
 ش�نيده ها حكايت از اي�ن دارد ك�ه به رغم 
تالش ش�هرداري ته�ران براي اج�راي اين 
طرح از ابتداي ارديبهشت ماه به دليل برخي 
مغايرت هاي قانوني از جمله افزايش بي سابقه 
قيمت ه�ا، چند برابري كردن ع�وارض براي 
برخ�ي گروه هاي ه�دف، نحوه دسترس�ي 
گروه هاي مختلف شهروندان به مركز شهر، 
ميزان شارژ حساب هاي شهروندي و نگراني از 
كسب و  كارهاي آنالين و مرتبط با خريد طرح 
ترافيك، طرح ترافيك مصوب شده شوراي 
پنجم ش�هر تهران در دستور كار كميسيون 
تخصص�ي ش�هرداري هاي دي�وان عدالت 
اداري قرار گرفت�ه اس�ت و گمانه زني هايي 
درب�اره توق�ف اج�راي آن وج�ود دارد. 
اين اتفاق بعد از اظهارات رئيس سازمان بازرسي 
كل كشور در رابطه با ورود اين سازمان به موضوع 
طرح ترافيك سال 97 رخ داده است. طرحي كه 
تا سال هاي پيش قبل از پايان اسفندماه و نهايت 
ابتداي فروردين تعيين تكليف شده و به صورت 
مشخص و ثابت وضعي��ت دسترسي گروه هاي 
مختلف شهروندي را تعيين مي كرد، همچنان 
در هاله اي از ابهامات است. همه اينها برخاسته 

از پيشنه��ادات غيركارش��ناسي و يكجانبه اي 
است كه به صورت سليقه اي به ميدان انداخته 
مي ش��ود و همه را سردرگم كرده است. اكنون 
بر خالف آنچه از سوي مسئوالن اجراي اين طرح 
ادعا مي ش��د )تردد آزادانه و عادالنه شهروندان 
در سطح شهر( درگيري هاي حاشيه اي مبتني 
بر رسيدگ��ي به ام��ورات استعفاي ش��هردار و 
انتصاب��ات جديد باعث ش��ده تا اتفاق��اً حقوق 
تك تك ش��هروندان زير سؤال برود و كار ساده 
اجراي طرح ترافيك هر روز با يگ گمانه جديد 

به تعويق افتد. 
طرح ترافي��ك جديد از همان ابت��دا با اين ادله 
مطرح ش��د كه باعث افزايش عدالت در جامعه 
مي ش��ود و البته به نفع مردم است، تخلفات را 
كاه��ش داده و در نهايت بس��تري جديد براي 
قيمت گذاري خواهد بود، اما پس از شفاف شدن 
ابعاد مختلف طرح پيشنهادي بود كه همه ادعاها 
زير سؤال رفت و در نهايت منتقدان يك صدا بر 
اين نكته تأكيد كردند كه اين پيشنهادهايي كه 
به سرعت عجيب براي تصويب رو به جلو مي رود، 
نه تنه��ا تأثي��ري در كاهش ترافي��ك پايتخت 
نخواهد داشت، بلكه بيشتر كاسبكارانه است تا 

عدالت مدارانه!
جالب اي��ن است ك��ه در اين راستا ش��هرهاي 
مختلفي همچون سنگاپ��ور، استكهلم، ميالن، 
لندن، اسل��و به عنوان مثال هايي ذكر مي ش��د 
كه در راست��اي كاه��ش محدوديت ها چنين 
طرحي را ارائه كردند، اما در اين قياس مع الفارق 
هيچ كس حرفي نزد كه آيا حمل و نقل عمومي 
پايتخت هم شباهتي به كشورهاي مذكور دارد 
يا خير و اساس��اً با وضعي��ت حمل و نقلي كه به 
گفته مقامات مسئول تنها پاسخگوي 50 درصد 
نيازهاي مردم شهر تهران است، مي توان انتظار 
داشت تنها از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و 

هزينه خودروي شخصي را تا سقف چندين برابر 
سال هاي قبل پرداخت كنند؟!

