2

روزنامهصبحايران

شنبه  24اردیبهشت  13 1401شوال  14 1443می 2022

اخبار
حوادث ترافیکی عامل ساالنه بیش
از  ۱۷هزار کشته و بیش از  ۴۴هزار
معلول دائمی در کشور

رییس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سالمت
درحوادث و بالیا دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت
اجتماعی اعالم کرد :حوادث ترافیکی ،ساالنه بیش از
 ۱۷هزار کشته و بیش از  ۴۴هزار معلول دائمی برجای
میگذارد و متاسفانه در کنار آن ۵۳ ،مخاطره در ایران
شناسایی شده است که  ۱۳مخاطره اولویت دارند و
همه این حوادث سبب بیش از  ۷۵۰هزار مراجعه در
سال به نظام سالمت می شود.دکتر حمیدرضا خانکه
همزمان با هفته سالمت افزود :این درحالی است که
ساالنه عددی حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد تولید ناخالص
ملی کشورمان فقط برای حوادث هزینه میشود که
حجم زیادی از آن به حوادث ترافیکی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد :همواره نظام سالمت ،بار ناشی از
حوادث را تحمل می کند ،در حالی که سازمان های
متعددی در تامین ایمنی و امنیت باید مداخله کرده
و مدیریت جامع خطر حوادث و بالیا را تامین کنند،
اما بار اصلی بر دوش نظام سالمت است و در اسناد
بینالمللی از جمله سند «سندای» نیز وظیفه نظام
سالمت بسیار پررنگ دیده شده؛ بطوری که در این
سند ۳۳ ،بار بحث « سالمت « مطرح شده است.
رییس بورد تخصصی رشته سالمت در حوادث
و بالیا وزارت بهداشت تاکید کرد :نظام سالمت باید
در مقابل حوادث و بالیا ،تابآور و آماده باشد و به
همین علت ،طبق قانون دائمی مدیریت بحران کشور
که سال  ۱۳۹۸تدوین شده ،نظام سالمت باید سند
متناظری برای آمادگی ،پاسخ ،بازیابی و در نهایت
پیشگیری تدوین کند .وی افزود :باید این اسناد بزودی
تدوین و ارائه شوند و یکی از مهمترین ارکان این سند
میتواند تابآور کردن بیمارستانها به عنوان محور
اصلی تامین خدمات سالمتی باشد.
وی گفت :الزم است که به منظور تامین شعار
عدالت که شعار دولت انقالبی است ،در وهله اول ،به
توسعه خدمات بیمارستانی در سطح کشور و توسعه
خدمات پیشگیری ،تامین خدمات توانبخشی و
افزایش ایمنی در سطوح مختلف خصوصا در حمل
و نقل عمومی اهتمام داشته باشیم؛ چراکه هم اکنون
به ازای هر هزار نفر ،فقط  ۶/۱تخت در کشور داریم
و بیمارستان های ما اکثرا توزیع نامتقارن و ناعادالنه
ای دارند و از طرفی ،دارای عمر بسیار باالیی هستند.
خانکه افزود :در حال حاضر ،متاسفانه باالی ۹۰
درصد حمل و نقل در کشور ما ،جاده محور است؛ در
صورتی که این عدد در دنیا ،کمتر از  ۵۰درصد است
و بیشتر حمل و نقل عمومی در دیگر کشورها ،ریل
محور است .بنابراین ،باید این زیرساختها فراهم شود
تا سالمت و ایمنی مردم تامین شده و بتوانیم جامعهای
پربار با توسعه پایدار داشته باشیم.

