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اخبار
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا:

کشف حجاب در فضای مجازی
تخلف است

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به
ناهنجاریهای برخی کاربران در فضای مجازی
گفت :در رابطه با کشف حجاب در فضای
مجازی به علت اینکه زیرمجموعه ناهنجاریها
قرار میگیرد ،تخلف محسوب میشود .سرهنگ
پاشایی با بیان این مطلب افزود :مصادیق
مجرمانه در فضای مجازی غالبا مواردی است که
مربوط به جرائم رایانهای میشود .در بعد کالن
این جرائم شامل فیشینگ ،دسترسی غیرمجاز
به اطالعات ،حمالت سایبری ،جرائم تکامل یافته
شامل استفاده از فضای مجازی در راستای هتک
حرمت ،کالهبرداری ،فروش اجناس ممنوعه و
جرائم اخالقی که با ترویج موارد غیر اخالقی به
وقوع میپیوندد است.او گفت :در فضای مجازی
هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افرادی
که فالوورهای کمتری دارند ،وجود ندارد .هر
شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف
شود و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم
شناخته خواهند شد.
این مقام انتظامی در خصوص تفاوت میان
جرائم حوزه فضای مجازی با جرائم مطرح در
جامعه گفت :هیچ تفاوتی میان جرائم در فضای
مجازی و واقعیت وجود ندارد و هر امری که
موجب تشویش اذهان عمومی میشود قطعا با
آن برخورد خواهد شد و پلیس در این رابطه
با جدیت عمل میکند .قدرت نمایی اراذل و
اوباش در فضای مجازی نیز ذیل همین موارد
است و اخالل در امنیت محسوب شده و قطعا
با آنها برخورد میشود .سرهنگ پاشایی با اشاره
به ناهنجاریهای برخی کاربران در فضای مجازی
اظهار کرد :در رابطه با کشف حجاب در فضای
مجازی نیز باید گفت به علت اینکه زیرمجموعه
ناهنجاریها قرار میگیرد ،نیز تخلف محسوب
میشود.

افزایش قیمت بلیت متروی تهران و
حومه از ابتدای خردادماه

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی
تهران و حومه از تغییر قیمت بلیت متروی تهران
و حومه از ابتدای خرداد ماه سال جاری خبر داد.
فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه طبق
مصوبه اعمال افزایش نرخ کرایه حمل و نقل
عمومی شهر تهران که به تایید شورای اسالمی
شهر تهران و فرمانداری تهران رسید همانند
سنوات گذشته باید از ابتدای اردیبهشت ماه
سال جاری این تغییرات برابر مصوبه ابالغ شده
اعمال میشد ،گفت :به دلیل شیوع ویروس
کرونا این افزایش قیمت بر خالف سالهای قبل
با کمی تاخیر از روز پنجشنبه (اول خرداد ماه)
اعمال می شود.
نوبخت درباره افزایش قیمت بلیت مترو
اظهار کرد :بر اساس مصوبه شورای اسالمی
شهر تهران قیمت بلیت مترو برای بلیت
تک سفره ۱۵۰۰تومان  ،تک سفره حومه
۱۷۰۰تومان ،تک سفره هشتگرد ۵۰۰۰تومان و
تک سفره فرودگاه امام خمینی (ره)همانند سال
گذشته بدون افزایش  ۹۰۰۰تومان تعیین شده
است.
مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه در ادامه گفت :افرادی که از
خطوط حومهای استفاده میکنند باید در
ایستگاه مبدا بلیت تک سفره حومه ،هشتگرد
و فرودگاه را تهیه کنند.
وی با اشاره به اینکه مسافران خط حومهای
باید برای استفاده از مترو بلیت مخصوص تهیه
کنند،اظهارکرد :ناحیهبندی خط حومهای تهران
(صادقیه)  -کرج  -گلشهر نیز همانند خطوط
درون شهری انجام شده است و شهروندانی که
مسافتهای کوتاهتری از مترو استفاده میکنند
می توانند با استفاده از بلیتهای مبلغدار از
تخفیف بیشتری استفاده و هزینه کمتری را
پرداخت کنند.
بنا براعالم روابط عمومی مترو ،مدیر عامل
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در
پایان گفت :امسال هم همانند سال گذشته
کارت بلیت اقشار خاص با تخفیفهای مصوب
شده ارایه میشود و سقف مبلغ قابل شارژ در
این کارت بلیتها با دو برابر افزایش از ۱۵۰
هزارتومان به  ۳۰۰هزار تومان رسیده است.

