
حوادث ـ اخبارکشور

 
    حوادث کوتاه از کشور

قانون 
جدید برای 

فروش 
شکالت 

تلگرام 
جریمه شد

مادربزرگ 
شجاع!

نامزد 
بی وجدان!

صفحه 11
سه شنبه۲۵ مهر 1۳۹۶ 

۲۶ محرم 1۴۳۹ - شماره۲1۷۴۸

سقوط از کوه
اندیمشــک- ایرنا: یکی از عشایر بخش الوار گرمسیری اندیمشک 
براثر سقوط از کوههای منطقه به شدت مصدوم شد. فرماندار اندیمشک 
گفت: فرد مذکور از کوههای چاوونی در بخش الوار گرمسیری سقوط 
کرد که با اعزام یک فروند بالگرد به منطقه و انتقال به بیمارســتان از 

مرگ حتمی نجات یافت.
پیمان جهانگیری اظهار کرد: این فرد توسط بالگرد به شهر بیدروبه 
منتقل و از آنجا به وسیله اورژانس اندیمشک به سرعت به بیمارستان 

گنجویان دزفول انتقال یافت.
وی افــزود: فــرد مذکور از ناحیه پا و کمر مصدوم شــده و تحت 

درمان است.
بازداشت متهم درگیری مسلحانه

بندرعبــاس- فارس:فرمانــده انتظامی شهرســتان بندرعباس از 
دستگیری فرد مسلح که چند روز پیش به یکی از جایگاه های سوخت 

در بندرعباس حمله کرده بود، خبر داد.
محمد اسماعیل مشایخ اظهار کرد: این متهم چند روز پیش با کاله 

ایمنی وارد جایگاه شده و با کارگران پمپ بنزین درگیر شد.
وی افزود: این فرد، با شــلیک سالح کمری یکی از کارگران را از 

ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار داد.
وی تصریح کرد: این متهم دارای سوابق کیفری است و پرونده وی 

هم اکنون در دست بررسی است.
پایان راه سوداگران مرگ

اردبیل- ایسنا:فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری 5 سوداگر 
مرگ در عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل خبر داد.

سرتیپ حسین عبدی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان اردبیل با انجام کارهای تحقیقاتی پی به این موضوع بردند که 5 
سوداگر مرگ با تشکیل باندی اقدام به تهیه و توزیع هروئین می کنند.

وی افزود: با افزایــش کنترل های انتظامی مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر موفق شــدند هر 5 عضو این باند را در طی عملیاتی در 
جاده »اردبیل- سرچم« دستگیر و دو دستگاه پراید و پژو 405 مورد 

استفاده آنان را توقیف کنند.
فرمانده انتطامی استان اردبیل از کشف 5 کیلو هروئین از قاچاقچیان 

دستگیر شده نیز خبر داد.
مرگ 3 نفر در سانحه رانندگی

بیرجند- مهر:فرمانده پلیس راه خراســان جنوبی از برخورد یک 
دستگاه پراید ســواری با یک تریلی در گردنه خونیک محور قاین به 

بیرجند خبر داد.
سرهنگ حسین رضایی گفت: در این حادثه سه نفر جان باختند 

و وضعیت دو مصدوم حادثه نیز وخیم گزارش شده است.
وی اضافه کرد: علت اولیه تصادف از سوی کارشناسان قصور راننده 

کامیون اعالم شده است.
تصادف مرگبار

شهرکرد- تســنیم:رئیس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: واژگونی 2 دستگاه خودرو در چهارمحال و بختیاری 2 کشته و 

2 مجروح برجای گذاشت.
سرهنگ رحمت اهلل نجفی اظهار داشت: در محور بلداجی به گهرو 
در جاده امام زاده حمزه علی)ع( نرسیده به روستای ممکان در بروجن 

واژگونی خودروی پراید 2 مصدوم برجای گذاشت.
وی افزود: پس از انتقال مصدومان به بیمارستان سرنشین خودرو به 
علت شدت جراحات فوت که نبستن کمربند ایمنی و عدم کنترل وسیله 
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه علت واژگونی خودرو اعالم شد.

مرگ خاموش
ساری- ایرنا: اجساد 2 جوان بین 20 تا 30 ساله که گفته می شود 
براثر گازگرفتگی در اتاقکی در منطقه سیاحتی و زیارتی هزار جریب 

شهرستان نکا جان باختند، پیدا شد.
بخشدار هزارجریب نکا با تأیید این خبر گفت که جسد این دو جوان 
در اتاقکی در اطراف امامزاده پنجتن در بخش هزار جریب کشف شد.

