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اخبار
خانوادهها تخلفات را به این شماره اطالع دهند

ممنوعیت کالس حضوری دانشآموزان
تا زمان بازگشایی مدارس

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران
با اعالم ممنوعیت برگزاری کالسهای آموزش
حضوری برای دانشآموزان تا زمان بازگشایی
مدارس گفت :خانوادهها تخلفات را گزارش
دهند.
مسعود ثقفی درباره برگزاری کالسهای
تابستانی حضوری برای دانشآموزان اظهار
کرد :با توجه به توصیههای ستاد ملی مبارزه با
کرونا وضعیت کشور به لحاظ همهگیری ویروس
کرونا شکننده است و هر روز شاهد افزایش آمار
مبتالیان هستیم همچنین سالمت دانشآموزان
برای آموزش و پرورش اهمیت ویژهای دارد و
اولویت نخست را در بحث تربیت فرزندان،
سالمت جسمی و روحی آنها میدانیم بر همین
اساس اعالم میکنیم که هرگونه فعالیت فوق
برنامه آموزشی درسی در مدارس شهر تهران تا
زمان بازگشایی رسمی مدارس ممنوع است.
وی افزود :هیچ مدرسهای اجازه ندارد که
کالسهای حضوری برای دانشآموزان برگزا و
در کالسها آموزشهای درسی را به صورت
حضوری ارائه دهد.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران
گفت :ممنوعیت برگزاری هرگونه کالس
آموزشی درسی حضوری برای دانشآموزان
اعالم میشود و اگر والدین با مواردی برخالف
این موضوع مواجه شدند یعنی اگر مدرسهای
تخلفی کرد و به برگزاری کالسهای حضوری
برگزار کرد ،بالفاصله به واحد ارزیابی عملکرد
و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر
تهران به شماره تماس  ۸۸۹۶۴۰۰۶اعالم کنند،
بازرسان ما بالفاصله حضور پیدا خواهند کرد و
در صورت احراز تخلف حتماً با متخلفین برخورد
خواهد شد.
ثقفی بیان کرد :در زمینه برگزاری هرگونه
کالس درس تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا
هستیم و با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور
مساعد نیست از همه مدارس در خواست
میکنیم به صورت جد از برگزاری کالسهای
درس حضوری خودداری کنند.
راه اندازی « مسیرهای جدید دوچرخه سواری»
در منطقه21

« مسیرهای جدید دوچرخه سواری»
در منطقه  21راه اندازی می شود

در راستای ترویج فرهنگ استفاده از
دوچرخه و تحقق هوای پاک ،مسیرهای جدید
ویژه دوچرخه سواری در منطقه 21بازگشایی
می شود.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا سالمی
معاون حمل ونقل و ترافیک این منطقه با
اعالم خبر فوق گفت :مسیرهای جدید با توجه
به شیوع بیماری کرونا و با هدف فرآهم شدن
بستر برای سالمت و ایمنی شهروندان در عبور
و مرور ،ایجاد خواهد شد.وی افزود :مسیرهای
ویژه دوچرخه در بلوارهای یاس ،شاهد ،گلها و
بزرگراه شهید فهمیده (آزادراه تهران-کرج) از
قوری چای به سمت پارک چیتگر ایجاد می
شوند .سالمی در ادامه به برگزاری کالس های
آموزش دوچرخه سواری اشاره کرد و گفت :این
آموزش ها برای بانوان و عالقمندان با حفظ
فاصله اجتماعی در چند گروه به صورت رایگان
برگزار شده است .معاون حمل و نقل و ترافیک
منطقه 21همچنین ،از شهروندان خواست با
مراجعه به شش خانه فعال دوچرخه در این
منطقه برای کارهای روزانه خود از جمله خرید،
عبور و تفریح از دوچرخه استفاده کنند.
با هدف افزایش تعامل و هماهنگی بین سازمانی

