
 ش��هردار ته��ران روز پنجش��نبه، در اقدامي عجيب، 
سخناني را بيان كرد كه در كمتر از چند ساعت به يكي 
از پرمخاطب ترين خبرهاي دنياي مجازي بدل ش��د؛ 
اظهاراتي كه خيلي ها از آن به عنوان خودزني مديريتي 
ياد كردند. قاليباف در اين س��خنراني )كه اتفاقا در بين 
روساي ش��وراهاي استان هاي كل كش��ور و در صحن 
جلسه شوراي عالي استان ها انجام مي شد( هم عملكرد 
خود را به نقد كشيد و هم براي نخستين بار از باج خواهي 
شوراها از شهرداري ها كرد. شهردار تهران مانند هميشه 
كه وقتي مي خواهد سخني جنجالي را مطرح كند، ابتدا 
مقدمه اي در مدح مزاياي آن موضوع و جنبه هاي مثبت 
آن بيان مي كند، ابتدا به نقش و جايگاه شوراها اشاره كرد 
و گفت: شوراهاي شهر و روستا مردمي ترين نهاد مردمي 
در نظام مردمساالري ديني هستند؛ وي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با ذكر اينكه قطعا مديريت يكپارچه 
شهري به معناي رابطه شهروندان با شهر و مكان خواهد 
بود گفت: ما مفسر قانون اساسي نيستيم و تنها نظرات 
كارشناسانه ارايه مي كنيم. مفسر قانون شوراي نگهبان 
اس��ت و هرچ��ه كه 
مصوب كن��د به 
عنوان قانون بايد 
اجراي��ي ش��ود. 
قطعا ب��راي مولد 
و پيشرفت نظرات 

كارشناسي از اهميت برخوردار اس��ت. قاليباف با ذكر 
اينكه متاسفانه در بس��ياري از موارد فرق تمركززدايي 
و تراكم زداي��ي مورد توج��ه قرار نمي گي��رد، گفت: از 
همين رو گاهي ثبت انتقال برخي وزارتخانه ها از تهران 
مطرح مي شود. اين موضوع تنها مي تواند در تراكم زدايي 
نقش داشته باشد. اما موضوع تمركززدايي را مد نظر قرار 
نمي دهد. مشكل اصلي ما در بسياري از موارد از جمله 
درآمد پايدار و واگذاري اختيارات به شوراها همين مساله 
تمركززدايي است. اما قسمت جنجالي سخنان قاليباف 
بعد از اين مقدمه تازه آغاز شد. وي ابتدا اشاره كرد به آنچه 
خودش به عنوان برخي آفت هاي شوراي شهر از آن ياد 
مي كرد و گفت: اگر شوراها در كارهاي سياسي دخالت 
كنند و سياس��ي شوند س��م مهلكي براي نهاد شوراها 
خواهد بود. ش��ورا محل كار و خدمت به مردم اس��ت، 
قطعا نگاه سياسي در طرح ها و لوايح يا انتخاب شهردار، 
مي تواند ضربه جبران ناپذيري به نهاد ش��ورا وارد كند. 
وي همچنين تاكيد كرد: اگر نگاه هاي قومي و محله اي 
در تصميم گير هاي شوراها دخالت كند قطعا اين نهاد با 
اين ميزان تاثيرگذاري در سراس��ر كشور به دست خود 
ش��وراييان از بين مي رود. متاسفانه امروز متوسط عمر 
مديريت شهري به زير يك سال رسيده و در كالنشهرها 
متوسط عمر شهرداران به زير دو سال رسيده آيا با اين 
شرايط مي توان مديريت درستي در شهرها اعمال كرد؟ 
قطعا چنين شرايطي كارنامه قابل قبولي براي مجموعه 
مديريت ش��هري به ارمغان نخواهد آورد و ممكن است 
مردم، مجلس و شوراي نگهبان به مديريت شهري اعتماد 
نكنند. اما شايد جنجالي ترين جمله شهردار تهران در اين 
سخنراني، جمله هاي پاياني آن بود. جايي كه وي با ذكر 
اينكه متاسفانه ظرفيت الزم در مديريت شهري ايجاد 
نشده و بايد قويتر از اين عمل مي كرديم با اشاره به   برخي 
دخالت ها در كارهاي اجرايي شهرداران توسط شوراها 
گفت: متاسفانه گاهي برخي شهرداران ضعيف النفس 
مانند من، در مقابل دخالت هاي شوراها كوتاه مي آيند 
و اعالم مي كنند مجبوري اين باج را به شورا بدهي. اين 
آغاز يك سقوط بزرگ است. گرچه قاليباف در انتها تالش 
كرد تا با ربط سخنان خود با سخنان مقام معظم رهبري 
كمي از زهر جمالت خود را بگيرد: براساس فرمايشات 
مقام معظم رهبري رابطه شهرداري و شورا همانند رابطه 
درخت و ريشه است. قطعا در اين رابطه هيچگاه درختي 
ريشه خود را نمي زند و هيچ ريشه اي نيز كاري نمي كند 

