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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 حجاب محدودیت است برای...
 دارســتانی: »نمی دانم چه کسی گفته حجاب محدودیت نیست؟! 
حجــاب محدودیت ایجاد می کند برای چشــم هرزه ای که صاحبش 

قدرت کنترلش را ندارد.«
 اقدام عجیب شورای شهر تهران

 کاربری نوشــت: »شــورای شــهر تهران در اقدامی عجیب و بدور 
از شــئونات اســامی و رفتارهای اجتماعی یک کشــور مســلمان، 
]فوریت طرح[مجوز ســگ گردانی در پارک ها را تصویب، و خانواده ها 
را در فضــای چند صــد متری بازی فرزندانشــان محصور و محدود 
 خواهند کــرد، تا عما تمام پارکها جوالنگاه ســگ گردانهای بی درد

 بشود!«
 ما به کل این بساط اعتراض داریم!

 محمدرضا وحیدزاده: »ســال ها سگ گردانی تو پارک ها غیرقانونی 
بوده، اما یه عده محل سگ بهش ندادن. حاال دیروز در جواب اعتراض ها 
ورود سگ ها به زمین بازی کودکان رو ممنوع کردن! اینجوری پیش 
بره چندســال بعد تصویب می کنن ســگ ها حق ندارن باال سرسره 

بچه هارو هل بدن!«
کارکرد رسانه های اجتماعی این است

 حسن: »وقتی از اثرگذاری رسانه های اجتماعی حرف می زنیم یعنی 
وایرال شدن شیرین کاری چند دختر بچه را معضل اجتماعی می بینیم 
ولی اپیدمی تجرد قطعی و بحران کاهش ازدواج که یک معضل حقیقی 

است را نمی بینیم.«
حکایت مدیران بی کفایت

 کاربری نوشــت: »۵ میلیون تن نهاده در بندر امام دپو شده است 
در حالی که ظرفیت بندر ۳.۵ میلیون تن اســت. ۱.۵ میلیون تن پای 
کشتی و لنگرگاه است، ۲۲ کشتی در لنگرگاه منتظر هستند و دموراژ 
می خورند یعنی جریمه تاخیر که به دالر محاسبه می شود. بی کفایتی 

شاخ و دم دارد؟!«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

در  آتش سوزی  قربانیان  شــمار 
مرکز نگهداری مبتالیان به کرونا در 
یکی از بیمارستان های استان ذی قار 
در جنوب عراق بــه ۱۱۰ تن افزایش 

یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به 
نقل از خبرگزاری رسمی سوریه »سانا«، یک منبع در اداره بهداشت 
اســتان ذی قار در مصاحبه با خبرنگار این خبرگزاری گفت: شــمار 
قربانیــان تا بامداد دیروز به ۱۱۰ تن افزایش یافت که هویت ۷۷ نفر 
از آنها شناسایی شده است و هویت ۳۳ تن از آنها به علت سوختگی 

شدید اجساد قابل شناسایی نیست.

پیش از این اعام شــده بود در حادثه آتش سوزی در بیمارستان 
الحسین در شهر ناصریه عراق ۵۸ نفر از بیماران و کادر پزشکی جان 

باخته اند. 
البته براســاس آمار های رســمی دولت عراق، منابع بیمارستانی 

تعداد قربانیان را بیش از ۷۷ نفر اعام کردند.
اداره بهداشــت اســتان ذی قار اعام کرد: علت آتش سوزی در 

بیمارستان الحسین ناصریه هنوز مشخص نشده است.
دولــت عراق برای ابراز همدردی با قربانیان این حادثه ســه روز 

عزای عمومی اعام کرد.
در بیانیه ای که دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق منتشر 
کرد، آمده است: هیئت وزیران بعد از نشست اضطراری تصمیم گرفت 
قربانیان این آتش سوزی را شــهید اعام و زخمی های این حادثه را 
برای مداوا به خارج از عراق اعزام و ســه روز در کشور عزای عمومی 
اعام کند و همچنین تحقیقات دولتی در باالترین ســطوح برای پی 

بردن به علل وقوع این حادثه آغاز کند. 
نخســت وزیر عراق نیز به ســرعت دســتور بازداشت مسئوالن 

بهداشت را صادر کرد.

افزایششمار
قربانیانآتشسوزی
بیمارستانبه۱۱۰نفر

عراق

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت از فوت 
۱۶۶ بیمار کووید ۱9 خبر داد.

