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شهرداری:همراهسرابهفعالیتخودادامهمیدهد

مدیر همراه سرای بیماران 
جواداالئمه)ع(: صاحب 
ملک تا آخر بهمن به ما 

مهلت داده است، شهرداری 
منطقه 6 هم وعده داد تا 

پایان ماه بخشی از مطالبات 
برای تسویه با صاحب ملک 

را پرداخت کند

پاسخ شهرداری منطقه 6  به  
گزارش تعطیلی همراه سرای 

بیماران جواداالئمه)ع(: 
نباید فراموش کرد که 

متولی رسیدگی به نیازهای 
بیماران و همراهان شان 

ارگان های دیگری اند

بهداشت : وزیر
تست کرونا دانشجویان منفی بود

]شهروند[ وزیر بهداشت  می گوید  تاکنون  هیچ 
کشور  در  جدید  کروناویروس  بیماری  از  موردی 
نداشته ایم. سعید نمکی درباره استفاده از ماسک 
برای پیشگیری از این بیماری گفت: »تا این لحظه 
چون مورد  مثبتی از کرونا نداشته ایم، استفاده از 

ماسک برای همه را فعال توصیه نمی کنیم .«  
او ادامه داد:  »خانمی  در زنجان چند وقت تحت 
نظر بود و سه بار تست شد که  آخرین تست او هم 
 منفی  بوده است. در مجموع تا االن مورد مثبتی از 
این بیماری در کشور نداشته ایم .«  وزیر بهداشت با 
در  آمده اند  چین  از  که  دانشجویانی  اینکه  بیان 
قرنطینه اند و تا امروز همه تست های انجام  شده 
خوشبختانه منفی بوده و حال آنها خیلی خوب 
جهانی  سازمان  »نماینده  داد:  ادامه  است، 
بهداشت  از محل قرنطینه بازدید و نوع مراقبت ها و 
تست های ما را تأیید کرد. در روز چهاردهم قرنطینه 
با دعوت از خانواده های این افراد، نشستی را برگزار 
خواهیم کرد .« نمکی گفت: »در 36  مبدأ ورودی 
زمینی، دریایی و هوایی کشور همه مراقبت های 
الزم را انجام می دهیم. تمام پروازهای  مسافرتی از 
چین متوقف شده است. با وزارت خارجه هماهنگ 
کرده ایم تا اگر کسی از اتباع ایران  خواست از چین 
وارد شود، لیست را به ما بدهند تا بررسی کنیم و 
کارهای قرنطینه را انجام دهیم.«  او با بیان اینکه 
کروناویروس جدید واکسن ندارد، ادامه داد: »ما 
درحال تولید و انبار ماسک هستیم،  البته ماسک را 
به عنوان روش پیشگیری توصیه نمی کنیم مگر 
مواردی که خودمان اعالم کنیم. تا این  لحظه چون 
را فعال  کرونا نداشته ایم، ماسک  از  مورد مثبتی 
هر  که  باشند  مطمئن  مردم  نمی کنیم.  توصیه 
 موردی از بیماری کرونا در کشور مثبت اعالم شود 

بالفاصله به آنها اعالم خواهیم کرد.«  

 ویراژ موتورها 
در تنها تپه اشرف اصفهان

 ]شهروند[ تنها تپه باستانی اصفهان به حال 
خود رها شده و عرصه آن تبدیل شده به محل 
تاخت وتاز موتورسیکلت سواران و تخلیه نخاله. 
که  است  درحالی  اشرف  تپه  نابسامان  اوضاع 
حصارکشی آن از 10 سال پیش از سوی شهرداری 
ناتمام مانده است. عملیات کاوش در تپه اشرف 
 سال۸۹ کلید خورد و با گذراندن 6 فصل به دلیل 
به  بی توجهی  شد.  متوقف  ناکافی  بودجه های 
آثار دوره ساسانی،  این سایت درحالی است که 
سلوکی و هخامنشی در آن یافت شده است.ایرنا 
گزارش داده است که بنا بود تپه اشرف به سایت 
موزه تبدیل شود، سایتی فعال که در حین کاوش، 
بازدید گردشگران هم از آن ممکن است اما وقتی 
کاوش ها به فصل ششم رسید، پروژه متوقف شد 
و تبدیل تپه اشرف به سایت موزه مسکوت ماند. 
سایتی که می توانست از این تپه و آثارش حفاظت 
کند و با حفظ جایگاه واقعی آن، به عنوان تنها تپه 
باستانی شهر از تبدیل شدنش به یک مکان ناامن 