نشست فصل تابستان ستاد مدیریت
بحران در منطقه 11برگزار شد

نشست فصل تابستان ستاد مدیریت بحران
منطقه 11با محوریت بررسی مصوبات جلسات
پیشین و میزان اجرای آن در منطقه و با هدف
تمرین افزایش تعامل و هماهنگی بین سازمانی
 11با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،این نشست به منظور
افزایش تعامل و هماهنگی بین سازمان ها و
تمرین عملیاتی کردن سیستم مدیریت بحران
در چارچوب سیستم فرماندهی واحد در
حوادث با حضور نصراله آبادیان شهردار منطقه،
معاونین ،شهرداران نواحی و نمایندگان سازمان
های تخصصی و عمومی عضو ستاد برگزار و
موضوعاتی همچون برگزاری مانورهای عملیاتی
و تخصصی و چگونگی برگزاری کارگاه های
آموزشی مدیریت بحران به منظور توانمندسازی
شهروندان در نحوه برخورد با حوادث و مدیریت
شرایط اضطراری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 ۲۴۵۷ابتال و  ۱۴۷فوتی جدید کرونا در کشور

 ۸استان در وضعیت قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی
 ۲۴۵۷بیمار جدید کووید ۱۹-در کشور طی ۲۴
ساعت گذشته خبر داد.دکتر الری گفت :دیروز
 ۱۰تیر  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۴۵۷بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۴۳۵مورد بستری شدند .وی ادامه داد:
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۲۲۷هزار
و  ۶۶۲نفر رسید.الری افزود :متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۱۴۷ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۱۰هزار و  ۸۱۷نفر رسید .وی
همچنین ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت
فردی و اجتماعی ،فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماسک بویژه در اماکن تجمعی ،گفت:
استانهای خوزستان ،کردستان ،آذربایجانهای
غربی و شرقی ،هرمزگان ،بوشهر ،خراسان رضوی
و کرمانشاه در وضعیت قرمز بوده و باالترین
میزان ابتال ،بستری و فوتی را دارند .همچنین
استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم ،لرستان
و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.
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همه به پویش «استفاده از ماسک» بپیوندید

خبر خوش ربیعی درباره ساخت واکسن کرونا

سخنگوی دولت گفت :توزیع ماسک
ارزانقیمت با همکاری شهرداریها و وزارت صمت
انجام میشود ،گفت :ظرفیت تولید ماسک صنعتی
به  ۵میلیون در روز رسیده است و ما درخواست
داریم همه به پویش «استفاده از ماسک» بپیوندند.
«علی ربیعی» در نشست خبری با اصحاب
رسانه اظهارداشت :رییس جمهوری نکته مهمی را
در خصوص ضرورت همکاری و هم افزایی و در
کنار هم بودن همه قوا و نهادهای کشور در جلسه
گذشته دولت مطرح کردند ،من در اینجا اعالم
میکنم بنای دولت همکاری صمیمانه ،همراهانه و
هم افزا برای عبور از شرایط دشوار امروز و پاسخ به
نیازها و حل مشکالت مردم است.
وی گفت :امروز آثار تخریبی تحریمهای
بیسابقه و همپوشانی آن با شروع بیماری کرونا
که فقط یک بیماری در عرصه پزشکی نیست و آثار
عظیم اقتصادی -اجتماعی در همه دنیا داشته است
را میبینیم .در کنار آنها تهدیدهای بیسابقهای
که امروز باند حاکم بر کاخ سفید و آثار و عالئم
به حرکت درآوردن جریانهای ناامن کننده داخل
کشور را هم از سوی بدخواهان کشورمان مشاهده
میکنیم.
اهم صحبتهای او از این قرار است:
* دولت در خط مقدم هم مقابله با تهدیدهای
نظامی-امنیتی و هم فشار بیسابقه و خشن
اقتصادی و همچنین سخت شدن زندگی مردم که
ناشی از این فشارها قرار دارد .در کنار این مساله،
عملیات روانی گسترده هم درکشور صورت میگیرد.
عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ما است.
امروز باید بیش از گذشته همه قوا ،نهادهای مدنی
و مردم جامعه در کنار هم قرار بگیریم.
*ما مطلع هستیم که این سختی اقتصادی
مردم را با زندگی دشوار روبرو کرده است و امروز
دولت در مقابل کشورها ایستاده که هم با تحریم
و هم با آثار تحریم مقابله کند .فشارهایی بوده که
آثار آن هم در اقتصاد و در جامعه بیش از پیش
هویدا میشود.
*در کنار کرونا تحریمهای کاخ سفید و یک
وضعیت بیسابقه را در این مدت داریم.
*امروز باید همه نهادهای مدنی در جامعه
کنار هم قرار گیریم ،وقتی سخن از عملیات روانی
مردم به دو نمونه اشاره میکنم .چندین بار گفتم
دولت بنایی بر افزایش گازوئیل نداریم ،اما باز هم
در فضای مجازی مشاهده می کنیم در هفته صدها
مطلب بر روان جامعه منتشر می شود.
دولت بنای افزایش قیمت گازوئیل ندارد