كه درخت ثمر ندهد. 

 »بي��ش از 30 نف��ر از دختران و پس��ران ك��ه بدون 
داش��تن هيچ گونه رابطه اي به بهانه شركت در جشن 
فارغ التحصيلي در حال رقص و پايكوبي بودند، دستگير 
و مجازات شدند.« اين خبري بود كه خبرگزاري ميزان 
به نقل از دادستان عمومي و انقالب قزوين منتشر كرد. 
حجت االسالم والمسلمين صادقي نياركي اعالم كرده 
است كه اجراي حكم شالق تمامي متهمان در فرداي 
روز دستگيري به اجرا درآمده. خبري كه خيلي زود در 
شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد، واكنش هاي 
زيادي را برانگيخت و روز گذشته گزارش آن حتي روي 

سايت روزنامه نيويورك تايمز امريكا هم قرار گرفت. 
صادقي نياركي گفته است كه به دنبال وصول گزارشي 
مبني بر اختالط تعداد زيادي دختر و پس��ر جوان در 
وياليي در اطراف قزوين بالفاصله با صدور دستوراتي 
از سوي بازپرس كش��يك دادسراي عمومي و انقالب 
قزوين، تمامي شركت كنندگان در پارتي مذكور، جلب 
شدند. به گفته صادقي نياركي »به دنبال ارسال پرونده 
متهمان به دادگاه، با تشكيل جلسه فوق العاده هر يك 
از متهمان به 99 ضربه ش��الق تعزيري محكوم شدند 

كه حكم صادره در همان روز درباره آنها اجرا شد.«
صفحه توييتر نيويورك تايمز يكي از جمالت دادستان 
قزوين را به عنوان »نقل قول برگزيده« از ميان سخنان 
او انتخاب كرده و بازنش��ر داده اس��ت: »اجراي حكم 
شالق نامبردگان توسط پليس امنيت اخالقي به اجرا 
درآمد تا درس عبرتي باش��د براي افرادي كه مبادرت 
به هنجارشكني كرده و حياط خلوتي براي رفتارهاي 

هنجارشكنانه خود ايجاد مي كنند.«
دادستان قزوين گفته اس��ت كه در خصوص برخورد 
با چني��ن جرايمي بارها تذكر داده ش��ده اس��ت: »از 
طريق تريبون هاي مختلف به ويژه رس��انه ها نسبت 
به حرمت شكني برخي جوانان هشدار الزم و جدي را 
داده ايم و به هيچ كس اج��ازه نخواهيم داد تا با اعمال 
مجرمانه شأن فضاي اسالمي شهر و جامعه را مخدوش 
كند.« صادقي نياركي در توضيح بيش��تر در خصوص 
اجراي حكم اعالم كرده است: »دستگيري اين تعداد 
دختر و پس��ر جوان آن هم به صورت نيمه عريان و در 
حال مصرف مشروبات و اعمال منافي عفت موجبات 
جريحه دار ش��دن اذهان و افكار عمومي ش��ده بود و 
مي طلبيد بار ديگر اقتدار دستگاه قضايي در رسيدگي 