محمد محمدیان با اعالم این که هویت این دو فرد پس از تحقیقات 
پلیســی مشخص شده است، توضیح داد: این دو جوان روز گذشته به 
امامزاده پنجتن آمدند و برای سکونت شب خوداتاقی در مجاورت آن 

اجاره کردند.
بخشــدار هزارجریب گفت: با توجه به اینکــه این دو جوان برای 
گرمایش اتاق از پیک نیک استفاده کردند، احتمال اینکه دچار خفگی 

شده باشند، وجود دارد.
حادثه رانندگی با 2 قربانی

سرویس شهرستان ها: گروه اســتان ها - فارس: رئیس پلیس راه 
جنوبی استان فارس از وقوع یک حادثه رانندگی و کشته شدن دو نفر 

و مجروحیت سه تن دیگر خبر داد.
سرهنگ حمداله هوشمندی ادامه داد: با مشاهده ماموران مشخص 
شد که دو دستگاه خودرو پژو 405 و یک دستگاه کامیون به شدت با 
یکدیگر برخورد کرده اند که درنتیجه آن دو نفر از سرنشــینان یکی از 
خودروهای پژو405 کشته و سه تن دیگر مجروح شدند و به بیمارستان 

انتقال یافتند.
رئیس پلیس راه جنوبی استان فارس گفت: علت وقوع این سانحه 

رانندگی در دست بررسی است.
قاتل فراری در دام پلیس

گنبدکاووس - ایرنا: فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دســتگیری 
قاتل فراری درکمتر از پنج ساعت از وقوع قتل توسط نیروهای پلیس 

آگاهی این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمود علیفر افزود: درگیری لفظی بین دو جوان 23 و 
24 ســاله در گنبدکاووس منجر به درگیری فیزیکی بین آنها شده و 

در این درگیری  یک نفر از آنها به قتل رسید.
وی افزود: پلیس آگاهی گنبدکاووس با ردیابی های تخصصی موفق 
شد در کمتر از پنج ساعت، قاتل را که به شهرستان شاهرود در استان 

سمنان متواری شده بود، دستگیر کند.
قاچاق دام

سرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: با 
توقیف یک دســتگاه تریلی »اســکانیا« تعداد 127 راس دام قاچاق 

کشف شد.
سرهنگ »فرهاد بیگلری« گفت: ماموران هنگام کنترل محورهای 
مواصالتی، یک دســتگاه تریلی »اسکانیا« حامل احشام را شناسایی و 

متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی تعداد 127 راس گوسفند 

فاقد مجوز دامپزشکی کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.
این مقام انتظامی، ارزش این محموله را بنابر نظر کارشناسان یک 
میلیــارد و 100 میلیون ریال بیان کــرد و افزود: متهم، محموله را از 
اســتان های جنوبی بارگیری و قصد انتقال به »شهریار« را داشت که 

دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.
سرعت باال مرگ آفرین شد

رشتـ  خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه استان گیالن گفت: برخورد 
خودروی پژو پارس با خودروی پراید در محور »سراوان - فومن« استان 

گیالن، 3 کشته برجای گذاشت.
ســرهنگ حسین محمدپور با اعالم این خبر اظهار داشت: در این 
حادثه خودروی پژو پارس هنگام تردد در محور »سراوان - فومن« از 
مســیر اصلی خارج و به یک خودروی پراید در الین مخالف برخورد 
که بر اثر آن راننده 38 ســاله و سرنشــین 37 ساله خودروی پراید و 
سرنشین 41 ساله خودروی پژو پارس بعلت شدت جراحات وارده در 

دم جان باختند.
به گفته وی سرعت باال و انحراف به چپ خودروی پژو پارس علت 

اصلی این سانحه رانندگی بوده است.

دادگاهی در روسیه سامانه ارتباطی تلگرام را 
به دلیل همکاری نکردن با سازمان امنیت فدرال 
این کشور در ارائه اطالعات 6 کاربر به پرداخت 

13هزار دالر جریمه محکوم کرد.
به گزارش مشرق، یولیا دانیچلیک قاضی دادگاه 
ناحیه مشانســکی مسکو روز دوشنبه در حکم خود نوشت: سامانه تلگرام که 
خطای اداری مرتکب شده است، به پرداخت 800 هزار روبل )معادل 13 هزار 

دالر( جریمه محکوم می شود.
وی همچنین به مســئولیت طرف محکوم در اجرا نکردن حکم دادگاه و 

امکان رسیدگی مجدد به پرونده به درخواست تلگرام اشاره کرد.
خبرگزاری اینتر فکس نیز نوشــته است: بر اساس اطالعات ارائه شده از 
سوی دادگاه مشانسکی، سازمان امنیت فدرال روسیه از دفتر تلگرام در لندن 

اطالعات 6 کاربر این سامانه را خواسته بود که پاسخی داده نشد.
پیش تر نیز سازمان نظارت بر ارتباطات، اطالع رسانی و رسانه  های روسیه 
هشدار داده بود که اگر تلگرام به نقض قوانین این کشور ادامه دهد، از دسترسی 

کاربران خارج خواهد شد.
پاول دوروف شــهروند روســیه که خارج از این کشور اقامت دارد، سال 
2013 شبکه اجتماعی تلگرام را طراحی و راه اندازی کرد و بر پایه گزارش ها 
در زمان کنونی نیز شمار کاربران آن به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است.
گفتنی اســت، تلگرام ارتباط فیزیکی و حقوقی با روسیه ندارد و مقر آن 

در برلین آلمان است.