بــه گزارش وبدا، در اطاعیه این ســازمان آمده اســت: »از ۲۱ 
تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۲ 
هــزار و ۷۵۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناســایی 
شــد که دو هــزار و ۳۹۹ نفــر از آنها بســتری شــدند و مجموع 
 بیماران کووید۱۹ در کشــور به ســه میلیون و ۴۱۷ هزار و ۲۹ نفر 

رسید.
متاســفانه در طول این مدت، ۱۶۶ بیمــار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۸۶ هزار 
و ۲۰۷ نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون ســه میلیون و ۵۶ هزار و 
 ۱۶۰ نفــر از بیمــاران، بهبــود یافته یــا از بیمارســتان ها ترخیص 

شده اند.
ســه هزار و ۸۶۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون ۲۴ 
میلیون و ۶۷۱ هزار و ۲۲۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 

انجام شده است.
در حال حاضر ۱۴۳ شــهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر در 

وضعیت نارنجی و۱۱۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
تا کنون پنج میلیون و ۱۰۲ هزار و ۳۰۱ نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و دو میلیــون و ۱۶۹ هزار و ۶۷ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده اند و 
مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۲۷۱ هزار 

و ۳۶۸ ُدز رسید.«

جان باختن 
۱۶۶ بیمار دیگرکووید۱۹ 

در کشور

رئیس بخش عفونی بیمارســتان مســیح دانشــوری 
 با بیــان اینکــه متاســفانه احتمــاال افزایــش میزان
مرگ ومیر ناشی از کرونا، از همین هفته آغاز خواهد شد، از 

بی توجهی به محدودیت ها انتقاد کرد.
دکتر پیام طبرســی در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا، درباره 
وضعیت بیماری کرونا، اظهارداشت: در حال حاضر تعداد مراجعات 
ســرپایی و بستری بسیار زیاد است و حتی میزان مراجعات از پیک 
قبلی هم بیشتر شده است. در عین حال به نظر می رسد که ویروس 
در گردش بیشــتر دلتا است. طبرســی با بیان اینکه قدرت انتقال 
پذیری ویروس دلتا بسیار باالتر است، افزود: البته عددهای مختلفی 
در ایــن زمینه ذکر می شــود، اما به هر حال به نظر می رســد که 
قدرت انتقال ویروس دلتا از ویروس های جهش یافته قبلی بســیار 
باالتر است. ضمن اینکه مطالعاتی که تاکنون درباره ویروس دلتا به 
چاپ رسیده، نشــان می دهد که مبتایان به این ویروس بیشتر به 
بیمارستان نیاز پیدا می کنند و احتیاج شان به بستری بیشتر است. 
حــال اینکه در زمینه مرگ و میر با این ویروس چه اتفاقی می افتد، 
از آنجایی که در اکثر کشــورهای درگیر با این ویروس به جز هند 
واکسیناسیون به میزان باالیی انجام شده، نمی توان خیلی اطاعات 
آنهــا را مدنظر قرار داد، زیرا ما واکسیناســیون را به حد کافی انجام 

نداده ایم و باید ببینیم که شرایط به چه صورت پیش می رود.
همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید

وی ادامه داد: به نظر می رســد که ویروس دلتا واکسن گریز هم 

هســت به این صورت که بسیاری از افرادی که علیه کرونا واکسینه 
شــده بودند هم به بیماری مبتا شــدند. هرچند که در کشورهای 
اروپایی و آمریکایی که واکسن به میزان زیاد تزریق شده، ابتایشان 
به این ویروس تاکنون باعث افزایش بســتری و مرگ و میر نشــده 
اســت. به این صورت که افراد مبتا شــدند، امــا اینطور نبوده که 
ابتایشان شــدید باشد و قرار باشد در بیمارستان بستری شوند. به 
هر حال در ایران هم می بینیم بسیاری از افرادی که واکسن تزریق 
کرده بودند، باز هم مبتا شدند. این موضوع نشان می دهد که حتی 
اگر واکســن هم تزریق کرده باشید، باز هم باید رعایت پروتکل ها و 

استفاده از ماسک را جدی گرفت.
 این فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: در عین حال عائم 
و نحوه درمان بیماران مبتا بــه کرونای دلتا تغییر چندانی نکرده 
است. به هر حال وقتی بیماری شدیدتر می شود و احتیاج مبتایان 
به بستری در بیمارستان بیشتر می شود، لود بیمارستان ها هم باالتر 

می رود.
سرعت پیشرفت عالئم در کرونای دلتا بیشتر است

طبرسی با بیان اینکه ســرعت پیشرفت عائم در کرونای دلتا 
بیشتر است، افزود: اگر مردم حالت تنگی نفس، سرفه، تب طوالنی 
داشــتند، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند تا مورد بررسی قرار 
بگیرند و به طــور جدی از خوددرمانی و درمان در منزل خودداری 
کنند، زیرا این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین زودتر 
مراجعه کنند تا در صورت امکان اقدامات درمانی مناسب انجام شود.