سريع همراه با دقت و كيفيت اعمال گردد كه بحمدهلل 
در ظرف زماني كمتر از 24 ساعت كار بازجويي، انجام 
تحقيقات، تشكيل جلسه دادگاه، صدور راي و اجراي 

حكم به انجام رسيد.«
قاضي صادقي نياركي گفته است كه دستگاه قضايي 
مخالف ش��ادي مردم نيست و حتي معتقد است بايد 
شرايط و امكانات بيشتري براي تفريح و شادي جوانان و 
خانواده ها مهيا شود اما اخطار داده است كه: »اين بدان 
معنا نيست كه عده اي هنجارشكن با اقدامات خالف 
قانون و شرع در پوشش عناويني چون آزادي، تفريح به 
بهانه هاي مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگي، 
ميهماني و... مب��ادرت به سوءاس��تفاده از دختران و 
پسران نمايند يا جرايم ديگري مانند مصرف مشروبات 
الكلي، استفاده از مواد، قرص يا داروهاي روانگردان و 
نيروزا، رقص و پايكوبي هاي مختلط و... را مرتكب شوند 
و پس از اين گونه اعمال كثيف نيز فيلم و عكس تهيه 
كنند.« دادستان قزوين همچنين به جوانان گوشزد 
كرده است كه دستگيري افراد در پارتي هاي مختلط و 
محكوميت و مجازات براي آنان سابقه كيفري محسوب 
مي ش��ود و براي آينده تحصيلي، كاري و شغلي شان 

مشكل ساز خواهد بود.«
در  نه تنه��ا  خب��ر  ي��ن  ا
خبرگزاري هاي��ي ك��ه آن را 
منعكس كردند بازخورد فراوان 
داش��ت، بلكه در ظرف دو روز 

گذش��ته بارها در ش��بكه هاي 
اجتماعي بازنشر داده شد .
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امكان پرداخت جريمه ريالي سربازي باوام بانكي
ايسنا | سردار ابراهيم كريمي، رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا درباره ثبت نام براي پرداخت جريمه ريالي سربازي گفت: يكي از تسهيالتي كه در سال جديد براي اين دسته از افراد پيش بيني شده امكان پرداخت 
جريمه ريالي به صورت اقساطي است. واجدين شرايط ابتدا بايد يك سوم مبلغ جريمه را پرداخت كرده و مابقي آن را تا پايان سال پرداخت كنند و پس از آن كارت معافيت براي شان صادر خواهد شد. وي همچنين درباره 
آن دسته از مشموالني كه امكان پرداخت تمام مبلغ در طول يك سال را نيز ندارند، گفت: اين افراد مي توانند پس از اخذ تاييديه واجد شرايط بودن براي بهره مندي از وام  به  بانك اقدام كنند. 

