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رویداد

پرداخت خسارتکمپین «شفافیت آرا» به جاى طرح «شفافیت آرا»
به حادثه دیدگان پالسکو

بیش از 320 میلیارد ریال خســارت مربوط به 
رشته آتش ســوزى درخصوص پرونده پالسکو از 
سوى شــرکت هاى بیمه به زیان دیدگان پرداخت 
شد. مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت فوت 
15 تن از شهداى آتش نشــان و مبلغ 35 میلیارد 
و 680 میلیون ریــال به حســاب ذینفعان قانونى 
متوفیان دیگر واریز شده است. همچنین سه تن از 
شهداى حادثه پالسکو داراى بیمه نامه انفرادى عمر 
و تامین آتیه بودند که شــرکت پاسارگاد به عنوان 
بیمه گر بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال به 

ذینفعان قانونى آنان پرداخت کرده است.
 

 

میزان تنش آبى کشورهاى جهان

گزارش تصویرى

کره جنوبى، سلطان صادرات خودرو به ایران
براساس آمار گمرک ايران از تجارت خارجی ٥ماهه نخست سال جاری، در اين مدت 
در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودروی سواری از ۲۰ کشور دنيا به ايران وارد شده 

است که ارزش اين خودروهای وارداتی به حدود ۳۴۵ ميليون دالر می رسد.
از سوی ديگر رقم ريالی واردات خودرو تا پايان مرداد ماه سال جاری به ۱۳۸۴ ميليارد 
تومان می رســد. بزرگترين صادرکننده خودرو به ايران در ٥ماهه نخست سال جاری، 
کره جنوبی بوده که بر اســاس آمار گمرک ۴۷۸۷ دستگاه از کل خودروهای وارد شده 
به ايران از طريق کره جنوبی به ايران وارد شده است. پس از کره جنوبی، امارات متحده 
عربی با صادرات ۳۵۷۱ دستگاه، آلمان با ۱۴۷۹ دستگاه و عمان با ۱۱۹۵ دستگاه خودرو، 

مهمترين صادرکنندگان خودروی سواری به ايران در اين مدت به شمار می روند.
اين در حالی است که از کشــور چين که بخش عمده ای از بازار خودروی ايران را در 
اختيار دارد، در اين مدت تنها ۳۲۵ دستگاه خودرو به ايران وارد شده است، هر چند که به 
نظر می رسد بخش قابل توجهی از خودروهای چينی واردشده به ايران از طريق امارات و 

عمان وارد کشورمان شده اند.
واردات خودرو در حالی از مرز ۱۲ هزار دستگاه گذشته است که واردات اين محصول 
از ابتدای تيرماه سال جاری ممنوع شده و ثبت سفارش جديدی برای آن انجام نمی شود. 
در عين حال آمار واردات خودرو نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگيری همراه بوده؛ 
به طوری  که تعداد خودروهای وارد شده به ايران تا پايان مرداد ماه سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته يک سوم شده است.

32 مدرسه غیرانتفاعى زیر بار قانون نرفته اند

مهر، ماه تخلفات آموزشى
هر سال با نزديک شــدن به تاريخ ثبت نام دانش آموزان آمارهای مختلفی در مورد 
تخلف مدارس غيرانتفاعی در زمينه مبلغ شــهريه و خدمات منتشر می شود امسال 
هم رئيس ســازمان مدارس و مراکز غيردولتی وزارت آمــوزش و پرورش با تأکيد بر 
اينکه برخورد سختگيرانه ای با مدارس متخلف دانه درشت خواهيم داشت، گفته ما 
با مدارس متخلف دانه درشت برخورد سختگيرانه ای خواهيم داشت تا از اين طريق 
هويت ساير مدارس هم خدشه دار نشود. در روند نظارتی از مدارس ٣٢ مدرسه تهران 
تخلف داشــتند و ما اجازه نمی دهيم هيچ مدرسه ای خارج از الگوی شهريه وجهی از 
خانواده ها دريافت کنند. مجتبی زينی وند از فعاليت ١٣ ســامانه در سازمان مدارس 
غيردولتی به منظور تسريع عملکرد و جلوگيری از رفت و آمد غيرضروری خانواده ها به 
اين سازمان خبر داده و گفته: « امروز مطالبه مردم و حاکميت آموزش صرف نيست 
و مردم به دنبال آموزش مهارت  زندگی برای فرزندان خود هســتند، ما نگاه مان را به 
همين علت به سمت تقويت مهارت های اجتماعی برديم و در سامانه ها و برنامه های 
فوق العاده هم بر ضرورت آموزش های مهارتی به ويژه مهارت های زندگی و اجتماعی 
تأکيد کرديم. مسلما شــخصی که فرزندش را در مدرسه غيردولتی ثبت نام می کند 
مطلع است و می داند که بايد شهريه بپردازد و انتظار خدمات ويژه دارد. ما نيز تالش 

می کنيم اين انتظارات را محقق کنيم.»