ادامه روند کاهشی کرونا در ایران؛
بیماری هنوز تمام نشده است

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن
تاکید بر اینکه کرونا در کشور به روند کنترل کنندهای
رسیده است ،گفت :با وجود اینکه خیلی به شرایطمان
خوشبین و امیدوار هستم ،ولی حداقل نیاز است که
دو هفته این حالت آرامش طی شود تا نفس راحتی
بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است که رعایت
پروتکلها را کاهش دهیم.
دکتر مجید مختاری گفت :آمار بستری ،آی
سییو ،ابتال و مرگ و میر در شرایط کنترل شده است
و در روند خوبی از نظر بیماری قرار داریم .مقداری
نوسان داریم ،اما این نوسانات خطرناک و هشداردهنده
نیست .برخی میخواهند پاندمی را در کشورهای خود
پایان یافته اعالم کنند که این موضوع غلط است؛ زیرا
کشورها با یکدیگر در ارتباط هستند و اتمام پاندمی در
یک کشور نمیتواند اتمام پاندمی جهانی باشد.
وی افزود :اکنون داریم میبینیم که در چین
و برخی کشورهای دیگر تعداد موارد بیماری بسیار
زیاد است و به همین دلیل با وجود اینکه خیلی به
شرایطمان خوشبین و امیدوار هستم ولی حداقل
نیاز است که دو هفته این حالت آرامش طی شود
تا نفس راحتی بکشیم؛ به همین دلیل هنوز زود است
که رعایت پروتکلها را کاهش دهیم و زود است که
دچار عادی انگاری در شرایط جامعه شویم .او تاکید
کرد :رفتار ویروسهایی مثل کرونا و آنفلوآنزا غیرقابل
پیشبینی است .بیش از یکصدسال گذشته وقتی که
آنفلوآنزای اروپایی سراسر دنیا را گرفت ،بشر دچار
همین اشتباه شد و فکر کرد پاندمی تمام شده است؛
در صورتی که پس از آن غافلگیر شد و مرگ و میرهای
زیادی بعد از پایین آوردن سپرها در مقابل بیماری
رخ داد؛ پس نباید این اشتباه تکرار شود.وی درباره
علت عدم بروز موجهای بیماری پس از تعطیالت نوروز
علیرغم هشدارها نسبت به سفرها و دید و بازدیدهای
نوروزی ،تصریح کرد :چند سویه از امیکرون بروز کرده
است و این سویههای ترکیبی از  BA۱و BA۲
خوشبختانه با وجود این که سرایت پذیری بیشتری
دارند ،اما کشندگی بیشتری ندارد .به نظر میرسد
روندی که در کشورهای شبیه ایران میبینیم ،ایجاد
ایمنی زیاد در سطح جامعه است؛ یعنی تعداد زیادی از
مردم امیکرون را بسیار خفیف گرفتند و به نظر میرسد
ایمنی وسیعی ایجاد شده است.او تاکید کرد :از طرفی
فراموش نکنید که واکسیناسیون در ایران یکی از
موفقیتهای بزرگ بوده است و ایران جزو کشورهای
برتر واکسیناسیون است؛ پس ایجاد ایمنی عمومی
به واسطه ابتالی افراد به امیکرون و واکسیناسیون
را میتوان علت عدم افزایش آمار دانست .مختاری
درخصوص احتمال بروز موج هفتم کرونا در کشور،
تصریح کرد :پاسخ به این سوال بسیار سخت است.
در چین تعداد مبتالیان به طور غیر مترقبهای افزایش
یافته است .اگر قرار باشد با سویه جدیدی از کرونا
مواجه شویم که توانایی بیشتری داشته باشد ،شرایط
بد و غیر قابل پیشبینی خواهیم داشت؛ ولی اگر با
همین روند پیش رویم و گرفتار سویههای ترکیبی
نشویم ،به احتمال زیاد پیکهای بعدی وحشتناکی
نخواهیم داشت .وی در خاتمه بیان کرد :اکنون
سویههای دیگری که قرابت زیادی به امیکرون دارد
در کشورهای دیگری مشاهده شده است .به عنوان
مثال در شهر المبوردی ایتالیا اخیرا تعداد زیادی از این
موارد دیده شده است و حدود  ۳۵درصد مواردشان
از این سویه جدید است ،ولی این نوید بخش است
که این سویه بستری بیمارستانی و بخش آی سی
یو را افزایش نداده است .در سایر کشورها نیز زیر یک
درصد از این سوی ه نسبتا جدید گزارش شده است؛
پس در حال حاضر ایجاد شرایط هراس انگیز درست
نیست؛ زیرا امیدواریم اگر با این روند پیش رویم و
واکسیناسیون را با قدرت ادامه دهیم ،به احتمال زیاد
مشکلی نخواهیم داشت .خوشبختانه این سویهها به
واکسن حساس هستند و احتماال به آنتیبادیهای
امیکرونی هم حساس خواهند بود.
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شهردار تهران در پیشنشست مهرواره هوای نو عنوان کرد؛