اجراي حكم پرداخت جزاي 
نقدي و شالق 1۷ كارگر 

ايلنا| احكام قضايي تمامي17 كارگري 
كه با شكايت كارفرماي معدن طالي آق 
دره در دادگستري آذربايجان غربي محاكمه شده بودند، 
در واپسين روزهاي ماه گذشته به اجرا درآمد. »وحيد 
ياري« كه در جريان رسيدگي قضايي به پرونده  اين 17 
كارگر وكالت آنها را برعهده داشته است، در اين رابطه 
گفت: در پرونده نخست كه به صورت مشترك با شكايت 
ش��ركت پويا زركان در مقام كارفرما و يكي از نگهبانان 
شركت عليه هشت نفر از كارگران فصلي معدن تشكيل 
شده بود اين هش��ت نفر به اتهام »ممانعت و بازداشتن 
مردم از انجام كس��ب و كار با ايجاد هياهو و جنجال«، 
»توهين به نگهبان شركت«، » تخريب لباس و توقيف 
غيرقانوني نگهبان« و »تخريت عمدي تابلوي شركت« 
مورد محاكمه قرار گرفتند و براساس راي دادگاه بدوي 
تمامي اين افراد مجرم شناخته شدند. وي افزود: بر اين 
اساس هركدام از متهمان رديف اول تا پنجم به تحمل 
150 ضربه شالق و پنج س��ال حبس تعزيري محكوم 
شدند كه اين حكم در دادگاه تجديدنظر به 100 ضربه 
ش��الق و 37 ماه حبس تعزيري تقليل پيدا كرد. ياري 
در مورد رايي كه از سوي اين دادگاه براي ساير متهمان 
رديف ششم تا هشتم صادر شده اس��ت، افزود: پس از 
احراز مجرميت اين افراد نيز هركدام از آنها به تحمل 74 
ضربه شالق و پنج سال حبس تعزيري محكوم شدند كه 
در نهايت در جلسه تجديد نظر اين احكام به 50 ضربه 
شالق و 37 ماه حبس تعزيري براي هريك از متهمان 
تقليل پيدا كرد.  وكي��ل پرونده كارگران معدن طالي 
آق دره در عين حال افزود: جدا از اين آراي دادگاه در مورد 
متهم رديف ششم به صورت جداگانه قرار محكوميت 
سه سال حبس تعزيري تعيين كرد كه اين محكوميت 
در راي تجديد نظر تغييري نكرد. اين وكيل دادگستري 
همچنين در مورد پرونده دومي كه عليه 9 نفر از كارگران 
فصلي معدن طالي آق دره تشكيل شده بود، گفت: در 
اين پرونده كارگران ياد ش��ده به ارت��كاب »ممانعت و 
بازداش��ت مردم از كسب و كار با هياهو و جنجال متهم 
ش��ده بودند كه در نهايت همگي از سوي دادگاه مجرم 
شناخته شدند.«دي ماه سال 93شركت پويا زركان به 
عنوان پيمانكار اصلي معدن طالي آق  دره 350 نفر از 
كارگران فصلي اين معدن را به دليل تمام شدن مدت 
قرارداد كاري شان تعديل كرد. در اعتراض به اين اقدام 
كارفرما، تجمع گسترده اي از سوي كارگران اخراجي در 
مقابل نگهباني معدن صورت گرفت كه در نتيجه برخورد 
عوامل نگهباني با معترضان، حوالي ساعت هشت شب 
روز ششم دي ماه س��ال 93 يكي از كارگران كه تحت 
فش��ار روحي وارده شده قرار داش��ت، در اعتراض به از 

دست دادن شغلش اقدام به خودكشي كرد. 

سرخط خبرها كارگري آسيب هاي اجتماعيشهري

اعتم�اد| عل��ي ربيع��ي وزي��ر تع��اون، 
كار و رفاه اجتماعي در حاشيه گردهمايي 
مديران اجرايي اين وزارتخانه گفت: ظرف 
هفته آتي و تا روز دوش��نبه كليه معوقات 
صن��دوق بازنشس��تگي ف��والد پرداخت 
خواهد ش��د. ربيعي اف��زود: از حدود پنج 
سال گذشته پرداختي بازنشستگان فوالد 
با مش��كالت اساسي روبه رو بوده و از سال 
92 تاخيرها به حدود چهار ماه رسيده بود 
و اين موض��وع به عنوان يكي از تنش هاي 
درگير و در ش��ش استان به عنوان يكي از 

موضوعات بحراني مطرح بوده است. 
به اعتقاد ربيعي، اشكال اساسي در شيوه 
شكل گيري صندوق و نحوه اداره آن بوده 
و تصميمات اتخاذ ش��ده در سال 1391 

مبني بر اس��تقالل صن��دوق به هيچ وجه 
كارشناس��ي نبوده و بر اساس محاسبات 
اكچوئري غلط و دادن دارايي هاي بس��يار 
نامناس��ب توس��ط دول��ت، عل��ت اصلي 
گرفت��اري اين صندوق اس��ت. همچنين 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دومين 
گردهماي��ي آموزش��ي، توانمندس��ازي 
مدي��ران كل اجرايي وزارت تع��اون، كار 
و رف��اه اجتماع��ي توجه به آس��يب هاي 
اجتماع��ي را از برنامه ه��اي مه��م خود 
اعالم ك��رد و گفت: علي ربيعي در دومين 
گردهماي��ي آموزش��ي، توانمندس��ازي 
مدي��ران كل اجرايي وزارت تع��اون، كار 
و رف��اه اجتماعي در س��اري اظه��ار كرد: 
بايد مب��ارزه با آس��يب هاي اجتماعي در 