بین الملل

در روزهای گذشته عکســی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شــد که حکايت از واگذاری پارک الله 
به بخش خصوصی می کرد و قيمت استفاده از بخش های 
مختلف هم در آن مشخص شده بود. کاربران هم اين بنر 
را با عبارت «بگذاريد پارک برای ما بماند» دست به دست 
می کردند، اما پدرام طلوعی، رئيس فضای ســبز منطقه 
٦ شهرداری تهران به «شــهروند» می گويد که اصال روح 
شهرداری هم از محتوای بنر اطالع ندارد. او می گويد: «با 
قاطعيت می گويم آن چه در اين بنر آمده صحت ندارد. حاال 
ممکن است اين بنر کار گرافيکی باشد يا واقعا آن را درست 

کرده اند تا حاشيه سازی کنند.»
طلوعی در مــورد ضوابط واگــذاری پارک ها می گويد: 
«اصال واگذاری پارک عمومی امکان نــدارد. پارک های 
عمومی جزو فضاهای عمومی شــهر هســتند و کسی 
نمی تواند آنها را به صورت کامل به کسی يا نهادی واگذار 
کند. البته ممکن است اداره بخشی از تجهيزات پارک تحت 
نظارت شهرداری به بخش خصوصی واگذار شود، مانند 
سرويس های بهداشتی يا رستوران ها، اما اينطور نيست که 
کل پارک به بخش خصوصی واگذار شود و برای ورود مردم 

و استفاده از آن از مردم پولی دريافت شود.»
او امکان سوءاســتفاده عده ای با استفاده از اين بنرها را 
هم رد می کند و می گويد: «خوشبختانه جايی مانند پارک 
الله آن قدر شلوغ و شناخته شده است که اگر کوچکترين 
سوءاستفاده ای در اين مورد صورت بگيرد، قطعا مسئوالن 
به سرعت در جريان قرار می گيرند و برخوردهای الزم هم 
صورت می گيرد، ضمن اين که ما حتی در مورد وجود اين 
بنر گزارش هم نداشته ايم، به همين دليل می توانم بگويم 

که اصال چنيــن اتفاقی در محدوده پــارک الله نيفتاده 
است.» رئيس فضای سبز شــهرداری منطقه ٦ به مردم 
هشدار می دهد که هم حواسشان را در مواقع سودجويی 
جمع کنند و هم هر حرفی که می شنوند و هر عکسی که 
می بينند را باور نکنند. او می گويد:   «شهروندان در صورت 
مشاهده چنين مواردی می توانند خيلی ساده با شهرداری 
تماس بگيرنــد و پرس وجو کنند، اگر هم شــاهد اتفاق 
اينچنينی بودند، آن را گزارش دهند تا به سرعت رسيدگی 
شــود. اين دســت موارد جزو خط  قرمزهای شهرداری 

است.»

پارك عمومى که واگذار نمى شود
حاشیه هاى انتشار یک بنر درباره خصوصى سازى پارك الله و پاسخ شهردارى:  

  ضراب که از  ســال 2016 و هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم هاى آمریکا علیه 
ایران بازداشت و محاکمه شده است، در رستوران معروف سوشى «نوبو» در محله «سوهو» 
نیویورك دیده شــده اســت. او به همراه یک زن به این رســتوران رفت و وقتى متوجه شــد 
حضور او حساسیت ها را برانگیخته است، سریعا از رستوران خارج شده است. (عصر ایران)

  135 پیکرى کــه 118نفرشــان همچنــان گمنامند، صبح امــروز روى دســت هاى مردم 
تشــییع مى شــوند؛ شــهدایى که در عملیات هاى کربــالى 5، والفجــر 8، والفجــر 1 در مناطق 
شلمچه، شرهانى، جزیره بوارین و نفت شهر و ســومار مشق مردانگى و غیرت کردند. مراسم 
تشــییع پیکر مطهر این شــهدا صبح امروز، پنجشــنبه 22 شــهریورماه، از مقابل دانشــگاه 
تهران با قرائت زیارت عاشــورا برگزار خواهد شد و ســپس راهى معراج شهدا خواهند شد. 