   نقايص ساده طرح ترافيك!
آنچه به نام عدال��ت در راست��اي ايفاي حقوق 
ش��هروندان از بلندگوهاي حاميان اجراي اين 
طرح مط��رح مي ش��د، در نهايت خت��م به اين 
موضوع شد كه با اجرايي شدن اين طرح مردم 
ب��راي ورود به محدوده طرح ترافيك و هس��ته 
مركزي شهر، بايد هزينه اي بيش از چهار برابر 
طرح فعلي پرداخ��ت كنند. هزين��ه تحميلي 
و ناگهان��ي كه عالوه بر اجح��اف طبقاتي ميان 
گروه هاي فقير و غني جامعه، فعاالن كس��ب و 
كارهاي اينترنتي نوپا را ه��م به دليل باال بودن 
تعرفه هاي جديد نگران كرد. افزون بر اين گفته 
مي شود دوربين هاي فعلي قابليت ثبت ورود و 
خروج و ثبت ساعتي تردد وسايل نقليه را ندارند 
و اساساً با اعمال طرح ترافيك جديد، جريمه هاي 

سرسام آوري در انتظار مردم خواهد بود. 
به رغم اي��رادات ساخت��اري و زير بنايي طرحي 
كه ش��هرداري ادعا مي كرد ظرف 10 روز آن را 
برطرف مي كند، همزمان با طي كردن مراحل 
ثبت ن��ام و در پاي��ان فروردين م��اه همچنان 
وجود دارد و جالب اين است ك��ه رويكردهاي 
كاسبكارانه با تأكيداتي چون ضرورت شارژ يك 
ميليون توماني در حساب شهروندان بيشتر از 

قبل نمايان مي شود!
   بررس�ي ط�رح كاس�بكارانه روي ميز 

عدالت مدارانه!
اين در حالي است كه به دنبال انتقادات موجود 
قبل از پايان سال 96 قاضي ناصر سراج، رئيس 
سازمان بازرسي كل كش��ور از ورود به موضوع 
طرح ترافيك خب��ر داد و قبل از نهايي ش��دن 
قيمت ها، از عدم تصوي��ب گمانه هاي احتمالي 
اطالع داده بود. اكنون با نزديك شدن به پايان 
فروردين ماه و تأكيد بر اج��راي طرح ترافيك 
جدي��د از ابت��داي ارديبهشت ماه ش��نيده ها 
حكايت از اين دارد كه طرح جديد به دليل برخي 
مغايرت هاي قانوني در دستور كار كميس��يون 
تخصصي ش��هرداري هاي ديوان عدالت اداري 
قرار گرفته است و احتمال صدور دستور موقت 

توقف اجراي آن نيز مي رود. 
طرحي كه اگر هم بناي تغيير داش��ته باش��د، 
الزم است تا شرايط همه اقشار جامعه را در نظر 
گيرد و در كنار آن قطعيت حل معضل آلودگي 
و ترافيك پايتخت را به دنبال داش��ته باشد، در 
مقابل همه اينها نيز با رويكرد كاسبكارانه هزينه 
زندگي و حض��ور در مركز ش��هر از جيب مردم 

پرداخت نشود. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5350

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

سه ش��نبه 28 فروردي��ن 1397 | 30 رج��ب 1439 |

بارش ها تا اواخر هفته ادامه می يابد

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات در گفت وگو با »جوان« تشريح كرد

توسعه 20 برابری اماکن زیارتی عتبات عالیات

مردم 18 استان کشور دست به چتر شدند

طرح ترافيك متموالن  روي ميز دیوان عدالت
بر خالف ادعاي اجراي عدالت شهروندي، ادامه روند مغايرت هاي قانوني طرح ترافيك جديد باعث شد تا ديوان 

عدالت هم به ماجرا ورود پيدا كند و احتمال توقف كلي اين طرح قوت بگيرد

بارش برف و باران در 18 اس�تان كش�ور در 
حالي كه بح�ث كمب�ود آب نگراني هايي را 
به دنبال داشت، سبب ش�ادي و خوشحالي 
مردم شد و در بسياري از ش�هرها و مناطق 
كوهس�تاني ب�ا جاري ش�دن س�يالب و 
آبگرفتگي معابر مردم دست به چتر شدند.  
س�ازمان هواشناس�ي هم پيش بيني  كرده 
اس�ت بارش ها تا اواخ�ر هفته ادام�ه يابد.