افزایش  ۸۰۰۰تخت بیمارستانی به
سرانه استان تهران تا پایان سال جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران از افزایش  ۸۰۰۰تخت بیمارستانی به سرانه
استان تهران تا پایان سال جاری خبر داد.
نعمت اهلل ترکی در پایان دومین جلسه
شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران در
تشریح مصوبات این جلسه گفت :در این جلسه
بودجه استان تهران با نگاه به بودجه کشور مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .بودجه استان تهران در
سال جاری در حوزه بودجه عمرانی  ۳۰درصد و
در حوزه جاری حدود  ۲۲درصد نسبت به سال
گذشته رشد داشته است .وی افزود :طرحها و
پروژههای اولویتدار در سطح عمومی از جمله راه
آهن و قطار شهری در دستور کار قرار گرفت که
از جمله آنها میتوان به قطار شهری تهران –
پاکدشت ،تهران – پردیس و تهران – پرند اشاره
کرد .همچنین در قالب مترو نیز مترو تهران -
اسالمشهر در دستور کار قرار گرفته است .رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در
تشریح آنچه که در حوزه راههای مواصالتی در
بودجه سال جاری پیش بینی شده است ،گفت:
جاده کمربندی سوم به طول  ۱۵۶کیلومتر و
کمربندی دوم به طول  ۴۰کیلومتر همچنین
مسیر اسالمشهر به رباط کریم در دستور کار قرار
گرفته است تا از این طریق خودروهای سنگین
که معموال در غرب تهران وارد شهر میشدند از
این پس بدون ورود به شهر بتوانند ادامه مسیر
دهند .همچنین بهسازی مسیر تهران – دماوند –
فیروزکوه و فیروزکوه به سمنان برای سال جاری
در دستور کار قرار گرفته است.
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اظهارات مهم روحانی درباره مجلس یازدهم ،روز قدس ،مهار کرونا و ...

مردم نگران کاالهای اساسی نباشند

رئیسجمهور گفت :فلسفه روز قدس این است
که قدس فراموش نخواهد شد و فلسطین روزی آزاد
میشود و ما نیز این ظلم و ستم را نمی پذیریم.
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی صبح
روز گذشته در جلسه هیئت دولت اظهار کرد :روز
قدس امسال با شرایط خودش در مناطق سفید که
نماز جمعه برقرار است ،برگزار میشود .مردم در این
مناطق ندای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش
جهانیان میرسانند و آنهایی که در مناطق غیرسفید
هستند از طریق فضای مجازی و در چارچوبی که
امکانپذیر است ،آن هدف اصلی را از یاد نمیبریم.
روحانی با بیان اینکه ما همیشه با ستمگران
در ستیز هستیم و همیشه حامی مظلومین عالم
خواهیم بود ،اظهار کرد :یکی از ستون های اصلی نظام
جمهوری اسالمی همین است که در برابر ستمگران
بایستیم .مردم فلسطین بیش از  ۷۰سال است که از
خانه و کاشانه خود آواره شدند و هر روز بر آنها ستم
روا داشته میشود و همیشه قدرت های استکباری
جهانی بویژه در رأس آنها آمریکا ،حامی ظالمان،
صهیونیست ها و آپارتاید بودند و برعلیه مظلومین
تالش کردند اما این باور ماست که حق در باربر باطل
پیروز خواهد شد.
اهم اظهارات وی را بخوانید؛
* درست است که فشارهای جدید علیه فلسطین
انجام میشود اما اراده پوالدین مردم فلسطین و
مقاومت آنها ادامه مییابد و به نتیجه خواهد رسید.
* فلسفه روز قدس این است که قدس فراموش
نخواهد شد و فلسطین روزی آزاد میشود و ما نیز این
ظلم و ستم را نمی پذیریم.
قرنطینه و محدودیتها آمرانه نبود