*من وقتی سخن از عملیات روانی کردم،
میخواهم به دو نمونه اشاره کنم .چندین بار در
همین نشست با سوالی که شما کردید من در مورد
قیمت گازوییل ،عنوان کردم که دولت هیچ بنایی
برافزایش قیمت گازوییل ندارد .متاسفانه میبینیم
که ذهن بسیاری از کشاورزان عزیز و افرادی که در
حوزه حمل و نقل فعالیت میکنند را درگیر کرده و
مدام در این خصوص شایعهپراکنی میشود.
* چند وقت پیش در فضای مجازی ،فیلم
را در برخورد با دالالن مشاهده کردیم که انگار
دیروز یا پریروز رخ داده است فیلمهای مربوط
به سالهای گذشته را بازسازی کرده بودند .در
هفته ،صدها متن و مطلب تولید میشود که ممکن
است به روان جامعه فشار وارد کند و واکنشهای
نگرانکننده در مردم بهوجود بیاورد.
* رسانه ها باید هوشیار و سنجیده سخن
بگویند ،ما ناگزیر امروز باید با اعتماد میانقوا و با
اعتماد جامعه و دولت ،جامعه با جامعه در کنار هم
قرار بگیریم .اینها الزاماتی است که ما بر اساس آن
از این دوران سخت عبور کنیم.
بنای دولت همکاری متواضعانه با همه قواست

*بنای دولت همکاری صمیمانه و متواضعانه با
همه قوا ،نهادهای مختلف و همه کسانی است که
میتوانند اثری در عبور موفق از این بحران داشته
باشند و بتوانند دولت و مردم را یاری کنند.
* ما امروز با روز صنعت و معدن مواجه
هستیم و در سال جهش تولید هم قرار داریم.

کشور داشتم دستگیری ها مربوط به فرد بوده و
ربطی به جمعیت ندارد .سیاست ما حمایت از
نهادهای مردمی است و بسته شدن این نهادها تابع
سازوکارهای خودش خواهد بود.
*{ در مورد الیحه همه پرسی دولت } نظارت
استصوابی همواره مورد مناقشه حقوقی و سیاسی
بوده است .یک جایی باید این اختالف تمام میشد،
برای اینکه نقارها از تفاسیر برداشته شود ،الیحه
مزبور به کمیته حقوقی دولت رفته و پیرامون آن
بحث صورت میگیرد.
مالیات بر خانههای خالی از ماه آینده
عملیاتی میشود

بحثهای مفصلی در دولت در مورد برنامههای
مقابله با واردات و افزایش تولیدات داخلی ،هم در
ستادهای اقتصادی و هم در جلسات اصلی دولت و
در سایر شوراهای دولت مدام در جریان بوده است.
* امسال برای ما بحث صنعت و معدن قطعا
متفاوتتر از گذشته است؛ با فشارهای تحریم
صنعت ما مسیرهای جدیدی در ارتقا و توسعه پیدا
کرده است و ما امسال واقعا نیازمند این جهش
تولید بودیم و هستیم.
*خوشبختانه با ممنوع کردن بیش از  ۲هزار
قلم کاالی وارداتی ،شرکتهای دانشبنیان ما
گسترش پیدا کردند و صنعت در عرصههایی که
جامعه نیاز داشته به حرکت جهشوار درآمده است.
*به رغم فشارهایی که امروز در زندگی مردم
وجود دارد و بخش اعظم و تاثیرگذار آن ناشی
از تحریمهاست ،رشد صنعت و معدن ما آینده
ش روی
نویدبخشی را برای اشتغال و فراوانی کاال پی 
ما قرار داده است و به اذعان بسیاری از کنشگران
در حوزه تولید ،ایران در حال تبدیل شدن به یک
کارخانه بزرگ تولیدی است.
* رشد مطلوب تولید عمده محصوالت کلیدی
کشور ما در ۱۳۹۸ ،بهگونهای بوده که کنسانتره،
آهن اسفنجی ،فوالد خام ،مس و گندله همه رشد
داشتهاند و برنامه ریزی برای سال  ۱۳۹۹صورت
گرفته است .ما حداقل  ۱۰درصد در فوالد۱۲ ،
درصد در مس و ۷۵درصد در آلومینیوم در سال
 ۱۳۹۹باید به رشد دسترسی پیدا کنیم چرا که در
این زمینه برنامهریزی کردهایم .در همین فصل اول
سال هم ،پایهریزیهای خوبی صورت گرفته است.
کشور در ساخت واکسن به موفقیتهایی
دست پیدا کرده است