تهران را کالنشهر الگوی جهان اسالم میدانیم

شهردار تهران گفت :تهران را کالنشهر الگوی
جهان اسالم میدانیم و در سطح شهر هر هیئتی کار
خوب و تأثیرگذار انجام دهد ما به عنوان پشتیبان در
حد توان خودمان آنها را یاری میکنیم.
علیرضا زاکانی در پیش نشست اختتامیه مهرواره
ملی هوای نو که در هتل الله برگزار شد ،اظهار داشت:
ما در تهران با تغییر رویکرد وارد شدهایم و رویکرد
جدید ما رویکرد انقالب اسالمی است که انسان را در
واقع خلیفه اهلل بر روی زمین میداند.وی افزود :در
جامعهای که انسان را اینگونه نمیبیند نگاه اقتصادی
مبنای امور است ولی با این رویکرد جدید انقالبی
مبنای اصلی فرهنگ بوده و هست .زاکانی بیان کرد:
قبلتر این نگاه اقتصادی به شهر آسیبهای زیادی
به شهر زده است و ما االن میخواهیم رویکرد شهر
را تغییر داده و نگاه تک بعدی به آن نداشته باشیم.
شهردار تهران گفت :تهران را کالنشهر الگوی
جهان اسالم میدانیم که برای رسیدن به آن باید این
تهران کنونی پوستاندازی کند .هم در هویت کالبدی
و معماری و هم در بحث معنوی برای نشاندادن یک
سبک زندگی ایرانی اسالمی به این تغییر نیاز دارد.
وی عنوان کرد :در هویت جدید به سمتی
میرویم که همه مجموعههای اثرگذار در آن سهیم
باشند و بالطبع نقش هیئتها در این رویکرد بسیار
ویژه و اثرگذار است که برنامههای ویژهای هم برای
آن داریم.
شهردار تهران با بیان اینکه در مدیریت

مشارکتیمان سطوح مختلفی را قرار دادهایم و یکی
از سطوح آن ایجاد قرارگاهی است که مسئولین
و متولیان یک امر را آنجا دور هم جمع کنیم تا با
کمک یکدیگر کار راه بیاندازیم گفت؛ یک سطح دیگر
استفاده از نخبگان و رفع نیازهای یک شهر با وجود
آنها است و در این بخش یک پیوستگی را داریم ایجاد
میکنیم که یک بخش آن حول مطالعات نظری است
که خروجی آن برای استفاده کل کشور میتواند باشد.
وی افزود :بخش دیگر کمک به کارکردهای
روزمره و نوآوریها برای ایجاد اثرات جدی در برنامهها

و مدیریت شهری است که بالتبع در این بخشها یکی
از موثرترینها همین مسئوالن و موثرین حوزه هیئت
است که میتوانند مثمر ثمر باشند .در سطح محلی
نیز ما یک همبستگی را بین مردم هیئات و مساجد
میخواهیم ایجاد کنیم و  ۵۲برنامه ذیل آن در محالت
اجرا کنیم .وی با اشاره به اینکه عالوه براینکه از حضور
هیئتها در تأثیرگذاری در شهر تهران استقبال
میکند از آنها میخواهد که به کمک شهرداری بیایند
ادامه داد :ما در سه سطح میتوانیم همکاریهایمان
را بیشتر کنیم که یکی از آنها بحث نیازها است که

دوستان حاضر در جامعه هیئت در بحث نیازسنجی
میتوانند ما را کمک کنند .شما بزرگواران قطعاً با
حضورتان در شهر و تماس مستقیم با شهروندان
این نیازها را بیشتر احساس میکنید .در مورد بعدی
میتوانیم به عنوان همکار کار مشترک تعریف کنیم و
کارها را پیش ببریم.
زاکانی تصریح کرد :هدف ما این است شهرداری
را از یک نهاد خدمتگذار صرف به یک نهاد خدمتگذار
فرهنگی اجتماعی تبدیل کنیم که قطعاً هیئات به
عنوان همکار میتوانند کمککننده این موضوع باشند.
سطح بعدی سطح پشتیبانی است و ما همین جا
اعالم میکنیم که قطعاً در سطح شهر هر هیئتی کار
خوب و تأثیرگذار انجام دهد ما به عنوان پشتیبان در
حد توان خودمان آنها را یاری میکنیم.
زاکانی در ادامه با هیئتی خواندن خود و اینکه
خودش را از خانواده هیئت میداند افزود :جامعه نیاز
به یک حیات اجتماعی دارد که در آن قطعاً نقش
هییتها خیلی پر رنگ است.هیئتها میتوانند منتقل
کننده تجربهای ساختارمند برای انقالب اسالمی
باشند .از آنجا که ما جامعهای ایستا نیست و یک
جامعه محرک و پویا است هیئتها به عنوان یک
مجموعه پویا در حرکت رو به جلوی این جامعه نقش
بسزایی دارند .از طرفی در جنگ ترکیبی جدید و در
عرصههای جدید جهاد عالوه بر عرصه جهاد خدمت
هیئتها سردمدار جهاد تببین و نقشآفرین در جهاد
خدمت و منشأ خدمت برای انقالب اسالمی هستند