*در مبارزه با کرونا پیشرفتهای بسیار خوبی
داشته ایم ،این مدت برای کادر درمانی و خانوادههایی
که عزیزان آنها در بیمارستان بوده اند سه ماه و چند
روز نفس گیر بود و باید به افرادی که عزیزان خود
را در این دوران سخت از دست دادند و مظلومانه
نتوانستند برای آنها مجلس ترحیمی برگزار کنند
تسلیت بگوییم ،در غم آنها ما سهیم و شریک هستیم.
* در این سه ماه قدم به قدم در حال پیشرفت
بودیم و هیججا عقب نشینی نداشتیم و در جمع
پیشرفت خوبی در مسیر مقابله با این ویروس خطرناک
داشتیم و تقریبا به مرز مهار بیماری رسیدیم.
* از کمک و یاری مردم قدردانی می کنم و البته
امروز باید وضع بهتری داشته باشیم اگر چند استانی
که شرایط آنها این روزها شرایط نامناسب است ،اگر
احتیاط الزم انجام و دستور العملها دقیق تر انجام
میشد شاید اکنون این مشکالت را هم نداشتیم.
* ما از ابتدا راهی را که انتخاب کردیم قرنطینه
آمرانه نبود ،بلکه راه ما سیاستی مشارکتی و داوطلبانه
بود؛ از مردم درخواست و کمک خواستیم تا به
صحنه بیایند و انصافا هم مردم به خوبی کمک و
همکاری کردند و درخواست پزشکان و کادر درمانی
و متخصصان و مسئوالن را پاسخ مثبت دادند و باید
همین راه باید ادامه دهیم.
* تا پایان راه مبارزه با کرونا هنوز مسیر زیادی
داریم و نباید غافل شده و به موفقیتها دل خوش شویم
و احتیاطات را نباید از دست بدهیم و همه یکدیگر را
یاری و کمک کنیم تا انشاءاهلل با کمترین تلفات و
خسارتها به پایان راهی که مورد نظر ما است برسیم.
* البته مسیر مبارزه با کرونا کمی طوالنی تر از
آن است که در ذهن مردم در روزهای اول بیماری بود
و امروز هم باشد؛ روزهای اول بیماری (آخر بهمن)
مردم فکر می کردند باید اقداماتی انجام شود و در
ماه اسفند هم تمام می شود و بعد از آن فکر می
کردند یک اقداماتی انجام شود که در نیمه فروردین
ماه بیماری تمام می شود؛ در حالی که از ابتدا مشخص

درست در این  ۴۰سال  ۱۰مجلس آمدند و رفتند.
* شرایط مجلس در دورههای مختلف فرق می
کرد ،از مجلس دهم به خاطر حمایتهایی که از دولت
کردند و همکاریها و تفاهمهایی که داشتیم باید
تشکر کنم البته می توانستیم تفاهم بیشتری داشته
باشیم و این امیدواری را برای مجلس بعدی میگذارم.
در مقابل اختیارات قانونی مجلس؛ ما هم کامال
مجری قانون اساسی خواهیم بود

بود این راه کوتاه نیست ،بلکه مسیر بلندی است و
همت بلند و یاری یکدیگر می خواهد و مراعات همه
دستورالعملها الزم است و با هماهنگی و همراهی
ما این راه سخت را راحت و با خسارت کمتر طی
میکنیم.
سیاستهای حمایتی دولت باید تا پایان خرداد
عملیاتی شود

*{ با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت در
راستای جبران تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا در
کشور} :دولت به حمایتهای خود از مردمی که در
جریان شیوع این ویروس دچار مشکالت فراوانی از نظر
زندگی و اقتصادی شدهاند ادامه میدهد.
*{ خطاب به مردم} :دولت برای آموزش
فرزندان شما به تالشهای خود ادامه میدهد و هر
جا که الزم باشد کمکهای الزم را ارائه میدهد حتی
به صورت مجانی .ما آنجا که باید کمک کنیم در حد
توان وارد خواهیم شد.
*{ با اشاره به سیاستهای دولت برای کمک
به شرکتهای حمل و نقل هوایی ،زمینی و :}...
سیاستهایی که دولت برای حمایت از اقشار مختلف
در نظر گرفته است باید تا پایان خرداد به صورت
مناسب اجرایی و عملیاتی می شود و فرصت ما برای
اجرای این کمکها تا پایان خرداد ماه است.
به شایعات فضای مجازی توجه نکنید

* میخواهم به مردم بزرگوار قول بدهم آنچه در
فضای مجازی بعضیها شایع میکنند و ایجاد تردید
میکنند ،مردم هیچ نگرانی برای کاالهای اساسی نباید
داشته باشد .ما ارز الزم برای تامین کاالهای اساسی
در اختیار داریم و خریدهای الزم برای کاالهای اساسی
انجام شده و انجام خواهد شد .مشکلی در این زمینه
نخواهیم داشت.
* هم وضعیت کشاورزی ما امسال مناسب بوده
و خواهد بود .در حال قدم اول گندم به اندازه یک
نیازمان کشاورزان عزیز تولید کردند دولت آنها را
خریداری میکنند که مردم هیچ نگرانی برای کاالهای
اساسی نباید داشته باشد.
* شرایط صادرات غیرنفتی ما امسال مطلوب
است ،البته یکی دو ماه اخیر به خاطر اینکه مرزهای
ما با همسایگان به خاطر کرونا دچار مشکل بود ،این
مرزها همه گشایش مییابد و یکی بعد از دیگری مرزها
باز میشود .صادرات غیرنفتی افزایش پیدا خواهد کرد
و ارز به بخش نیما سرازیر خواهد داشت.
*هم دیروز در جلسه اقتصادی و هم امروز امروز
به رئیس بانک مرکزی تاکید کردم باید شرایط ارزی
به شرایط تعادل برگردد.
مصوبات خوبی داشتیم که رهبری تایید کردند

