
دهمين نشست خبري س�خنگوي قوه قضائيه 
روزگذش�ته با آماره�اي خوش�حال كننده اي 
درب�اره كش�ف زمين خ�واري، كش�ف ف�رار 
ماليات�ي، بازپس گي�ري ام�وال بيت الم�ال 
ديگ�ر  و  فرخ�زاد  و  زنجان�ي  باب�ك  از 
مفس�دان اقتص�ادي به هم�راه رس�يدگي به 
مدي�ران مقص�ر در س�يل اخي�ر هم�راه بود. 
غالمحس��ين اس��ماعيلي، آم��ار جالب��ي درباره 
زنده كردن زمين خواري ها ارائ��ه كرد و گفت: »در 
سال 98 موفق شديم مس��احتي بالغ بر 178 هزار 
هكتار از اراضي تصرف ش��ده توسط زمين خواران 
را به س��ازمان هاي متولي زمين و مس��كن اعاده 
كنيم كه رقم تقريبي آنها بالغ بر 11هزار ميليارد 
ريال برآورد مي شود. در استان تهران در سال 98 تا 
امروز بالغ بر هزار هكتار از اراضي تصرف شده توسط 
زمين خواران و س��ودجويان را به نهادهاي متولي 
زمين و مسكن اعاده كرديم كه ارزش تقريبي آن 

بيش از 48هزار ميليارد ريال بوده است.«
 وصول 4برابري ماليات

اسماعيلي در ادامه به برخي پرونده هاي اقتصادي 
اشاره كرد و گفت: در حوزه فرار مالياتي در پنج ماه 
امسال موفق شديم با شناسايي  كس��اني كه فرار 

مالياتي داشتند و معرفي آن به سازمان امور مالياتي 
بيش از 4۲هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت نشده 
را وصول كرديم و 4هزار ميليارد تومان فرار مالياتي 
به بيت المال بازگشت كه اين رقم سال گذشته هزار 

ميليارد بود.
 از بابك زنجاني تا فرخزاد

س��خنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: ه��زار و 800 
ميليارد تومان از اموال داخل كشور بابك زنجاني، 
تحويل وزارت نفت شده است. در پرونده اميرمنصور 
آريا تاكنون ۶00ميليارد تومان جزاي نقدي واصل 
شده و هزار و 700 ميليارد تومان رد مال شده است. 
در پرونده فرخزاد، كارخانه ماشين سازي تبريز به 
ارزش ۶88ميليارد تومان به بيت المال بازگشت. در 
يكي از پرونده هاي مرتبط با بانك ايران زمين و بانك 
سينا، ۶00ميليارد تومان قبل از محاكمه متهم به 

بانك بازگردانده شد.
 بزرگ تري�ن بده�كار بانكي در آس�تانه 

محاكمه
س��خنگوي قوه قضائي��ه تصريح ك��رد: در پرونده 
ديگري كه هنوز به دادگاه نرفت��ه، بيش از ۳ هزار 
ميليارد تومان از اموال يكي از بزرگ ترين بدهكاران 
بانكي به دولت بازگردانده شد. در پرونده بيمارستان 

رضوي هم بيش از ۵0 مل��ك از زمين خواران پس 
گرفته ش��د كه ارزش اموال بيش از 800 ميليارد 

تومان است. 
او با اشاره به مشكل خصوصي سازي در كشور گفت: 
اين همه خصوصي س��ازي در كش��ور انجام شده 
است و رونقي در توليد مشاهده نكرديم بلكه روند 
خصوصي سازي و بيكارشدن كارگران غصه ديگري 
بود. به جاي اينكه شركت هاي خصوصي تعطيل 

شوند، حقوق كارگران ماه ها پرداخت نمي شد.
 پرداخت حقوق پس از ديدار رئيسي

اسماعيلي تصريح كرد: در يكي از سفرهاي استاني 
رئيس قوه قضائيه، آقاي رئيسي با كاركنان روغن 
جهان گفت وگو كردند و بع��د از اين ديدار يك ماه 
حقوق كارگران پرداخت ش��د و قرار است حقوق 