افزایش فوتی ها طی روزهای آینده
وی درباره وضعیت فوتی های ناشی از کرونای دلتا طی یک تا دو 
هفته آینده، گفت: متاسفانه افزایش فوتی خواهیم داشت و متاسفانه 
احتمــاال افزایش میزان مرگ و میرمــان از همین هفته آغاز خواهد 
شــد، زیرا به هر حال بیمار بدحال و بیماران بســتری در آی سی یو 
زیاد هســتند و اتفاقی است که رخ داده است. ما باید از این پیک ها 
و اتفاقات برای آینده درس بگیریم که متاســفانه درس نمی گیریم. 
به پیک پنجم رســیدیم و با این شــرایط، بیماری همین طور ادامه 
پیدا خواهد کرد؛ چراکه ویروس های جهش یافته که ایجاد می شوند، 
احتمال انتقال و بیماری زایی شان بیشتر است. بنابراین هر پیکی که 
می آید از پیک قبلی سنگین تر می شود. این درحالی  است که تعداد 
زیادی از مردم به کرونا مبتا شــده اند و شاهدیم که این اتفاقات رخ 
می دهد. این نشان می دهد که ابتای افراد تعیین کننده نیست، زیرا 

ابتای مجدد وجود دارد.
محدودیت هایی که روی کاغذ می مانند

رئیس بخش عفونی بیمارســتان مسیح دانشــوری تاکید کرد: 
مهم این اســت که هرچه ســریع تر زنجیره انتقال ویروس را قطع 
کنیم که متاســفانه ما در این زمینه هــم اقدامی انجام نمی دهیم. 
نه واکسیناســیون را به ســرعت انجام می دهیم و نه در راســتای 
قطع زنجیــره انتقال ویروس اقدامی انجام می دهیم. در حال حاضر 
می بینیم که تهران از قبل هم شلوغ تر است،همه جا باز است. همه 

محدودیت ها در کاغذ است و در عمل محدودیتی را شاهد نبودیم.

شدید  بارندگی  از  ناشی  حوادث 
در ایالت پنجاب پاکســتان طی 24 
ساعت دست کم ســه کشته و ۱۸ 

زخمی به جا گذاشت.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، 
همزمان با آغــاز بارندگی های فصلی در 
پاکســتان ۲۱ نفر بر اثر حوادث ناشــی از بارش شدید باران کشته و 
زخمی شدند. به گفته منابع خبری، بارندگی شدید در شهر »چونیان« 
در پنجاب پاکستان منجر به ریزش سقف دو منزل مسکونی شد که بر 

اثر آن یک نفر کشته و ۱۵ تن زخمی شدند.
منابع خبری افزودند: چندین حادثه ناشــی از بارندگی از جمله 
ریزش دیــوار و برق گرفتگی در شــهر های »منــدی بهاوالدین« و 
»ســمبریال« نیز دو کشته و دست کم ســه مصدوم برجای گذاشته 
اســت. سازمان هواشناســی پاکســتان با بیان اینکه شهر سیالکوت 
با ۱۹۳ میلی متر بیشــترین بارندگی را به ثبت رســانده اعام کرد: 
بارش شدید باران که از روز شنبه در ایالت پنجاب و سایر ایالت های 

پاکستان آغاز شده تا پنجشنبه ادامه خواهد یافت.
ماه های ژوئیه و اوت همه ســاله برای پاکســتان ماه هایی همراه 
با ســیاب بوده و بارندگی های شــدیدی در این ماه ها در این کشور 
صورت می گیرد. تلفات بارندگی های فصلی پاکســتان در ســال های 

۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۷۷ و ۱۶۶ کشته بوده است.
هر ساله در پاکستان صدها نفر در اثر بارندگی های شدید موسمی 

در فصل تابستان جان می سپارند.

۲۱کشته
وزخمی

براثربارندگی

پاکستان

سرویس اجتماعی-
انتشار برخی خبرها در روزهای اخیر درباره برخی 
پرداخت های عجیب و غریب شــهرداری تهران برای 
تعدادی از پروژه ها و برنامه های فانتزی، یک بار دیگر 
انتقادها از مدیریت شهری فعلی را در پی داشته است.
در روزهای گذشــته خبرهایی منتشر شد که شهرداری 
تهــران برای برخــی پروژه هــا و برنامه های غیــر ضروری 

هزینه های کانی از جیب مردم پرداخت کرده است.
از جمله این موارد که بر روی سامانه شفافیت شهرداری 
تهران قرار گرفته اســت، می توان به پرداخت ۳۳۸ میلیون 
تومانی به کمیســیون ملی یونســکو برای »ثبت تهران به 
عنوان شهر یادگیرنده«، یا » نمایش نامه خوانی آناین توسط 
عباس جمشیدی فر« که آن هم ۳۲۶ میلیون تومان از جیب 