*طبق گزارش وزیر بهداشت ،کشور در ساخت
واکسن کرونا به موفقیت هایی دست یافته است،در
داروهای نو ترکیب به سمت تولید رفتیم.
* کرونا در خوزستان به ثبات نسبی رسیده اما
امکان بازگشت است .در ستاد کرونا مطرح شد که
مهمترین علت افزایش ابتال به کرونا ،عادی شدن
آن است و یکی از علل شیوع آن ،پنهان کردن
بیماری از طرف بیماران است.
*اردیبهشت متوسط همکاری در مقابله با
کرونا به  ۸۸درصد رسیده بود ،اما االن  ۲۰درصد
کاهش داشته است .از  ۱۵تیرماه استفاده از ماسک
در مناطق سرپوشیده قرمز و نارنجی اجباری
خواهد بود.
توزیع ماسک ارزان با همکاری شهرداری و
وزرات صمت

* توزیع ماسک ارزان قیمت با همکاری
شهرداری ها و وزارت صمت انجام خواهد شد.
ظرفیت ماسک صنعتی به  ۵میلیون در روز
رسیده است .برای تصمیمات منطقهای استانداران
میتوانند تصمیم و به اطالع ستاد ملی مبارزه با
کرونا می رسانند.
* ما درخواست داریم همه به پویش استفاده
از ماسک بپیوندند.
* از ابتدای سال  ۴۵۰ ،۹۹میلیون لیتر نفت
به روستاهای تا  ۲۰کیلومتر مرزها برای صادرات
داده می شود ۲۰ .درصد از ارزش ریالی صادرات

نفت به استانهای مرزی ،به صورت  ۸۰درصد واریز
به حساب خانوارها و صرف  ۲۰درصد برای اشتغال
و برنامه های حمایتی خواهد بود.
*خوشبختانه تا امروز  ۴۱۸۵تن گندم
خریداری شده که  ۹۸درصد از مطالبات گندمکاران
و  ۶۹درصد مطالبات کلزا کاران پرداخت شده است.
*{ در مورد جدیدترین دارایی های دولت
برای وارد شدن به بازار سرمایه } شرایط پذیرش
در بورس به یک ماه رسیده است و عرضه بلوکی
یک صندلی پاالیشگاه تبریز و یک صندلی شرکت
سرمایه گذاری امید در آینده و عرضه اولیه
هلدینگ سیمانی تامین اجتماعی فردا در بورس
صورت میگیرد.
حمایت از مستأجران با پرداخت وام

*تصمیم گرفتیم قراردادهای مسکونی
استیجاری که مدت آنها تا ماه مهر بود در صورت
عدم توافق موجر و مستاجر تمدید شود.
* افزایش اجارهبها در تهران حداکثر ۲۵
درصد ،شهرهای بزرگ  ۲۰و شهرهای کوچک ۱۵
درصد است .ما دنبال حمایت مالی از مستأجران در
قالب پرداخت وام هم هستیم.
* تا پایان  ۹۹به سمت اتمام مسکن مهر
می رویم .به هیچ وجه ،کسی به مسکنسازی نقد
نداشت ،نقد ما به نبود امکانات در برخی طرح های
مسکن مهر بود؛ بنای ما تکمیل مسکن مهر بوده
است .دولت و شهرداری طرح های مختلفی برای
کاهش قیمت مسکن دارند.
اقدام قضایی در قبال عدم استفاده از ماسک