در دو روز گذشته بيشتر نقاط كشور تحت تأثير 
سامانه هاي بارش��ي قرار گرفته و بارش باران و 
برف بهاري موجب شادي و خوشحالي همگان 
شده است. بارش نزوالت آسماني در حالي در 
روزهاي گذشته ادامه يافت كه كمبود بارش و 
خشكسالي، ش��هروندان و ساكنان استان ها و 

شهرهاي مختلف را نگران كرده بود.
جاري شدن سيالب، آبگرفتگي و آب ماندني در 
معابر شهري به رغم آمادگي پرسنل شهرداري 
سبب شده تا شهرها كه كم كم روزهاي ناسالم 
را تجربه مي كردند، بار ديگر طراوت بهار بگيرند 

و هوا سالم بشود.

در شهر تهران هم بارش باران در معابر شهري و 
ريزش برف شهروندان را خوشحال كرد، اين در 
حالي است كه از گوشه و كنار شهر خبر مي رسد 
بعض��اً آبگرفتگ��ي و آب ماندگي سب��ب ايجاد 

مسائل و مشكالت براي شهروندان شده است. 
با اين حال بارش باران صف هاي ترافيكي معابر 
ش��هري را فشرده كرده است. كمبود تاكسي 
و دربس��تي سوار كردن مس��افر سبب شده تا 

مسافران درون شهري براي جابه جايي در شهر 
با مسائل و مشكالت بسياري روبه رو شوند.

ماندن مس��افران در زير باران بار ديگر مسائل 
و مشكالت بارش  را در ش��هرها تك��رار كرد. بر 
اين اساس الزم است تا مس��ئوالن بخش هاي 
خدماتي به ويژه حمل و نق��ل عمومي بر تردد 

عمومي نظارت بيشتري داشته باشند.
آخري��ن اخباره��ا از بارش ها براس��اس اعالم 
سازمان هواشناسي حاكي است كه بارش هاي 
باران و برف در ايران تا پايان هفته ادامه خواهد 

داشت.
از مس��ئوالن انتظ��ار م��ی رود باتوج��ه ب��ه 
خشكس��الی های سال گذش��ته كمبود منابع 
آبی تمهيدات الزم را برای بارش های بهاری در 
نظر بگيرند و با ذخيره سازی آب های جاری  و 
سيالب ها در مناطق كم برخوردار از اين منابع 
به بهترين شكل ممكن استفاده كنند. متأسفانه 
در كشور ما مديريت منابع آبی به شكل صحيح 
صورت نمی گيرد هدررفت آب سبب كمبود اين 

مايه حياتی در بخش های مختلف شده است.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

تصاوير اميد بخش: حمل اثاثيه افراد نيازمند به صورت رايگان!

دنيا هنوز قشنگي هاي خودش رو داره... 
به جز اين دو مغازه كم نبودند مغازه هايي كه به وقت اذان تعطيل كرده 

بودند و بنر زده بودند نشد از همه عكس بگيرم. 

 اقدام قابل تقدير يك پزشك در كرمانشاه

 نظرسنجي تأمل برانگيز شبكه العربيه عربستان سعودي
آيا اهداف غربي ها در حمله به سوريه محقق شد؟

۸۲ درصد خير
1۸ درصد بله

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

يك شهروند از تهران: از سال گذشته ش��هرداری قرار بود  ناوگان 
حمل و نقل عموم��ی را برقی كند اما اين موض��وع  در عرصه عمل رخ 
نداده است. همچنين بنا شده بود ش��هرداری با هماهنگی وزارت نيرو 
ايس��تگاه های ش��ارژ موتورسيكلت برقی و خودرو راه راه اندازی كند 
ام��ا متاسفانه هنوز هيچ اتفاق��ی در اين زمينه نيفت��اده است و به نظر 
می رسد مس��ئوالن مربوط اهتمامی نس��بت به انجام اين امر ندارند . 
لطفا مسئوالن قبل از رسيدن زمستان و باالرفتن آلودگی شهرتهران 
نس��بت به  احداث زيرساخت های  برقی جديت بيشتری خرج دهند. 