پیرزن 85 ساله ای با کارهای عجیب و غریب 
اما شــجاعانه اش حیرت همگان را برانگیخته 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این پیرزن 85 
ســاله، پس از بازنشستگی اقدام به انجام ورزش های 

حرفه ای اما خطرناک کرده است.
بیشتر افراد پس از بازنشستگی خانه نشین می شوند، اما »تریش وگستاف« 
پیرزن 85 ساله ای است که با فعالیت های عجیب و خاصی که انجام می دهد 
مفهوم تازه ای از بازنشستگی را نشان داده است. کارهای این پیرزن شجاع را 

شاید یک فرد جوان هم به سختی بتواند انجام بدهد.
کارهــای عجیب و غریــب و در عین حال شــجاعانه او از قبیل صخره 
نوردی از یک برج 20 متری، شنا با کوسه، اسکی روی برف، پیاده روی روی 
بال هلی کوپتر، چتربازی و بســیاری از کارهای دیگر باعث حیرت و شگفتی 
دیگران شده است. تریش انگیزه خود را از انجام این فعالیت ها، تغییر مفهوم 
بازنشستگی می داند. او به همه افراد بازنشسته ای که می شناسد توصیه می کند 
فعالیت های خود را بیشتر کنند و از منفعل بودن بپرهیزند. فعالیت های او تنها 
مختص ورزش های هیجان انگیز نیســت. تریش از جمله فعاالن امور خیریه 
نیز هســت و اما نکته قابل توجه این که او در زمان جنگ هم به عنوان یک 

زن نظامی فعال بوده است.

واکنش یک جوان 23 ساله اهل نیویورک 
به ســوختن نامزدش در اتومبیل در حال 

سوختن تیتر اول جنجالی شد.
به گــزارش میل آنالین، ویدئویی توســط 
رســانه های آمریکایی منتشــر شده است که از 

صحنه واژگونی یک خودرو گرفته شده است.
این ویدئو که توســط یکی از شــاهدان در یکی از اتومبیل های 
عبوری گرفته شده لحظه تکان  دهنده ای را نشان می دهد که جوانی 
در حالی که نامزدش در تاکسی در حال سوختن گرفتار شده است با 
خونسردی تمام به سمت دیگر اتوبان می رود و یک تاکسی می گیرد 

تا از محل دور شود!
تصویر مربوط به مرد 25 ساله است که با نامزدش »هارلن گرول« 
ســوار یک تاکسی بودند که بر اثر برخورد تاکسی با یک بلوک بتنی 

خودرو واژگون شده و آتش می گیرد.
در حالــی که خودرو در آتش می ســوزد و »هارلن« هنوز داخل 
تاکسی با مرگ مواجه است، »سعید« که از اتومبیل بیرون پرت شده 
با خونسردی به سمت دیگر اتوبان می رود و سوار یک تاکسی می شود.
پدر این مرد در این رابطه گفته است که نمی دانم پسرم چرا این 

کار را کرده است، باید او را ببینم تا با او صحبت کنم!
متهــم در حال حاضر به اتهام بی توجهی و فروگذاری از کمک به 

سرنشینان تاکسی در بازداشت به سر می برد

شــهردار تهران در مورد میــزان بدهی 10 هزار 
میلیاردی دولت به شهرداری و انکار این رقم از سوی 
شهردار گفت: نگفته ام که دولت به شهرداری بدهی 
ندارد و البته بعید اســت که امســال دولت پولی به 

شهرداری بدهد.
شهردار تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه میزان بدهی دولت به 
شــهرداری تهران چه میزان است و چرا با حضور در هیئت 
دولت از حق مردم دفاع نشده است، گفت: اینکه بنده گفته 
باشم دولت به شهرداری بدهی ندارد درست نیست. در روزهای 
نخســتی که این مسئولیت را پذیرفتم گفتم که باید ببینید 
دولت چقدر به شــهرداری تهران بدهکار اســت و حساب و 

کتاب الزم صورت بگیرد. 
شهردار تهران بیان داشت: با نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و کرباسیان وزیر اقتصاد جلسه ای داشتیم و مقرر شد 
ردیف های پرداختی دولت در ســال 96 به صورت کامل به 
شهرداری پرداخت شود به عنوان مثال 60 درصد از درآمدهای 
تخلفات رانندگی باید به حساب شهرداری تهران واریز شود 
که 48 میلیارد تومان از این مبلغ هنوز پرداخت نشده است. 
وی افزود: تا قبل از سال 96 شهرداری تهران ادعای برخی 
از مطالبات را داشت و دولت نیز این مطالبات را قبول نداشت 
چرا که بعضی از این مطالبات برای سال های قبل بوده است 
که بر اســاس قوانین بودجه این ردیف ها باید در همان سال 
پرداخت می شــده و دولت مجاز نیست در سال های بعد این 

مبالغ را پرداخت کند. 
نجفی بیان داشت: بدهی دولت به شهرداری تهران 10 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت و دولت نیز در این 
خصــوص نقطه نظرات خود را اعالم کرده اســت ولی بعید 
می دانــم به وضعیتی که دولت دارد امســال بتواند پولی به 

شهرداری تهران پرداخت کند.
شهردار تهران تاکید کرد: مدافع حقوق همه کسانی که 

در کالنشهرها زندگی می کنند هستم.
کشف 32 میلیارد تومان هزینه فاقد

به گفته نجفی در آن ســال ها 32 میلیارد تومان هزینه 
فاقد کشف شد که گزارشی در این باره به چمران رئیس وقت 
شــورای شهر دادیم که ایشان تا پایان دوره اجازه طرح این 

موضوع در شورا را نداد.
ارزیابی سیاست های شهری با نگاه شخصی

نجفــی در ادامه با بیان اینکه مشــکل مــا در ارزیابی 
سیاست های شهری این است که به آن جنبه های شخصی 
می دهیم، گفت: متأسفانه فضای سیاسی کشور هم این گرایش 
را تشدید می کند که نقد سیاست های شهری را به نقد مدیران 

