاد مستضعفان مبلغ  ۵میلیارد
تومان را برای تهیه بس��تههای بهداش��تی
و مراقبت��ی در برابر کرون��ا و همچنین ارائه
آموزشهای الزم به این کودکان تخصیص

داد.بر اساس این گزارش ،به دنبال درخواست
سازمان بهزیستی کشور مبنی بر تامین هزینه
بستههای بهداشتی مراقبتی کودکان کار در
سراسر کشور ،بنیاد مستضعفان این مبلغ را
با هدف حفاظت از سالمتی این کودکان به
حساب سازمان بهزیستی واریز کرد.
همچنین مقرر ش��د تا س��ازمان بهزیستی،
مس��ئولیت تهی��ه ای��ن اقالم بهداش��تی و
مراقبتی را عهده دار ش��ود و بر اس��اس ساز
و کاری مش��خص ،این ک��ودکان را تحت
آموزشه��ای الزم به منظور پیش��گیری از
ابتال به این ویروس قرار دهد.
هش�دار و توصیهه�ای حریرچ�ی بعد از

پایان دوران قرنطینه کرونا

دکتر ای��رج حریرچ��ی نماینده وی��ژه وزیر
بهداش��ت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی
مبارزه با بیماری کرونا نیز که بعد از گذراندن
دوران نقاهت و قرنطینه کرونا ،که روز جمعه
به استان گیالن سفر کرده بود ، ،با اشاره به
وضعیت بیماری کووید ۱۹-در گیالن ،گفت:
در این شرایط باید اصول علمی و بهداشتی
را رعایت کنیم .خوشبختانه بیمارستان رازی
رشت که خط اول درمان بیماران کرونایی در
استان گیالن است ،با تمام امکانات و بسیج
نیروها از خود بیمارستان و سایر بیمارستانها
اقدام میکند.وی افزود :خوشبختانه ورودی
بیمارس��تانهایمان در استان گیالن کاهش
یافته اس��ت ،اما این موضوع هنوز به معنای
رفع نگرانی نیس��ت .مردم بای��د دو نکته را
رعایت کنن��د؛ مهمترین نکته ،جداس��ازی
بیماران از س��ایر فراد است .چه بیمارانی که
عالئم ش��دید دارند ،چه بیمارانی که عالئم
متوسط داش��ته و چه بیماران دارای عالئم
خفیف ،باید از س��ایر اعض��ای خانواده جدا
ش��وند .باید توجه کرد که عمدتا  ۸۰درصد
م��ردم میتوانند این اقدام را در منازل انجام
داده و خود را از سایر افراد و خانوادهشان جدا
کنند .نکته و قدم دوم هم به حداقل رساندن
تماس با دیگران اس��ت .بر این اساس مردم

ع��ادی که هی��چ عالمتی ه��م ندارند ،باید
حداقل ارتباط را با یکدیگر داشته باشند.

م�ردم رعایت کنند ،س�یر کرون�ا تا هفته

اول فروردین نزولی میشود

حریرچی با تاکید ب��ر اینکه امنترین مکان
برای پیشگیری از ابتال به کرونا ،خان ه است،
گف��ت :همچنین بهترین روش پیش��گیری
شستوشوی دستها است .باید توجه کرد
که اگر مردم همکاری کنند ،میتوانیم تا اوایل
هفته اول فروردین سیر ابتال را نزولی کنیم
تا موارد بیماری و مرگومیر کاهش یابد .اما
اگر مردم رعایت نکنند و مش��کل را شوخی
بگیرند ،این بیماری ممکن است حتی تا آخر
اردیبهشت و حتی تا خرداد مزاحم ما باشد و
تعداد زیادی را مبتال کند.ی همچنین گفت:
ما دستبوس و خاک پای مردم هستیم ،تنها
راه مقابله با این بیماری پیشگیری و اقدامات
مردم است .بیمارستان انتهای رودخانه است.
در بیمارستانها پزشکان ،پرستاران ،پرسنل
و  ...همه به دل آتش زده و از مردم مراقبت
میکنن��د ،اما راه کنترل ای��ن بیماری رفتار
مردم است.
کمب�ود تخ�ت ج�دی ب�رای کروناییه�ا