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق :قاچاق روغن بیشتر از آرد است

قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود  ۱۷تا  ۱۸میلیارد
دالر رسیده است

مویدی خرم آبادی بیان داشت :تا قبل از سال  ۹۰حدود ۲۵
میلیارد دالر قاچاق ورودی داشتیم که با تمهیدات خوب نظام ،قاچاق
ورودی به  ۱۲.۵دالر رسید ،اما بعد از تحریمها و تشدید آن در سال
 ۹۷بحث قاچاق معکوس به وجود آمد که حدود  ۵.۵میلیارد دالر
است ،بنابراین میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود  ۱۷تا

دیگر چیزی به نام قاچاق در جنوب کشور نخواهیم داشت

ساماندهی کوله بری

وی افزود :در ادامه در خصوص کوله بری هم رئیس جمهور
دستور دادهاند و طرح مربوطه آماده شده است و در آینده نزدیک
در دولت مطرح میشود و با توجه به نگاهی که رئیس جمهوری
به مرزنشینان دارند این طرح میتواند دستاورد خوبی برای مردم
مرزنشین داشته باشد و با این طرحها به حق و حقوق خود نائل
خواهند شد .یک طرح کام ً
ال دقیق کارشناسی است و مبادی رسمی ما
کنترل میشود و لذا از طریق این مبادی مرزنشینان بر اساس نیازی
که وزارت صمت اعالم میکند ،به تجارت خود میپردازند.
مویدی خرم آبادی بیان داشت :بر اساس این طرح در حوزه
کشورهای خلیج فارس حدود  ۳میلیارد دالر امکان واردات خواهد
بود و برای مرزهای غربی نیز این رقم به زودی مشخص خواهد شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :دنیا
امروز با شرایط جدیدی به ویژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو
هم این موضوع را اعالم کرده است.

وی افزود :بحث کرونا ،خشکسالی و جنگ روسیه و اکراین بر
این مسائل اثرگذار داشته و در منطقه ما نیز شرایط به گونهای است
که بخشی از سرمایه ما به تاراج میرود .وقتی ارز  ۴۲۰۰تومانی در
سال  ۹۷در کشور برای واردات رقم خورد همان زمان در مورد تشدید
قاچاق با وجود این ارز مساله را بیان کردیم .امروز در شرایطی هستیم
که دنیا با وضع جدیدی مواجه است و لذا راهی به جز این نداریم که
اقتصاد بیمار را جراحی کنیم و اگر غیر از این باشد هر روز شاهد از
بین رفتن سرمایه خواهیم بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت :با
وجود اختصاص ارز ترجیحی شاید حتی حدود  ۳۰درصداز کاالهای
وارداتی با ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسید یا در خارج از شبکه
توزیع و یا احتکار و بخشی نیز قاچاق میشد ،لذا در مقطع فعلی برای
حفظ سرمایه ملی و ارائه خدمات بهتر باید ارز ترجیحی را هر چه
سریعتر حذف کنیم و در عین حال رصد باید بیشتر شود.
وی افزود :سامانههای مبارزه با قاچاق کاال و ارز اولویتهای ستاد
بوده است و امروز این سامانهها بستر بسیار خوبی برای رصد کاال
فراهم آورده است و امروز نتیجه اقدامات ستاد در بحث سامانهها
مشخص است و میتواند ابزاری برای توزیع کاال باشد.
مویدی خرم آبادی اظهار داشت :در بحث خروج آرد از کشور،
میزان حداقل است ،اما در بحث خروج روغن این میزان بیشتر بوده
است.