معوقه اين كارگران هم به زودي پرداخت شود.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين تأكيد كرد: رئيس 
قوه قضائيه بايد به موجب قانون صورت كامل اموال 
خود و خانواده اش را به دفت��ر مقام معظم رهبري 
اع��الم مي كرد كه اين كار توس��ط آقاي رئيس��ي 

انجام شد.
 ارقام درشت برخي وكال

سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به اين سؤال كه 

براس��اس قانون آيين دادرس��ي كيف��ري وكالي 
پرونده هاي مفاسد اقتصادي بايد با تأييد رئيس قوه 
قضائيه انتخاب شوند و اين تبصره باعث ايجاد رانت 
بين وكال شده هم گفت: قوه قضائيه با اصالح اين 
تبصره موافق است و در كميسيون قضايي مجلس 
هم اصالح اين ماده قانوني تصويب شده و در انتظار 

تصويب در صحن مجلس است.
اس��ماعيلي افزود: برخي از وكال ارقام درشتي در 
پرونده هاي اقتصادي مي گيرن��د و به قوه قضائيه 
ارتباط ن��دارد. بيش از هزار وكيل ب��راي كار روي 
پرونده هاي مفاس��د اقتصادي تأييد ش��ده اند و به 
اصحاب پرونده توصيه مي كنيم مبالغ بيش��تر از 

تعرفه پرداخت نكنند. 
 كيفرخواست جاسوسان استراليايي 

وي در رابطه با بازداشت س��ه استراليايي در ايران 
گفت: اصل خبر صحت دارد و دو پرونده تش��كيل 
و كيفرخواست آنها نيز صادر ش��ده است. يكي از 
پرونده ها داير بر عكسبرداري از مراكز نظامي توسط 
هلي شات مجهز به دوربين و پرونده دوم كه امنيتي 
است، داير بر جاسوس��ي اين افراد براي يك كشور 
ديگر است و دادگاه رأي نهايي آن را صادر مي كند.

 مقابله به مثل با كانادا
اسماعيلي در رابطه با تصرف اموال ايران توسط كانادا 
هم گفت: اقدام كانادا در م��ورد فروش اموال ايران 
مغاير حقوق بين الملل اس��ت. اين اقدام تروريسم 
دولتي اقتصادي اس��ت. به محض اين اقدام كشور 
كانادا، ما هم اقداماتي را انجام داديم و در وهله اول به 
دنبال آن هستيم كه جلوي اين كار را بگيريم كه اگر 
در اين زمينه موفق نشديم، قوه قضائيه با همكاري 

وزارت امور خارجه مقابله به مثل خواهد كرد.
س��خنگوي ق��وه قضائيه گف��ت: دس��تورالعمل 
تش��كيل پرونده ش��خصيت براي متهم��ان جزو 
دس��تورالعمل هاي جديد اس��ت. در مورد پرونده 
سحر خداياري از اصحاب رسانه درخواست دارم به 
وضعيت روحي اين خانواده هم توجه كنند، بنابراين  
به اين پرونده به گونه اي توجه نش��ود كه موجب 

ناراحتي خانواده داغدار اين فرد شويم. 
اسماعيلي در پاسخ به اين س��ؤال كه منظور خانم 
ابتكار از انتشار مطلبي در صفحه شخصي خود قبل از 
فوت سحر خداياري مبني بر اينكه )اميدواريم ديگر 
شاهد رخ دادن اين گونه رويه ها نباشيم( چيست؟ 

گفت: اين سؤال را بايد از خود ابتكار بپرسيد. 
 وداع با سراج

وي درنهايت از انتصاب حجت االسالم درويشيان به 
عنوان رئيس جديد سازمان بازرسي كل كشور خبر 
داد و گفت: ايشان ۲0 سال در بخش هاي مختلف 
سازمان بازرس��ي مديريت كرده و جايگزين آقاي 

سراج خواهند شد. 
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احمد اميرآبادي فراهاني: هزينه تهيه يك چادر كه در سال گذشته ۱00 تا 300 هزار تومان بوده، در حال حاضر به ۵00 تا يك ميليون و 300 هزار تومان 
رسيده است؛ يعني كاري كه رضاخان با كشف حجاب نتوانست انجام دهد، با گراني قيمت چادر در حال انجام است

حمله به حجاب کامل با گرانى !