گندم زماني
  گزارش  یک

بيژن سوراني 
   از شهر

عليرضا سزاوار
  گزارش  2

   مدير امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد واليت استان تهران از 
پرداخت 65 ميليارد تومان وام به نيازمندان اين استان خبر داد. 

    معاون پرستاري با اش��اره به زلزله اخير كرمانشاه و امداد رساني خوب 
پرستاران با تجربه و دوره ديده در ش��رايط بحراني زمان زلزله گفت: زلزله 

كرمانشاه نشان داد كه بايد تيم ملي پرستاري بحران وجود داشته باشد. 
    معاون آموزش  ابتدايي وزير آموزش و پرورش از تحصيل ۳۲۲ هزار 
دانش آموز افغانستاني در مدارس ايران خبر داد و گفت: با تالش هايي 
كه انجام ش��د تعداد 5 هزار و 500 كودك افغانس��تاني كه فاقد اسناد 

قانوني بودند، جذب شدند. 
    عضو هيئ��ت مديره انجمن اقتصاد سالمت ايران بيان داش��ت: در 
بسياري از مواقع تعرفه درماني بيماران خارجي مشخص نيست و مراكز 

درماني در اين زمينه سليقه اي عمل مي كنند. 
    ستاد مردمي نجات آشوراده و حمايت از مناطق حفاظتي )سمنا( 
با انتشار بيانيه اي نسبت به كاهش مناطق حفاظت  شده مصوبه شوراي 

عالي محيط زيست اعتراض كرد. 
    مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اعالم كرد: 
حدود يك ميليون و ۳00 هزار نفر قاليباف در كش��ور وجود دارد، اما 
فقط ۳۲0 هزار نفر از آنها بيمه هستند؛ مي خواهيم امسال حدود 900 

هزار نفر از آنها را بيمه اجتماعي كنيم. 
    روابط عمومي معاونت فرهنگي قوه قضائيه اعالم كرد: طرح آزمايشي 
ارائه خدمات مشاوره رايگان حقوق��ي و قضايي در چهار نقطه كشور از 
جمله حرم مطه��ر حضرت معصومه )س(، مس��جد مقدس جمكران، 
آستان مقدس امامزاده صالح )ع( و ميدان امام اصفهان با هدف رشد و 

ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي جامعه اجرايي شد. 
   عضو كميسيون آموزش با اش��اره به اينكه بايد قانوني در خصوص 
فعاليت مدارس مختلف وجود داشته باشد، گفت: وزير آموزش و پرورش 

براي حذف مدارس سمپاد با عجله عمل كرد. 
   كارشناس دياليز اداره بيماري هاي خاص وزارت بهداشت با اشاره به 
وجود بيش از ۳1 هزار بيمار دياليزي در كشور، برون سپاري مراكز دياليز 
از بيمارستان ها و خصوصي سازي اين مراك��ز را دو اقدام كالن وزارت 

بهداشت در رابطه با اين بيماري طي چهار سال آينده عنوان كرد. 
   رئيس اورژانس اجتماعي كشور ضمن تشريح مهم ترين برنامه هاي 
اورژانس اجتماعي در سال 97 گفت: در ح��ال حاضر ۲1 مركز تحت 
عنوان »خانه امن« در كشور فعال هستند كه قرار است در سال جاري 

همه استان ها از آن برخوردار شوند. 

مسدودسازي تلگرام در روسيه اجرایي شد
س�ازمان نظارت ب�ر ارتباط�ات روس�يه اعالم ك�رد ك�ه فرايند 
فيلترين�گ پيام رس�ان تلگرام آغ�از ش�ده و طي يك�ي دو روز 
دسترسي به اين پيام رسان در اين كشور به  كلي قطع خواهد شد. 
الكس��اندر ژاروف، رئيس اي��ن سازم��ان در مصاحبه ب��ا خبرگزاري 
»اينترفكس« ضمن اعالم آغاز فيلترينگ تلگرام، تأكيد كرد كه اقداماتي 
را نيز براي مقابله با راه هاي دور زدن فيلترينگ تلگرام انديشيده اند و 

