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معاون اول رئیس جمهوری :

شهردار منطقه  ۱۱تهران:

دستفروشان دارای معلولیت و بانوان

همه مراکز استانها به خطوط ریلی وصل می شوند
معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت :توســعه خطــوط ریلــی
در دســتور کار اصلــی دولــت اســت و سیاســتگذاری کــرده
ایــم تمــام مراکــز اســتانها بــه خطــوط ریــل متصــل شــوند.
اســحاق جهانگیــری در مراســم بهــره بــرداری از ایســتگاه
پایانــی خــط دوم و کلنگزنــی خــط چهــارم قطــار شــهری
مشــهد افــزود :خطــوط ریلــی مطمئــن ،ارزانتریــن و ایمــن
تریــن ســامانه هــای حمــل و نقــل شــمرده مــی شــوند
لــذا بــا وجــود محدودیــت اعتبــاری دولــت تــاش کــرده
اعتبــارات ایــن قســمت را کــم نکنــد تــا فناوریهــای جدیــد
در ایــن حــوزه وارد کشــور شــود.
وی ادامــه داد :هــم اینــک در  ۹کالنشــهر متــرو و خطــوط
قطــار شــهری بــه عنــوان دســتورالعمل قطعــی دولــت در
دســتور کار اســت ۳۱۸ .کیلومتــر خطــوط متــرو و قطــار
شــهری در پنــج کالنشــهر بــا ظرفیــت حمــل و نقــل
ســاالنه  ۸۰۰میلیــون مســافر در حــال فعالیــت هســتند.
 ۷۰کیلومتــر خطــوط متــرو نیــز در دســت احــداث اســت.
همچنیــن  ۱۳هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت بــرای
کمــک بــه خطــوط متــرو فروختــه شــده و هفــت هــزار و
 ۵۰۰میلیــارد تومــان از ردیفهــای بودجــه در ایــن خصــوص

بــه کالنشــهرها اختصــاص یافتــه اســت.
وی گفــت :قطــار ســریع الســیر تهــران -قــم -اصفهــان
نیــز کــه قطــار آن  ۳۰۰کیلومتــر ســرعت دارد در حــال
احــداث اســت .ایــن طــرح دســت کــم پنــج میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری نیــاز دارد و هــم اینــک در مرحلــه نخســت
بــا دو و نیــم میلیــارد دالر در حــال اجراســت .همچنیــن
اجــرای قطــار برقــی تهــران -مشــهد در تفاهــم نامــه ای
بــا رئیــس جمهــور چیــن بــه امضــا رســیده امــا بــه دلیــل
تحریــم هــا فعــ ًا بــا کنــدی روبــرو شــده کــه بایــد بــه
ســرعت برطــرف شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود :قــرارگاه ســازندگی
خاتــم االنبیــا(ص) در نامـه ای بــه رئیــس جمهــوری اعــام
کــرد  ۱۰۰طــرح مهــم را مــی توانــد تــا پایــان دولــت
دوازدهــم تکمیــل کنــد کــه هــر کــدام از آنهــا در بخــش
هــای مختلــف کشــور راهگشاســت.
وی در ادامــه همچنیــن اظهارداشــت :آمریــکا گمــان
میکــرد بــا تحریــم و فشــار روی منابــع ارزی دولــت
میتوانــد مانــع توســعه کشــور و انباشــت مشــکالت
شــود امــا مدیــران توانمنــد و خــوش فکــر ایــران راه هــای

سرپرست خانوار ساماندهی شدند

مختلفــی را بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا و انجــام فعالیــت
هــای اقتصــادی بــاز کردنــد.
جهانگیــری ادامــه داد :از مهمتریــن مســائل کالنشــهرها
حمــل و نقــل ،ترافیــک و مســائل زیســت محیطــی اســت.
همــه اینهــا بــه هــم متصــل هســتند و بایــد در مــورد آنهــا
بــه موقــع تصمیــم گیــری کنیــم .تجربــه موفــق بشــر در
کالنشــهرها بــرای حــل مســئله ترافیــک ،گســترش حمــل
و نقــل عمومــی و توســعه خطــوط متــرو و قطــار شــهری
اســت .مــا شــاید ســالها از ایــن مــورد عقــب هســتیم و
بــه میزانــی کــه بایــد کار نکردیــم .امــا مشــهد بــه لحــاظ
مختلــف مــی توانــد نمــادی از آثــار مدیریــت جمهــوری
اســامی در کالنشــهرها باشــد .ایــن شــهر از هــر نظــر مــی
توانــد مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه چــه آســیب هایــی در
مدیریــت کشــور وجــود دارد و چــه راهکارهایــی بایــد در
مدیریــت شــهری دنبــال کنیــم.