استان ها و در بخش رفاهي ادارات كل كار 
و رفاه اجتماعي به گفت وگو تبديل و براي 
آن اقدامات اساسي انجام شود. وي از آماده 
شدن دبيرخانه ش��وراي عالي اشتغال در 
اين زمينه خبر داد و خاطرنشان كرد: بايد 
در استان ها دبيرخانه هاي مبارزه با فقر و 
آسيب هاي اجتماعي تشكيل شود. وی بر 
برگزاری مان��ور حمايت از كارگران تاكيد 
كرد و ادامه داد: در بازرس��ی ها حق هيچ 
كارگری نبايد ناديده گرفته شود.ربيعی با 
اعالم اينكه مزد از تورم پيشی گرفته است 
سياست های مزدی دولت جديد را عادالنه 
توصيف ك��رد.وی اظهار ك��رد: بايد افكار 
عمومی برای تقويت جايگاه تعاونی ها آماده 
شوند چرا كه گسترش تعاونی ها به بخش 

اشتغال كمك شايس��ته ای خواهد كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مديران 
اجرايی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
در سراسركشور خواست تا در دولت تدبير 
و اميد كاراي��ی خود را نش��ان دهند.وی 
همچنين خواستار ارتقای دانش مديران 
خود در سراسر كشور ش��د  و تاكيد كرد: 
دانش مديران بايد در حوزه های مختلف 
از جمل��ه سياس��تگذاری در عرصه های 
فعاليت خ��ود افزايش پيدا كند.ربيعی در 
بخش ديگری از س��خنان خود خواستار 
حفظ اس��تقالل ش��ركت های وابسته به 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ش��د و 
گفت: در مديريت شركت ها نظارت داشته 

باشيد و نه دخالت.

علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

تشكيل دبيرخانه مبارزه با فقر و آسيب هاي اجتماعي در استان ها

رفاه اجتماعي

عزل مديران خاطي شهرداري 
در پي فوت فاطمه پنج ساله

فارس| سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت 
با اشاره به برگزاري هر ساله مجمع جهاني بهداشت در 
ژنو گفت: »وزراي بهداشت، نمايندگان و كارشناسان 
تمامي كش��ورها در اين مجمع حاضر مي شوند و براي 
همه كش��ورها مانند يك كالس درس است. در مجمع 
جهاني بهداش��ت، كش��ورها با تجربيات، ناكامي ها و 
كاميابي ه��ا، موفقيت ها و شكس��ت هاي همديگر در 
اجراي برنامه هاي حوزه سالمت آشنا مي شوند و عالوه 
ب��ر آنكه همكاري كش��ورهاي دنيا در حوزه س��المت 
ضروري است، الزم است تا كشورها در مورد بيماري ها 
و به ويژه بيماري هاي واگيردار مانند ابوال، زيكا و مرس 
همگرايي بيشتري داشته باش��ند زيرا ممكن است به 

بحران بين المللي تبديل شود.«

وزير بهداشت: همكاري 
كشورهاي دنيا در حوزه 

سالمت، ضروري است

مهر|  ش��هرام گيل آبادي، با اشاره به مرگ دختر بچه 
پنج ساله در بوستان رضوانيه منطقه 15،گفت: در پي 
دستور شهردار تهران به سازمان بازرسي جهت بررسي 
سريع و همه جانبه حادثه محله رضويه و ارايه گزارش 
اين سازمان به شهردار تهران، داير بر اهمال مسووالن 
)ناظر و پيمانكار( ذي ربط، شهردار تهران دستور عزل 
رييس اداره فضاي سبز منطقه، شهردار ناحيه و مسوول 
خدمات شهري ناحيه را صادر كرده و پيمانكار را جهت 

رسيدگي به مراجع قضايي معرفي كرد. 