* در زمینه بودجه ما هفته گذشته مصوبات
بسیار خوبی در شورای هماهنگی سه قوه تصویب
کردیم خدمت رهبری فرستادیم و ایشان هم تایید

کردند و مشکلی برای اجرای بودجه امسال تا پایان
سال نخواهیم داشت وهمه پیش بینی ها را کردیم.
* به زودی مردم شاهد انتشار اوراق خزانه
خواهند بود و در بازار سرمایه مردم مشاهده خواهند
کرد که این اوراق ،اوراق بدون ریسکی برای مردم
خواهد بود و تحرکی هم در بازار به وجود خواهد آورد.
* تصمیماتی که برای رفاه مردم در بخش سهام
عدالت گرفتیم ،قدم به قدم اجرا میشود و امیدوارم
 ۳۰درصد سهام عدالت که برای فروش آزاد شده است،
مردم بتوانند در همین ماه خرداد با مراجعه به شعبات
بانکها بتوانند سهام خود را عرضه کنند.
بانک ها حق خرید سهام ندارند

* بانکها با فعالیت خود در بورس اوراق مردم
را به فروش برسانند و پولش را به مردم برگردانند.
خودشان هم حق ندارند سهام را خریداری کنند بانکها
کمک کنند وحق العمل کاری انجام دهند و ولی حق
این که سهام را بخرند ندارند.
* این برای مردمی که در شرایط سخت زندگی
هستند ،گشایش و روزنهای خواهد بود و در این زمینه
هم هم شورای عالی بورس هم وزیر اقتصاد همه تالش
خود را انجام خواهد داد که مردم در شرایط بهتری در
سال جاری باشند.
*سال سختی داریم اما در عین حال آنچه گفته
میشود در برخی از فضاها نادرست است و با همکاری
و کمک همدیگر از این فضا عبور میکنیم.
از افتخارات جمهوری اسالمی است که دوره
فطرت مجلس نداشتیم

*{ با اشاره به پایان مجلس دوره دهم اشاره
کرد} :امروز مراسم اختتامیه دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی است .چهارسال با این مجلس کار
کردیم .در روزهایی کامال در کنار هم بودیم و همدیگر
را یاری و کمک کردیم که البته میتوانستیم بیش از
این همدیگر را کمک کنیم .به هر حال زمانی که
اعضای دولت را به مجلس معرفی کردیم در زمان مقرر
توانستیم رای اعتماد نمایندگان را جلب کنیم و دولت
بتواند فعالیت خود را انجام دهد.
* مجلس نقش بسیار مهمی دارد و برای مردم
بسیار حایز اهمیت است ،اوال جزو افتخارات جمهوری
اسالمی است که از روز اول تاکنون هیچ وقت دوره
فطرت نداشتیم ،تاریخ از مشروطه به این طرف همیشه
دوران های فطرتی داشتیم که مجلسی میآمد منحل
میشد و بعد از یکسال یا دوسال مجلسی نداشتیم.
دولت در آن دوره لوایح قانونی برای خود تصویب
میکرد دومرتبه مجلس بعدی سرکار میآمد.
* این که ما از اسفند سال  ۱۳۵۸که انتخابات
مجلس شورای اسالمی را در اولین دوره داشتیم و
در خرداد  ۱۳۵۹که روز افتتاح اولین مجلس شورای
اسالمی بود همین طور  ۴سال به  ۴سال پشت سر
هم این  ۱۰دوره یعنی از سال  ۱۳۵۹االن هم ۱۳۹۹