و معضل شهری جلوگیری کند.
علمدار علیان، مسئول باستان شناسی اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان در این باره گفت: »به 
که  زمانی  تا  اشرف  تپه  زیاد  وسعت  دلیل 
حصارکشی ها و ورودی آن تکمیل نشود، ترددها 
با  که  تفاهم نامه ای  طبق  است.  اجتناب ناپذیر 
شد  بنا  داشتیم،  چهار  منطقه  وقت  شهرداری 
بخشی از حصارکشی و نرده گذاری را ما انجام بدهیم 
و بقیه کار را آنها. اما شهرداری کار را ادامه نداد و ما هم 

اعتباری نداریم.«

 7 اثر تاریخی خراسان رضوی
 نامزد ثبت جهانی شد

میراث  کل  مدیر  معاون  ]شهروند[ 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
 رضوی از نامزدی هفت اثر تاریخی این استان 
برای ثبت در فهرست جهانی خبر داد. مرجان 
»این  داد:  توضیح  ایرنا  به  این باره  در  اکبری 
هفت اثر شامل منظر فرهنگی توس، مسجد 
ملک زوزن، محور سلجوقی- غزنوی خراسان 
در منطقه خواف و تایباد، جاده  ابریشم )مسیر 
 ،) شرقی- غربی از سرخس تا نیشابور و سبزوار
مجموعه  خواف،  در  نشتیفان  آسبادهای 
و  رضوی  مطهر  حرم  مذهبی  تاریخی- 
او،  گفته  است.«به  ایرانی  کاروانسراهای 
تاریخی  کاروانسراهای  جهانی  ثبت   پرونده 
کارشناسان  راستا  این  در  و  است  باز  ایران 
کاروانسرای   ۲۵ از  فرهنگی  میراث  وزارت 

تاریخی استان بازدید کرده اند. 

 معلم ورزش 
دانش آموز 1۰ ساله را تنبیه بدنی کرد

اطالع رسانی  اداره  رئیس  ]شهروند[ 
آموزش وپرورش استان فارس درباره برخورد با 
معلم ورزشی که  دانش آموز 10ساله اش را در یکی 
تنبیه  شیراز  دو  منطقه  غیرانتفاعی  مدارس  از 
آموزش وپرورش  که  است،  گفت  کرده  بدنی 

قرارداد خود را با این معلم لغو خواهد کرد.
گفت:»این  دراین باره  شعبانی«   »حمیدرضا 
غیردولتی  مدرسه  در  غیررسمی  معلم  شخص 
بوده  است. او به عنوان معلم ورزش در داخل 
سالن ورزشی مدرسه مستقر بود و این اتفاق  در 
خ داده است نه در مدرسه.« به  سالن ورزشی ر
چه  »اینکه  داد:    ادامه  شعبانی  ایلنا،  گزارش 
مسأله ای بین این دو  نفر بوده را اطالع ندارم اما 
تأیید می کنیم.  را  تنبیه بدنی شده  اینکه  اصل 
این  پیگیر  آموزش و پرورش  نیز  حاضر  درحال 
خانواده  اینکه  بیان  با  او  است.«  مسأله 
کرده اند،  شکایت  خاطی  معلم  از  دانش آموز 
قانونی  مجاری  جریان  در  شکایت  »این   گفت: 
این شخص معلم غیررسمی  که  آنجا  از  است. 
بوده،   آموزش و پرورش قطعا با این شخص لغو 
قرار داد خواهد کرد. او فقط قرارداد داشته و معلم 
رسمی  نبوده که آن را به تخلفات اداری بفرستیم .« 
رئیس اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش شیراز 
این  از  گزینشی  آیا  که  سوال  این  به  در  پاسخ 
شخص برای ورود به مدرسه صورت گرفته بوده یا 
طی  را  گزینش  مراحل  افراد  »این  ؟  گفت:  خیر
کرده اند و این طور نبوده که به راحتی با آنها قرارداد 
قانونی  کامال  آنها  قرارداد  و  مراحل عقد  ببندند 
و  نمی شود  تأیید  رفتارشان  اما  است  بوده 
برخورد  او  با  حتما  آموزش و پرورش  به هرحال 