خبر

شاديبهمعنايهنجارشكنينيستبايدقويترازاينعملميكرديم

اعتمادحميدرضا خالدي

اعتراف جنجالي قاليباف:

قطعا نگاه سياسي مي تواند ضربه جبران ناپذيري به شورا وارد كند

دادستان قزوين از اجراي مجازات 35 دختر و پسر جوان خبر داد

اجازه نخواهيم داد تا با اعمال مجرمانه، شأن فضاي اسالمي را مخدوش كنند

مخالف شادي 
نيستيم

قاض�ي صادق�ي نياركي 
گفته اس�ت كه دستگاه 
قضاي�ي مخالف ش�ادي 
م�ردم نيس�ت و حت�ي 
معتقد است بايد شرايط 
و امكانات بيشتري براي 
تفريح و ش�ادي جوانان 
و خانواده ه�ا مهيا ش�ود 
اما اخطار داده اس�ت كه: 
»اي�ن بدان معنا نيس�ت 
كه عده اي هنجارش�كن 
با اقدام�ات خالف قانون 
پوش�ش  در  ش�رع  و 
عناوين�ي چ�ون آزادي، 
بهانه ه�اي  ب�ه  تفري�ح 
مختل�ف مانن�د جش�ن 
تول�د، دانش آموختگي، 
ميهمان�ي و... مبادرت به 
سوءاستفاده از دختران 

و پسران نمايند «

  رييس گروه مطالعات اعتياد پزش�كي قانوني: 
داروهاي جايگزين ترياك سرب دار را از عطاري ها 
تهيه نكنيد و افراد مش�كوك به وجود س�رب در 
تري�اك مصرفي خ�ود، براي اندازه گيري س�طح 
سرب خون خود به آزمايش�گاه ها مراجعه كنند 
و اگر اي�ن مي�زان باالت�ر از 40بود ب�راي درمان 
مسموميت به مراكز درماني و مراكز ترك اعتياد 

بروند / ايرنا 
  رييس كميته امداد: به دنبال افزايش مستمري 
مددجويان نيس�تيم چون معتقدم خوب نيست 
مردم مان را به مس�تمري، يارانه و امثالهم عادت 
دهي�م بلكه نياز اس�ت خدمات خ�ود را افزايش 

دهيم / ايسنا 
  انجمن پزشكان عمومي ايران: حضور 1۷ پزشك 
عمومي در اي�ن دوره از مجلس در تاريخ مجلس 

بي نظير است / اعتماد 

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي و ام��ور بين الملل 
شهرداري كرمانش��اه، مهندس حامد لعل بخش 
با اش��اره به برنامه ريزيهاي انجام ش��ده در حوزه 
معاونت حم��ل ونقل و ترافيك ش��هرداري و نيز 
شناسايي محل هاي حادثه خيز و پرترافيك شهر 
گفت: عمليات اصالح هندسي مناطق شهرداري 
براي بازگشايي گره ترافيكي و سهولت در حركت 
وسايل نقليه ودسترس��ي بهتر و آسانتر به شبكه 
معابر اصلي و فرعي و افزايش ايمني عابران پياده 
كه در پي آن رانندگان وس��ايل نقليه با ش��رايط 
ايمن تري به حركت خود ادام��ه مي دهند انجام 

مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه تمام تالشمان اين است كه در كمترين زمان بتوانيم اقدامات مناسبي 
را در اين زمينه انجام دهيم افزود: اصالح هندسي ميدان آزادگان امام حسين)ع( به همراه 
تقاطع بلوار نس��ترن و نوبهار عملياتي شده است و اصالح هندسي تقاطع شهيد دكامي و 