* اگر در مجلس دهم ما بیش از حدی که شاهد
بودیم میتوانستیم باهم نزدیکتر باشیم و تفاهم بیشتر
داشته باشیم ،سریعتر کارها را پیش ببریم و به هر
حال چیزی که برای کشور الزم می دانستیم الیحه
دو فوریت میدادیم .البته یک دوفوریت ما تا آخر
این مجلس ماند .از اول دولت  ۳سال این دوفوریت
ماند و به جایی هم نرسید که میتوانستیم اینها را با
هماهنگی نزدیکتر انجام بدهیم .به هر حال ما تسلیم
قانون اساسی هستیم.
*کامال در برابر اختیاراتی که مجلس شورای
اسالمی طبق قانون اساسی دارد ما نیز کامال مجری
قانون اساسی خواهیم بود .قبال هم بودیم و باز هم
خواهیم بود .اما همه چه دولت و چه مجلس باید در
اجرای قانون اساسی دقیق باشیم و با دقت آن را عمل
کنیم.
* آرزوی من این است که ارتباط دولت با مجلس
یازدهم نزدیکتر باشد .زیرا این به نفع مردم است.
امسال سال سختی است .هم به دلیل تحریمها و هم
کرونا و مردم دوست دارند منتخبان آنها در دولت
و مجلس مشکالت آنها را حل کند .دولت و مجلس
منتخبان و وکیل مردم هستند و باید به دنبال حل
مشکالت مردم باشند.
* اینکه مجلس از چه جناحی تشکیل شده،
از فرعیات بوده و مهم نیست .بار سنگین مسئولین،
همه جناح بندیها در مجلس را میزداید ،در دولت
هم همینطور است .ما کار و فعالیت مجلس یازدهم را
به فال نیک میگیریم و اعالم میکنیم در چهارچوب
قانون اساسی در کنار مجلس خواهیم بود .ما معتقدیم
باید برای حل مشکالت مردم دست به دست هم
دهیم .زیرا مردم همین را از ما میخواهند.
منبع مشروعیت دولت و مجلس آرای مردم است

* دولت منتخب مردم است یعنی دولت غیر منتخب
نداریم دولت ما منتخب مردم است ،مجلس شورای
اسالمی هم منتخب مردم است پس منبع مشروعیت ما
یکجاست و آن آرای مردم است .همه ما چه دولت و چه
مجلس وکیل مردم هستیم و همه اختیارات و قدرت برای
مردم است .این مردم هستند که برای یک دوره محدودی
قدرتی را در اختیار افراد میگذارند و از آنها می خواهند که
در چارچوب قانون اساسی و چارچوب تعهد و قولی که آنها
نسبت به مردم دادند و قسمی که یاد می کنند ،ادا کنند.
* وقتی که نماینده در صندلی خود قرار می گیرد
و احساس می کند بار مسوولیت سنگین ملی بر دوشش
قرار گرفت آن بار سنگین شرایطی را که به عنوان
شرایط حزبی و جناحی بوده است را می زداید و دولت
هم همین طور بوده است .دولت هم وقتی بر روی این
صندلی مسوولیت قرار می گیرد آن بار آنقدر سنگین
است که آن مسایل را باید از یاد ببرد و فراموش کند.
* اگر وکیل مردم هستیم مردم هم از دولت و
هم از مجلس می خواهند که در کنار یکدیگر و با
همدلی و همکاری معضالت آنها را حل کنند و ان
شاء اهلل این چنین خواهد بود و امیدوارم در ماههای
آینده این حرف هایی که امروز میزنم شاهد عمل به
آن ،هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس باشیم
و مردم بتوانند شاهد رشد مسوولین خود در اجرای
قانون اساسی و شاهد فعالیت همه مسوولین برای حل
مشکالت باشند و با کمک هم بتوانیم ایرانی سرافرازتر
را شاهد باشیم.

آموزشوپرورش:

سالمتی دانشآموزان را برای حضور در امتحانات خرداد تضممین میکنیم

خسرو ساکی گفت :ما به خانواده ها اطمینان می دهیم از نظر
مسئوالن بهداشت و آموزش و پرورش هیچ چیز سالمتی بچه ها را
به خاطر امتحانات خرداد به خطر نمی اندازد و سالمتی بچه ها برای
ما اولویت است.
خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش
ی آموزش و پرورش در خصوص اینکه چرا برای حضور داوطلبان
کنکورهای ارشد و دکترا در خردادماه ستاد ملی مبارزه با کرونا
مخالفت کرد اما برای امتحانات نهایی با وجود نزدیک به  ۷۰۰هزار نفر
این مخالفت وجود ندارد آیا آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات
در خردادماه اصرار دارد ،بیان کرد :قرار است امتحانات نهایی در
خردادماه برگزار شود اما این به معنای آن نیست که ما اصرار داریم.
مطمئن باشید که اگر با ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور هماهنگی
نمی شد و آنها زمان امتحانات را تغییر می دادند ،قطعاً به آن نگاه و
تصمیمات احترام می گذاشتیم.
وی ادامه داد :اینکه ما بنا داریم  ۱۷خرداد امتحانات نهایی را
برگزار کنیم به این دلیل است که از نگاه مسئوالن متخصص هیچ چیز