خواهد کرد.«  

درخواستمعاونگردشگریازسفرایمقیمایران

منع سفر به ایران را حذف کنید
سفرای  از  گردشگری  معاون  ]شهروند[ 
کشورهای خارجی خواست هشدار امنیتی برای 
منع سفر به ایران را حذف کنند. به گزارش ایسنا، 
ولی تیموری گفت: »تمام تالش مان را برای تأمین 
سفرای  از  و  می کنیم  صرف  گردشگری  امنیت 
می خواهیم  ایران  در  مقیم  خارجی  کشورهای 
همگام با رویکرد فعاالن گردشگری ایران پیام ها 
و توصیه های مبنی بر »به ایران سفر نکنید« یا »با 
احتیاط به ایران سفر کنید« را از روی سایت های 
خود بردارید و آن را به توصیه و دعوت برای سفر 
با ایران تبدیل کنید.« او ادامه داد: »ما دغدغه 
میهمانان را می دانیم و مطمئن باشید سالمتی 

و رضایت آنها دغدغه تک تک ماست.«
 تیموری با اشاره به اینکه التهابات روزهای 
کرده  ُکند  را  گردشگری  ۵٢ درصد  رشد  گذشته 
است، گفت: »این وضع شاید مانع تحقق رکورد 
رشد  در  کشور  دومین  به عنوان  ایران  جهانی 
سریع گردشگری شود، هرچند که ظرفیت های 
نتوانست  که  باالست  آن قدر  ایران  گردشگری 

رشد گردشگری را متوقف کند.«

آموزشوپرورش: وزیر

 »مهاجرت های وسیع«، علت کمبود 
فضای آموزشی در پایتخت است

آموزش  و  پرورش  وزیر  ]شهروند[ 
فضای  کمبود  علت  را  وسیع«  »مهاجرت های 
آموزشی در پایتخت  عنوان کرد . »محسن حاجی 
میرزایی« در پاسخ به این سوال که به تازگی برای 
۵0 مدرسه ناایمن حکم  قضائی قلع و قمع صادر 
شده، چه اقدامی برای این مدارس صورت گرفته 
آیا دانش آموزی در این  مدارس حضور  است و 
؟ گفت: »دربرخی از مناطق، مدارس  دارد یا خیر
ما ایمن نیستند و باید مقاوم سازی شوند.  البته 
درحال حاضر مدارسی که دایرند، کنترل شده و 

مشکلی از این جهت نداریم.«  
او ادامه داد: »در مجموع حدود  30 درصد از 
مدارس کشور به مقاوم سازی، بازسازی، تخریب 
و  نوسازی  نیاز دارند که به تدریج تا جایی که امکان 
مدارس  شرایط  بهبودی  برای  باشد،  داشته 
تالش  خواهیم کرد. در حقیقت در تهران به دلیل 
جابه جایی وسیع جمعیت و مهاجرت های زیاد در 
برخی از  مناطق با تراکم جمعیت مواجه هستیم و 

فضای آموزشی کم داریم .« 
جمعیت  در  رشد  درباره  میرزایی  حاجی 
حاشیه شهر تهران هم گفت:   »در هفته جاری به 
حسن آباد فشافویه رفتم و رشد جمعیت در آنجا 
۹.۲ دهم  است. زمانی که منطقه ای با سرعت رشد 
جمعیت مواجه است، نظام آموزشی باید تالش 