شهرداری بر باد داده است اشاره کرد.
تعیین قیمت های گزاف -آن هم آنطور که اعام شــده 
بدون تشریفات اداری و مناقصه- برای برخی پروژه های بعضا 
کوچک مانند شعرخوانی و کارهای فانتزی و غیر اولویت دار 
دیگر از طرف شــهرداری تهران، ذهن بسیاری از شهروندان 
را در گیر کرده اســت، چراکه در شــرایط این روزهای شهر 
تهران به خصوص با وجود سیســتم فرسوده و توسعه نیافته 
ناوگان حمل ونقل شــهری و بحران کرونا، مدیران شهرداری 
دائم از نبودن بودجه ناالن هستند و فریاد سر می دهند و در 
ســویی دیگر با بریز و بپاش در قراردادهایی کاما نامأنوس 
برای شــهروندان آن هم با روش هــای قیمت گذاری خاص 
و مختص به شــهرداری تهران، به قول خودشــان سعی در 
شادمان کردن و انعطاف پذیر تر کردن محیط شهر و فضای 

زندگی شهروندان دارند.
حواشی طراحی لوگوی »تهران ۱4۰۰«

موضــوع هزینه هنگفت برای طراحــی لوگوی »تهران 
۱۴۰۰« نیز از موارد پر حاشــیه روزهای اخیر بوده اســت. 
در همین زمینه خبرگزاری تســنیم دیروز نوشت:»کانشهر 
تهران امروز با فهرســت عریض و طویلی از مشکات مواجه 
اســت و در این بین مشــکاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، 
کافــی نبودن حمل ونقــل عمومی، بافت های فرســوده و... 

سال هاست در صدر این فهرست قرار دارند.
در هــر دوره ای، امیــد به حل مشــکات در دل مردم 
جان تازه ای می گیرد اما متأســفانه باید گفت در دوره فعلی 
مدیریت شهری بســیاری از امیدها ناامید شد و در راستای 

حل معضات گام موثر و شایسته ای برداشته نشد.
متأســفانه رویکرد سیاسی مدیریت پنجم شهر تهران با 
انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران کلید خورد 
و بســیاری از اقدامات معطوف به زیر ســؤال بردن مدیریت 

گذشته شهری شد و بسیاری از فرصت ها، سوخت.
به گفته ناصر امانی منتخب ششمین دوره شورای شهر 
تهران هم، مدیریت پنجم شــهر تهران در کنار ناکامی هایی 
چون انتخاب شــهردار و حمایت نشدن از سوی دولت، تنها 

هنرش سخن گفتن از گذشته بود!
البته مدیریت شهری فعلی عاوه بر تمرکز روی گذشته 
بر موضوعاتی مانند شفافیت نیز تأکید زیادی داشته و دارد 
در حالی که بارها این ادعا از سوی صاحبنظران حوزه شهری 
زیر ســؤال رفته است زیرا بسیاری از آنها بر این باور هستند 

که انتشــار داده های غیرمهم خام )نه اطاعات( در ســایت 
بدون ارائه تحلیل های علمی، شفافیت محسوب نمی شود!

حال در شــرایطی که مردم انتظار فعالیت پرشــتاب و 
چشمگیری برای باز شدن کاف سردرگم مشکات تهران را 
از مسئوالن دارند، اخباری منتشر می شود که بیش از پیش 
مردم را از انتخاب گذشته شان پشیمان می کند! اخیراً جدول 
هزینه های طراحی لوگــوی تهران ۱۴۰۰ در فضای مجازی 
دســت به دست می شود که نشــان می دهد برای این اقدام 

یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است!! 
مشــاهده این ارقام سرسام آور در مدیریت شهری فعلی 
که بسیاری از مسئوالن آن، دوره گذشته شهرداری را متهم 
به حیف و میل منابع مالی می کنند، در وهله اول این پرسش 
را ایجاد می کند که اساسا ضرورت صرف این هزینه چه بوده 
است؟ با این نوع هزینه  کردهای گزاف و بیهوده، کدام مشکل 
شهر و شهروندان حل شــده؟ چه منفعتی برای شهروندان 
داشته است؟ و اگر این هزینه ها، حیف و میل منابع نیست، 

پس چیست؟
البته ســید محی الدیــن فاضلیان؛ مدیــرکل فرهنگی 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران اخیراً در 
توئیتی اعام کرد: در روزهای اخیر جدولی از مبدایی مبهم 
پیرامون هزینه های تهران ۱۴۰۰ منتشــر شده که از سویی 
منجر به تفاســیر و قضاوتهای غلط و از ســویی پرسشهایی 