18 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگشت
سخنگوي قوه قضائيه: با اقدامات قوه قضائيه ۶هزار ميليارد تومان بابت زمين خواري، 4هزار ميلياردتومان از ماليات، 1800 ميليارد تومان از زنجاني

 1۳00 ميليارد تومان از آريا، ۶88 ميليارد تومان از فرخزاد،  ۶00 ميليارد تومان از بانك ايران زمين و سينا، ۳هزار ميليارد تومان از بزرگ ترين بدهكار بانكي
 و 800 ميليارد تومان هم از بيمارستان رضوي، جمعاً بيش از 18 هزار ميليارد تومان به بيت المال بازگشت

ك�ه  حال�ي  در 

كبري فرشچي 
مانتوه�اي كوتاه   گزارش  2

جلو باز و حرير با 
قيمتي زير ۵0هزار تومان در حراجي هاي كنار 
خيابان و روي دست فروشندگان مترو خريد 
و فروش مي شود، براي خريد يك چادر مشكي 
مناس�ب بايد حداقل چي�زي ح�دود 300تا 
400هزار توم�ان هزينه كني�د! همين گراني 
چندبراب�ري قيمت چادر مش�كي خانم هاي 
محجبه را با چالش جدي مواجه كرده اس�ت؛ 
گراني چند برابري چادر مشكي صداي فعاالن 
فضاي مجازي را ه�م در آورده اس�ت. احمد 
اميرآبادي فراهاني در صفحه شخصي خود در 
توئيتر نوشت: »در حالي كه بازگشايي مدارس 
و دانش�گاه ها در پيش اس�ت، قيم�ت چادر 
مشكي افزايش يافته و هزينه تهيه يك چادر 
كه در سال گذشته ۱00 تا 300هزار تومان بوده، 
در حال حاضر به ۵00 تا يك ميليون و 300 هزار 
تومان رسيده  است. يعني كاري كه رضاخان با 
كشف حجاب نتوانس�ت انجام دهد با گراني 
قيم�ت چ�ادر در ح�ال انج�ام اس�ت.«

 هرچند نگاه هاي ماركسيستي و اقتصاد زير بناي 
فرهنگ و ايدئولوژي دانستن با انتقاداتي همراه 
اس��ت، اما نمي توان از تأثير مهم اقتصاد بر ساير 
مس��ائل از جمله مس��ائل فرهنگي چشم پوشي 
كرد. واقعيت اين است پوش��ش هايي مي توانند 
به عنوان پوش��ش عمومي در جامع��ه پذيرفته 
شوند كه متناسب با قدرت خريد اكثريت جامعه 
طراحي و قيمتگ��ذاري ش��ده اند و هنگامي كه 
پوشش��ي با توان مالي مردم همخواني نداش��ته 
باشد، هرقدر هم كه آنها در برابر فشار اقتصادي 

موجود مقاوم��ت و از اعتقاداتش��ان دفاع كنند، 
رفته رفته ممكن اس��ت آن پوش��ش الاقل براي 
بخشي از جامعه كه اعتقاداتشان به اندازه كافي 
براي مقاوم��ت در برابر چالش ه��اي اقتصادي 
محكم نيست، حذف و با پوش��ش هاي ارزان تر 
جايگزين ش��ود. به خص��وص اينكه هجمه هاي 
فرهنگي متعددي نيز موضوعاتي نظير  »حجاب« 
را دنبال مي كند، اما به نظر مي رسد در كنار اين 
هجمه هاي فرهنگي، گران��ي چندبرابري چادر 
مش��كي ضربه آخر را به بدنه اين پوشش مبتني 
بر باور بانوان كشورمان وارد كند. به گونه اي كه 
در آس��تانه س��ال جديد تحصيلي خانواده هايي 
كه ب��راي دختران دانش آموزش��ان مي خواهند 
چادر نو تهيه كنند با افزايش قيمتي سرسام آور 

روبه رو هستند. 