سه راه حافظيه نيز در منطقه يك به زودي آغاز خواهد شد. 
به گفته مهندس لعل بخش هم اكنون اصالح هندسي بلوار شهيد باهنر دوربرگردان ضلع 
غربي ميدان آزادي، اصالح هندسي بلوار كيهانشهر از ميدان شهدا تا ميدان شيخ فاضل توني 
اصالح هندسي سه راه كوچه ثبت و خيابان شريعتي و ميدان نيايش به طرف ميدان امام 
خميني)ره( در حال اجرا است. وي ادامه داد: در همين راستا اصالح هندسي بلوار اميركبير 
تقاطع راهنمايي و رانندگي خيابان دارايي به س��مت بهار وكيل آقا و ده مجنون همچنين 
اصالح هندسي ميدان رسالت سه راه رودكي و تقاطع معلم و مولوي به همراه ورودي شهرك 
صدرا و جاده اس��الم آباد غرب و انتهاي ش��هرك ژاندارمري به سمت دانشگاه آزاد توسط 
شهرداري مناطق هشتگانه آغاز ش��ده و تعدادي نيز در روزهاي آينده عملياتي مي شود. 
سرپرست شهرداري كرمانشاه با تاكيد بر اينكه امروز كرمانشاه به علت عدم تناسب عرضي 
با خيابانهايي با حجم وس��ايل نقليه درون شهري و از طرفي نوع بافت شهري از آسيبهاي 
ترافيكي در امان نيس��ت گفت: رشد وسايل نقليه و تمايل شهروندان به استفاده از وسايل 
نقليه شخصي باعث شده اس��ت كه ترافيك سنگيني را در شهر شاهد باشيم. وي تصريح 
كرد: بايد با مديريت صحيح و با برنامه در حوزه مديريت شهري و مهندسي ترافيك به دنبال 
جابه جايي آسان ايمن راحت و اقتصادي باشيم و با آرام سازي بار ترافيكي در جهت كاهش 

آلودگي هاي صوتي و هوا كه تاثير مخربي روي محيط زيست شهري دارد گام برداريم. 
سرپرست شهرداري كرمانشاه: 

فضاي سبز شهري را بايد در حد مناسب نگهداري و حفظ كرد
سرپرست شهرداري كرمانش��اه در جمع مديران فضاي سبز مناطق شهرداري كرمانشاه 
گفت: نقش فضاي س��بز در زيبايي محيط زيست شهري تلطيف آب و هوا و توسعه پايدار 
عامل حياتي براي شهرهاست. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل، مهندس حامد 
لعل بخش تاكيد كرد: بايد فضاي سبز را در حد مطلوب و مناسب نگهداري و حفظ كنيم 
چرا كه باعث بهبود كيفيت زندگي ش��هروندي و فراهم آوردن آرامش و آسايش روحي و 
رواني همش��هريان خواهد بودو ارتقاء كيفيت زندگي در شهر را با توجه به صنعتي شدن 
شهرها و آلودگي هاي موجود در پي خواهد داش��ت. وي افزود: از كاركردهاي قابل توجه 
در بحث فضاي سبز شهري كاركردهاي تفريحي وبهداشتي است كه يكي از اركان اصلي 
توسعه پايدار در شهرها است و امروزه پاركها و بوستانهاي سطح شهر به عنوان بخش جاندار 
محيط زيست ش��هري تكميل كننده بخش بي جان شهر خواهد بود. مهندس لعل بخش 

تصريح كرد: همكاران فضاي سبز بايد با ديدي 
علمي و منطقي در بحث توسعه و حفظ فضاي 
سبز گام بردارند و از كاشت گونه هاي گياهي با 
نياز آبي باال جلوگيري كنند و انتخاب گياهان 
بومي و س��ازگار با شرايط محيطي و اقليمي را 
در برنامه هاي خود داش��ته باشند. سرپرست 
شهرداري كرمانش��اه با تاكيد براينكه فضاي 
سبز امروز براي شهر كرمانشاه يك امر حياتي 
است گفت: پاركها و بوس��تانهاي سطح شهر 
به عنوان تنفسگاه هاي شهري كاركرد بسيار 
مثبت��ي خواهند داش��ت ودر راس��تاي ايجاد 
جاذبه هاي بيش��تر در پاركه��ا و مكاني براي 