شده است.
وی ادامه داد: عجالتا می گویم جدول منتشر شده نه یک 
فاکتور رسمی، بلکه جدولی ساختگی از مکاتبات و مراودات 
اداریی است که تیترهای مبهم و چینشی نامتقارن و غیرقابل 
استناد دارد؛ هزینه لوگوی تهران ۱۴۰۰ عدد ساختگی ۱.۶ 
میلیارد نیست؛ تا فردا گزارشــی مبسوط از هزینه های این 

کمپین منتشر خواهم کرد.
هنوز از این گزارش مبســوط خبری نشــده و تماس با 
برخی اعضای شورای شــهر تهران از جمله حجت نظری و 
ناهید خداکرمی بی حاصل بوده است اما آنچه در ذهن افکار 
عمومی باقی مانده این است که این موضوع تنها نمونه ای از 
هدر رفت منابع در شــهرداری است که رسانه ای شده و چه 
حیف  و میل هایی از این دســت که ردپایی از آنها در رسانه 
دیده نمی شــود.امیدواریم مدیران امروز شهرداری و شورای 
شــهر مدعی شــفافیت در این باره توضیحات قانع کننده ای 
برای افکار عمومی داشته باشند و این موضوع به عنوان یکی 
از نشــانه های گران اداره کردن شهر تهران توسط تیم فعلی 

مدیریت شهری تهران در ذهن مردم ثبت نشود.«
توجیهات مدیر روابط عمومی شهرداری

 برای فرار از واقعیت
بعد از بلند شدن اعتراضات نسبت به این حجم از دست 
و دل بازی شــهرداری برای انجام امور به اصطاح فرهنگی، 
غامحسین محمدی مدیر روابط عمومی شهرداری تهران، به 
جای تشکیل کنفرانس خبری و جلسه پاسخگویی رو دررو با 
خبرنگاران در پاسخ به انتقادهای مطروحه، اقدام به پاسخ به 
شبهات در فضای مجازی و صفحه توئیتر شخصی خود نمود.
غامحســین محمدی در بخشــی از این توضیحات در 
صفحه شخصی خود نوشت:»ذیل ماده ۳۱ آئین نامه معامات 
شــهرداری مبنی بر ترک تشریفات در صنایع مستظرفه و از 

سوی دیگر بند ۳-۵ آئین نامه معاماتی شرکت پیام رسا چون 
شــرکت ارائه دهنده برخی خدمات هنری، سمعی، بصری، 
طراحی، تبلیغات، موســیقی و... می باشــد و انجام اینگونه 
پروژه ها بنا به درخواست متقاضی نیازمند استفاده از خدمات 
افراد خاص با درجه بندی های متفاوت می باشد قیمت گذاری 
جهــت اجرای چنیــن پروژه هایی دارای نوســان بوده و در 
چارچوب قیمت گذاری های متداول، اخذ استعام بها، نظریه 
کارشناسی و ارزیابی توسط کارشناسان رسمی میسر نیست. 
لذا انجام چنین پروژه هایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب 

هیئت مدیره به صورت ترک تشریفات قابل انجام است.
یعنی عما بــرای انجام بخش عمــده ای از فعالیتهای 
فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای که مبتنی بر سایق و الگوهای 
خاصی اســت بنا به سیاســتهای شــهرداری، هیئت مدیره 
می تواند با توجه به درخواست کارفرما تصمیم گیری کند. «

محمدی افزود:» لذا اگر به تشــخیص کارفرما مناقصه 
به دلیل نیاز به محصولی با کیفیت منحصر بفرد یا خدماتی 
انحصاری منتفی باشد و ترک تشریفات نیاز باشد، پیام رسا 
ضمن بررسی نظر کارفرما از وندور لیست اشخاص حقیقی و 
حقوقی با صاحیت شناسایی شده در فراخوان پیشنهاد الزم 

را به هیئت مدیره ارائه می دهد.«
همان طور که مشخص است این توضیحات مدیر روابط 
شــهرداری در نهایت به آنجا ختم می شود که به راحتی و با 
اضافه کردن واژه »ترک تشریفات « در توضیحات قرارداد های 
منعقده بین پیمانکار و کارفرما یا همان شرکت » پیام رسا«، 
اســاس این قیمت گذاری نه مناقصه و نه قانون خاصی بوده 
است بلکه به دلیل آنچه که در توضیحات محمدی به عنوان 
» خدمات افراد خاص با درجه بندی های متفاوت« ذکر شده 
بنابر این »قیمت گذاری جهت اجرای چنین پروژه هایی دارای 
نوســان بوده« و از » چارچــوب قیمت گذاری های متداول« 
خارج شده است، بنابراین و با تکیه بر همین استدالل مدیر 
روابط عمومی شهرداری قیمت گذاری های فانتزی در اختیار 
شهرداری و کارفرما قرار گرفته و هر طور که اراده شود پول 