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی :

یکی از بانکها ۲هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد
نماینــده مــردم شــیراز و ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰
مجلــس شــورای اســامی از فــرار  ٢هــزار میلیــارد تومانــی
مالیاتــی یــک بانــک خبــر داد و گفــت :ایــن در حالــی اســت
کــه صنعتگــری در فــارس وجــود دارد کــه بــه خاطــر ٢٠
میلیــون تومــان تمــام حســابهایش توقیــف میشــود.
بهــرام پارســایی در آییــن روز خبرنــگار کــه در هتــل همــای
شــیراز برگــزار شــد ،بــدون اشــاره بــه نــام هیــچ بانکــی یــا
مســتنداتی بیشــتر ابــراز داشــت :در جریــان بررســی پرونــده
بانکهــا در کمیســیون اصــل  ۹۰اســتعالمی دربــاره بدهــی
بانکهــا صــورت گرفتــه بــود کــه براســاس گــزارش دریافتــی
بــه کمیســیون یکــی از بانکهــا تــا ســال  ،۹۶حــدود ۲
هــزار میلیــارد تومــان بدهــی مالیاتــی قطعــی داشــته اســت.
ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد :کمیســیون اصــل
 ۹۰دربــاره بدهــی مالیاتــی ســایر بانکهــا و موسســات

نیــز اســتعالم خواهــد کــرد .نماینــده شــیراز در مجلــس
بــا گرامیداشــت روز خبرنــگار افــزود :در فضایــی کــه مــردم
دچــار مشــکالتی هســتند ،افــرادی همیشــه از رانتهــا و
حاشــیههای امــن ســوء اســتفاده کردهانــد و فقــط جامعــه
خبــری توانســته اســت آنهــا را رصــد کنــد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی
عنــوان کــرد :فســادها و رانتهایــی رخ میدهــد کــه اگــر
نظــارت خبرنــگاران نباشــد ،وضعیــت از ایــن هــم بدتــر
خواهــد بــود .مفســدان بــرای خبرنگارانــی کــه مطالــب را
شــجاعانه مطــرح کردنــد ،مانــعتراشــیدند و ایــن بــه نفــع
هیچکــس نیســت.
پارســایی بــا بیــان اینکــه شــاهد برخوردهــای دوگانــه و
تبعیضآمیــز در رســانه هســتیم ،خاطرنشــان کــرد :برخــی
رســانهها باتهمــتزدن حرمــت جامعــه رســانهای را زیــر

ســؤال بردهانــد.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
اینکــه تقویــت رســانهها بــه لحــاظ امکانــات و حمایــت مالــی
مدنظــر اســت ،افــزود :رســانه ملــی از بودجههــای بســیاری
برخــوردار اســت و از جنبههــای مختلــف حمایــت میشــود
امــا رســانههای دیگــر از محدودیتهایــی دارنــد.
وی خبرنــگاران را از دو منظــر بــه مســئوالن نزدیــک دانســت
و عنــوان کــرد :از منظــر ســخنگویی همیشــه بــا آنــان ارتبــاط
داریــم و دیگــر ارتبــاط دلــی اســت کــه بــا جامعــه خبــری
داریــم و همیشــه در کنــار آنهــا خواهیــم بــود.

وزیر جهاد کشاورزی :

وزیر راه و شهرسازی :

دامداری در کنار زراعت تعریف می شود

منازل مسکونی واقع در حریم رودخانه پلدختر جابجا شود

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :دامــداری بایــد
در کنــار زراعــت تعریــف شــود تــا دامــداران
در بلندمــدت دچــار مشــکل نشــوند.
محمــود حجتــی در ســفر بــه قوچــان و
بازدیــد از یــک مجتمــع دامپــروری ایــن
شهرســتان افــزود :بــا توجــه بــه قیمــت
امــروز گوشــت و هزینـه هــای تهیــه علوفــه
دســتی از بــازار ،دامــداران اگــر بخواهنــد
علوفــه مصرفــی دام خــود را از بیــرون
بخرنــد دامــداری پایــدار نخواهنــد داشــت.
وی اظهــار داشــت :دامــداران بایــد فکــر
علوفــه باشــند زیــرا فقــط بــا خریــد
علوفــه دســتی در بلندمــدت دچــار مشــکل
خواهنــد شــد بــه همیــن جهــت بایــد
دامــداری بــا زراعــت تلفیــق شــود و در
کنــار هــم قــرار گیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دامــداران بایــد آینــده
نگــری داشــته و بــه فکــر تولیــد علوفــه در