  ژل�ه و مرب�ا ارز دولتي مي گي�رد چادر 
مشكي نه !

با گشتي در بازار چادر مش��كي دستتان مي آيد 
كه يكي از متأثرتري��ن كاال ها از تورم يك س��اله 
اخير چادر مشكي اس��ت. اگر تا يك سال پيش با 
حدود 100 هزار تومان مي توانس��تيد يك قواره 
چادر مشكي مناسب تهيه كنيد، اين روزها براي 
تهيه همان چادر بايد حدود سه تا چهار برابر هزينه 
كنيد. هر چند ساير كاالها هم از اين تورم بي تأثير 
نبوده اند، اما چادر مشكي فرق مي كند و يك لباس 
عادي نيست. به خصوص با عنايت به هجمه هاي 
گس��ترده اي كه عليه اين پوش��ش اعتقادي در 
جامعه وجود دارد، انتظار مي رود تا پوششي كه به 
عنوان حجاب برتر شناخته مي شود مورد حمايت 
قرار بگيرد، اما اگر پاي صحبت هاي شاغالن صنف 

پوشاك اسالمي بنشينيد متوجه مي شويد كه نه 
فقط حمايتي در كار نيست بلكه پوشش برتر بانوان 

ايراني با بي مهري مسئوالن مواجه است. 
انجم��ن  مديرعام��ل  اس��داهلل س��ليماني، 
توليدكنندگان محصوالت حجاب درباره گراني 
چادر به »جوان« مي گويد:»9۳ درصد نياز كشور 
به چادر مشكي از واردات تأمين مي شود؛ وارداتي 
كه با ارز 11هزار و ۵00توماني انجام مي گيرد.«

به گفته وي، در فهرس��ت كاال هاي مورد حمايت 
دولت كه ارز دولتي مي گيرند، كاال هايي همچون 
مربا، ژله، كاله گيس يا غذاي سگ و گربه قرار دارد، 
اما مواد اوليه چادر مشكي در اين فهرست نيست. 
اين در حالي اس��ت كه كاال ها، كاال هايي خدماتي 
است. سليماني با اش��اره به واردات ۳00 ميليون 
دالر موز تصري��ح مي كند:»اين مي��زان موزي كه 
وارد مي شود 1۵ روزه خورده و تمام مي شود، اما در 
حوزه توليد كاالي حجاب و چادر مشكي در حال 

حاضر ۲0 تا ۲۵ هزار نفر مشغول كار هستند.«
اين توليدكننده كاالي حجاب معتقد است، چهار 
برابرشدن قيمت چادر مشكي بدين معناست كه 

خانم هاي محجبه ما جريمه مي دهند!
 گزينه هاي روي ميز 

حاال خانواده هاي مذهبي كشورمان براي انتخاب 
پوشش چند گزينه مقابل خود دارند؛ مانتوهاي 
جلوباز و بدون دكمه اي كه با قيمتي كمتر از ۵0 
هزار تومان مي ش��ود آنها را حتي از داخل مترو 
تهيه كرد و چادري كه ب��راي تهيه ارزان ترين و 
بي كيفيت ترين مدل هايش بايد باالي 1۵0هزار 
تومان هزينه كنند. در اين كارزار بايد ديد فرهنگ 
و اعتقادات مذهب��ي آن هم در ك��وران تهاجم 

فرهنگي امروزي تا كجا توان مقاومت دارد!