از بیت المال هزینه می گردد.
در »پیام رسا« چه خبر است؟

شــرکت پیام رســا که در واقع در یک سر تمامی این 
قراردادهای مورد ســؤال و مبهم شــهرداری قــرار دارد از 
زیرمجموعه های مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران است که مدیر آن توسط مدیر روابط عمومی شهرداری 

عزل و نصب می شود.
این شــرکت به عنوان » مجری امور تبلیغات، رســانه و 
اجرای رویدادهای رسمی وابسته به شهرداری تهران« معرفی 
شــده است و کلیه امور از این قبیل در سطح تهران بر عهده 

این شرکت زیر مجموعه شهرداری تهران قرار دارد.
به نظرمی رســد دســت و دل بازی شــرکت پیام رسا 
شهرداری تهران در حدی اســت که به راحتی آب خوردن 
برای پروژه های در مقیاس کوچک در حد پروژه های عمرانی 

بذل و بخشش می کنند.
شهری معطل اتوبوس و واگن مترو 

معضل کمبود منابع مالی یکی از کلیدواژه های پر تکرار 
 از ســوی مدیران شــهری پایتخت در دوره اخیر اســت که 
هر از گاهی از سوی مسئوالن شــهرداری و اعضای شورای 

شهر مطرح می شود که یکی از علت های آن نیز عمل نکردن 
دولت به وظایف خود در قبال شــهرداری و نپرداختن بدهی 

قانونی خود به مدیریت شهری می باشد.
در دوران دولت تدبیر و امید و به خصوص در چند سال 
آخر که مدیریت شهر هم به دست افراد هم سو و هم حزب 
دولتی ها قرار گرفت، مردم همچنان چشــم انتظار تغییری 
هــر چند کوچک در ناوگان حمل ونقل عمومی مانند مترو و 

اتوبوس و حتی تاکسی مانده اند. 
سال گذشــته بود که عضو شورای شــهر با اعتراف به 
این وضعیت اســفناک حمل ونقل شــهری، دولت را به کاه 

گذاشتن بر سر شهرداری تهران متهم کرد.
بهمن ۹۷ محمد علیخانی، ر ئیس کمیسیون حمل ونقل 
شورای اســامی شهر تهران به خبرگزاری مهر گفت: دولت 
در زمینه مطالبات شــهری کاه گشادی را بر سر شهرداری 
گذاشته و علی رغم مشخص بودن رقم مطالبات، هیچ توجهی 

به پرداخت آنها نمی کند. 
با این اوصاف که مدتهاســت شهرداری کاسه چه کنم؟ 
برای رفع نیازهــای کان پایتخت مانند حمل ونقل عمومی 
به دســت گرفته اســت، انجام اموری از قبیل »پول پاشی ها 
در فضــای مجــازی بــرای بزرگنمایــی کارنامــه ضعیف 
شهرداری« در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی« 
و یا حاتم بخشــی ها در پروژه های غیر ضروری اما پر هزینه 
همچون نمایش نامه خوانــی آناین یا »ثبت تهران به عنوان 
شــهر یادگیرنده« برای شــهروندان عامت سؤالی بزرگ به 

همراه دارد.
حاتم طائی شدن شهرداری تهران

 در پروژه های » خاص و مبهم«!
اگر فــرض را برحســن نیت مدیران شــهری بگذاریم 
و عدم وجود ســوء نیت در برخی تصمیمــات واگذاری ها و 
قیمت گذاری های دور از قیمت واقعی این پروژه ها از ســوی 
افرادی خــاص را از ذهن دور کنیم، بایــد بگوئیم در حالی 
که شــهرداری تهران در این دوران و به شــهادت بسیاری 
از کارشناســان و حتــی تعدادی از اعضای شــورای شــهر 
اصاح طلب در انجام امور فرهنگی و فضا  سازی و مناسبتی 
عمــا کارنامه ای ضعیف ارائه داده اســت، با یک محاســبه 
سرانگشــتی می توان در یافت که هزینه فقط تعدادی از این 
پروژه های به اصطاح فرهنگی، هنری و یا تبلیغاتی به راحتی 