کند  خودش را با این تحوالت همگام کند .«  

تیتر  با  صفحه  همین  در  گزارشی  بهمن(    ۲1( دوشنبه  روز  ]شهروند[ 
»همراه سرای بیماران جواداالئمه)ع( تعطیل شد« منتشر شد. در این گزارش 
در گفت وگو با مدیر همراه سرا اعالم شد که شهرداری منطقه 6 یک میلیارد و 
۵۸۲ میلیون تومان در چهار ماه گذشته به این مرکز بدهکار است و آنها دیگر 
از  را ادامه دهند. روز یکشنبه مدیر این همراه سرا  نمی توانند فعالیت شان 
مسافران که تعدادی همراه بیمار و تعدادی هم خودشان بیمار بودند و  مراجعه 
مستمر به بیمارستان داشتند، خواست تا محل را ترک کنند. از سوی دیگر هم از 
سه بیمارستان امام خمینی)ره(، شریعتی و مرکز طبی کودکان که به این افراد نامه 
می دادند، خواسته شد دیگر افراد جدیدی به مرکز معرفی نکنند. مسافران که در 
این مرکز خدمات رایگان دریافت می کردند و اغلب از شهرهای دور برای درمان 
خود یا یکی از اعضای خانواده شان به تهران آمده اند، دچار مشکالت زیادی 
شده اند. شهرداری منطقه 6 که این همراه سرا زیر نظر آن فعالیت می کند، پس 
از ساعت ها پیگیری خبرنگار شهروند درنهایت شهردار این منطقه را برای ارایه 
توضیحات معرفی کرد. تورج فرهادی، شهردار منطقه 6 در گفت وگو با »شهروند« 
بدون اینکه مبلغ بدهی را رد یا تأیید کند، گفت که شهرداری نمی تواند یکجا این 
مبلغ را پرداخت کند. اما در چهار ماه گذشته )اشاره به زمان انتصابش به عنوان 
شهردار این منطقه( هر ماه ۵0 میلیون تومان به حساب این مرکز واریز شده 
است. فرهادی پاسخ مشخصی درباره سرنوشت این همراه سرا نداد، اما گفت 
که قرار است شهرداری این منطقه مرکز دیگری به عنوان همراه سرا راه اندازی 
کند. محمدحسین پناهی اصل، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 6 پس از 
انتشار گزارش، جوابیه ای به دفتر روزنامه با امضای خود ارسال کرد. در متن این 
»جوابیه« با تیترهای »همراه سرای جواداالئمه)ع( به فعالیت خود ادامه می دهد« 
و »تعطیلی همراه سرا صحت ندارد« بر تعطیل نشدن این مرکز تأکید شده است.

بهدورانیبرمیگرددکهبدونقراردادفعالیتمیکرد مطالباتپیمانکار
در متن پاسخ شهرداری منطقه 6 آمده است: »همراه سرای جواداالئمه 
)ع( سال ۹4 برای رفاه حال همراهان بیمارانی که شب را در پیاده راه های اطراف 
بیمارستان سپری می کردند و آسودگی خاطر شهروندان شهر از وضع هموطنان 
به عنوان نخستین همراه سرای بیماران در مجاورت بیمارستان امام خمینی)ره( 
راه اندازی شد. فعالیتی که مدیریت شهری به صورت داوطلبانه انجام داد، چراکه 
متولیان اصلی حوزه سالمت تدبیری برای پاسخگویی به نیاز همراهان بیماران 
نداشتند. این گونه بود که مدیریت شهری وظیفه خود دانست در راستای 
حفظ کرامت انسانی و ساماندهی وضع شهر این مهم را در دستور کار قرار دهد، 
با توجه به اینکه شهرداری در قوانین جاری، بودجه ها، برنامه های اجرایی و 
مأموریت های جاری مدیریت شهری، سازوکاری برای انجام خدمات اینچنینی و 
ارایه خدمات هتلینگ نداشت، در بررسی ها و مذاکراتی که با خیران حوزه سالمت 
و مسئوالن وزارت بهداشت انجام شد، ساختمان مقابل بیمارستان امام 
خمینی)ره( که مالک آن بنیاد خیریه کامرانی بود، برای راه اندازی همراه سرا انتخاب 
شد. همچنین یک مجموعه دارای مجوز میهمان سرا و ارایه خدمات هتلینگ 
به عنوان پیمانکار مجری طرح انتخاب شد. از  سال ۹4 روند خدمت رسانی به 
همراهان بیماران با تمام مشکالت پیش رو آغاز شد و با وجود همه مشکالتی که 
از نظر تشریفات اداری وجود داشت، مثل نبود اعتبارات مرتبط در برنامه مصوب، 
ردیف های بودجه ای و خأل موجود در چگونگی عقد پیمان، خدمات رسانی به 
ادامه داشت، مدیریت شهرداری  فرازونشیب  با  و  هم وطنان متوقف نشد 
منطقه 6 هم نهایت همکاری و تالش خود را برای پرداخت مطالبات پیمانکار 
مربوطه به  کار بست. متأسفانه در مقطع پایانی  سال های ۹6 و ۹7 پیرو تغییرات 
پی درپی مدیریت ارشد شهرداری تهران و بالطبع آن زیرمجموعه های اداری و 
تغییر برخی روش های اداری، در مقاطعی انجام تشریفات اداری و قراردادی با 