گذشته تقلیل دهد.
وی اظهار داشت: دارایی ها و منابع شهر تا حداکثر ممکن 
مورد بهره برداری قرار گرفته است. فضاهای شهری فروخته 
شده اند. منابع آب شهر برای رشد آتی شهر کفایت ندارند. در 
کنار آن نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است. 
شــهر در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر است، آسیب های 
اجتماعی رو به گســترش اســت و تنش های حاصل از این 
پدیده ها در سطح فردی و روابط بین شهروندان و به صورت 

روزمره خود را آشکار می کند.
شهردار تهران با بیان اینکه سیاست های کنونی قادر به 
حل مشکالت نیست، افزود: زمان بازنگری در این سیاست ها 
فرا رســیده است. شــکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی 
سیاست ها میسر نیست. ما به ایده هایی برای شهر آینده نیاز 
داریم و این جز از طریق گفت وگوی عمومی و فراگیر به دست 
نمی آید. ایده در بازه شهر نزد این یا آن فرد یا گروه نیست. 
ایده در جریان گفت وگــوی عمومی بین گروه های مختلف 

مردم، کارشناسان و مدیران شکل می گیرد.
کسانی که برخوردارترند، باید هزینه  بیشتری دهند

وی تصریح کرد: باید کســانی که از رشــد شــهری در 
دهه های اخیر بهره مندی بیشتری داشته اند، سهم بیشتری 
در ایــن تغییر برعهده گیرند، کســانی که ســاختمان های 
بلندمرتبه شان بار ترافیکی برای شهر ایجاد می کند، کسانی 

نجفی حرف خود را پس گرفت

دولت ۱۰هزارمیلیارد به شهرداری بدهکار است

کــه بــا اتومبیل های لوکس خود نوعی تجمــل را بر زندگی 
شهری تحمیل می کنند، باید در تأمین این هزینه ها مشارکت 

بیشتری داشته باشند. 
در نوسازی بافت فرسوده موفق نبودیم

نجفی در ادامه درباره بافت فرسوده و تغییر و تحوالتی که 
در مجالت روزنامه همشهری صورت گرفته است نیز اشاره کرد و 
گفت: بافت فرسوده از بزرگترین مشکالت تهران و کالنشهرهای 

کشور محسوب می شود. 
شهردار تهران ادامه داد: در گذشته سیاست های مختلفی 
در دولت و شهرداری تهران برای کاهش بافت فرسوده اتفاق 

افتاد که هیچ کدام از این اقدامات موفق نبوده است.
وی با اشاره به اینکه از نظر کمیت نیز نتوانستیم در نوسازی 
بافت فرسوده موفق و تأثیرگذار باشیم، گفت: باید برنامه های 
جدیدی به کار گرفته شود و در این زمینه نیز برنامه جدیدی 
را تهیه کرده ایم که امیدواریم تا آخر هفته تکمیل و به دولت 

ارسال شود.
نجفی بیان داشت: طرحی برای بافت فرسوده در 4 سال 
آینده تهیه و به رئیس جمهور ارائه می شود تا بتوانیم بر اساس 
این طرح از توانایی بخش خصوصی در نوسازی بافت فرسوده 

استفاده کنیم. 
شهردار تهران یادآور شد: یکی از دارایی های شهر تهران 

اقدامات فرهنگی است که باید در این شهر توسعه یابد. 
وی افــزود: بعضاً نباید بافت فرســوده تخریب شــود و 
ساختمان جدیدی در آن بسازیم بلکه می توان با اصالح بافت 
و اقدامات تعمیــری و با هماهنگی میراث فرهنگی آن بافت 

را اصالح کرد. 
شــهردار تهران بیان داشت: در نوســازی بافت فرسوده 
کمک هایی از سوی دولت به عنوان یارانه و وام برای نوسازی 

بافت فرسوده اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر اینکه در مرمت بافت فرســوده به عنوان 
دارایی های تهران توجه شود، گفت: برای نوسازی بافت فرسوده 

و بافت فرهنگی تهران برنامه داریم. 
عالقه ای نداریم کارکنان همشهری بیکار شوند

نجفی درباره مجالت همشــهری نیز افزود: بخش زیادی 
از فعاالن رســانه مکتوب به ما در رابطه با مجالت همشهری 
اعتراض داشته اند و عنوان کرده اند ضررهای زیادی به بخش 

خصوصی در همین بخش وارد آمده است. 
شهردار تهران، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته 
مجالت همشــهری تعدادی از مجــالت زیر 20 درصد مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت و باالی 80 درصد آن برگشــت 

داده می شد.
وی افزود: اگر از مردم هم بپرسید راضی نیستند که ما از 
آنها عوارض بگیریم و یارانه تولید مجله بدهیم که 80 درصد 

آن بازگردد.
نجفی بیان داشــت: بر اساس بررسی های صورت گرفته 
به این نتیجه رسیده ایم که مجالتی که زیر 20 درصد فروش 

و اســتفاده داشتند را تعطیل کنیم و ما هیچ عالقه ای نداریم 
که دوستان در مجموعه همشهری بیکار شوند ولی ادامه این 
روند فقط ضرر بر روی دست ما می گذاشت و کار عقالنی این 