می توانست صرف رفع نیازهای ضروری شهر شود. 
در دورانی که به اعتراف پیروز حناچی، شهردار تهران و 
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، دولت کوچکترین 
همیاری در پرداخت مطالبات معوق چندین ســاله شــهر و 
شهروندان نکرده و در دوران کرونا نیز با توجیه کمبود منابع 
مالی از نجابت شــهروندان گرفتار در شــلوغی حمل ونقل 
عمومی سوء استفاده شد، روا نیست که به اسم انجام کارهای 
فرهنگی و به قولی نشــاط آور برای شهروندان )که البته آن 
هم به شدت مورد انتقاد کارشناسان و حتی برخی از اعضای 
همین شــورای شهر پنجم واقع شد( خود را به جای »حاتم 
طائی« جا بزنند و با فضل و بخشش از دارائی هایی مردم برای 
افراد و شرکتهایی خاص با کارنامه ای نامشخص و پروژه هایی 
کوچک و کم اهمیت، جیب شــهر را برای مدیران خالی تر از 

قبل کنند.

حاتم بخشی شهرداری تهران
به جای رسیدگی به مشکالت کالن شهری
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یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به  حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط 
sajar.mporg.ir به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت

 معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام 
معتبر الزامی می باشــد. 9- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه 
قرار دهند. 10- ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایســت در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شرکت  شده 
و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یک شــنبه مورخ 1400/5/3 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شــهرداری کرج تحویل داده 
شــود. 12- پیشــنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1400/5/4 در کمیسیون عالی معامالت شــهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418- 35892398- 026 تماس  و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

ادارهامورقراردادهاوپیمانها-شهرداریکرج

مبلغ پروژه شرح پروژهردیف
به ریال

مبلغ سپرده
نحوه پرداخترتبه الزمبه ریال

مرمت و لکه گیری مکانیزه و دستی آسفالت سطح 1
نقدیپنج راه و ترابری8/000/000/000400/000/000منطقه چهار- تا سقف اعتبار

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( - هلدینگ تخصصی دریایی - 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

موضوع مناقصه: عملیات معماری ساختمان گارد بندر کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
مهلت مناقصه: از تاریخ 1400/4/23 لغایت 1400/5/2 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1400/5/3 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/5/4 
مدت قرارداد: 4 ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 430/000/000 ریال
بــه صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی کــه دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان - شهرســتان پارسیان - شهر کوشــکنار منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارســیان موسسه عمران ساحل کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان - امور قراردادها 

- آقای مهندس شاکری - مهندس دهداری-  مهندس رنجبر
تلفن: 07644627047 - 02181444905 - 09171074922 - 

09171776561 - -09301550816
تهران، تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتدی 

موسسه عمران ساحل، معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
نوبتاول

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

موضوع مناقصه: خرید و حمل مصالح ســنگی )شن بادامی، ماسه  شسته، ماسه 
شکسته و ماسه نشسته( کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان

مهلت مناقصه: از تاریخ 1400/4/23 لغایت 1400/5/2 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت : 1400/5/3 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/5/4

مدت قرارداد: 9 ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/795/000/000 ریال 

بــه صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی کــه دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشــکنار- منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارســیان مؤسسه عمران ساحل کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور قراردادها- 

آقای مهندس شاکری- مهندس دهداری- مهندس رنجبر
 -09171074922  -02181444905  -07644627047 تلفن: 

09171776561 -09301550816
تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتدی - 

موسسه عمران ساحل، معاونت فنی موسسه عمران ساحل 

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
نوبتاول

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(- هلدینگ تخصصی دریایی- 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

موضوع مناقصه: بلوک چینی بر روی پیوینگ اسکله 7 و پسکرانه کارگاه احداث 
فاز اول بندر پارسیان

مهلت مناقصه:  از تاریخ 1400/04/23 لغایت 1400/05/02 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1400/05/03 و تاریخ بازگشایی پاکت 1400/05/04

مدت قرارداد: 8 ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/400/000/000 ریال

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره توسط 
موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرســتان پارســیان- شهر کوشــکنار منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارســیان موسسه عمران ساحل کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور قراردادها- 

آقای مهندس شاکری- مهندس دهداری- مهندس رنجبر
 -09171074922  -02181444905  -07644627047 تلفن: 

09171776561 -09301550816
تهران، تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران)اســبدوانی( میدان شهید مهتدی 

موسسه عمران ساحل، معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
نوبتاول

باشــگاه خبرنگاران جوان- مراســم جشن عروســی دختران انقاب عصر دوشنبه همزمان با سالروز 
حجاب و ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س( در میدان امام حســین )ع( تهران برگزار شــد. به 
همین مناســبت ۱۸ زوج جهادگر مراسم ازدواجشــان را به صورت نمادین جشن گرفتند. این زوج ها در 
قالب جهادگر، طلبه، خانواده های شــهدا، ایثارگر و خادمان ایام کرونا و زلزله و ســیل در بیمارستان ها و 

غسالخانه ها مشغول به فعالیت بودند.