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. 
-----------------------------------------------------

 آذري جهرمي نوشت: شايد وقتش رسيده باشد كه به زودي »كل 
سرويس هاي ارزش افزوده« را براي هميشه تعطيل كنيم. دوستان ديگر 
به يقين رس��يده اند كه در مورد »حق الناس« هيچ خط قرمزي ندارم، 

مخصوصاً اگر از جيب مردم دزدي شود!
-----------------------------------------------------

 سادات ساجدي با انتش�ار اين عكس نوش�ت: او ايستاد پاي 
امام زمان خويش، عاشق ش��دند. دل به دلبر دادند. اليق پرواز شدند 
و پرستووار پركش��يدند. ش��هيد مدافع حرم »محمدحسن قاسمی« 
كارشناس بيهوشي و مسئول راه اندازي بيمارستان هاي ميداني سوريه 
بود، حين انتقال مجروحين به بيمارستان حلب در حمله تروريست هاي 

تكفيري به آمبوالنس، به شهادت رسيد. 
-----------------------------------------------------

 مسعود بربر با انتش�ار اين عكس نوشت: فعاالن محيط زيست 
مي گويند در س��كوت مسئوالن محيط زيس��ت، بيش از ۲هزار هكتار 
از بهترين نيزارها و درختچه هايي كه محل اس��تراحت و تخمگذاري 
پرندگان نادر پناهگاه حيات وحش ميانكاله بودند، دچار تخريب و تغيير 

كاربري شده اند. 
-----------------------------------------------------

 يك كاربر نوشت: از دختر جناب مهرعليزاده شنيديد كه در سن 
۳0 سالگي و با مدرك طراحي دوخت به  عنوان »دبير شوراي راهبردي 
گردشگري سالمت منطقه آزاد كيش« منصوب شد. حاال از پسران او 
ياسر و محمدعلي مهرعليزاده بش��نويد كه در قالب يك خيريه به نام 

»پيوند مهر« صاحب چند شركت و منصب هستند:
 مؤسسه خيريه پيوند مهر، مؤسس و س��رمايه گذار محسن مهرعليزاده، 
اعضاي هيئت مدي��ره محمدعلي و ياس��ر مهر عليزاده و ديگران... ياس��ر 
مهرعليزاده: هيئت مديره تجارت صنعت مرصوص. ياسر مهرعليزاده: رئيس 
هيئت مديره شركت طراح صنعت شاره. مؤسسه پيوند مهر: مدير شركت 
پاسارگاد تراكتور ارغوان. ياسر مهر عليزاده: هيئت مديره توسعه انرژي مهر 
سبا. محمدعلي مهر عليزاده: هيئت مديره و مديرعامل محتواپرداز پارسه 
ارائه دهنده خدمات زالوي ارزش افزوده. پيوند مهر: شركت فناوران اطالعات 
پيونده داده. پيوند مهر: شركت تحقيقات انرژي و محيط زيست شريف. پيوند 

مهر: شركت سبا مهر طاها. پيوند مهر: شركت پترو مهر سبا. 
-----------------------------------------------------

   بهن�ام تمجيدي با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش از 
بي توجهي به برخي پتانس�يل هاي مناطق مح�روم گاليه كرد 
و نوش�ت: اگر براي زير س��ازهاي گردش��گري و فرهنگ آن در كشور 
برنامه ريزي اصولي انجام شده بود امروز استان سيستان وبلوچستان به 
جاي درگيري با مشكل فقر و بيكاري مي توانست قطب طبيعت گردي در 
خاورميانه باشد. در رقابت با كشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس. استاني 

كه تنها امكان اتصال ايران از طريق مرز آبي با اقيانوس است. 
-----------------------------------------------------

  الميرا يزدانخواه با انتشار اين عكس از حيف و ميل ميوه ها 
انتقاد كرد و در اينستاگرامش نوشت: هيچ هم بد،  زشت و گدا بازي 
نيست كه ميوه هاي تكه شده بخريم. مانند زمان گذشته فرصت ميوه 
خوردن در خانه به اندازه كافي فراهم نيست و آن حجم ميوه هم شايد 
نه مي توان خريد و نه خريدش ضرورت دارد. ب��ه اين ترتيب مي  توان 
ميوه تازه خورد و مطمئن بود كه هي��چ چيز دور نخواهيم ريخت. يك 
زماني همين نصف و يك قاچ خريدن ميوه در اروپا را نشانه فقر و كمبود 
ميوه مي دانستند. حال آنكه اين موضوع امكان خريد براي همه را فراهم 
مي كند و مي توان مطمئن ش��د كه ميوه اي كه اين همه زحمت براي 

به عمل آمدنش كشيده شده درست و خوب مصرف مي شود.