در نامه دارابی به نمایندگان مجلس مطرح شد؛

استرداد اشیای تاریخی ایران تحتالشعاع طرح مجلس

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی ،در نامهای به نمایندگان مجلس۸ ،
اشکال و ایراد را نسبت به طرح استفاده بهینه از
اشیای باستانی و گنج ها ،مطرح کرد.
در متن نامه علی دارابی آمده است :معاونت
میراث فرهنگی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی که همواره حامی و پشتیبان میراثفرهنگی
بوده و هستند ،در خصوص طرح ارائه شده بر این باور
است که اشکاالت و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان
پشتوانه کارشناسی ،علمی و تخصصی است و نگرانی و
بیمهای زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اهم اشکاالت و ایرادات وارده عبارت است از:
 .١این طرح بعد معناشناسانه ،عبرت اندوزی و
هویتی میراثفرهنگی را به امری مادی و اقتصادی
تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه
در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
 .٢این طرح ناقض کنوانسیونهای جهانی

خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها
بوده است .به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠
یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر الزم
برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و
انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران
در سال  ١٣٥٣به آن ملحق شده است.
 .٣احکامی که دادگاههای بین المللی جهت
استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر
خواهند کرد ،تحتالشعاع این موضوع قرار خواهد
گرفت.
 .٤با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین
و مقررات حفاظت از آثار ،وضع و شرایط مناسبی
داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را
منع میکند ،این طرح ناقض چندین قانون مصوب
مجلسهای سده گذشته مانند قانون حفظ آثار
ملی مصوب  ،١٣٠٩قانون حفاریهای غیر مجاز
و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و

آثار تاریخی مصوب  ١٣٥٨و یا مواد -٥٦٢-٥٦١
 ٥٦٣قانون مجازات اسالمی مصوب  ١٣٧٥مجلس
شورای اسالمی است.
 .٥به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز،
با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری
غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به
علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی
مانند محل کشف ،نوع الیه و امثالهم ،حتی پس
از کشف نیز ارزش باالیی نخواهند داشت چرا که
موزههای ایرانی و خارجی ،آثار فاقد شناسنامه را به
نمایش نخواهند گذاشت.
 .٦به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمنها
و نهادهای علمی و تخصصی ،این طرح همسو با
اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و
ارزشهای فرهنگی نمیباشد و در سایر کشورهای
مترقی در امر حفاظت ،مسبوق به سابق نبوده است.
 .٧ممکن است مطرح شود که حفاریها و

خرید و فروش غیر مجاز آثار ،یک واقعیت است که
نمیتوان منکر شد .در پاسخ به این ادعا ،در مورد
قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد.
اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران ،دولت آن را
آزاد کند میتواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
 .٨بیشک راهکار جلوگیری از چنین رویهای
تأسی به اصل  ٨٣قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران است که تأکید دارد تالشها میبایست در
جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و
نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین
در دستور کار قرار گیرد و حمایتهای جدی
در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث
فرهنگی و ارتقای جایگاه باستانشناسی در کشور
صورت پذیرد.
بر این اساس انتظار میرود نمایندگان امضا
کننده طرح ،با انصراف از طرح مذکور ،نگرانی و بیم
را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در هفتمین قرارگاه اقتصادی منطقه یک:

پاداش دو ماهه آخر سال  ۱۴۰۰کلیه مناطق شهرداری تهران واریز می شود
مدیریت شهری تهران با واریز پاداش دو ماهه درآمدی آخر سال
 ۱۴۰۰کلیه مناطق شهر تهران طی چند روز آتی ،اولین دوره ای است
که پاداش  ۱۲ماه را در سال پرداخت کرده است.
به گزارش امتیاز؛ ابوالفضل فالح معاون مالی و اقتصاد
شهری شهرداری تهران در هفتمین قرارگاه اقتصادی شهرداری
منطقه یک که با حضور مدیران این معاونت ،حمیدرضا حاجوی
شهردار ،معاونین ،شهرداران نواحی ده گانه منطقه یک برگزار شد
با بیان خبر فوق اظهار داشت :منطقه یک دومین سهم درآمدی
شهر تهران را به خود اختصاص داده است و فاصله اش با سایر
مناطق زیاد است و امسال نیز توانست درآمد منطقه را وصول
کند که  ۸۵درصد این درآمد در  ۵۰روز اخیر حاصل شد که از
تالش شهردار منطقه و همکاران در راستای رسیدن به این وصول
درآمدی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
وی با اشاره به واگذار کردن اختیار تشکیل هیات ارزیابی امالک
به مناطق گفت :هیات ارزیابی امالک با هدف تعیین تکلیف امالک
داخل طرح های بازگشایی معابر ،تملک ،فروش و اجاره به مناطق داده
می شود تا مستقل عمل کنند.
فالح مولدسازی دارایی هارا اقدام دیگری دانست و آن را مستلزم