جشن عروسی دختران انقالب

فرمانده انتظامــی تهران بزرگ از طرح ویژه 
پلیس برای مقابله با استخراج رمز ارزها خبرداد.

سردار حســین رحیمی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایسنا، درباره برخورد پلیس با استخراج رمز ارزها گفت: 
ما پیش از این نیز اعام کرده بودیم که پلیس با هرگونه 
اســتخراج غیرقانونی رمز ارز برخورد خواهد کرد و در 
همین راســتا نیز از وزارت نیرو خواستیم تا محل های 
مشکوک به استخراج رمز ارز را نیز به پلیس اعام کند.

رحیمی با اشاره به قطعی های اخیر برق در تهران و 
دیگر شهرهای کشور افزود: آنچه که در مورد تهران رخ 
داد این بود که با قطع برق اقدامات پلیس در دو حوزه 
افزایش پیدا کرد، یکی اقدامات برای جبران قطع برق 
که ناشی از افزایش حضور ماموران در تقاطع ها و... بود 
و دیگری اقدامات ما برای مقابله با اســتخراج غیرمجاز 

رمز ارزها بود.
وی در عین حال از طرح ویژه پلیس برای برخورد 

با اســتخراج رمز ارز نیز خبر داد و گفت: همان طور که 
آقای رئیس جمهور نیز اعام کردند استخراج رمز ارز تا 
پایان شهریور ماه ممنوع است. پلیس نیز طرح ویژه ای 
را بــرای برخورد با اســتخراج کننــدگان رمزارزها در 
دستورکار خود قرار داد و از زمان اجرای آن در روزهای 
اخیــر تاکنون بیش از ۷۰ نقطه در تهران که به محلی 

برای استخراج رمز ارزها بدل شده بود، شناسایی شد.
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ با بیــان اینکه با 

عامان این اقدام نیز برخورد شــده است، اظهارداشت: 
اجــرای این طرح همچنان با حساســیت و قوت ادامه 

خواهد داشت.
ماینرهــای جمع آوری  درباره ســرانجام  رحیمی 
شــده نیز بیان داشــت: ما این موارد را به شرکت برق 
تحویل دادیم و پرونده متخلفان نیز به دادســرا ارجاع 
شده اســـت تا برحســب نظر مقام قضایی درباره آن 

تصمیم گیری شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ: 

وزارت نیرو محل های مشکوک به استخراج رمز ارز را به پلیس اعالم کند

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: متأسفانه مذاکرات تعدادی احتمال افزایش فوتی های کرونا از هفته جاری
از شرکت های بخش خصوصی برای واردات واکسن بدون هیچ 
دستاورد منطقی، تنها موجب افزایش قیمت منابع در دسترس 

قبلی شده است.
به گزارش  خبرگزاری تســنیم، محمدرضا شانه ساز در نامه ای به 
شــرکت های متقاضی واردات واکســن کرونا، مهلت معرفی نامه های 

تأمین واکسن کووید ۱۹ را ۶۰ روزه اعام کرد.
در این نامه آمده است: »پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا پیرامون امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و  با توجه 
به تعدد معرفی نامه های صادره که با هدف تســهیل و تســریع در 
واردات انواع واکسن های معتبر کووید ۱۹ صورت گرفته و با عنایت 
به اینکه پس از ســپری شدن بیش از ســه ماه از آغاز صدور این 
معرفی نامه ها هنوز هیچ وارداتی توسط شرکت های مذکور به نتیجه 
نرسیده است و از آنجایی که حسب اعام نمایندگی های کشورمان 
متاســفانه مذاکرات تعدادی از این شــرکت ها بدون هیچ دستاورد 
منطقی، تنها موجب افزایش قیمت منابع در دسترس قبلی گردیده 
اســت، بدینوســیله اعام می دارد پیرو مکاتبات قبلی انجام شده 
جداگانه با شــرکت های مذکور، کلیه معرفی نامه های صادره که از 
تاریخ صدور را آن بیش از ۶۰ روز سپری شده است از درجه اعتبار 

ساقط می گردند.
مجــدداً تاکید می گردد با توجه به برنامه  ریزی های صورت گرفته 
 درخصــوص افزایش تولید داخل، من بعد کلیــه معرفی نامه ها صرفاً 
۶۰ روز اعتبار داشــته و پس از آن به طور خــودکار از درجه اعتبار 

ساقط می شود.«

سازمان غذا و دارو:
بخش خصوصی

 موفق به واردات واکسن کرونا
 نشد