(خبرآنالین)

  خبرگزارى آناتولى ترکیه در گزارشــى از نمایشــگاه صنایع دســتى زنان بلــوچ در تهران 
نوشته اســت: آنان قصد دارند ســنن و فرهنگ استان سیستان وبلوچســتان را به دیگران 

معرفى کنند. (انتخاب)

  تصویرى از خودروى پرقدرت (Nissan GT-R) معروف به گودزیال با پالك گذر موقت که در 
یکى از خیابان هاى تهران پارك شده است. (عصر ایران)
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رئیس شوراى شهر تهران از نشــانه هاى وجود دولت در سایه دیده سخن گفت و اعالم کرد:«گروهى 
که معلوم نیست کجا هستند و دور از انظار نشسته  اند، مقابل تصمیمات دولت مى ایستند. هر جا موافق 
عملیات یک وزارتخانه نباشند، با یک روش عملیاتى یا تبلیغاتى، آن عمل و برنامه را به هم مى زنند و با 
دادن اطالعات متناقض به مراجع باالتر به گونه اى عمل مى کنند که دولت نتواند در یک زمینه خاص 
تصمیم بگیرد. گاهى دولت تصمیم مى گیرد روابط خود را با فالن کشور بهبود ببخشد، اما این گروه کارى 
مى کند تا میان دولت و دولت مقصد دعوا شود.«دولت سایه» به مراتب بدتر از موازى کارى با دولت است. 

محسن هاشمى:

دولت در سایه
خطرى

براى کشور

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

و  سـنگین  یـا  بـزرگ  اشـیاى 
شیشـه اى ،  ظـروف  همچنیـن 
اشـیاى  و سـایر  ظـروف چینـى 
حـاوى  ظـروف  و  شکسـتنى 
مـواد خوراکـى و شـیمیایى  را در 
قفسـه هاى پایین کابینـت و کمد 

دهیـد. قـرار 

شــهروند| یک هفته پس از آنکه نمایندگان 
مجلس، با بررســى فورى طرح شــفافیت آراى 
نمایندگان مخالفت کردنــد، کمپینى به راه افتاد 
و تا امروز 73 نماینده  مجلس براى پیوســتن به 
این کمپین اعالم آمادگى کرده انــد. در واقع بعد 
از مخالفت مجلس با یک فوریت طرح شــفافیت 
آراى نمایندگان در روز چهارشنبه (14 شهریور) 
احمد امیرآبادى فراهانــى نماینده قم در مجلس 
شوراى اســالمى و عضو فراکســیون نمایندگان 
والیى مجلس در توییتى اعالم کرد که مى خواهد 
از اول مهرماه  ســال 97 به  صورت داوطلبانه آراى 
خود را نسبت به طرح ها و لوایح در مجلس شوراى 
اســالمى اعالم کند که بعد از این توییت بسیارى 
از نمایندگان طى پیامکى بــه او موافقت خود را 
با پیوستن به کمپینى به نام «شفافیت آرا» بیان 
کردند. البته در میان نمایندگان، یکى از چهره هاى 
شاخص یعنى على مطهرى نایب رئیس مجلس، 
دلیل مخالفت خود با یک فوریت این طرح را اعالم 
کرده و گفته که «من با شفافیت حضور و غیاب ها 
و ســفرهاى نمایندگان و مانند اینها موافقم اما با 