ثبت ،ضبط ،شناسنامه و سند دار شدن امالک عنوان کرد و افزود:
بحث تهاتر ملک با پیمانکار در فضای بورس به انجام خواهد رسید و
مناطق می توانند امالک سند دار را ارایه دهند تا بخشی از مشکالت
مالی حل شود.
وی با تاکید به جلب مشارکت سرمایه گذاران در پروژه های
شهری گفت :در این راستا اداره مشارکت ها در مناطق مصوبه گرفته
تا بخشی از وظایف سازمان مشارکتها در مناطق اجرا شود و سازمان
جنبه حمایتی داشته باشد و  ۷۰تا  ۸۰درصد حوزه جذب سرمایه
گذار بر عهده مناطق باشد.
شهردار منطقه یک نیز به عملکرد قرارگاه اقتصادی اشاره کرد
و گفت :در این قرارگاه پالک به پالک موارد با حضور شهردار ناحیه،
مدیر شهرسازی ،مالی و مودی بررسی و تصمیم گیری می شود که
یکی از این موارد  ۳پالک ثبتی در منطقه یک است که متعلق به دو
نفر بوده و  ۴هزار میلیارد تومان بدهی به شهرداری دارند.
وی افزود :شهرداری همه تالش و اهتمام خود را به کار می گیرد
تا پول بیت المال دست کسی نباشد و اضافه هم از کسی گرفته نشود
و با احقاق حقوق شهر تا کنون  ۷۰۰میلیارد تومان را به بیت المال
برگردانده است.

همزمان با گرامیداشت هفته سالمت،
مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز
با همکاری اداره سالمت معاونت اجتماعی و
فرهنگی ،جشنواره «نه به فست فود» را با هدف
ترویج تغذیه سالم برگزار می کند.
به گزارش امتیاز ،مهدی هدایت شهردار
منطقه با اعالم این خبر افزود :داشتن رژیم
غذایی مفید و تغذیه سالم یکی از مهم ترین
و تاثیر گذارترین عوامل در سالمت بدن انسان
است که با رعایت آن و اصالح عادات غذایی
نامناسب می توان از بروز بسیاری از بیماری ها
پیشگیری و سالمت بدن را تضمین کرد.
او در تکمیل این خبر افزود :شهروندان
فعال و مشارکت جو در زمینه حفظ و نگهداری
گل و گیاه و فضای سبز در این جشنواره با آماده
کردن غذاها براساس ارزش غذایی ،سالم بودن،
سفره آرایی ،استفاده از مواد ارگانیک و گیاهی،
استفاده به اندازه از نمک و روغن و سایر موارد با
یکدیگر رقابت می کنند.
در پایان این جشنواره براساس معیارهای
سالمت غذایی ،از  5نفر از برگزیدگان با اهدای
جایزه تقدیر خواهد شد.
براساس این گزارش عالقه مندان به
شرکت در این مسابقه می توانند روز شنبه 24
اردیبهشت ماه ساعت  11:00صبح در مرکز
تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز به نشانی
خیابان شهید زلفی ،داخل بوستان شریعتی
حضور بهم رسانند.

بیش از  50درصد کولبران دارای
مدارک باالی لیسانس هستند

 ۱۸میلیارد دالر رسیده است.
وی با اشاره به واردات پوشاک قاچاق به کشور گفت :در مورد
پوشاک در سالهای گذشته به واردات به صورت نسبی وابستگی
داشتیم اما در چند سال گذشته تولید پوشاک کشور به سطحی
رسیده که صادرات باعث افتخار است و این نشان میدهد که در
مهار ورود پوشاک توفیقات قابل توجهی داشتهایم و در زمینه تولید
بنگاهها نیز تالشهای مضاعفی شده است و اگر چه قب ً
ال نزدیک ۲.۵
تا  ۳میلیارد دالر واردات پوشاک قاچاق داشتیم ،اکنون به کمتر از یک
میلیارد دالر واردات پوشاک قاچاق رسیده است.