نداریم

حریرچ��ی درباره وضعی��ت تجهیزاتی برای
کادر درمانی و بیم��اران ،گفت :در تمام دنیا
حتی در کش��ورهای اروپایی غربی ،آمریکا،
ک��ره جنوب��ی ،چی��ن و ...در مقابل��ه با این
بیماری دچار مش��کل ش��دهاند .ما قبال در
بیمارس��تان رازی رش��ت ۸۵ ،درصد اشغال
تخ��ت داش��تهایم ،اما در ح��ال حاضر تمام
ظرفیت بیمارستان را برای بیماران کرونایی
خالی کردهایم .حال بیماریهای معمولی که
از بین نرفته است .بنابراین ما این مشکالت
را داری��م .در عین حال ب��ا تجهیز امکاناتی
که انجام ش��ده ،هنوز به کمبود جدی تخت
برنخوردیم .همچنین با کمک سپاه ،بسیج،
هالل احمر و ...نقاهتگاههایی برای بیماران
ایجاد کردیم که به عنوان طرحی بسیار مهم

همچنین بهمن س��بحانی معاون بهداشت،
درمان و توانبخش��ی جمعی��ت هاللاحمر
درباره راهاندازی مراکز مراقبتی برای قرنطینه
بیمارانی که از بیمارستان مرخص میشوند،
گفت :قرار اس��ت ،در چند اس��تان کشور که
باالترین درگیری با بیم��اری کرونا را دارند
و آمار مبتالیان در آنها باالست ،تختهایی
را ب��رای مراکز مراقبت��ی بیماران اختصاص
دهی��م .وی با بیان اینکه  ۲۶۰۰تخت برای
ای��ن منظور از س��وی هالل احم��ر در نظر
گرفته ش��ده است ،ادامه داد :برای اینکه بار
بیماران را از بیمارستانها کاهش دهیم ،قرار
اس��ت ،این مراکز را راهاندازی و از بیمارانی
ک��ه از بیماران مرخص ش��دهاند تا بهبودی
کامل پذیرایی و نگهداری کنیم .در  ۶استان
این برنامهریزی انجام شده است تا بیماران
دوران نقاه��ت را در ای��ن مراک��ز بگذرانند.
معاون بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت
هاللاحم��ر درب��اره غربالگری مس��افران
در مب��ادی ورودی اس��تانها و ش��هرها
خاطرنش��ان کرد :در تمام استانهای کشور
کار غربالگری را با همکاری دانش��گاه علوم
پزشکی و ستاد مدیریت بحران استان انجام
میدهیم .در برخی از استانها به تشخیص
دانشگاه علوم پزش��کی و استانداری حضور
پررنگتری داریم .در مبادی ورودی شهرها
دو گیت قرار داده شده است که در گیت اول
نیروهای هاللاحمر هستند و اقداماتی چون
تب سنجی را انجام میدهند .همچنین چند
س��وال از این افراد پرسیده میشود و موارد
مش��کوک به گیت دانشگاه معرفی میشود
که توس��ط آنها بررسی شده و چنانچه الزم
باش��د ،به مراکز مربوطه معرفی میش��ود.
سبحانی خاطرنشان کرد :استانهای شمالی
بیش��ترین ت��ردد را دارند ،البته ب��ا توجه به
محدودیتهایی که ایجاد ش��ده ترددها نیز
کمتر شده است.
بهبودی  3529مبتال


کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت
نیز روز جمعه گفت :از ظهر روز پنجش��نبه
تا روز جمعه و بر اساس نتایج آزمایشگاهی،
 1289مورد بیم��ار جدید مبتال به کووید19
در کشور شناس��ایی ش��د.وی افزود :براین
اس��اس کل مبتالیان به این بیماری در کل
کشور به  11364نفر افزایش یافت.جهانپور
گفت :خوشبختانه تا روز جمعه  3529نفر از
بیماران مبتال به کرونا بهبود یافته و ترخیص
شده اند.به گفته سخنگوی وزارت بهداشت
متاس��فانه در طول روز پنجشنبه  85 ،نفر از
مبتالیان جدید جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری در کشور
به  514مورد رسید.