مجموعه پیمانکار همراه سرا با خلل روبه رو شد. 
از سوی دیگر، پیمانکار محترم هم طی این مدت بدون ارایه تضامین مربوط 
به عقد قرارداد و با توجه به اطمینان خاطری که شهرداران وقت تهران و دیگر 
مسئوالن ارشد شهری در بازدیدها به ایشان داده بودند، به فعالیت خود ادامه 
داد و در همین دوران خیران نیز پای کار آمدند و شهرداری منطقه حمایت هایی 
را از مجموعه همراه سرا داشت تا به فعالیت خود ادامه دهد.  سال ۹۸ و طی پنج 
ماه گذشته مدیریت جدید منطقه با برگزاری مناقصه و امضای قرارداد به دنبال 
همکاری مجدد با این پیمانکار در همراه سرا بود و مطالبات این مدت را هم 

پرداخت کرده بود، از این رو مطالبات مورد ادعایی پیمانکار مجموعه که از آن 
سخن می گوید، به دورانی بازمی گردد که بدون عقد هیچ گونه قراردادی مشغول 

فعالیت بوده است. 
در همین راستا مدیریت شهری منطقه با وجود همه موانع قانونی موجود با 
توجه به مشکالتی که میان پیمانکار و صاحب ملک به وجود آمده است، تالش 
می کند مطالبات گذشته پیمانکار را با اتخاذ تصمیمات الزم و طراحی سازوکارهای 
قانونی حل وفصل کند. در همین زمینه با مذاکره مجددی که با پیمانکار مربوطه 
صورت گرفت، روند پذیرش همراهان بیماران در همراه سرا پس از وقفه نیم روزه 
از سر گرفته شد و تا حل مشکالت بدون وقفه ادامه خواهد داشت و آنچه تحت 
عنوان تعطیلی همراه سرا از آن یادشده است، صحت ندارد. مدیریت شهری 
منطقه 6 در راستای حفظ کرامت انسانی همراهان بیماران که میهمانان شهر 
تهران به شمار می روند، تمام تالش خود را برای خدمت رسانی به این افراد در 
همراه سرای جواداالئمه)ع( خواهد داشت. اما نباید فراموش کرد که متولی 

رسیدگی به نیازهای بیماران و همراهان شان ارگان های دیگری هستند.« 

تعطیلمیشود شهرداریبهوعدهاشعملنکند،مرکز اگر
مدیر  پیروز،  رضا  صحبت های  با  تهران   6 منطقه  شهرداری  توضیحات 
»شهروند«  به  پیروز  دارد.  تفاوت هایی  )ع(  جواداالئمه  بیماران  همراه سرای 
می گوید که پس از انتشار گزارش در روزنامه شهروند شهرداری جلسه ای با 
مسئوالن مرکز داشت که در آن درخواست مهلت کرد و وعده داد تا پایان 
بهمن ماه بخشی از مطالبات را پرداخت کند تا مرکز بتواند اجاره اش را به صاحب 
ملک بدهد، از آن طرف هم با بنیاد خیریه کامرانی صحبت شد و آنها هم تا پایان 
بهمن برای پرداخت اجاره به آنها مهلت دادند: »قرار شد شهرداری تا آخر بهمن 
به ما ۲00 میلیون تومان از بدهی ها را پرداخت و سپس وضع ادامه فعالیت را 
تعیین تکلیف کند. شهرداری می گوید بخشی از بدهی ها مربوط به زمانی است 
که ما قرارداد نداشتیم، اما از یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان، 710 میلیون تومان 
آن مربوط به زمانی است که قراردادی نداشتیم، اگر هم می گویند شهردار وقت 
در یکی از بازدیدها از ما خواسته بدون قرارداد فعالیت کنیم، باید گفت که ما با 
شخص طرف نیستیم، شهرداری یک مجموعه است، آن زمان هم شهرداری از ما 
خواست که به فعالیت مان ادامه دهیم، ما هم ادامه دادیم، زمانی که مسئولی از 