سالمتی بچه ها را به خطر نمی اندازد وگرنه سالمتی دانش آموزان
برای ما یک اصل است.
ساکی با اشاره به اینکه هر زمان احساس شود لطمهای به سالمت
دانش آموزان می خورد می شود فکر دیگری کرد ،بیان کرد :ما به
خانواده ها این اطمینان را می دهیم که سالمتی بچه های آنها اصل
و اساس تصمیمات ماست .رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در
پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه برخی از داوطلبان کنکور
می گویند اینکه داوطلبان پایه دوازدهم فعلی قرار است از میزان
کمتری از کتاب های پایه دوازدهم کنکور بدهند ولی آنها که سال
های قبل دیپلم گرفته اند ،از محتوای بیشتری کنکور می دهند،
اجحاف در حق آنهاست اما از سوی دیگر دانش آموزان پایه دوازدهم
هم این گالیه به جا را داشتند که باید امتحانات و کنکور از میزان
دروسی که حضوری به آنها تدریس شده است ،گرفته شود ،نظر شما
چیست ،بیان کرد :به نظرم باید اینطور به ماجرا نگاه کرد که آنها که
پایه دوازدهم فعلی هستند ،حضورشان تا اسفندماه در مدارس بوده
است و زمان کمتری به آنها تدریس حضوری شده و زمان کمتری

برای درس خواندن داشته اند .کمتر کالس رفته اند و تحت استرس
بیشتری هم بوده اند .هم برای امتحانات نهایی هم کنکور و هم
موضوع کرونا .این عین عدالت است که برای آنها حذفیاتی صورت
بگیرد و بر اساس آنچه واقعاً به همه آنها در کالس درس آموزش داده
شده است ،امتحان گرفته شود.

شهردار منطقه یک در گردهمایی هفته روابط عمومی و ارتباطات ونخستین شورای اطالع رسانی سال : 1399

روابط عمومی در تبیین پیوست های اجتماعی پروژه ها نقش مهمی دارد

تبیین پیوست های اجتماعی مهمترین نقش
روابط عمومی در برنامه ریزی ها ،طراحی ها و
سیاست گذاری هاست تا مردم بدانند به نظرات
آنها توجه می شود.
به گزارش امتیاز؛ سید حمید موسوی
شهرداراین منطقه در نخستین جلسه شورای اطالع
رسانی شهرداری منطقه یک در سال  1399که به
مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد،
گفت :تهران شهری برای همه گروه های اجتماعی،
سالیق ،سنین و  ...است و موقعی یک شهر اصالح
می شود که توقع ما از مدیریت مبتنی بر توقع
مشارکتی باشد و مردم در اداره شهر شریک باشند
و این بدست نمی آید مگر اینکه روابط عمومی
بتواند مشارکت های مردمی را جلب کند.
موسوی اظهار داشت :توسعه پایدار نیازمند
توسعه پایدار اجتماعی است و این حاصل نمی
شود به جز با تالش روابط عمومی در تولید و
جذب سرمایه های اجتماعی تا بتوانیم شهری

توسعه یافته و پایدار با مشارکت حداکثری مردم با
کمترین هزینه و باالترین کارآمدی را بدست آوریم.
سید غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای
سیاستگذاری هفته روابط عمومی نیز در این جلسه
جایگاه روابط عمومی را بسیار ارزشمند و قیمتی
دانست و گفت :روابط عمومی کاری استرس زاست
ولی با عالقه و حس مسئولیت می توان استرس را
تبدیل به لذت کرد.
وی اظهار داشت :انعکاس اطالعات درست به
شهروندان باعث دانایی افراد و ثمره آن توانمندی
جامعه و ارتقاء نشاط اجتماعی می شود و باید در
روابط عمومی مانند حایل و پل عمل کرد تا مردم
به راحتی با مدیریت مجموعه ارتباط برقرار کنند.
مدرس و فعال حوزه روابط عمومی و ارتباطات
افزود :روابط عمومی با عملکرد و رفتار مناسب و
توانمندی باید سازمان خود را برند و ارزشمند کند
و در یک جمله روابط عمومی یعنی سالم ،لبخند،
همزبانی و همدلی.