بود که تعطیل شود.
در ادامه نشست خبری نجفی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر انتصابات صورت گرفته و مبارزه با فساد در شهرداری تهران 
بیان داشت: دو بخشنامه جلوگیری از فساد در شهرداری تهران 
را در روزهــای آغاز به کار صــادر کردیم و یکی از مهم ترین 
جایگاه های فساد در شهرداری را نشانه گرفته ایم و شاهد آثار 

مثبت هر دو بخشنامه بوده ایم. 
شهردار تهران ادامه داد: ولی متأسفانه بعضی از رسانه ها که 
با ما همسو نیستند  اشاره کوتاهی به این بخشنامه ها هم نکردند، 

ولی این اقدام در جهت مبارزه با فساد صورت گرفته است. 
انتخاب هایم سیاسی نیست

وی با اشــاره به اینکه انتخاب هایم سیاسی نیست، افزود: 
اکثر کســانی که انتخاب شدند از افرادی هستند که برنامه ما 
را برای شــهر تهران قبول دارند که البته افرادی این برنامه را 
قبول می کنند که اصالح طلب یا متمایل به اصالح طلبی هستند.
نجفی بیان داشــت: در شهرداری تهران حدود 68 هزار و 
400 نفر کارمند رسمی، قراردادی و پیمانی داریم که حدود 
800 نفر آنها مدیر هســتند. آیــا تمام این مدیران طرفداران 
سیاســی احمدی نژاد و قالیباف بوده اند؟ بلکه این طور نیست 
حتی تعدادی از مدیران شــهرداری در زمان انتخابات به بنده 
گفتند که به قالیباف رأی ندادند ولی به هر حال در آن زمان 
قالیباف شــهردار بوده است و بعضی از افراد برنامه های آن را 

کم و بیش قبول داشتند. 
شهردار تهران بیان داشت: نمی توان گفت که تمام مدیران 

شهرداری قالیبافی و یا احمدی نژادی بوده اند.
وی افزود: افرادی که در قسمت های مدیریتی شهرداری 

تهران منتصب شده اند دارای صالحیت های الزم هستند.
نجفی افزود: تمام تالش من این است که مدیران انتخاب 
شــده از بدنه شــهرداری تهران باشــد ولی اگر در آن سطح 
مدیری پیدا نشود مجبور هستم از بیرون از شهرداری بیاورم 
هماننــد اینکه تعدادی از معاونان بنده از بیرون شــهرداری 

منتصب شده اند. 
نقشی در افشای امالک نجومی نداشتم

نجفی درخصوص امالک نجومی، گفت: اجازه دهید من 
در مورد امالک نجومی موضوعی را مطرح کنم. شهردار سابق 
اعالم کرد که من در افشای امالک نجومی نقش داشتم بنده 
برای آقای قالیباف توضیح دادم که ایشــان مجاب شدند که 

من نقشی نداشتم.
شهردار تهران ادامه داد: داستان نقش من در امالک نجومی 
این گونه بود که جلسه ای با اصالح طلبان داشتیم این جلسه 
درخصوص انتخابات شورا و ریاست جمهوری بود. این جلسه 
در تابســتان 95 برگزار شد، یکی از اعضای شورای چهارم که 
شــما هم می شناسید گزارشی به بنده داد درخصوص امالک 

شــهرداری. بنده نگاه کردم و دیدم که نامه به مدیرکل حوزه 
ریاست شهرداری آقای شوشتری نوشته شده و از آنها در این 
زمینه توضیح خواسته شده است. بنده همان موقع اعالم کردم 
این نامه گزارش نهایی نیســت و آنها فعاًل از شهرداری سؤال 
کرده اند و باید توضیحات آنها را هم بشــنویم. این گزارش  را 

افشا نکنید تا پاسخ ها بیاید.
نجفی ادامه داد: بحث در آن جلســه به اتمام رسید یک 
نسخه از آن گزارش عملکرد را به من دادند و من به هیچ کس 
آن گزارش را ندادم و فقط به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد 
ریاست جمهوری که آقای جهانگیری مسئول آن است دادم 
و تأکید می کنم که نقشی در افشای امالک نجومی نداشتم و 

توصیه کردم که گزارش افشا نشود. 
به گفته شــهردار تهران، اما همان روز این برادر عزیز در 
همان محل جلسه اسناد گزارش را به یاشار سلطانی داد. من 
در طول عمرم سلطانی را ندیدم. بعد از 2 الی 3 روز در فضای 

مجازی گزارش امالک منتشر شد. 
وی ادامه داد: من یاشــار سلطانی را ندیده بودم بعد از 5 
الی 6 ماه برای اولین بار در یک جلســه ای وی را دیدم و باز 

تأکید می کنم که نقشی در افشای امالک نجومی نداشتم.
نجفی با بیان اینکه محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران 
مشاور خاصی را برای پیگیری امالک نجومی معرفی کرده بود 
که این فرد رابط با دستگاه قضایی اعالم شده بود، گفت: این 
آقا تمام مسائل مربوط به امالک نجومی را پیگیری می کرد. 