 معاون كل وزارت بهداشت گفت: 40درصد تخت هاي بيمارستان هاي 
خصوصي به دليل انحص��ار در قيمت باال خالي اس��ت و م��ردم توان 

دسترسي به آنها را ندارند. 
 مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از ايمن سازي 
9 ميدان ميوه و تره بار خبر داد و گفت: ش��ش مركز عرضه محصوالت 

كشاورزي و موادغذايي در پاييز امسال احداث مي شود. 
 نايب رئيس انجمن آسيب شناسي ايران از برگزاري بيست و يكمين 
كنگره بين المللي آسيب شناسي و طب آزمايش��گاه در مهر خبر داد و 

گفت: فعاليت آزمايشگاه آنالين در فضاي مجازي مورد تأييد نيست. 
 سردار رحمان عليدوس��ت معاون مش��موالن و امور معافيت هاي 
سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي اظهار داشت: صدور مجوز خروج 
از كشور براي سربازان حين خدمت در صورت تأييد رده هاي نظارتي در 

اختيار فرماندهان آنان است. 
 رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اشاره به حذف ويزاي اربعين 
در راستاي تس��ريع در روند خدمات دهي به زوار و كاهش هزينه سفر 
اربعين گفت: امسال مهر كنترل مرزي گذرنامه زوار به منزله ويزا تلقي 

مي شود. 
 قائم مقام س��ازمان دانش آموزي با بيان اينكه سود چند ميلياردي 
اين س��ازمان از محل لباس هاي فرم دانش آموزي صحت ندارد، گفت: 
مدارس با تمام توليدكنندگاني كه در وزارت صنعت ثبت شده اند، كار 

مي كنند. 
 براساس اعالم سازمان پزش��كي قانوني در چهار ماهه نخست سال 
جاري سه هزار و 98۶ متقاضي سقط جنين درماني به مراكز پزشكي 
قانوني مراجعه كردند كه از اين تعداد دو هزار و 978 نفر واجد شرايط 

بودند و برايشان مجوز صادر شد. 
 سيد علي دهقان عضو ش��وراي پژوهشي مركز تحقيقات ايدز ايران 
با بيان اينكه مصرف داروهاي اين بيم��اران هيچ عوارضي براي مادر يا 
جنين ايجاد نخواهد كرد، گفت: با انجام اقدامات صحيح ميزان انتقال 

ويروس از مادر باردار به جنين صفر خواهد بود. 
  زهرا صدراعظم نوري رئيس كميس��يون س��المت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي ش��هر تهران از تقديم پيش��نهادي مبني بر 
نامگذاري يكي از خيابان ها يا بوستان هاي شهر به نام سردار بي بي مريم 

بختياري خبر داد. 

ترافيك مهرماه 
آزموني براي طرح هاي پولي شهرداري 

پيش بيني افزايش 40درصدي ترافيك مهرماهي از س�وي معاون 
حمل ونق�ل ترافي�ك نش�ان از آن دارد ك�ه اقدامات ش�هرداري 
در محدودكردن تردد وس�ايل نقليه در ش�هر نتوانس�ته اس�ت 
كارس�از باش�د. حاال ش�هرداري در نظ�ر دارد با بس�يج امكانات 
حمل ونقل ش�هري و كاهش س�ر فاصل�ه حركت مت�رو و با كمك 
پلي�س، غ�ول ترافي�ك مهرماه�ي را تح�ت كنت�رل درآورد. 
محسن پورس��يد آقايي كه به منظور تش��ريح اقدامات شهرداري در 
استقبال از مهر، نشس��ت خبري برگزار كرده بود با بيان اينكه با آغاز 
مهرماه ترافيك ش��هر حتي تا 40درصد افزايش مي يابد، تصريح كرد: 
بر همين اس��اس برنامه ريزي هاي زيادي در خصوص مهار ترافيك در 
مهرماه انجام شده است.  وي افزود: محدوديت برخي خودروهاي توزيع 
بار از جمله كاميونت ها را از ساعت ۶ تا 9 صبح داريم، به گونه اي كه اين 
خودروها حق تردد در ش��هر را ندارند و در هر نقطه اي از شهر كه ديده 