* اقدامات قضایی در قبال عدم استفاده از
ماسک در ستاد مقابله با کرونا در دست پیگیری
است ،اما فعال برخی پاساژها و ادارات اجازه
ورود نمی دهند .خستگی تحمل کرونا باعث
هنجارشکنی شده است و به باالی  ۸۰درصد
خواهد رسید.
*وزارت بهداشت و قوه قضاییه گشت هایی
خواهند داشت .بنا داریم وارد موج دوم کرونا در
کشور نشویم تمرکز ما درحال حاضر بر روی
استانهایی است که وارد پیک شدند یا اصال تا
حاال وارد نشدهاند .قصد داریم نظارت را هر روز
بیش از گذشته ارتقاء ببخشیم تا دستاوردهای به
دست آمده کادر بهداشت و درمان از بین نرود.
*دولت آمریکا نه در موقعیت قانونی و نه
اخالقی برای تعیین تروریست است و هیچ مرجع
جهانی هم این موقعیت را به آن نداده و خود آنها
تروریست هستند که واضح ترین کار تروریستی
آن ،ترور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی است.
*{با اشاره به اینکه جان بولتون از قربانی
کردن ملت ایران توسط ترامپ برای تسلیم
شدن ایران در جهت خواسته های رییسجمهور
آمریکا صحبت کرده است} ایران بزرگترین
دشمن گروهای تروریستی است .ما هزینه زیادی
برای مبارزه با تروریسم دادیم و سردار سلیمانی
امنیتآورترین فرد برای منطقه بود.
واکنش سخنگو به حواشی موسسه جمعیت
امام علی (ع)

*در جریان علت بازداشت افراد مربوط به
این جمعیت نیستم ،اما با صحبتهایی که با وزارت

*{ در مورد چگونگی بستن مالیات بر خانه
های خالی} این سامانه راه اندازی شده و از ماه
آتی عملیاتی خواهد شد.
* عملیات اجرایی پروژه های جاسک و
افزایش انتقال نفت با این طرح در شرایط تحریم،
وجه اقتصادی ،ژئوپلتیکی و اجتماعی دارد و در
راستای محرومیتزدایی است ۹۵ .درصد تجهیزات
آن داخلیسازی شده است .این پروژه فرصتی برای
ایجاد پایانه های صادراتی متنوع است و سرعت
انتقال نفت را افزایش و هزینه های آن را کاهش
می دهد.
پاسخ ربیعی به حواشی درباره استخدام داماد
حسن روحانی

*{ درباره استخدام داماد حسن روحانی در
پژوهشگاه صنعت نفت} من اطالعی از این موضوع
ندارم اما ایشان قبل از ازدواج هم با توجه به رشته
تخصصی اش ارتباطی با این مجموعه ها داشته
است.
آخرین تمهیدات برای بازنگری در حقوق
بازنشستگان

*{در پاسخ به این پرسش که دولت برای
رفع تبعیضی که گریبانگیر بازنشستگان تامین
اجتماعی است ،چه برنامهای دارد و درباره قول
رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اعالم کرده
دولت قول داده در  ۶ماهه دوم سال مجددا افزایش
حقوق ها را بازنگری کند} از ابتدای قانون کار در
ایران سه جانبه گرایی در تایین مزد درنظر گرفته
می شود .من خبری از این قول و قرار ندارم .دیروز
با وزیر محترم رفاه صحبت کردم به ۲میلیون و
صد رسیده است .با بن و مسکن به سقف مورد
نظر بازنشستگان نزذیک خواهیم شد .در هیئت
امنای سازمان قرار است مطرح شود و تالش خود
را میکنند این انتظارات را برآورده کنند.
* از ابتدای تامین اجتماعی تا ۸سال  84یک
و نیم میلیون و از سال  84تا االن سه و نیم میلیون
بازنشسته داریم .این سازمان باید خود را اداره کند،
دولت تدبیر کرده است در این زمینه .من این
اطمینان را به بازنشستگان می دهم.
مرزنشینان از صادرات فرآوردههای نفتی سهم
میگیرند