شهردار تهران ادامه داد: وقتی شهردار شدم گزارش امالک 
را از شوشتری مسئول دفتر قالیباف خواستم وی به من گفت 
که قالیباف یک نفر دیگر را انتخاب کرده و در جریان نیست 
به واسطه آقای شوشتری از آن فرد سؤال کردیم ولی وی به 

ما گزارشی نداد.
نجفی تأکید کرد: اخیراً نامه ای به دادســتان نوشته ایم و 

اعالم کرده ایم که این فرد نماینده ما در این زمینه نیست.
بخشی از گزارش امالک نجومی نادرست است

وی با بیان اینکه معتقدم بخشی از گزارش امالک نجومی 
نادرست است، گفت: به برخی افراد که اسمشان اعالم شد ملکی 
واگذار نکردم و باید اعاده حیثیت شــود و عده ای هم که اسم 
آنها نبوده از امالک اســتفاده کرده اند. هنوز اطالعات دقیقی 

در این زمینه نداریم. 
به گفته نجفی، فقط از طریق سازمان امالک ملک ها واگذار 
نشده اســت از طرق دیگر هم بوده که بعداً توضیح می دهم. 
برخی سازمان ها به اسم شهرداری واگذاری هایی انجام داده اند 

که االن توضیح نمی دهم. 
نجفی در پاسخ به این پرسش که می توانید آماری در مورد 
فروش دارایی های شــهر تهران بدهید، گفت: در حال حاضر 
آماری از دارایی های فروخته شده نداریم. بخشی اشکالی نداشته 
شــهرداری زمینی داشته و آن را فروخته و تبدیل به احسن 
کرده است. بخشی اشــکال داشته است از جمله دارایی هایی 
که فیزیکی نبوده اســت و آینده فروشــی تهران بوده است. 
تراکم هایی که فروخته شــده و تبدیل به ساخت و ساز نشده 
است به شــکل هولوگرام و سایر اشکال بوده است که در این 
مدت نتوانستیم آمار دقیقی از این تراکم ها به دست بیاوریم.

وی افزود:البته یک کمیته تشکیل شده در کنار سازمان 
امالک تا این میزان از تراکم هایی که پیشاپیش فروخته شده 

است بررسی شود.
همکاری با قرارگاه خاتم ادامه می یابد

وی درباره قرارگاه خاتم گفت: این قرارگاه طرف شهرداری 
بوده اســت و ما از قرارگاه و شرکت هایش با شهرداری راضی 
هستیم. همین االن براساس صورت وضعیت های تایید شده 
مقدار زیادی طلب دارند اما کماکان با ما همکاری می کنند. 
اجــرای برخی پروژه هــا را به خوبی انجــام داده اند اما این 
همکاری به صورت شــفاف ادامه پیدا می کند. توجیه ما این 
اســت پروژه ها به جای اینکه به صورت انحصاری به بخشی 
قرار گیرد به صورت مناقصه عمومی مطرح شــود و در قالب 
رقابتی ســالم پیمانکار نهایی معرفی شود.برنامه استفاده از 
توانایی های قرارگاه برای پروژه های شــهرداری ادامه خواهد 

داشت اما به شکل شفاف تر.

مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته 
امداد اولویت های پرداخت تســهیالت مسکن برای 
خرید، ساخت، بهسازی و مقاوم سازی از محل صندوق 
امداد والیت برای خانوارهای یک تا دو نفر و شهرهای 

باالی 100هزار نفر را تشریح کرد.
به گزارش سایت کمیته امداد امام خمینی)ره(، ابراهیم 
بازیان با بیان اینکه در سال های اخیر مسکن به  عنوان یکی 
از خدمات  راهبردی با رویکرد توانمندسازی مددجویان در 
دستور کار این نهاد قرارگرفته است، گفت: طی برنامه ششم، 
کمیته امداد موظف شده است برای تأمین 150 هزار خانوار 
فاقد مسکن و مقاوم سازی، بهسازی و تعمیر 300 هزار مسکن 

مددجویان خود مالکی اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین مسکن نیازمندان منابع 
دولتی و منابع کمیته امداد به  تنهایی پاسخگو نیست، افزود: 
باید از مشارکت مردم، خیران و آورده مددجویان برای تأمین 
مسکن استفاده کرد تا این امر در تحقق اهداف این نهاد در 

برنامه ششم مؤثر باشد.
بازیــان درباره اولویت بندی مســکن مددجویان گفت: 
اولویت نخست این نهاد تعمیر مسکن خود مالکی مددجویان 
شهری و روستایی، اولویت دوم تأمین مسکن برای مددجویان 

فاقد مســکن شهری و روستایی و اولویت سوم مقاوم سازی 
مسکن خود مالکی مددجویان تحت حمایت است.

سرانه خدمات تعمیر مسکن حداکثر ۴ میلیون تومان
مدیرکل مســکن و امور مهندســی ساختمان کمیته 
امداد سرانه خدمات تعمیر مسکن برای هر خانوار مددجو 
را حداکثر چهار میلیــون تومان اعالم کرد و افزود: تعمیر 
مســکن به صورت کلی یا جزئی یا شــامل انشعابات گاز و 

حصارکشی است.
وی بــا بیان اینکه حــدود 80 درصد خانوارهای تحت 
حمایت کمیته امداد دارای یک یا دو عضو هستند، گفت: این 
افراد در اولویت تأمین مسکن قرار ندارند، اما مشمول دریافت 
تسهیالت از صندوق قرض الحسنه امداد والیت می شوند و 
این در حالی اســت که بر اساس سیاست های کمیته امداد 