سید مجتبی تقوی نژاد معاون روابط عمومی
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نیز
ضمن تشریح مجموعه اقدامات شهرداری تهران در
گرامیداشت هفته روابط عمومی گفت :روابط عمومی
ها همواره در هماهنگی و برگزاری مراسم ها حضور
گسترده دارند و توجه ویژه و پذیرش نگاه تخصصی
به این مجموعه از سوی مدیریت سازمان موجب
ارتقاء فعالیت های انجام شده می شود .وی دارا بودن
داستان و روایت اختصاصی مجموعه روابط عمومی
مناطق و همسو شدن با علم ارتباطات و روابط عمومی
شهرداری تهران را خواستار شد.
محمد رضا پارسیان سرپرست اداره روابط
عمومی شهرداری منطقه یک نیز گفت :روابط
عمومی پل ارتباطی است که به عنوان واسطه
اثرگذار ،درون و بیرون یک سازمان را به هم مرتبط
میسازد و در واقع سعی مینماید در قالب یک
تالش برنامهریزی شده و هوشمندانه سازمان و
مخاطبان را در یک کنش و واکنش متقابل به یک

نقطه تعاملی ،تفاهمی و مشارکتی نزدیک سازد.
وی افزود :نکته مهم اینکه مسئولین ما باید
اهمیت و ضرورت روابط عمومی را بشناسند و
این امر زمانی رخ می دهد که سازمان های ما به
روابط عمومیشان مقام و منصب بدهند و این خیلی
مهم است که از روابط عمومی با توجه به نقش
تاثیرگذارش به عنوان مشاور استفاده شود.
گفتنی است؛ این نشست با حضور سید
غالمرضا کاظمی دینان مدرس و فعال حوزه روابط
عمومی و ارتباطات و رئیس شورای سیاستگذاری
هفته روابط عمومی ،سیدمجتبی تقوینژاد
معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری تهران ،عالمی پسند رئیس اداره
هماهنگی امور مناطق مرکز ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری تهران ،کارمندان روابط عمومی
منطقه و رابطین فعال نواحی و معاونت های منطقه
برگزار و در پایان از کارکنان روابط عمومی و
رابطین فعال خبری تجلیل و قدردانی شد.

خبر کوتاه
پل غیرهمسطح باقرشهر بازگشایی شد

شهردار منطقه  19از بازگشایی پل
غیرهمسطح باقرشهر و سهولت تردد خودروها
به بهشت زهرا (س) خبر داد.
به گزارش امتیاز ،علی توکلی با اعالم این
خبر گفت :بعد از مدت ها انتظار از این پس
شهروندان می توانند برای حرکت در مسیر
جنوب به غرب اتوبان قم به عالمه عسگری و
ورود به محدوده منطقه  19از پل روگذر باقرشهر
استفاده کنند.
او ضمن تشکر از پیگیری های معاونت
فنی و عمران ،شورای اسالمی شهر ،پلیس
راهور تهران بزرگ ،عوامل شهرداری باقرشهر
و فرمانداری اسالمشهر در بازگشایی این پل
خاطرنشان کرد :با توجه به حجم باالی ترافیک
در مسیر جاده تهران قم و بهشت زهرا (س) ،این
پل تأثیر بسزایی در کاهش بارترافیکی و سهولت
دسترسی به بهشت زهرا (س) خواهد داشت.
به گفته توکلی عملیات سایر دسترسی
های پل باقر شهر تا اتمام پروژه توسط پیمانکار
مربوطه آغاز خواهد شد.
این مسئول یادآور شد :پروژه تقاطع غیر
همسطح چهار راه باقر شهر در  4بخش اجرا
می شود که در حال حاضر بخش روگذر آن
بازگشایی شده است و طی برنامه اجرایی آتی
بخش زیرگذر محور شرق به غرب  ،زیرگذر
دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال
صورت می گیرد.
براساس این گزارش به منظور تـأمین
دسترسی ها تا اتمام کامل عملیات پروژه باقر
شهر ،یک دوربرگردان همسطح جنوب به جنوب
در ابتدای باقرشهر و دوربرگردان شرق به شرق
نیز در بزرگراه عالمه عسگری ایجاد شده است.