*دولت در هفته گذشته تصمیمات قابل
توجهی گرفت .به مرزنشینان ما اجازه داده
شد که برای جلوگیری از قاچاق و هم کمک
به زندگی آنها بتوانند از فراورده های نفتی
ما صادات داشته باشند .از ابتدای سال ۴۵۰
میلیون لیتر به ساکنان روستاهای مرزی تا
شعاع  ۲۰کیلیومتر اختصاص داده خواهد شد.
برای ساماندهی این کار وزارت نفت این صادرات
را انجام خواهد داد ۲۰ .درصد ارزش ریالی کل
این صادرات را به مرزنشینان خواهیم داد که
 ۸۰درصد آن به حساب مستقیم خانوارها و
۲۰درصد برای اشتغال و توسعه این مناطق به
کار گرفته خواهد شد.
زمین  ۹۹ساله برای احداث واحدهای
مسکونی واگذار خواهد شد

* در مساله مسکن ،آیین نامه اجرایی قانون
ساماندهی و حمایت از تولید اصالح و تسهیالت
بیشتری ایجاد شد زمین  ۹۹ساله برای احداث
واحدهای مسکونی واگذار خواهد شد و برای
حمایت از صنعتی سازی مسکن پرداخت ها از ۵
سال به  ۱۰سال افزایش پیدا کرد.

شهردار تهران :

امسال راه آهن ایران ثبت جهانی می شود

شهردار تهران از ثبت جهانی شبکه راه آهن ایران به عنوان
سومین کشور دنیا که به این مهم دست می یابد ،خبر داد.
پیروز حناچی در مراسم امضای تفاهم نامه طرح توسعه اراضی
فوقانی تونل خط آهن تهران تبریز در مناطق  ۱۷و  ۱۸تهران با
شرکت راه آهن گفت :با بیان اینکه آرزوی ساکنان مناطق  ۱۷و ۱۸
تهران ساماندهی این محوطه حدودا ً  ۹کیلومتری است ،گفت :با برنامه
ریزی که انجام داده ایم این اراضی تبدیل به موتور محرک اقتصادی
و اجتماعی مناطق  ۱۷و  ۱۸تهران میشود .وی ادامه داد :همچنین
قرار است این دو منطقه به شبکه ریلی متصل شوند.
شهردار تهران افزود :مهمتر از همه این طرحها ،اتفاقی است
که امسال رخ میدهد و من قب ً
ال هم که در دبیرخانه شورای عالی

شهرسازی و معماری بودم آن را پیگیری میکردم که عبارت است از
ثبت جهانی راه آهن ایران.
حناچی یادآور شد :پیش از این تنها دو کشور سوئد و سوئیس راه
آهنهای خود را ثبت جهانی کرده بودند و ما سومین کشوری هستیم
که به این مهم دست مییابیم.
به گفته حناچی این اتفاق سبب میشود تا راه آهن ما مورد توجه
دیگر کشورها قرار گیرد.
شهردار تهران درباره تفاهم نامهای که امروز به امضا رسید ،گفت:
پروژه توسعه شهری اراضی فوقانی تونل خط آهن تهران تبریز در
مناطق  ۱۷و  ،۱۸یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی تهران است و
در مناطق کمتر برخوردار پایتخت اجرا خواهد شد.

تغییر و تحوالت بیپایان الیحه صیانت از بانوان
با وجود گذشت بیش از  ۲۵۰روز از ارسال
الیحه صیانت بانوان به دولت ،تاکنون این الیحه
به مجلس ارسال نشده و احتمال ایجاد تحوالتی در
محتوای آن وجود دارد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده
رئیس جمهور با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام
خود درباره آخرین وضعیت الیحه صیانت ،کرامت
و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نوشت« :با
پیگیری معاونت حقوقی و دستگاههای ذیربط در
کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست جنیدی
معاون حقوقی رئیسجمهور و با حضور اعضای
کمیسیون و نمایندگان دستگاهها الیحه صیانت،
کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
بررسی شد.
«در این جلسه عالوه بر آنکه فصل اول الیحه
مشتمل بر اهداف ،تعاریف ،دستهبندی عناوین

مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،عنوان
الیحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر
خشونت» تغییر یافت.
این الیحه شهریور  ۹۸از سوی قوه قضائیه به
دولت ارسال شد و از همان زمان تاکنون در صف
انتظار ارسال به مجلس است .هنوز دلیل تأخیر
بیش از  ۲۵۰روزه دولت برای ارسال این الیحه و
تصویب آن در مجلس مشخص نیست.
با توجه به تغییر عنوان الیحه در جلسه
بررسی آن ،احتمال میرود که دلیل تأخیر دولت
در ارسال الیحه قصد ایجاد اصالحات و تغییراتی در
آن و استفاده از مواد الیحه پیشین (الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خشونت که توسط قوه قضائیه
مورد اصالح قرار گرفت) باشد.
ابتکار :احتمال استفاده از مفاد الیحه پیشین
در الیحه صیانت بانوان وجود دارد

ابتکار نیز پیش از بررسی اخیر این الیحه،
در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت :این
الیحه حتماً بازنگری میشود ،البته مواردی که
جنبه قضائی دارد توسط قوه قضائیه بررسی شده
اما مواردی که مربوط به تقسیم کار دستگاههای
دولتی است ،بازنگری خواهد شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
افزود :بخشهای مربوط به وظایف دستگاهها در
این الیحه اجرایی بوده و به دولت مربوط است لذا
در این زمینهها بیشتر نظر دولت اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است
بخش بخشهایی از الیحه پیشین (الیحه تأمین
امنیت زنان در برابر خشونت) به الیحه کنونی
اضافه شود یا خیر ،عنوان کرد :بله ،احتمال استفاده
از مفاد الیحه پیشین در الیحه صیانت ،کرامت و
تأمین امنیت بانوان وجود دارد.

الهیان :مجلس موضوعات الیحه پیشین را
نمیپذیرد

از سوی دیگر زهره الهیان نماینده مجلس
یازدهم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ،در پاسخ به
این سوال که در صورت اصالح الیحه صیانت و
کرامت و جایگزینی برخی مفاد آن با الیحه منع
خشونت علیه زنان ،موضع مجلس چه خواهد بود،
گفت :در صورتی که موارد پیشین بار دیگر در
الیحه جدید مطرح شود ،مجلس پیش از تصویب
آن اصالحات الزم را بر روی الیحه انجام خواهد داد
و موارد مذکور را نخواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد :چراکه الیحه منع خشونت
علیه زنان یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت،
با نگاه غالب دولت که اقتضائات بومی کشور را
کمتر مورد توجه قرار میداد ،همراه بود و بیشتر
از الگوهای دیگر کشورها در آن استفاده شده بود.

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک در شورای مدیران سازمان
و مراکز خدمات اجتماعی مناطق  ۲۲گانه
شهرداری تهران:

ساخت شهری برای همه نیازمند
مشارکت حداکثری شهروندان است

شعار امروز شهرداری تهران« ،تهران شهری
برای همه» است و برای ساختن این شهر باید
نازیبایی ها را از چهره ی شهر پاک کنیم که
این کار ،نیازمند ارتقای سرمایه های اجتماعی و
مشارکت حداکثری است.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی
شهردار این منطقه در اولین جلسه شورای
مدیران سازمان و مراکز خدمات اجتماعی
مناطق  ۲۲گانه شهرداری تهران که با حضور
سید مالک حسینی رییس و معاونان سازمان
خدمات اجتماعی شهرداری تهران و مدیران
مناطق  ۲۲گانه و سید عباس سجادی معاون
اجتماعی شهرداری این منطقه ،به میزبانی
شهرداری منطقه یک برگزار شد ،اظهار داشت:
منطقه یک به سبب فقر سرانه ها با توجه به
جمعیت ساکن در آن از آسیب های خاص خود
برخوردار است که در کنار آن فضای طبیعی و
اکولوژیک منطقه ،وجود نقاط بی دفاع شهری
از جمله زیر پل ها و حاشیه رودخانه ها ،تنگی
معابر و همچنین سکونت افراد دارای شرایط
اقتصادی برخوردار ،جاذبه هایی را در افزایش
آسیب های اجتماعی ،از قبیل آمار باالی
متکدیان ،کودکان کار ،بساط گستران ،معتادین
متجاهر ،زنان بدسرپرست و ...در آن ایجاد کرده
است که برنامه ریزی و اقدام خاص خود را می
طلبد.
موسوی افزود :مشارکت اجتماعی نیازمند
همکاری همه ادارات معاونت اجتماعی ا ست
کار در بخش های فرهنگی ،آموزشی ،سالمت و
غیره همگی در ساختن شهروند آگاه که اهل
مشارکت است تاثیر گذار بوده و اقدام بین بخشی
پیگیرانه در تحقق این مهم ،ضروری است.
سید مالک حسینی نیز در این جلسه ضمن
اشاره به همکاری موثر و نزدیکی که معاونت
اجتماعی شهرداری منطقه یک با سازمان رفاه،
خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران
دارد ،جلب مشارکت مردمی را برنامه ویژه آن
سازمان در سال جاری در کلیه مناطق دانست و
بر آن تاکید کرد.
وی گفت :از موضوعات محوری جهت
پیگیری در منطقه یک ،بحث زباله گردی
کودکان است که توجه ویژه به مددکاری
کودکان و نظارت بر عدم استفاده پیمانکاران
مدیریت پسماند از کودکان در زباله گردی مد
نظر این سازمان قرار دارد.
گفتنی است در این جلسه مدیران مراکز
خدمات اجتماعی مناطق نیز در زمینه مسایل
موجود در حوزه کاری خود با مدیران ستادی به
گفتگو نشستند و مدیر مرکز خدمات اجتماعی
شهرداری منطقه یک نیز گزارشی از اقدامات
انجام شده در بحث زیر ساخت های خدمات
اجتماعی منطقه یک ارائه کرد.