چشم انداز حمل و نقل عمومی پایتخت در گفتوگو با شهردار؛

شهردار تهران گفت :ش��هرداری تهران با وجود عدم
اعتماد بانکها به دلیل بدحس��ابی و نوسانات بازار ارز
و تحریم در توس��عه حمل و نقل عمومی با مشکالتی
مواجه اس��ت؛ اما باز هم در حال توس��عه حمل و نقل
عمومی اس��ت.پیروز حناچی در گفتوگو با ایسنا ،در
مورد چش��م انداز بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی
در پایتخت با بیان اینکه تامین  ۶۳۰واگن برای مترو
به مراحل نهایی رس��یده اس��ت ،گفت :بانک مرکزی
می بایست برای تامین  ۶۳۰واگن ،ضمن تعیین بانک
عامل داخلی ،نامهای را برای ش��رکت بیمه صادرات
چین ارسال کند تا کار تأمین واگن رسما آغاز شود.
وی با بیان اینکه دولت برای بازسازی  ۱۰۰۰دستگاه
اتوبوس اعتبار در نظر گرفته است ،افزود :همچنین از
محل تبص��ره  ۱۸اعتباراتی برای خرید اتوبوسهای
جدید در نظر گرفته اس��ت و با همکاری صندوق امید
نیز در حال دریافت تس��هیالت ب��رای خرید اتوبوس
های جدید برای ش��هر تهران هستیم که اگر تامین
ش��ود؛ بخش زیادی از بحران کمبود وسایل حمل و
نقل عمومی حل میشود.ش��هردار تهران افزود :البته
راهه��ای دیگری را برای تامین واگن در نظر گرفتیم
اما از آنجایی که در شرایط تحریم قرار داریم ،نمیتوانم

حناچی :پای اتوبوسهای برقی را به تهران باز میکنیم

از آنها نام ببرم تا مبادا “تحریمگران” این راهها را نیز
نش��ان کنند؛ البته مردم تهران مطمئن باش��ند که ما
اقدامات جدی برای حل مشکالت حمل و نقل در این
شرایط سخت دنبال می کنیم.وی با بیان اینکه تالش
داری��م پای اتوبوسهای برق��ی را به تهران باز کنیم،
گفت :سوخت های فس��یلی موجب آلودگی مضاعف
میش��وند و باید کال به سمت خودروهایی با آلودگی
کمتر و حتی پاک برویم که با همکاری معاونت علمی
ریاس��ت جمهوری تولید این گونه خ��ودرو ،واردات و
حتی مونتاژ توسط تولید کنندگان داخلی در دستور کار
قرار گرفته است که البته گرایش به سمت خودروهای
پاک یک الزام اس��ت.حناچی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه چرا این وعدهها از جمله خرید  ۱۵۰۰دستگاه
اتوب��وس برای تهران بر روی کاغذ مانده ،اظهار کرد:
تامی��ن اعتبار خرید  ۱۵۰۰دس��تگاه اتوبوس ،بانک
عامل میخواهد؛ اما شهرداری به دلیل بدحسابیهای
قبلی که در پرداخت تسهیالت داشته ،در حال حاضر
نمیتوان��د با بانکهای عامل به توافق برس��د.وی با
بیان اینکه بدحس��ابی های قبلی شهرداری عمدتا در
حوزه حمل و نقل عمومی بوده اس��ت ،افزود :یعنی به
عبارتی دیگر توسعه مترو سبب شده ،شهرداری به هر