مویدی خرم آبادی با اشاره به طرح ساماندهی مرزی ،گفت :این
طرح اخیرا ً تصویب شده و در آینده نزدیک آئین نامه آن ابالغ میشود
و لذا در جنوب کشور دیگر چیزی به نام قاچاق با اشکالی که در
گذشته داشتیم ،دیگر نخواهیم داشت .یعنی رویههایی که در گذشته
بعضاً باعث قاچاق میشد در آینده ساماندهی میشود و بر اساس نیاز
کشور واردات انجام میشود و حاصل آن هم به نفع مرزنشینان و
ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا صد در اختیار مرزنشینان است.

رقابت شهروندان منطقه  19در
جشنواره غذایی«نه به فست فود»

نماینده کرمانشاه:

حجم کل قاچاق کاال؛  ۱۸میلیارد دالر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق روغن بیشتر از
آرد است ،گفت :قاچاق ورودی و خروجی کشور به حدود  ۱۷تا ۱۸
میلیارد دالر رسیده است.
علی مویدی خرم آبادی گفت :ارز ترجیحی در کشور ما یکی
از عوامل اصلی شکلگیری قاچاق معکوس در کشور است .دادن ارز
ترجیحی به واردات مواد اولیه کاالهای اساسی در واقع باعث شده بود
که قیمت عرضه کاالهای اساسی در کشور ما به پایینترین رقم برسد
و به لحاظ شرایطی که در کشورهای همجوار وجود دارد ،متأسفانه
این تفاوت قیمت کاالهای اساسی در داخل و خارج از کشور زمینه
را فراهم آورده بود تا بخشی از کاالهای اساسی به کشورهای همجوار
قاچاق شود.
وی افزود :بنابراین با وجود تمهیدات فراوان و تالش مضاعف همه
دستگاهها این موضوع باعث شده بود که بخشی از سرمایههای مردم
در این حوزه به تاراج برود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :متأسفانه با وجود
تمام اقدامات انجام شده این بستر همچنان برای خروج کاالهای
اساسی به خارج از کشور فراهم است؛ به عنوان مثال یک بطری
روغنی که در کشور ما به قیمت  ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان عرضه میشد،
در کشور پاکستان به قیمت  ۱۵۰هزار تومان به فروش میرسید و ما
شاهد بودیم که برخی افراد نیازمند با فروش فقط  ۱۰لیتر روغن در
خارج از مرزها مبلغی را کسب میکردند.
وی اظهار داشت :اگر همه مرزها نیز کنترل شود ،حجم کار
آن قدر زیاد بود که باز هم بخشی از این کاالها قاچاق میشد و باید
گفت که اختصاص ارز ترجیحی باعث شده بود تا کار قاچاقچیان
تشدید شود.

خبر کوتاه

حاجوی خاطر نشان کرد :اطلس مشارکتی منطقه یک نیز
تشکیل شده و هر سرمایه گذار می تواند با مراجعه به این اطلس
در حوزه های ورزشی ،درمانی ،گردشگری و ...سرمایه گذاری کند.
او یکی از مشکالت پروژه های مشارکتی را مشخص نبودن
پارکینگ های سهم منطقه عنوان کرد و گفت :سه پروژه مشارکتی در
منطقه یک داریم که بزرگترین آن پروژه گلچین است در این پروژه
ها پارکینگ های سهم منطقه مشخص نشده و همین امر باعث می
شود مشکالتی در هزینه ها با مشارکت کننده به وجود آید که اگر
پارکینگ عمومی به اختصاصی تغییر کند هم در قیمت کارشناسی هر
پارکینگ موثر است و هم می توان به دیگری واگذار کرد.
شهردار منطقه یک جابه جایی زمین مرکز تخلیه زباله اوشان را
مطالبه منطقه از مرکز عنوان کرد و گفت :محلی در بوستان یاس در
نظر گرفته شده که با مساعدت شهرداری تهران می توان این مرکز را
از داخل بافت شهری به بیرون منتقل کرد.
وی همچنین تملک  ۷پالک باقی مانده در ضلع جنوب امامزاده
صالح(ع) را درخواست دیگری دانست و گفت ۶ :هزار متر مربع در این
محدوده تملک شده که با تملک  ۷پالک باقی مانده یک قواره بزرگ
شهری در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