اجرايي خواهد شد. 
ژاروف همچنين اعالم كرد كه رسماً از سرويس هاي ارائه اپليكيشن هاي 
موبايل از جمله »اپ استور« و »گوگل پلي« خواسته اند تا اين پيام رسان 

را از دسترسي كاربران روس خارج كنند. 
روند فيلترينگ تلگ��رام در روسيه بعد از دستور دادگاه عالي مس��كو 

)تاگانسكي( آغاز شده است. 
يكي از وكالي اي��ن پيام رسان همچني��ن اعالم كرد كه ب��ا آغاز روند 
فيلترينگ، وبگ��اه TELEGRAM. ORG ديگ��ر در روسيه قابل 

دسترسي نيست. 
دادگاه مس��كو بعد از بررسي درخواست سازمان نظ��ارت بر ارتباطات 
و رسانه هاي جمعي روسيه، به فيلتر ش��دن و ممنوعيت دسترسي به 

تلگرام رأي مثبت داد. 

10 هزار خودروي تاكسي در صف نوسازي 

  خودرو سازان 
در نوسازي تاكسي ها پا پس كشيدند 

مديرعام�ل س�ازمان مديري�ت و نظ�ارت بر تاكس�يراني ش�هر 
تهران گف�ت: 10 هزار خ�ودروي تاكس�ي در صف نوس�ازي قرار 
گرفته اند، با اين حال از سال گذشته خودروسازاني كه با سازمان 
تاكسيراني قرارداد داشته اند ارائه خدمات خود را متوقف كرده اند. 
عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر 
تهران با بيان اينكه مهم ترين موضوعي كه در دوران مديريت ش��هري 
جديد عنوان مأموريت و شعار اصلي سال انتخاب كرده ايم، مدرن سازي 
تاكسيراني در تهران است، گفت: ما به عنوان سازمان تاكسيراني تهران 

با شهروندان در تعامل هستيم. 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران با بيان 
اينكه در گذشته در تقسيم بندي تاكس��يراني و رتبه بندي تاكسيران 
خوب و بد وجود نداشت، عنوان كرد:  حدود ۸0 هزار تاكسيران وجود 
دارد كه بايد شرايطي فراهم شود كه از افراد خوب تقدير كنيم و هيئت 
بازرسي ما با متخلفان به سختي برخ��ورد مي كند، اما تشويق هم بايد 

در برنامه قرار گيرد. 
قنادان اف��زود: اين مس��ئله را در وزارت كشور نيز مط��رح كرده ايم تا 
خودروهايي با كاربري ويژه تاكسيراني توليد شوند كه اين مسئله بايد 

در سطح كشور دنبال شود. 
وي بحث ديگري  را كه در سال 97 انجام مي گيرد،  اضافه شدن ناوگان 
پاك در تهران دانست و گفت: از آنجايي كه تاكسي بيشترين تردد را در 
سطح شهر دارد، اگر به عنوان خودروي پاك محسوب شود، مي تواند در 
كاهش آاليندگي تأثير بسزايي بگذارد و اين امر مي تواند در مردم نيز 

فرهنگ سازي كند تا خودروهاي هيبريدي مورد اقبال قرار گيرد. 
 وي با بيان اينكه ۴ هزار و 500 خودرو را در سال 96 نوسازي كرده ايم، 
عنوان كرد: متوسط سني ناوگان تاكسي در تهران 6/۸ سال است كه به 

دنبال آن هستيم اين رقم را كاهش دهيم. 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران تصريح 
كرد: ما بايد در اين زمينه همراهي خودروسازان را داش��ته باشيم، اما 
متأسفانه از سال گذشته خودروسازاني كه با سازمان تاكسيراني قرارداد 

داشته اند، ارائه خود را متوقف كرده اند. 
قنادان با اشاره به اينكه در حال حاضر 10 هزار خودروي تاكسي در صف 
نوسازي قرار گرفته اند، گفت: متأسفانه صدور پيش فاكتور كه الزمه كار 
است از سوي خودروسازان متوقف شده و فقط تاكسيرانان مي توانند در 

سايت تاكسيراني ثبت نام كنند. 