شوند ريمه خواهند شد و دوربين ها نيز آنها را رصد مي كنند. 
پورسيد آقايي در مورد شناورشدن ساعات كار ادارات بيان كرد: دو سال 
است كه پيشنهاد شهرداري در مورد شناورشدن ساعات كار در مهرماه 
به خصوص در هفته  ابتدايي تصويب مي ش��ود، اما پيشنهاد داديم كه 
براي امسال ساعت كار از ساعت 7 تا 9صبح شناور شده و در عصر نيز به 

متناسب تأخير صبحگاهي ساعت كار شناور شود. 
معاون ش��هردار ته��ران اف��زود: مع��اون اول رئيس جمه��ور در مورد 
شناورشدن س��اعت كار دستور مس��اعد داده، اما هنوز تصميم نهايي 
اخذ نشده است.  پورسيد آقايي با بيان اينكه تمام ظرفيت حمل و نقلي 
خود را براي پوشش آيين بازگشايي مدارس به كار خواهيم بست، گفت: 
براي اولين بار با تعمير اتوبوس ها، ميزان اتوبوس هاي متوقف شده به 
دليل نياز به تعمير به زير 10درصد رس��يده و اين در حالي اس��ت كه 
هميش��ه حدود ۲0درصد ناوگان به خصوص بي آر تي به دليل كمبود 
قطعات در صف تعمير قرار داش��ته اند، اما ح��اال ظرفيت 90 درصدي 

اتوبوس ها فعال هستند. 
وي با بيان اينكه امسال دو خط ۶ و 7 به مدار بهره برداري رسيده است 
و مي تواند نيازهاي ترافيكي مردم را رف��ع كند، افزود: خط ۶ از تربيت 
مدرس تا كوهس��ار تا پايان سال افتتاح خواهد ش��د و ايستگاه ميدان 

امام حسين )ع( نيز به زودي وارد مدار بهره برداري مي شود. 
وي با بيان اينكه سرفاصله حركت قطارهاي مترو در خط ۶ و 7 به زير 
10دقيقه رسيده است،  اظهار كرد: در خطوط يك، دو و چهار نيز پيش از 
اين سرفاصله را به كمتر از چهار دقيقه رسيده و در حال حاضر سرفاصله 

در خط ۳ هشت دقيقه است. 
همه تمهيدات در نظر گرفته شده را بايد آزموني دانست براي شهرداري 

در روان سازي ترافيك پايتخت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

4 هزار بسته لوازم التحرير 
هديه رهبري به فرزندان مدافعان حرم

مديرعامل بنياد احس�ان گفت: از سوي رهبر معظم انقالب 4هزار 
بس�ته لوازم التحرير به فرزن�دان مدافعان حرم هديه مي ش�ود. 
اميرحسين مدني، مديرعامل بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( درباره ارس��ال لوازم التحرير به مناطق محروم كش��ور اظهار 
داشت: امسال ۲۵0هزار بسته كامل لوازم التحرير ايراني � اسالمي كه 
از توليدكنندگان داخلي خريداري شده است، به مناطق محروم ارسال 
مي شود.  وي بيان داشت:  اين لوازم التحرير از 100 توليدكننده داخلي 