اولویت با خانوارهای بیش از دو عائله است.
بازیان درباره پرداخت تســهیالت قرض الحســنه برای 
مســکن مددجویان توضیح داد: امســال برای نخستین بار 
کمک  هزینه تأمین مسکن برای خرید، ساخت، بهسازی و 
مقاوم سازی از محل صندوق امداد والیت برای خانوارهای یک 
الی دو نفر و شهرهای باالی 100هزار نفر پرداخت می شود.
وی با اعالم اینکه صندوق امداد والیت به این خانوارها 

20 میلیون تسهیالت خرید یا ساخت مسکن می دهد، گفت: 
البتــه به این افراد پنج میلیــون تومان نیز به عنوان کمک  

بالعوض داده می شود.
مدیرکل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با 
 اشاره به اینکه امسال ساخت، خریداری، تعمیر و مقاوم سازی 
75 هزار منزل مسکونی در کشور برای مددجویان در دست 
اجراست، افزود: 30 هزار مورد از این خدمات عمرانی مربوط 

به ساخت منازل شهری و روستایی است.
150 هزار خانوار مددجو فاقد مسکن 

وی بــا اعالم اینکه 150 هــزار خانوار مددجوی تحت 
حمایت، فاقد مسکن هستند، افزود: در مدت اجرای برنامه 
ششــم برای حدود 30هزار تــا 35 هزار خانوار دارای بیش 
از دو عضو مســکن مناسب تأمین خواهد شد. البته در این 
زمینه اولویت نخست با خانوارهای بیش از دو عائله سپس 

با خانوارهای کمتر از دو عائله است.
بازیان با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت مسکن مهر، 20 
هزار خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد صاحب خانه 
شده اند، گفت: تأمین مسکن مددجویان با توجه به وضعیت 
اقلیمی و جغرافیایی و همچنین متناســب با تعداد اعضای 

خانوار متفاوت خواهد بود.

فرمانده انتظامی شهرســتان دزفول از اصابت 
گلوله به کودک خردسال در حین عملیات پلیس با 

موادفروشان و  اشرار منطقه خبر داد.
علی الهامی دیروز در گفت وگو با فارس اظهار کرد: پلیس 
مبارزه با موادمخدر در پی مطالبه شهروندان یکی از محالت 
دزفول درخصوص برخورد با فروشندگان موادمخدر و افراد 
شرور، در حین اجرای طرح پاکسازی، افراد شرور به محض 
رؤیــت ماموران انتظامی جهت فراری دادن فروشــندگان 

موادمخدر با ماموران درگیر شدند.
وی عنــوان کرد: عوامل انتظامی با توجه به شــرایط 
عملیــات، پس از تعقیب وگریز متهم، جهت دســتگیری 
فرد شــرور و فروشــنده مواد مخدر اقدام به تیراندازی به 
سمت الســتیک خودروی وی که در حال فرار بود کردند 
که متاسفانه تیر پس از برخورد با خودرو، کمانه کرده و به 

کودک خردسال اصابت کرد.
الهامی با بیان اینکه ماموران به محض مطلع شــدن از 
اصابت تیر به کودک خردسال، وی را به بیمارستان منتقل 
کردند، افزود: علیرغم سرعت عمل ماموران در انتقال مجروح 
به بیمارســتان، متاسفانه کودک خردسال به علت جراحت 

وارده در بیمارستان درگذشت.
وی افزود: علت تیرخوردگی کودک از سوی پلیس در 

دست بررسی است.

فرماندار قصرشیرین از توقف مبادالت تجاری و 
تردد مسافر از مرز پرویزخان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ فرامرز 
اکبری گفت: مرز رســمی پرویزخان از روز یک شنبه )23 
مهر( موقتا تعطیل شده و مبادالت تجاری، صادرات، واردات 

و تردد مسافر و تجار از طریق این مرز صورت نمی گیرد.
وی دلیل این امر را مناقشات داخلی بین دولت مرکزی 
و اقلیم کردستان عراق عنوان کرد و ادامه داد: مرز پرویزخان 
مرز رســمی بین ایران و عراق است و احتماال تا زمانی که 
نیروهای دولت مرکزی جایگزین نیروهای اقلیم کردستان 
شده و در این مرز مستقر شوند، موقتا تعطیل خواهد بود.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه مشخص نیست این 
تعطیلی تا چه زمانی ادامه دارد، یادآوری کرد: امیدواریم با 
حل مســائل داخلی و فروکش کردن اختالفات بین دولت 
مرکزی و اقلیم کردستان، دوباره شاهد بازگشایی این مرز 
باشــیم.به گفته این مسئول، بسته شدن مرز پرویزخان با 

درخواست دولت مرکزی عراق انجام شده است.
وی بیان کرد: تا زمانی که مرز پرویزخان بســته است، 
مرز خســروی جایگزین این مرز خواهد بود و مبادالت از 

طریق مرز خسروی انجام می شود.