دبير ستاد حقوق بشر:

 3 كشور جنایتكار در سوریه
 متجاوز و ناقض حقوق بين الملل هستند

دبير س�تاد حق�وق بش�ر كش�ورمان تج�اوز امري�كا و دو متحد 
اروپايي اش را به كش�ور س�وريه،  ع�دم پايبندي امري�كا و دول 
اروپايي به تعهدات بين المللي دانس�ت و گف�ت: ماهيت داعش و 
تروريس�م از پرده بيرون افتاده و اين مزيد برتجربه اس�ت كه ما 
هرگز به تعه�دات آنها و هيچ قول و قرارش�ان نبايد اعتماد كنيم. 
محمدجواد الريجاني در واكنش به تجاوز امريكا و دو متحد اروپايي اش 
به كشور سوريه اظهار كرد: اقدام امريكاو همراهي انگليس و فرانس��ه 
در حمله به سوريه از چند جهت مختلف قابل توجه است. اولين جهت 
اين است كه اين تجاوز نشانگر شكست هاي عظيمي است كه مقاومت 
در اين جبهه به سياست هاي تروريستي اين كشور ها وارد كرده است. 
اين نشان مي دهد مقاومت حسابي به ريشه تروريسم كه نقشه امريكا 
بوده و داعش كه يك��ي از استراتژي هاي يك ده��ه اخير امريكاست، 

ضربه زده است. 
وي گفت: اين تجاوز نشان مي دهد كه امريكا از اين شكس��ت ها بسيار 
عصباني است و مجبور به اين كار ش��ده است؛ به خصوص شكست در 
غوطه شرقي و ديگر زنجيره از شكس��ت ها كه مقاومت به آنها تحميل 

كرده است. 
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان ادامه داد: ل��ذا نكته اول اين است كه 

دستاورد هاي مقاومت بسيار اساسي و كليدي بوده است. 
دبيرستاد حقوق بشر بيان كرد: نكته دوم اين است كه اين تجاوز نشان 
داد ماهيت داعش و تروريسم از پرده بيرون افتاده است. چون داعش 
و تروريسم محصول همين كشور هاست و طبيعتاً اينها ديدند كه بايد 

كاري كنند كه بعداً بگويند ما از شما حمايت خود را انجام داديم. 
اين مقام مس��ئول با بيان اينكه حمله امريكا و همپيمانانش به سوريه 
نشانگر حمايت آنها از تروريسم در منطقه است، تصريح كرد: نكته سوم 
عدم پايبندي امريكا و دول اروپايي به تعهدات بين المللي است. البته ما 
اين موضوع را از قبل مي دانستيم و در مقاطع مختلف ديده بوديم، اما 
اين مزيد برتجربه است كه ما هرگز به تعهدات آنها و هيچ قول و قرارشان 

نبايد اعتماد كنيم. 
الريجاني افزود: مسئله و نكته آخر اين است كه راه مقاومت بايد با قدرت 
ادامه پيدا كند. آن چيزي كه ما را به اين توفيق��ات رساند، استراتري 
مقاومت بود كه محصول سياست امام راح��ل است؛ لذا اين استراتژي 
بايد ادامه پيدا كند و ان شاءاهلل در اين رابطه در آينده اخبار بسيار خوبي 

خواهيم داشت. 
دبير ستاد حقوق بش��ر كشورمان در پايان گف��ت: توفيقات امريكا در 
اين تجاوز در عمل نه تقريباً بلكه دقيق��اً هيچ است. زدن پنج نقطه در 
سوريه اي كه االن چندين سال در جنگ است هنر نيست، بلكه هنر اين 
است كه داعش شكست خورد. داعشي كه پول هاي هنگفت عربستان 
و برخي كشور هاي ديگر و حمايت هاي وسيع برخي از كشور هاي غربي 

آن را به اينجا رساند، اما با اين حال شكست خورد. 

