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فرماندار شهرستان دماوند :

تامین برق و بهداشت عشایر در اولویت است

فرمانــدار شهرســتان دماونــد گفــت :نیــاز اصلــی عشــایر
منطقــه ییالقــی دشــت الر تامیــن بــرق و بهداشــت اســت
کــه در اولویــت برنامــه هــای ســال جــاری قــرار دارد.
بــه گــزارش ایرنــا از دماونــد ،مجیــد صفــری در گفــت و گــو
بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه بازدیــد از منطقــه ییالقــی عشــایر
دشــت الر ،اظهــار داشــت :در بازدیــدی کــه از ایــن منطقــه
صــورت گرفــت ،مشــکالت و مطالبــات عشــایر بررســی شــد
کــه مقــرر شــد از محــل اعتبــارات ارزش افــزوده و فرمانداری،
ســه نیــاز اصلــی عشــایر منطقــه همچــون احــداث ســرویس
بهداشــتی و حمــام خورشــیدی مناســب بــا هــدف تأمیــن
بهداشــت عشــایر و همچنیــن روشــنایی منطقــه توســط
ســامانه خورشــیدی در ســال جــاری اجرایــی شــود.

وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان دماونــد ۲۶۰
خانــوار عشــایر مقیــم فعــال دارد ،تأمیــن همــه مطالبــات
آنــان در مــدت زمــان کوتــاه مقــدور نیســت و بــا وجــود آنکــه
هنــوز میــزان اعتبــار شهرســتان در ســال جــاری مشــخص
نشــده ،بــا توجــه بــه ذخیــره اعتبــاری ،بــر اســاس اولویــت
منطقــه ییالقــی الر خدمــات رســانی انجــام میشــود.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت
گرفتــه در ســال گذشــته ،تصریــح کــرد :در ســال گذشــته
 ۳۰۰کیلومتــر مرمــت و بازســازی راه عشــایری مناطــق الر
و میــان کــوه دریاچــه تــار و همچنیــن مناطــق تیــزآب،
آینــه ورزان و گل رودبــار ،احــداث و بهســازی تعــدادی از
ســرویسهای بهداشــتی و دایــر نمــودن فروشــگاه عشــایر در
مجمــوع بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۵۰۰میلیــون تومــان انجــام
شــده اســت.
صفــری اضافــه کــرد :بــه همــت فرمانــداری و اداره کل امــور

عشــایر اســتان تهــران در ســال جــاری نســبت بــه تهیــه
حــدود  ۸۰عــدد آبشــخور ۳۰ ،عــدد ســرویس بهداشــتی۶ ،
مــورد حمــام خورشــیدی ،نصــب پنــل خورشــیدی و آغــاز
توزیــع ســیلندر گاز توســط امــور عشــایر شهرســتان اقــدام
خواهــد شــد.
فرمانــدار شهرســتان دماونــد در خصــوص تــردد ایلهــای
عشــایر و دامهــای آنــان از ســطح شــهر نیــز گفــت :ایــل
راههــا در شــهرها و روســتاها از گذشــته مشــخص شــده
اســت کــه امســال نیــز در راســتای رونــق تولیــد و اشــتغال
عشــایر و از ســوی دیگــر موضوعــات امنیتــی ،تمهیــدات الزم
جهــت تــردد آنــان از مســیرهای گذشــته فراهــم شــد کــه
گرچــه محدودیتهایــی در شــهر ایجــاد نمــود؛ همچنیــن
مقــرر شــد بــا کمــک ســایر نهادهــا پلهــای روگــذر و
زیرگــذری تهیــه شــود تــا احشــام مســیر تــردد مناســب
داشــته باشــند.

فرمانده کل سپاه:

در حوزه نظامی کام ًال راه را بر دشمن بسته و موازنه را معکوس کردهایم
فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا مکلــف بــه فرمــول
ســازی غلبــه بــر دشــمن در همــه ســناریوها هســتیم ،گفــت:
امــروز قــدرت جهانــی مــا معتبــر ،شــناخته شــده و دارای
ظرفیــت بازدارندگــی فوقالعــادهای اســت و در صحنــه واقعــی
توانســتیم هیمنــه ســاختگی و تصنعــی آمریــکا را کــه در فضــای
روانــی دنیــا بــه وجــود آمــده بــود ،بشــکنیم.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ســپاه نیــوز ،ســردار سرلشــکر
پاســدار حســین ســامی فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی در جمــع مســئولین و کارکنــان قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء (ص) بــا بیــان اینکــه قــرارگاه ایفاگــر نقــش
مهمــی در جنــگ ارادههــا در عرصــه نبــرد اقتصــادی بــا دشــمن
اســت ،گفــت :در شــرایط خطیــر و سرنوشتســاز کنونــی،
قــرارگاه نقــاط افتخــار ،عــزت ،ســربلندی و امیــد بســیاری را
بــرای ملــت ایــران روشــن و در قلــب و ذهــن دشــمنان ناامیــدی