کنــار دامــداری هــای خــود باشــند گفــت:
در حــال حاضــر بــه بخشــی از علوفــه
مثــل جــو ،ذرت و ســویا ارز  ۴هــزار و
 ۲۰۰تومانــی اختصاصیافتــه اســت امــا
اگــر روزی دولــت تصمیــم بگیــرد ارزهــا
نیمایــی شــود در طــول دو ســال علوفــه
گــران خواهــد شــد.
حجتــی افــزود :دامــداران بایــد مرتــع
داشــته و آن را توســعه دهنــد.
مدیــر عامــل مجتمــع دامپــروری بهــار
خبوشــان نیــز در ایــن مراســم گفــت:
شــرکت بهــار خبوشــان در ســال ۷۹
تأســیس و ایــن مجتمــع دامپــروری نیــز بــا
دو فــاز در ســال  ۸۳شــروع بــه کار کــرد.
بهــزاد کوهســتانیان افــزود :فــاز یــک ایــن
مجتمــع بــا مســاحت  ۳۴هکتــار مشــتمل
بــر  ۲۰۶قطعــه بــا ظرفیــت  ۴۱هــزار و ۲۰۰
رأس بــره پــروار اســت کــه  ۱۰۷واحــد ۲۰۰
رأســی آن بــا مجمــوع  ۲۱هــزار و ۴۰۰
رأس بــره پــروار تکمیــل و فعــال بــوده و
بــرای  ۴۲۸نفــر بـه صــورت مســتقیم و غیــر
مســتقیم اشــتغا ل زایــی کــرده اســت.

7

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :منــازل
مســکونی واقــع در حریــم و بســتر رودخانــه
در شــهر و روســتای شهرســتان پلدختــر
جابجــا شــود.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــد اســامی در
حاشــیه بازدیــد از ســایت  ۱۰هــزار هکتــاری
احــداث منــازل ســلزدگان معمــوالن اظهــار
داشــت :منــازل مســکونی و ســاخت و
ســازهایی کــه بــه خاطــر قرارگرفتــن
در مســیر طغیــان رودخانــه بــه جــان و
مــال مــردم آســیب مــی رســانند نیــاز بــه
جابجایــی دارنــد .وی افــزود :کار تعمیــر
خانــه هــای ســیل زدگان معمــوالن تــا قبــل
از تــا قبــل از پایــان تابســتان بــه اتمــام مــی
رســد و احــداث خانــه هــای مســکونی آنهــا
تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل مــی شــود.
وزیــر راه و شهرســازی بیــان کــرد :بنیــاد

مســکن و وزارت راه و شهرســازی زمیــن
بــرای احــداث منــازل مســکونی ســیلزدگان
در شهرســتان ســیلزده پلدختــر تامیــن
کردنــد کــه تعــدادی از ایــن منــازل کــه
در حریــم رودخانــه قــرار داشــت بــه ســایت
مشــخص شــده بــرای جابجایــی منتقــل
شــدند.وی اضافــه کــرد :تفکیــک زمیــن
بــرای احــداث ایــن منــازل بــر اســاس
ضوابــط مهندســی و شهرســازی انجــام
شــده و در حــال ســاخت و ســاز هســتند.
اســامی یــادآور شــد :جانمایــی زمیــن ایــن
منــازل پیوســت بــا شــهر هــای پلدختــر و
معمــوالن اســت کــه هرکجــا زمیــن دولتــی
در دســترس نبــود اقــدام بــه خریــداری
زمیــن از مــردم شــود .وی ادامــه داد:
تامیــن زمیــن بــر اســاس ضوابــط شــهری
بــرای احــداث منــازل ســیلزدگان اهتمــام
ویــژه راه و شهرســازی بــود کــه ایــن
زمیــن هــا بــه تفکیــک بــا رعایــت ضوابــط
شــهری در اختیــار شــهروندان قرارگرفــت
تــا بتواننــد از ســرانه هــای الزم شــهری
برخــوردار شــوند.