مدیریت کامل باران بهاری
در منطقه 15

نیروهای خدمات شهری از روز گذشته
و همزمان با آغاز بارندگی ها به منظور رفع
آبگرفتگی احتمالی وتسهیل تردد شهروندان در
آماده باش کامل هستند.
به گزارش امتیاز ،نادر لطفی سرپرست
معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه با
اشاره به اینکه از روز گذشته  787نیروی خدمات
شهری با بهره گیری از  28دستگاه ماشین آالت
در آماده باش کامل است ،افزود 43 :حوضچه
و  23کانال منطقه نیز به صورت  24ساعته با
بازدید های میدانی رصد می شود.
وی اضافه کرد :همچنین  39نقطه حساس
آبگیر در بزرگراه ها ،خیابانها و معابر منطقه
وجود دارد که در این نقاط عامل انسانی به
صورت  24ساعته به همراه تجهیزات مستقر
است تا در صورت بروز مشکل احتمالی اقدامات
الزم را انجام دهند.
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط
زیست منطقه با اشاره به اجرای عمليات مستمر
پاكسازی ،اليروبی و رسوب برداری انهار روباز و
روبسته و تأسيسات زباله گير و رسوب گير در
طول سال افزود :با تالش و تمهیدات همکارانم
در حوزه خدمات شهری خوشبختانه در بارندگی
شب گذشته و امروز مورد آبگرفتگی نداریم .
لطفی در ادامه گفت :تمامی نیروهای
خدمات شهری در ستاد بارندگی منطقه ،نواحی،
مسیل و موتوری از روز گذشته در آماده باش
کامل هستند تا در صورت نیاز به رفع آبگرفتگی
معابر بپردازند.
وی در پایان از شهروندان خواست تا
درصورت مشاهده آبگرفتگی با سامانه 137
تماس بگیرند.
براساس این گزارش ،صبح امروز محمدی
شهردار منطقه نیز از وضعیت رسیدگی به انهار،
معابر و بزرگراه های منطقه بازدید کرد.
استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر و مرکز علوم
تحقیقات زمین آلمان:

هر دقیقه باید منتظر وقوع زلزله باشیم

مهدی معتق گفت :گسل مشاء یکی از
گسلهای اطراف تهران که مشاهدات لرزهنگاری
نشان میدهد فعال است و اتفاق خاصی هم رخ
نداد .زلزله با قدرت  ۵ریشتر در ابعاد زمینشناسی
مقدار بزرگی نیست .اما حاشیههای مختلف مثل
فعال شدن آتشفشان دماوند ،وجود ماه کامل ،و
زلزله  ۷ریشتری باعث ایجاد نگرانی شد.
مهدی معتق ،استاد دانشگاه الیبنیتز هانوفر
و مرکز علوم تحقیقات زمین آلمان ،گفت :تا
زمانی که مطالعات دقیق روی یک سیستم
محدود در تهران صورت نگیرد ،کسی نمیتواند
در این رابطه چیزی بگوید .بیشتر بحث ما در
این رابطه آماری و احتماالتی است و به قطعیت
نمیتوانیم چیزی بگوییم .وقتی در منطقه
زلزلهخیر زندگی میکنیم نه تنها بعد از یک
زلزله ،بلکه باید هر لحظه و هر دقیقه برای زلزله
آماده باشیم.
او افزود :من شنیدم در این حادثه دو نفر از
عزیزان بخاطر ترس ناشی از زلزله جان خود را
از دست دادند ،زلزله آن چنان بزرگایی نداشت
که متاسفانه دو نفر از ترس بمیرند .من این را به
حساب کمبود آموزش و عدم گسترش اطالعات
مناسب میگذارم .نباید خیلی آرام باشیم ،اما
بدترین چیز در این مواقع ترس بیش از حد
است.
معتق ادامه داد :سال  ،۲۰۱۰زلزله ۷.۱
در غرب شهر کرایستچرچ نیوزلند اتفاق افتاد.
روز بعدش من برای تحقیقات مربوط به زلزله
در شهر ولینگتن بودم ،محققان نیوزلند خیلی
خوشحال بودند و استانداردهای ساختمانیشان را
نشان میدادند که این زلزله  ۷.۱صدمات زیادی
وارد نکرده بود .اما حدود  ۵ماه بعد بزرگترین
پس لرزه آن با قدرت  ۶ریشتر اتفاق افتاد و بیش
از  ۱۸۰نفر کشته شدند ،عددی که در استاندارد
نیوزلند خیلی زیاد است.
استاد دانشگاه الیبنیتز ادامه داد :به همین
دلیل این مسائل پیچیدگیهای خاص خودش را
دارد و کسی نمیتواند بگوید زلزلهها تمام شده
است یا باید منتظر زلزله بزرگتری بمانیم.