نشاط شهروندان مديران مناطق و فضاي سبز تالش بيشتري انجام دهند. 
30هزار خانوار منطقه 5 شهرداري كرمانشاه

 در مديريت پسماند مشاركت مي كنند
طي مراسمي كه به مناسبت هفته زمين پاك با حضور نمايندگان شوراي شهر سرپرست 
و مديران ش��هرداري و كارشناسان و فعاالن محيط زيس��ت در پارك فدك برگزار شده 
آموزش طرح تفكيك پس��ماند خانگي از مبداء براي 30 هزار خانوار س��اكن در منطقه 
5 ش��هرداري كرمانشاه آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري، 
سرپرست شهرداري كرمانشاه در اين مراسم با اشاره به اينكه تاكنون اقدامات خوبي در 
حوزه تفكيك مديريت و بازيافت پسماندهاي خانگي انجام شده است گفت: كرمانشاه از 
شهرهاي پيشتاز در حوزه مديريت پسماند خصوصا پسماندهاي خانگي است و شهرداري 
اين شهر با همكاري شركت بازيافت اقدامات خوبي براي بازيافت پسماندهاي كرمانشاه 
و استفاده از آنها انجام داده اس��ت. حامد لعل بخش با تاكيد بر اهميت پاك نگه داشتن 
زمين و حفاظت از آن به عنوان سرمايه تكرار ناپذير افزود: شهرداري كرمانشاه با اعتقاد 
به لزوم و ضرورت حفاظت از محيط زيس��ت امسال را در كرمانشاه به عنوان سال زمين 
پاك نامگذاري و قلمداد كرده تا مردم در تمام روزهاي سال حفاظت از زمين را فراموش 
نكنند. وي توسعه طرح آموزش عمومي تفكيك پسماندها در مناطق 8 گانه شهرداري 
كرمانشاه، برنامه ريزي براي بهبود مديريت رفت و روب و تنظيف معابر به صورت محله اي 
و جمع آوري همه نخاله هاي حاش��يه جاده ها و مس��يرها را از جمله بخشي از اقدامات و 
برنامه هاي شهرداري كرمانشاه در سال زمين پاك برشمرد. لعل بخش با اشاره به اينكه 
در سال گذشته 90 هزار خانوار كرمانشاهي با اجراي فاز اول طرح آموزش عمومي و چهره 
به چهره تفكيك زباله از مبداء آموزش ديده اند افزود: امس��ال نيز در ادامه و فاز دوم اين 
طرح با همكاري س��ازمان مديريت وبازيافت پسماندهاي خانگي تالش خواهيم كرد تا 
عموميت بيشتري به اجراي اين طرح بدهيم و امروز گام اول اين مرحله را با آموزش 30 
هزار خانوار در منطقه آغاز مي كنيم. سرپرست ش��هرداري كرمانشاه تاكيد كرد: حفظ 
محيط زيست و مديريت بهينه پسماندها فقط بر عهده شهرداري و شركت بازيافت نيست 
و خود مردم اصلي ترين نقش رابراي پاك نگه داش��تن زمين و مديريت پسماندها دارند 
بنابراين از شهروندان كرمانشاهي مي خواهيم در نگهداري محيط زيست، توسعه فضاي 
سبز شهري، رعايت نكات آموزش داده شده در اين طرح و جداسازي پسماند شهرداري 
را ياري دهند و خود نيز در حفظ محيط زيستشان مشاركتي فعال داشته باشند. گفتني 
اس��ت: در پايان اين مراس��م آموزش 30 هزار نفر خانوار محدوده شهرداري منطقه پنج 

براي اجراي تفكيك زباله آغاز شد.

اصالحهندسيمناطقهشتگانهشهرداريكرمانشاهآغازشد
 سرپرست شهرداري كرمانشاه اعالم كرد: در راستاي خدمت رساني به شهروندان عزيز كرمانشاهي اصالح هندسي مناطق هشتگانه

 در دستور كار قرار گرفت و وارد فاز عملياتي شد