شفافیت آراى آنها موافق نیستم، زیرا جامعه امروز 
ما هنوز رشد الزم را در این زمینه پیدا نکرده است. 
اگر آراى نمایندگان به طرح ها و لوایح اعالم عمومى 
شــود، نماینده در حوزه انتخابیه خــود مورد آزار 
و اذیت گروه هاى فشار قرار مى گیرد یا به موجب 
نظارت استصوابى، حق او در انتخابات بعدى ضایع 
مى شود.» دیروز اما ســخنگوى شوراى نگهبان 
گفت که این شورا هیچ گاه نمایندگان مجلس را به  
خاطر رأیى که آنان به طرح یا الیحه اى مى دهند 
یا اظهارنظرى که مى کننــد، ردصالحیت نکرده 
است. عباســعلى کدخدایى افزود: این حرفى که 
برخى مى گویند دلیل مخالفت با طرح شفاف سازى 
آراى نمایندگان، ترس آنان از شــوراى نگهبان به  
هنگام بررســى صالحیت هاست، حرف بى ربطى 
اســت. با این همه یک اقدام دیگر درباره شفافیت 
درحال انجام است. دیروز بهروز نعمتى، سخنگوى 
هیات رئیسه مجلس گفت که سامانه انتشار فیش 
حقوقى مســئوالن و نمایندگان درحال طراحى 
اســت و پس از اتمام کار امکان دسترســى به آن 

فراهم خواهد شد. 

به موازات حضور عزاداران حسینى در دهه اول ماه محرم، 
نیروى انتظامى توصیه هایى براى حفظ نظم و امنیت شهر 
به عزاداران مى کند. در پیام امسال نیروى انتظامى آمده 
است:    یکى از اهداف بلند نهضت عاشورا مقابله با انحرافات 
فکرى اســت و به پیروى از تعالیم مکتب امام حسین (ع) 
انتظار مى رود محبان اهل بیــت (ع) با ترویج ارزش هاى 
راســتین مکتبى و الهام گرفتن از ســیره نورانى ائمه در 
نحوه عزادارى، احیاى یاد و راه شهیدان کربال، با هر گونه 
جریان انحرافى ازقبیل قمه زنى، استفاده از آالت و ادوات 
نامتعارف موسیقى، استفاده از تصاویر خرافى و نامناسب 
و سایر رفتارهاى موهن «هوشمندانه» مقابله کنند. نیروى 
انتظامى نیز همگام با این پویش عظیم مردمى و عزادارى 
حسینى ضمن گرامیداشت حماسه عظیم و باشکوه و الهى 
عاشورا، با کمال افتخار در راستاى تأمین نظم و امنیت و 
خدمتگزارى به مردم قدرشــناس و والیى با مشارکت و 
همراهى عموم عزاداران عزیز انجام وظیفه خواهد کرد. در 
این راستا الزم است براى برگزارى هر چه باشکوه تر مراسم 
اقامه عزا و تأمین نظم و امنیت مطلوب براى عموم مردم 
عزیز و على الخصوص عزاداران حســینى(ع)، مسئوالن 

محترم هیئات و تکایا و دســته هاى عــزادارى حضرت 
اباعبداهللا الحسین (ع) نسبت به موارد زیر اهتمام ورزند. 
از هر گونه اختالل در نظم عمومى شامل نصب داربست 
در معابر و پیاده روها که مانع از تردد افراد و مزاحمت براى 
کودکان، سالمندان، معلوالن و جانبازان عزیز شود، پرهیز 
کنند. مراقبت شــود در هنگام عبور دسته هاى عزادارى، 
شــریان ها و گذرگاه هاى عمومى را مسدود نکرده و نظم 

عبور و مرور را مختل نکنند.
توصیه مى شود در حرکت دسته هاى عزادارى و حین 
برگزارى مراســم عزادارى، به ویژه در ساعات پایانى شب 
در استفاده از بلندگوها، رعایت حال بیماران و افراد مسن 
بشود. با توجه به اهمیت و جایگاه فریضه امر به معروف و 
نهى از منکر در مکتب اسالم، انتظار مى رود دست اندرکاران 
محترم هیأت هاى مذهبى نســبت به برخورد ارشادى و 
لسانى با مظاهر منکر در پیرامون هیأت ها نقش فعال داشته 
باشند. در برپایى هیئات مذهبى و برگزارى مراسم، اصول 
ایمنى و استفاده از تجهیزات مربوطه در راستاى جلوگیرى 
از بروز حوادث ناشى از آتش ســوزى، اتصال برق و... مورد 

توجه دقیق قرار گیرد. 

توصیه هاى پلیس به عزاداران حسینى
 پلیس خواستار مقابله هوشمندانه عزاداران با رفتارهاى موهن شد؛

قمه زنى، آالت نامتعارف موسیقى و تصاویر خرافى ممنوع

سطح تنش آبی