ایجــاد کــرده اســت .وی بــا اشــاره بــه نقــش آفرینــی قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــاء(ص) در بحرانهــای مختلــف ،اظهــار
کــرد :در شــرایط ســخت و بحرانهــای طبیعــی از قبیــل زلزلــه
و ســیل کــه در نقــاط مختلــف کشــور بــه وقــوع پیوســت ،حضــور
میدانــی موفــق و مؤثــر قــرارگاه همــراه بــا ســایر دســتگاه هــا و
نهادهــای امــدادی و خدمــت رســان ،التیامبخــش بســیاری از
آالم و دردهــای مــردم بــود.
سرلشــکر ســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مســیر مقاومتــی تــوأم
بــا حرکــت ،پیشــرفت و شکســت دادن دشــمن قــرار داریــم،
گفــت :مــا در حــال برقــراری یــک موازنــه فشــار بــا دشــمن
هســتیم؛ مســیر مقاومــت مــا یــک ســویه نیســت و امــروز
دشــمن بــا همــه اســتعداد و ظرفیــت خــود بــه میــدان آمــده
و همــه ارکان و اجــزای فشــار خــود را در یــک فضــای عملیاتــی
و نزدیــک بــه مــا فعــال کــرده اســت؛ در عیــن حــال مــا نیــز در
شــکل فیزیکــی ،سیاســی و اقتصــادی در حــال دســت و پنجــه
نــرم کــردن بــا دشــمن هســتیم.

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری :

فعاالن گردشگری برای میزبانی از چینیها حاضر میشوند
مدیــرکل دفتــر آمــوزش و مطالعــات
گردشــگری گفــت :بــا توجــه بــه لغــو روادیــد
بــرای گردشــگران چینــی ،موضــوع آمــوزش
تمــام عوامــل و فعــاالن گردشــگری مرتبــط
بــا حــوزه گردشــگران چینــی در دســتور کار
ث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
ســازمان میــرا 
گردشــگری قــرار دارد.
بــر اســاس اعــام اداره کل روابــطعمومــی
و اطــاع رســانی ســازمان میــراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری ،زاهــد شــفیعی
بــا بیــان ایــن خبــر گفــت :در پیادهســازی
اســتراتژیهای جدیــد بازاریابــی و اقدامــات
مؤثــری کــه ســازمان بــرای نفــوذ در بازارهــای
بــزرگ و نوظهــور گردشــگری جهــان اتخــاذ
کــرده اســت؛ تمرکــز بــر بــازار بــزرگ چیــن
و گرفتــن ســهمی بیشــتر و متناســب بــا
ظرفیتهــای گردشــگری کشــور از ایــن بــازار
شــایان توجــه و رو بــه رشــد ،جایــگاه ویــژه
و ممتــازی داشــته و لغــو روادیــد بــه دســتور
رئیسجمهــوری بــرای ورود بیشــتر و آســانتر
گردشــگران چینــی بــه کشــورمان نیــز بــر
ایــن اســاس صــورت گرفتــه اســت .وی افــزود:

در ایــن راســتا اداره کل آمــوزش و مطالعــات
گردشــگری معاونــت گردشــگری ،برنامهریــزی
و تدویــن دقیــق دورههــای آموزشــی مناســب و
مفیــد بــرای فعــاالن بــازار گردشــگری چیــن
شــامل عوامــل دفاتــر خدمــات مســافرتی،
واحدهــای اقامتــی ،پذیرایــی ،راهنمایــان تــور،
تــور اپراتورهــا و غیــره را در دســتور کار قــرار
داده اســت .مدیــرکل دفتــر آمــوزش و مطالعات
گردشــگری خاطرنشــان کــرد :طــی انجــام
دورههــای آموزشــی  ۴۶ســاعته ،فراگیــران،
آموزشهــا و مهارتهــای نظــری و عملــی
گوناگونــی را در  ۹ســرفصل خواهنــد آموخــت.
آشــنایی بــا روحیــات و خلقیــات گردشــگران
چینــی ،الگوهــای مســافرت گردشــگران
چینــی ،نرخدهــی و نحــوه تعامــل مالــی بــا
شــرکتهای تــور فرســت چینــی ،اشــتراکات
و ارتباطــات تمدنــی و روابــط چیــن و ایــران در
طــول تاریــخ ،رویدادهــا و نمایشــگاههای مهــم
گردشــگری چیــن و نحــوه شــرکت در آنهــا
و نحــوه تعامــل بــا آژانــسداران راهنمایــان
چینــی برخــی از ســرفصلهای ایــن بســته
آموزشــی تخصصــی هســتند.

فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه دشــمن در هــر مقطعــی یــک
عرصــه را مرکــز ثقــل فشــار خــود قــرار داده و بقیــه صحنــه هــا
را در آن راســتا فعــال میکنــد ،تصریــح کــرد :در مقطعــی جنــگ
نظامــی نقطــه تمرکــز اصلــی دشــمن بــود و عملیــات روانــی،
سیاســی ،اقتصــادی و اطالعاتــی در حمایــت از آن فعــال شــد ،اما
در مقطــع کنونــی جنــگ اقتصــادی میــدان مرکــزی مواجهــه
دشــمن بــا مــا اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه امــروز در نقطــه تقاطــع
یــک فشــار اقتصــادی جهانــی بســر میبریــم.
وی هــدف جنگهــا را تحمیــل ارادههــا دانســت و افــزود :تــا
زمانــی کــه جنــگ بــه صحنــه ذهنهــا و قلبهــا منتقــل نشــود
و ملتــی تابــع اراده دشــمن نشــود ،هیــچ اتفاقــی رخ نمــی دهــد؛
تــاش دشــمن هــم ایــن اســت کــه میــدان مانــور اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگــی را بــه ســمت تزلــزل ارادههــا پیــش بــرده
و نقطــه تســلیم ایجــاد کنــد ،امــا مــا توانســتهایم اجــزای
ایــن اســتراتژی پیچیــده را از هــم بــاز کــرده و شــاکله بــه هــم
پیوســته دشــمن را بشــکنیم.

رئیس شورای عالی استانها :

تهران شهری بی هویت از لحاظ شهرسازی و معماری است
رئیــس شــورای عالــی اســتانها بــا تاکیــد بــر
اینکــه تهــران شــهری بــی هویــت بــه لحــاظ
شهرســازی و معمــاری اســت ،گفــت :حــدود
 ۲۰۰شــهرک در اطــراف تهــران بــه صــورت
غیررســمی ایجــاد شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا ،مرتضــی الویــری در
نخســتین اجــاس مجمــع مشــورتی روســای
کمیســیونهای معمــاری و شهرســازی کالن
شــهرها افــزود :ایــن شــهرک هــا ابتــدا بــه
طریــق زورآبــادی بــوده و در ادامــه بــا گرفتــن
برخــی خدمــات نظیــر آب و بــرق رســمیت
پیــدا کــرده اســت .وی ادامــه داد :از آنجــا
کــه امــور شــهرداری هــا از طریــق گرفتــن
عــوارض ســاخت و ســاز محقــق شــده ایــن
موضــوع باعــث شــده تــا شهرســازی علمــی
و اصولــی قربانــی ایــن خودگردانــی و کســب
درآمــد شــود.
الویــری بــا بیــان اینکــه تهــران شــهری بــی
هویــت از نظــر معمــاری و شهرســازی اســت،
تصریــح کــرد :در دوران جنــگ ســاختمانها
براســاس اقــام موجــود آن روز ســاخته
مــی شــد یعنــی اگــر میلگــرد وجــود داشــت

ســاختمان بــا میلگــرد ســاخته مــی شــد و
اگــر نبــود بــا تیرآهــن و نتیجــه اش ایــن
شــد کــه شــهری بــی هویــت را امــروز شــاهد
هســتیم .رئیــس شــورای عالــی اســتان هــا بــا
بیــان اینکــه ســالها در اســپانیا ســفیر بــودم
گفــت :وقتــی بــه معمــاری آن کشــور نــگاه
مــی کنیــد وقتــی از یــک شــهر بــه یــک
شــهر دیگــر مــی رفتیــد بالفاصلــه تفــاوت
منظــر شــهری بیــن دو شــهر را متوجــه
مــی شــوید .وی ادامــه داد :معمــاری شــهری
شــهرهای اســپانیا موجــب ایجــاد جاذبــه
شــهری بــرای شــهروندان و گردشــگران شــده
اســت .الویــری خاطرنشــان کــرد :تهــران
شــهری ناامــن در حــوزه مخاطــرات طبیعــی
اســت اوالً بــه واســطه گسـلهایی کــه وجــود
دارد و ســپس بــه دلیــل عمــر ســاختمانها
کــه بــه ایــن موضوعــات بایــد توجــه شــود.
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نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی :

مسئوالن چند استان به دنبال
اجرای تونل بهشتآباد هستند

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی گفــت :مــردم
در زمینــه تونــل بهشــتآباد دغدغههایــی دارنــد؛ امــا در چنــد
ســال اخیــر هیــچ کاری بــرای ســاخت ایــن تونــل انجــام نشــده
اســت .در چنــد ســال آینــده نیــز کاری انجــام نمیشــود .البتــه
مســئوالن اســتانهای دیگــر بــه دنبــال اجــرای آن هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،همایــون یوســفی در جلســه ســتاد ملــی مقابله
بــا گــرد و غبــار کــه در اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :محیــط زیســت یکــی از عرصههــای قــدرت هــر کشــور در
عرصــه سیاســی اســت و بایــد از محیــط زیســت بیشــتر حفاظــت
کنیــم .کشــور مــا در منطق ـهای از دنیــا قــرار گرفتــه اســت کــه
اقلیــم شــکنندهای دارد .ایــن مســاله میطلبــد کــه از طــرف
مــردم و مســئولین بــه محیــط زیســت دقــت بیشــتری شــود.
وی افــزود :یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در آینــده مدنظــر
خواهــد بــود ،تغییــر اقلیــم و تغییــرات آب و هــوا اســت .تغییــر اقلیــم
بیشــتر در مرزهــای میانــی کــره زمیــن و در مناطــق غــرب آســیا
و شــمال آفریقــا رخ خواهــد داد .مدلهایــی کــه تغییــر اقلیــم را
رصــد میکننــد نشــان میدهنــد کــه تغییــر اقلیــم در ایــران شــدید
خواهــد بــود .نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :شــاید وظیفــه همــه مــا در کشــور ایــن اســت کــه بــه ایــن
مســاله توجــه داشــته باشــیم .مجلــس شــورای اســامی مصوبــات
خوبــی در زمینــه محیــط زیســت دارد .اخیــرا ً نیــز لوایــح خوبــی
در ایــن زمینــه تصویــب شــده اســت .در بودجــه ســال  ۹۸نیــز
اعتبــار مناســبی بــرای ســازمان محیــط زیســت در نظــر گرفتــه
شــده اســت .یوســفی گفــت :در چنــد ســال اخیــر بیشــترین
دغدغــه مــردم خوزســتان ریزگردهــا بــود .زمانــی کــه کاندیــدای
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی شــده بــودم ،میدیــدم کــه
بیشــترین خواســته مــردم ،حــل شــدن مشــکل ریزگردهــا بــود .در
آن زمــان شــرایط حاکــم بــر کشــور ،دولــت و مجلــس بــه شــکلی
بــود کــه تصــور میشــد نمیتــوان بــرای حــل ایــن مشــکل کاری
کــرد و مــردم خوزســتان بایــد بــا آن ســازگاری پیــدا کننــد امــا بــا
پیگیریهایــی کــه انجــام شــد ،مشــخص شــد کــه علــت اصلــی
گــرد و غبــار کانونهــای داخلــی هســتند و نســبت بــه بقیــه کشــور،
تاثیرپذیــری خوزســتان از کانونهــای گــرد و غبــار خارجــی کمتــر
اســت و در نهایــت در برنامــه توســعه داخلــی کشــور مصــوب شــد
کــه کانونهــای ریزگــرد داخلــی تــا ســال  ۱۴۰۰کنتــرل شــود.

مدیرکل بازرسی البرز:

انتصابات فامیلی از طریق شورا در
شهرداری کرج در حال بررسی است

مدیــرکل بازرســی البــرز
بــا بیــان اینکــه انتصابــات
فامیلــی در شــهرداری کــرج
از طریــق شــورای شــهر بــه
عنــوان یــک موضــوع قابــل
بحــث و بررســی اســت
گفــت :اداره کل بازرســی البــرز در حــال بررســی اولیــه
اســت و اگــر صحــت داشــته باشــد ایــن موضــوع منجــر بــه
تشــکیل پرونــده خواهــد شــد .احمــد علیآبــادی فراهانــی
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا در خصــوص انتصابــات
فامیلــی در مدیریــت شــهری کــرج گفــت :در حــال بررســی
اولیــه اخبــار مربــوط بــه انتصابــات فامیلــی از طریــق شــورای
شــهر در شــهرداری کــرج هســتیم .فراهانــی ادامــه داد :ایــن
انتصابــات بــه عنــوان یــک موضــوع قابــل بحــث و بررســی
اســت و بــه همیــن دلیــل در دســت اقــدام قــرار گرفتــه و
پــس از بررســی اولیــه اگــر صحــت داشــته باشــد منجــر بــه
تشــکیل پرونــده خواهــد شــد .وی خاطرنشــان کــرد :بعــد از
جمعبنــدی موضــوع اگــر مشــخص شــود کــه انتصابــات بــه
صــورت فامیلــی و غیرقانونــی صــورت گرفتــه پرونــده تشــکیل
و رســیدگی در خصــوص آن تکمیــل خواهــد شــد.
گفتنــی اســت اخیــرا ً موضوعــی مطــرح و در آن گفتــه شــده
کــه  ۶نفــر از وابســتگان درجــه یــک و دو یکــی از اعضــای
شــورای شــهر در شــهرداری کــرج مشــغول بــه کار شــدهاند.