قیمتی تسهیالت اخذ کند ،اما بازپرداختها به تعویق
افتاده و به دلیل بدحسابی مجبور شدیم عمده منابع را
بدهیم تا بخشی از بدهیها را پرداخت کنیم و بانکها
و موسس��ات مالی را راضی کنیم تا به ما تس��هیالت
بدهند.شهردار تهران با بیان اینکه سخت ترین بخش
کار پی��دا ک��ردن بانک عامل اس��ت ت��ا بتواند تامین
اعتبار کند ،افزود :البته نوس��انات بازار ارز هم در این
موض��وع بی اثر نیس��ت و یکی از دالیل بی عالقگی
بانکها برای ورود به این موضوعات ،نوس��انات ارز
اس��ت.وی تاکید کرد :شهرداری تهران در این شرایط
س��خت در حال تامین منابع مالی الزم برای توس��عه
حمل و نقل است؛ اما دقت داشته باشید توسعه حمل
و نقل نیازمند اعتبارات زیادی اس��ت و آن زمانی که
ش��هرداری درآمدهای چند صد میلیاردی داشت باید
ای��ن افزایش ناوگان کلید میخ��ورد؛ چراکه حاال هر
واگن مترو یک میلیون یورو ارزش دارد و قطعا تامین
و خرید واگن های بیش��تر در این ش��رایط ،کار بسیار
س��ختی اس��ت.حناچی با بیان اینکه زیرساخت های
حمل ونقلی فراهم اس��ت ،بگونه ای که خط ش��ش
و هف��ت مترو برای واگن و تجهیزات “له له می زند”
افزود :در این ش��رایط س��خت به مردم قول دادهایم

ماهی یک ایس��تگاه مترو افتتاح کنیم و تا آنجایی که
میتوانس��تیم این مهم را نیز انجام دادیم و دیدید که
ایستگاه متروی کیانشهر ،را در به دور از هیاهو افتتاح
کردیم چراکه تنها هدف ما خدمت به مردم و کس��ب
رضایت آنها اس��ت.وی در پاس��خ به این س��وال که
مدیریت شهری پیش��ین از ظرفیت بانک شهر برای
توس��عه امورات شهر استفاده میکرد؛ اما در این دوره
چرا این کمک کمتر ش��ده است؟ گفت :همین اتفاق
بانک شهر که همواره پشتیبان پروژه های شهرداری
بود س��بب شد که بانک مرکزی جلوی تسهیالت بی
ضابطه این بانک را بگیرد.شهردار تهران با بیان اینکه
در گذشته رویکرد “حاتم بخشی” در بانک شهر وجود
داشت اما حاال این بانک به عنوان یک بانک حرفهای
عم��ل میکند ،گفت :منابعی که ش��هرداری به بانک
شهر در ازای دریافت تس��هیالت داده ،عمدتا دارای
مش��کالت حقوقی اس��ت و این مسئله س��بب ایجاد
اختالفی ف��ی مابین ما و بانک مرکزی ش��ده که در
حال پیگیری هس��تیم اما دقت داشته باشید ،اینکه ما
به هر قیمتی ،تس��هیالت بگیریم تبعاتی دارد که ما
هم اکن��ون در حال جبران تبعات تصمیمات مدیریت
قبلی هستیم.
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اخبار حوادث
دستگیری  ۸۴محتکر اقالم
ضدعفونیکننده

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اقدامات
مقابل��های با کرونا در کالنتریها را تش��ریح
کرد.سردار کیوان ظهیری در گفتوگو با ایلنا
درباره اقالم مکشوفه بهداشتی توسط پلیس
پیشگیری تهران بزرگ گفت :طی سه هفته
گذشته از ابتدای شیوع کرونا در کشور حدود
یک میلیون ماسک توسط این پلیس کشف
و ضبط شده اس��ت.رییس پلیس پیشگیری
ته��ران بزرگ ادام��ه داد :تاکنون  ۲۰میلیون
جفت دس��تکش یک بار مصرف ۲۲۰ ،هزار
لیتر انواع محلول ضدعفونی کننده دس��ت و
 ۲۰۰هزار قلم س��ایر اقالم شامل بطریهای
اس��پریدار و س��ایر افزودنیهایی که برای
ساخت مواد ضدعفونی کننده استفاده میشود،
کشف و ضبط شده است.همچنین  ۸۴نفر نیز
در این رابطه شناس��ایی و دس��تگیر شدهاند.
وی درباره س��ایر اقداماتی ک��ه در خصوص
پیش��گیری از کرون��ا در مق��ر کالنتریهای
پلیس پیشگیری انجام شده است ،خاطرنشان
ک��رد :در ورودی هم��ه یگانه��ای انتظامی
پلیس پیش��گیری تمهیداتی اندیش��یده شده
اس��ت تا ش��هروندان هنگام مراجعه به این
س��اختمانها کمتری��ن تماس را با اش��یا یا
وسایل داش��ته باش��ند.وی خاطرنشان کرد:
برای همه پرسنل پلیس پیشگیری ماسک و
دستکش تهیه شده است تا تماس با آلودگی
به کمترین سطح خود برسد .تمامی مقرها و
خودروهای پلیس پیشگیری به صورت روزانه
گندزدایی و ضدعفونی میشوند.
بازداشت قاتالن فراری در اراک