کرمپور نماینده کرمانشاه در شورای عالی
استانها گفت :بیش از  50درصد کولبران دارای
مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند .کولبری
که فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل
تلویزیون ال.سی.دی در مرز کشته شد .آیا اگر
این افراد مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند
جان شان را به خطر بیندازند؟
نماینده کرمانشاه در شورای عالی استانها
با اشاره به اینکه دیدن زنان و مردان کهنسالی
که برای هزینههای زندگیشان مجبور به کولبری
میشوند ،دردناک است ،گفت 10 :درصد زنان
مناطق پاوه ،اورامان و مریوان کولبرند که تازه
بیشترشان نیز سرپرست خانوارند .این شغل
حتی برای مردان هم طاقت فرسا است چه رسد
به زنان.
قباد کرمپور اظهار داشت :قرار بود برای
شرایط سخت و نابسامان کولبران در مجلس
تصمیمانی گرفته شود که متاسفانه این اتفاق
نیفتاد و ما هر روز شاهد اتفاقات تلخی برای این
قشر زحمت کش در این راه پر از خطر هستیم
که در مواردی منجر به کشته شدن آنها میشود.
کرمپور عنوان کرد :برای در امان بودن جان
کولبران به نظرم باید مرز را کامل ببندند و تمام
منطقه مرزی را سیم خاردار بکشند و در عوض
یک بازارچه مرزی مانند مرز قصرشیرین ایجاد
کنند تا جوانان وقتی برای حمل تلویزیون یا
کولری به آن سوی مرز می روند کشته نشوند.
تعدادی از کولبرانی که در مناطق مرزی کشته
شدهاند به خاطر حمل تلویزیون بوده است.
نماینده کرمانشاه در شورای عالی استان ها
ادامه داد :بیشترین کولبری در شهرستان مرزی
پاوه انجام می شود آن هم به دلیل بیکاری مردم
منطقه است .در این شهرستان مرزی هیچگونه
شغل و منبع درآمدی وجود ندارد .اهالی آنجا
از روی ناچاری در کوهها و تپه های سخت
گذر انگور کاشتهاند .عدهای نیز روی پشت بام
خانههایشان در تایر تراکتور خاک ریخته و
گوجه و توت فرنگی کاشتهاند که بتوانند تا مدتی
مخارج زندگیشان را با این کار تامین کنند.
وی گفت :بارها از آنها سئوال کرده ام که
کاشت انگور در مناطق سخت گذر چقدر برایتان
درآمد دارد که مردم دیگر مناطق کرمانشاه
با وجود باغداری هم سود چندانی عایدشان
نمیشود؟ گفتند سالی  10میلیون تومان،
واقعا با سالی  10میلیون تومان با پنج سر عائله
میتوان زندگی کرد؟
عضو شورای عالی استانها مدعی شد :بیش
از  50درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و
فوق لیسانس هستند .کولبری که فوق لیسانس
ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون ال.سی.
دی در مرز کشته شد .آیا اگر این افراد مشکل
معیشتی نداشته باشند حاضرند جان شان را به
خطر بیندازند؟
نماینده کرمانشاه در شورای عالی استانها
با بیان اینکه  10درصد زنان مناطق پاوه ،اورامان
و مریوان کولبرند ،افزود :چندی پیش یکی از
مسئوالن شهر پاوه گفت این شغل برای بانوان
ناپسند است  ،بله ناپسند است اما آیا برایشان
اشتغالزایی کردهاید یا ماهانه تنها  100هزار
تومان به حسابشان واریز کردهاید تا از کولبری
دست بکشند .کولبران در این شرایط سخت
اقتصادی مردم چه کار کنند.
وی تصریح کرد :بارها زنان کولبر مناطق
مرزی پاوه با من درد دل کرده و گفتهاند اگر
ماهی فقط  2میلیون تومان درآمد داشته باشند
خوشبخت زندگی می کنند.
عضو شورای عالی استان ها ادامه داد :اگر
مسئوالن کولبری را شغل نمی دانند چرا می گویند
این افراد بیمه شوند .بیمه کردن این افراد یعنی
اینکه به کارشان ادامه بدهند و نماینده پاوه در
مجلس و امام جمعه این شهرستان بارها با بیمه
شدن کولبران مخالفت کردهاند .زیرا با بیمه کردن
این افراد یعنی اینکه کولبری شغل است .اگر شغل
است پس چرا به سمت آنها شلیک میشود .همین
سال گذشته چندین کولبر بر اثر سرما کشته شدند
و یک هفته طول کشید که پیکر بی جان آنها را از
کوه پایین آوردند .کرمپور افزود :نباید افرادی که
اسلحه و مشروبات الکلی از مرز وارد میکنند و
قاچاقبرند را با کولبرانی که لوازم برقی از مرز وارد
میکنند ،اشتباه گرفت.