رئیس حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: 2۴ هزار 
لیتر »نفت کوره« بر اثر واژگونی یک دستگاه تریلر 

وارد محیط زیست پلدختر شد.
امیررضا محمدی نژاد در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
براثر واژگونی تریلر درنزدیکی تلمبه خانه افرینه پلدختر 24 
هزار لیتر نفت کوره وارد محیط زیست منطقه شد و سبب 

آلودگی محیط زیست، خاک وآب منطقه شد.
وی افزود: این وســیله از خرم آباد به سمت پلدختر در 
حرکت بود که ساعت 17 و 50 دقیقه بعدازظهر در نزدیکی 
تلمبه خانه افرینه به علت عدم توانایی راننده تصادف کرد 
که راننده آن زخمی و به بیمارســتان امــام خمینی)ره( 

پلدختر منتقل شد.
رئیس  اداره حفاظت محیط زیست پلدختر عنوان کرد: 
متأســفانه براثر این تصادف مقداری نفــت وارد رودخانه 
کشکان شده ولی با اقدام به موقع اداره راهداری پلدختر و 
خاکبرداری، از ورود نفت کوره به رودخانه جلوگیری شد اما 

محیط زیست، آب وخاک منطقه آلوده شده است.
وی بیان کرد: نیروهای محیط زیســت پلدختر و اداره 
راهداری تالش می کنند تا از ورود بیشــتر نفت به رودخانه 

کشکان جلوگیری کنند.

اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران 
دیروز با انتشــار اطالعیه ای نسبت به احتمال 

وقوع طوفان و سیل در این استان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در این اطالعیه آمده است: 
امروز، 25 مهرماه با تداوم بارش ها، دمای هوای استان 
بین هشت تا 12 درجه کاهش می یابد که اثرات این 

کاهش دما در ارتفاعات بارش برف خواهد بود.
مدیریت بحران مازنــدران پیش بینی کرد که با 
توجه به بروز این شــرایط جوی و شــدید شدن باد 
و باران هــای رگباری، خســارت در برخی مناطق و 
همچنین آبگرفتگی معابر عمومی استان دور از انتظار 

نخواهد بود.
در این اخطاریه نســبت به توفانی و مواج شــدن 
دریای خــزر هم به فعاالن صید و صیادی هشــدار 

داده شد.
مدیریت بحران مازندران همچنین به تمامی هم 
اســتانی ها و مســافران توصیه کرد که در محورهای 
مواصالتی اصلی و فرعی استان بخصوص در شب و در 
زمان بارندگی، با رعایت نکات ایمنی و کسب اطالعات 

شرایط مسیر، تردد کنند.

در این اطالعیه تاکید شــده اســت: با توجه به 
پیش بینــی بارش های رگبــاری و طوفان و احتمال 
باال آمدن آب و طغیان رودخانه ها، توصیه می شــود 
که مردم از برپایی چادر،کوه پیمایی، طبیعت گردی، 
اقامت و تردد در فضاهای باز و حریم رودخانه خودداری

 کنند.
مدیریت بحران مازندران از دامداران و ســاکنان 
بومی حاشیه رودخانه ها هم خواست که هنگام بارندگی 
نکات احتیاطی و ایمنی را رعایت و دام های خود را در 

مناطق امن نگهداری کنند.
این مدیریت به رانندگانی که قصد دارند در مناطق 
برف گیر و کوهستانی تردد کنند، توصیه کرد پوشاک 
گرم، خوراک، تجهیزات زمستانی مانند ضدیخ و زنجیر 

چرخ به همراه داشته باشند. 
اداره کل مدیریــت بحــران مازنــدران از تمامی 
دســتگاه های اجرایی مرتبط و نیروهــای امدادی و 
خدماتی هم خواســته اســت تا ضمن آماده ســازی 
تجهیزات و ماشــین آالت امــدادی، آمادگی الزم را 
جهت هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی 

همچون گذشته داشته باشند.

کودک خردسال در درگیری 
 اشرار با پلیس جان سپرد

مبادالت تجاری از مرز 
پرویزخان متوقف شد

مدیرکل مسکن کمیته امداد اعالم کرد:

جزئیات تأمین مسکن خانوارهای مددجوی ۲نفره

هشدار وقوع سیل و طوفان
 در مازندران

بر اثر واژگونی تریلر

۲4 هزار لیتر نفت کوره وارد 
محیط زیست پلدختر شد

فروش شکالت در بسته های بزرگ در 
بیمارستان های انگلیس ممنوع می شود.

به گزارش بی بی ســی، طبق دستورالعمل 
نظام ســالمت ملی انگلیس )NHS( بسته های 
بــزرگ شــکالت از فروشــگاه ها و بوفه های 

بیمارستانی در این کشور جمع آوری می شود.در این دستورالعمل 
آمده  است: شیرینی، شکالت و کاکائوهای فروشی در بیمارستان ها 
باید 250 کالری یا کمتر باشند. همچنین ساندویچ و غذاهای بسته 
بندی شده نباید به ازای هر 100 گرم بیش از پنج گرم چربی اشباع 

شده داشته باشند.
با همه گیری معضل چاقی در انگلیس نظام سالمت ملی انگلیس 
در ماه آوریل اعالم کرد: در صورتی که بیمارستان ها میزان فروش 
نوشــیدنی های حاوی مواد قندی را کاهش ندهند، عرضه این نوع 

نوشیدنی ها نیز ممنوع می شود.
بنا به این گزارش، کارشناســان ســالمت عمومی در انگلیس 
معتقدند: بیمارستان ها تنها در مواجهه با پیامدهای ناشی از چاقی 
نقش ندارند، بلکه در بررسی،  پیشگیری و مقابله با این معضل هم 

از نقش حائز اهمیتی برخوردارند.