رئی��س پلیس آگاه��ی فرمانده��ی انتظامی
استان مرکزی از شناس��ایی و دستگیری دو
قاتل فراری در شهرستان اراک،چند روز پس
از وق��وع جرم در عملیات مأموران این پلیس
خبر داد.براساس اعالم پلیس ،سرهنگ سید
نورالدین حسینی گفت :در پی قتل جوانی 22
ساله با س�لاح س��رد چاقو در  16اسفند ماه
سال جاری در بازار شهرستان اراک و متواری
شدن قاتالن از محل وقوع جرم ،دستگیری
آنان ب��ه صورت وی��ژه در دس��تور مأموران
دای��ره جنایی پلیس آگاهی اس��تان مرکزی
قرار گرف��ت.وی اظهار کرد :ب��ا تحقیقات و
بررسی های انجام شده و اشراف اطالعاتی،
س��رانجام کارآگاهان پلیس چند روز پس از
وقوع این حادثه ،در 21اسفندماه سال جاری،
مخفی��گاه قاتالن را که دو ج��وان  19و 23
س��اله بودند و پس از ارتکاب جرم به اطراف
شهرستان اراک متواری و پنهان شده بودند،
به صورت دقیق مورد شناس��ایی قرار داده و
ب��ا انجام یک عملیات ضربت��ی و غافلگیرانه
موفق به دس��تگیری آنان شدند.رئیس پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان مرکزی با
اش��اره به اینکه علت این قتل ،اختالف بین
قاتالن و مقتول برای تصاحب مکان مناسب
تر به منظور دستفروش��ی بوده اس��ت ،افزود:
متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای
سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی
شدند.

هشدار
هشدار پلیس درباره کالهبرداریهای
اینترنتی با بازارگرمی کرونا

باتوجه ب��ه ش��یوع کرونا ویروس در کش��ور
تمایالت هموطنان مبنی بر ثبت س��فارش و
خرید اق�لام مورد نیاز روزمره از س��ایتهای
فروشگاهی افزایش یافته است و در این میان
افرادی با س��وء استفاده از موقعیت پیش آمده
اقدام به س��ودجویی و کالهبرداریی می کنند.
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ
ضمن هشدار به شهروندان که فریب تبلیغات
دروغین را نخورند و حتی المقدور سفارش��ات
کاال و اقالم مورد نیاز خود را صرف ًا از سایتهای
فروش��گاهی معتبر انجام دهند ،در عین حال
گفت :س��ایت ها و صفحات فاق��د مجوز که
اقدام به فروش محصوالت مرتبط با این حوزه
می کنند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی
می شوند.وی با بیان اینکه فضای مجازی در
کشور ما رها نیست گفت :ما نهایت تالش مان
را به کار گرفتیم و این فضا را کنترل و نظارت
م��ی کنیم اما از آنجایی که این فضا فرامرزی
اس��ت قاعدتا کنترل و نظارت بر آن نیز بسیار
دشوار است.وی افزود :متاسفانه برخی کاربران
در موقعیت های مختلف از این موضوع س��وء
استفاده می کنند و به دلیل گستردگی فضای
مجازی نظرات غلط و غیرکارشناسانه خود را
بیان می کنند و با انتشار اخبار ناصحیح باعث
تشویش اذهان عمومی می شوند.