خريداري شده و ۲10شغل جديد را ايجاد كرده است. 
مدني گفت: ما به دنبال آن هستيم با مشاركت مردم تعداد بسته هاي 
لوازم التحرير به ۵00 هزارتا برسد و اين اقدام از اول مرداد تا 1۵ مهرماه 
ادامه دارد.  وي بيان داشت: بيش از ۵هزار جهادگر در پنج استان كشور 
از جمله تهران، خراسان، سيس��تان و بلوچستان و هرمزگان نسبت به 

جمع آوري لوازم  التحرير ايراني اقدام مي كنند. 
مديرعامل بنياد احسان با اش��اره به اينكه اين بسته هاي لوازم التحرير 
براي مناطق محروم كل كش��ور است، گفت: ش��هروندان مي توانند از 
طريق سامانه دنياي احس��ان ثبت نام و در جمع آوري و توزيع بسته ها 
مشاركت  كنند و تنها الزم است، قيد شود كه اين لوازم التحرير در كجا 
توزيع مي شود.  مدني خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اقدامات اين است، 
بايد كد ملي دانش آموزي كه لوازم التحرير دريافت كرده است را براي ما 
ارسال كنند.  وي بيان داشت: از سوي رهبر معظم انقالب نيز 4 هزار پك 

لوازم التحرير به فرزندان شهداي مدافعان حرم هديه مي شود. 
مديرعامل بنياد احس��ان گفت: مردم نيز مي توانند از طريق س��امانه 
#1۵*۳040* كمك ه��اي الزم را براي تأمين لوازم التحرير داش��ته 
باشند.  مدني گفت:مردم همچنين مي توانند با مراجعه به ادارات پست 

نيز به صورت رايگان كمك هاي خود را به مشق احسان اهدا كنند. 

معاون حم�ل و نق�ل اداره كل راه�داري و حمل 
و نق�ل جاده ه�اي اس�تان اي�الم از تعيي�ن نرخ 
جابه جايي زائ�ران در ايام اربعي�ن ۹۸ خبر داد. 
محمدحس��ني در ارتباط ب��ا تعيين ن��رخ مصوب 
جابه جايي مس��افر در مرز مهران اظهار داش��ت: به 
جهت كنترل و نظارت برجابه جايي مس��افر و عدم 
سوءاس��تفاده برخي رانن��دگان نرخ مص��وب براي 

مسافربران اربعين 98 تعيين شده است. 
معاون حمل و  نقل و پايانه هاي اس��تان ايالم گفت: 
نرخ مسير پايانه  مرزي تا مهران ۵ هزار تومان، پايانه 
مرزي مهران تا ايالم 14 هزار و ۵00 و پايانه مرزي 

مهران تا اهواز ۵4 هزار تومان تعيين شده است. 
حسني افزود: نرخ مس��ير پايانه مرز مهران تا تهران 
140هزار تومان، پايانه مرزي مهران تا انديمشك ۳8 

هزار تومان و پايانه مرزي تاكرمانشاه 4۵ هزار تومان 
تعيين و تمام مس��افربران موظف به رعايت اين نرخ 
نامه بوده و تخطي از آن تخلف محسوب و با متخلفان 
برخورد مي ش��ود.  وي تأكيد كرد: زائ��ران اربعين 
حسيني در صورت مش��اهده تخطي از اين نرخ نامه 
مي توانند با سامانه پليس 110 تماس تا به موضوع 

آنان رسيدگي شود. 

نرخ جابه جايي
 زائران ايام اربعين
 در مرز مهران

حامد عطائي| ميزان

اتوبوس فرسوده، ساعت تردد نامشخص
يك شهروند تهراني: وضعيت خدمات خط اتوبوسراني ميدان امام 
به پايانه بيهقي همچنان وخيم اس��ت و قباًل هم در اين س��تون گاليه 
كرده بوديم. اتوبوس ها همچنان فرسوده و ساعت تردد آنها هم بسيار 
بي نظم اس��ت كه اميدواريم كسي پيدا ش��ود و به اين وضعيت وخيم 

خاتمه دهد. 

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره ۸۸4۹۸440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.