ستاد بازسازي عتبات طي 1۲سال گذشته در حوزه بازسازي 
حرمين ائمه اطهار موفقيت هاي ارزش�مندي داش�ته و طي 
چند سال گذش�ته هم تمام توان خود را روي بازسازي حرم 
امام علي )ع( و امامين عس�كريين )ع( معطوف كرده است. 
رئيس ستاد بازس�ازي عتبات عاليات با بيان اينكه ديگر در 
عتبات عاليات بازسازي نداريم به »جوان« گفت: از آنجايي 
كه حرم حضرت علي بس�يار كوچك بود، اولويت اول ما در 
نجف بنا گذاش�ته ش�د. امروز 300 هزار متر ب�ه فضاي حرم 
افزوده اي�م كه اي�ن كار در طول 1400 س�ال هي�چ وقت رخ 
نداده است، زيرا ما با يك توسعه ۲0 برابري روبه رو هستيم. 
حسن پالرك  با اشاره به اينكه سال 97 سال پاياني طرح صحن 
حضرت زه��را)س( است، اف��زود: اكنون ط��رح صحن حضرت 
زهرا)س( در حرم حضرت علي )ع( مراحل پاياني را طي مي كند 
و ما كمتر از ش��ش سال اين طرح را با بهترين معماري و مصالح 
ايجاد كرده ايم. در اربعين امسال هم قسمت هاي غير زيارتي را 
طوري بهره برداري مي كنيم كه زائران در آن قسمت ها مستقر 

شوند. 
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات گف��ت: اولويت سوم ما در 
حرم امامين جوادي��ن در كاظمين است كه عمليات آن اجرايي 
ش��ده است و دو شبس��تان به حرم اضافه كرديم ك��ه به عنوان 
شبستان هاي شرقي و غربي در باب قريش و باب المراد حرم كه 

هر كدام 6 هزار متر به حرم اضافه كرده اند، شامل مي شود. 
اين طرح فضاي حرم را تا چهار برابر توسعه مي دهد. طرح توسعه 
جامع حرم حض��رت صاحب الزمان و امام رض��ا)ع( را هم دنبال 
مي كنيم كه در اين طرح زمين هايي تملك ش��ده است و تا پنج 

سال آينده تمام مي شود. 
پالرك با تأكيد بر اينكه اولويت چهارم ما در سامرا و توسعه بيت 
حضرت ولي عصر )عج( است، افزود: در طول سال گذشته حرم 
امامين عسكريين، زائران محدودي داشت؛ به طوري كه در طول 
روز كمتر از 100 نفر زائر مي توانستيم در حرم ببينيم، اما امسال 
ديگر سامرا با انبوهي از جمعي��ت روبه رو است و مراحل تكميل 

حرم تمام و از قبل هم زيباتر شده است. 

رئيس ستاد بازسازي عتبات در خصوص برنامه هاي ستاد براي 
بازسازي حرم حضرت زينب )س( و حضرت رقيه)س( در سوريه 
افزود: بازسازي اين دو حرم در دستور كار است و از سال قبل هم 
برنامه هاي توسعه آنجا را برنامه ريزي كرده ايم. البته طرح توسعه 
آنجا با نظر توليت ش��رايط خاصي دارد؛ متول��ي حرم حضرت 
زينب)س( شخصي است و ما طرحي داريم تا آن را توسعه دهيم. 
حرم حضرت رقيه )س( در گذشته توسط ايرانيان كمي توسعه 
پيدا كرده است، چون اماكن اطراف حرم تاريخي است، در حال 

مذاكراتي با يونسكو هستيم. 
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات با بيان اينكه همه مصالح از 
جمله سنگ و سيمان از معادن درجه يك ايراني است، گفت: 10 
درصد از كل هزينه ها خارجي و بقيه آنها ايراني است. به منظور 
عمل به اقتص��اد مقاومت��ي، ۸0 درصد اقالم طرح ه��ا از طريق 
كارخانه هاي ايراني از جمله ذوب آهن و كارخانه كابل سازي ايران 
انجام شد. ما با اين تدبير همچنين توانستيم برخي كارخانه ها را 

كه در حال ورشكست شدن بودند، نجات دهيم. 

طرح جديد ب�ه دليل برخي 
مغايرت ه�اي قانون�ي در 
كميس�يون  كار  دس�تور 
تخصص�ي ش�هرداري هاي 
دي�وان عدال�ت اداري قرار 
گرفت�ه اس�ت و احتم�ال 
صدور دستور موقت توقف 
اج�راي آن ني�ز م�ي رود