جزییات جدیدی از اختالس ۱۰۰۰
میلیارد تومانی

جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا در
پی اعالم دستگیری متهمی با جرم انتسابی»
معاونت در خیانت در امانت « طی روز گذشته،
جزئیات تکمیلی پرونده را تشریح کرد.
روز گذشته سردار کاظم مجتبایی جانشین
رئیس پلیس بین الملل ناجا ،از استرداد متهمی
به جرم «معاونت در خیانت در امانت» به کشور
خبر داد و اظهار کرد :این فرد پانزدهمین متهمی
است که از ابتدای سال تاکنون به همت این
پلیس و البته با هماهنگی دستگاه قضا به کشور
مسترد شده و باید بگویم استرداد متهمان از
ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد  ۱۴درصدی داشته است.
وی امروز در تکمیل جزئیات این پرونده
اظهار کرد :این متهم به جرم « معاونت در
خیانت در امانت» از یکی از کشورهای حاشیه
خلیج فارس به کشور بازگردانده شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا ادامه
داد :این متهم بیش از چهار سال تحت تعقیب
پلیس بین الملل ناجا بوده و با درخواست اعالن
قرمز از اینترپل جهانی ،فرآیند تعقیب و تالش
برای دستگیری وی آغاز شد.
سردار مجتبایی با بیان اینکه متهم طی
این چند سال به چهار الی پنج کشور اروپایی و
آسیایی سفر کرده و در تالش بوده به شکلهای
مختلف دستگیر نشود ،ادامه داد :با توان،
هوشمندی ،اقدامات اطالعاتی و هماهنگیهای
دیپلماسی پلیس بین الملل ناجا با سازمان
اینترپل جهانی و پلیس اینترپل سایر کشورها،
باالخره تعقیب متهم به نتیجه رسید و نامبرده
شب گذشته به کشور بازگردانده شد.
وی در بیان جزئیات بیشتر از این پرونده
تصریح کرد :مطابق آخرین ردیابیها ،متهم در
یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مخفی
شده بود؛ این فرد با جرم «معاونت در خیانت
در امانت «بالغ بر  ۱۰۰۰میلیارد تومان ،اختالس
انجام داده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،جانشین
رئیس پلیس بین الملل ناجا توضیح داد :متهم
مورد نظر با دستور بازپرس پرونده و مقام قضائی
در بازداشت به سر میبرد.
اسماعیلی:

روح اهلل زم به اعدام محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام
برای روح اهلل زم خبرداد.
غالمحسین اسماعیلی در خصوص
صدور حکم پرونده روح اهلل زم اظهار کرد:
حکم این فرد مبنی بر محکومیت صادر
شده است.
وی افزود :دادگاه سیزده مورد عناوین
اتهامی را از مصادیق افساد فیاالرض دانست ،زم
بابت مواردی به حبس محکوم شده که البته این
رأی غیر قطعی است.