شــهردار منطقــه  ۱۱بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای ســاماندهی
دستفروشــان تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده ،گفــت:
دستفروشــان نیازمنــد ،دارای معلولیــت و بانــوان سرپرســت
خانــواده در صــورت ارائــه اســناد ،بــه شــرکت ســاماندهی
مشــاغل معرفــی و در بازارچههــای رســمی شــهری فعالیــت
میکننــد .بــه گــزارش ایســنا ،نصرالــه آبادیــان در خصــوص
آخریــن اقدامــات انجــام شــده در قالــب طــرح «انضبــاط
شــهری» گفــت :بــا توجــه بــه درخواســت هــای شــهروندان،
کســبه و هنرمنــدان مبنــی بــر اجــرای طــرح انضبــاط شــهری
در محــور چهــارراه ولــی عصر(عــج) ،جمهــوری ،لبافــی نــژاد و
پیرامــون تئاتــر شــهر و پــارک دانشــجو ،پیگیــری هایــی انجــام
شــد و توانســتیم مصوبــه شــورای تأمیــن را دریافــت کنیــم .بــر
اســاس آن نهادهــای مربوطــه موظــف بــه اجــرای طــرح انضبــاط
شــهری بــه صــورت مســتمر شــدند .وی بــا اشــاره بــه معضــات
بــه وجــود آمــده پیرامــون تئاتــر شــهر کــه بــه فضــای فرهنگــی
و هنــری ایــن مجموعــه آســیبهای اجتماعــی وارد کــرده بــود،
افــزود :ایــن طــرح بــا هــدف رفــع معضــات بســاط گســتری
خیابــان ولــی عصــر (عــج) و تئاتــر شــهر انجــام شــد .همچنیــن
پیگیــری و تــاش کســبه در خصــوص اجــرای طــرح انضبــاط
شــهری در چهــارراه ولــی عصــر (عــج) و محــدوده تئاتــر شــهر
موثــر بــوده اســت .الزم اســت ایــن همــکاری و حمایــت همچنان
ادامــه داشــته باشــد و مــا هــم تــاش داریــم نســبت بــه آرام
ســازی خیابــان بــرای رفــت و آمــد شــهروندان و رضایــت
صاحبــان مشــاغل اقــدام کنیــم.
شــهردار منطقــه  ۱۱بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ چهــره
فرهنگــی و هنــری پیرامــون تئاتــر شــهر و خیابــان ولــی
عصر(عــج) کــه بــه عنــوان طوالنیتریــن خیابــان خاورمیانــه و
یکــی از زیباتریــن مناظــر شــهری اســت ،افــزود :اجــرای ایــن
طــرح بازگشــت امنیــت و آرامــش را در ایــن محــدوده بــه
همــراه داشــته اســت و موجــب شــد تــا هنرمنــدان و مدیــران
تماشــاخانهها از اجــرای ایــن طــرح تقدیــر کننــد.

معاون عمران وزیر کشور :

ارائه خدمات ویژه معلوالن در کمتر از

نیمی از ایستگاههای راه آهن و فرودگاهها
معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر
کشــور گفــت :در کمتــر از  ۵۰درصــد ایســتگاه هــای راه آهــن
و فــرودگاه هــای کشــور ســرویس خدمــات ویــژه معلولیــن
ارایــه مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا مهــدی جمالینــژاد در هشــتمین جلســه
ســتاد هماهنگــی و پیگیــری مناســب ســازی کشــورتاکیدکرد:
ارایــه خدمــات ویــژه معلــوالن در دانشــگاههای دولتــی و آزاد
از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری پیگیــری و گزارش شــده
اســت .وی بــا اشــاره بــه بررســی  ۵۵۸واحــد دانشــگاهی آزاد
در کشــور گفــت :فقــط  ۶۴درصــد ورودیهــای ایــن واحدهــا،
 ۱۸درصــد ســرویسهای بهداشــتی ۳۹ ،درصــد آسانســورها
و  ۴۴درصــد ســطوح شــیبدار مناسبســازی شــده و ایــن
پایــش در دانشــگاههای دولتــی هنــوز انجــام نشــده اســت.
معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر
کشــور افــزود :ارایــه خدمــات ویــژه معلــوالن در امــور بانکــی
از بانــک مرکــزی پیگیــری میشــود و نتایــج جلســات
مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری و مناســب ســازی اماکــن
مربوطــه بــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری در جلســه آتــی ســتاد ارایــه شــود .وی تاکیدکــرد:
از  ۱۰۴ایســتگاه راه آهــن و  ۵۴فــرودگاه کشــور ،کمتــر از ۵۰
درصــد ســرویس خدمــات ویــژه معلــوالن را دارنــد کــه زیبنده
کشــورمان نیســت .جمالینــژاد پیگیــری تدویــن اســتاندارد
باالبرهــا از ســازمان ملــی اســتاندارد و مرکــز تحقیقــات وزارت
راه و شهرســازی و پیگیــری رعایــت ضوابــط معلــوالن در
ســاخت و ســازها بویــژه در شــهرها و روســتاهایی کــه درگیــر
ســیالب بودهانــد را خواســتار شــد .وی در ادامــه اظهــار
کــرد :کمیتــه فنــی و تحقیقاتــی ســتاد هماهنگــی و پیگیــری
مناسبســازی کشــور بــا حضــور معاونــان شهرســازی و
معمــاری شــهرداریهای کالنشــهرهای کشــور ،نماینــدگان
ســازمان حمــل و نقــل جــادهای ،شــرکت راه آهــن جمهــوری
اســامی ایــران ،شــرکت فرودگاههــای کشــور ،ســازمان ملــی
اســتاندارد و ســازمان بنــادر و کشــتیرانی تشــکیل شــود.