سازمانی می رود، یعنی تعهدات قبلی فراموش می شود؟« 
به گفته پیروز شهرداری با کمبود بودجه مواجه است، ما هم اصراری نداریم که 
حتما پول نقد به ما داده شود، می توانند به گونه دیگری مطالبات ما را بدهند: »اگر 
تا پایان این ماه شهرداری به وعده اش عمل نکند، فعالیت را متوقف می کنیم، 
که حقوق  کارگران ما چندین ماه است  پایان  سال است و  االن نزدیک به 
نگرفته اند. روز یکشنبه هم مرکز تعطیل شده بود، اما با تماس های شهرداری 

برای برگزاری جلسه مسافران در محل ماندند.«

میز خبر رویداد

انجام  اخیر  نظرسنجی  براساس  ]شهروند[ 
شده شهرداری تهران 44 درصد پاسخگویان در 
احساس  تاریکی  هنگام  رفت وآمدهایشان 
امنیت زیاد دارند و 1۹ درصد نیز تا حدی احساس 
این  مورد موثر  امنیت می کنند. چه عواملی در 
است؟ این نظرسنجی چه معنایی دارد و زنان چه 
مقدار در رفت وآمدهای شبانه احساس امنیت 
دارند؟ غالمرضا علیزاده، جامعه شناس، محقق و 
مدرس دانشگاه درباره این آمار می گوید: »آمارها 
باید در نمونه گیری هم دارای روایی باشند و هم 
خروار  نمونه  باید  مشت  ساده  زبان  به  پایایی. 
نمونه های  باید  هم  آمارگیری  این  در  باشد. 
وجود  تهران  شهر  مختلف  مناطق  از  مختلف 
داشته باشد تا پژوهش پیمانی باشد.« او ادامه 
شهر  در  ترافیک  کنترل  »دوربین های  می دهد: 
آنها  با  می توان  و  دارد  هم  دیگری  استفاده های 

خیابان ها را رصد کرد و امنیت آنها را زیر نظر گرفت، 
کنترلرهای  برای  شب  در  امنیت  ایجاد  بنابراین 
در  نیست.  سختی  کار  چندان  ما  اجتماعی 
کالنشهرهایی مثل تهران که با بیکاری مواجهیم، 
اگر بتوانیم ساعت هایی از شب به ارایه کنندگان 
خدمات تفریحی و اجتماعی اجازه فعالیت بدهیم، 
هم ایجاد اشتغال کرده ایم و هم ضریب امنیت در 
چه  اینکه  درباره  علیزاده  برده ایم.«  باال  را  شهر 
برای  شب  در  شهر  یک  می شود  باعث  عواملی 
می گوید:  باشد،  داشته  امنیت  شهروندانش 
»وجود مراکز خرید و رستوران های مختلف امنیت 
شهروندان  باعث می شود  و  می برد  باال  را  شب 
به خصوص زنان احساس بهتری در ترددهایشان 
داشته باشند. االن هم در شهرهای بزرگ مثل 
در  جمعیت  شب   ۹ ساعت  تا  معموال  تهران 
خیابان است و تردد حتی تا ساعت ۲ نیمه شب 

هم جریان دارد و جز محل های خلوت و زیر پل ها و 
از  یکی   » است.  برقرار  امنیت  فرعی  کوچه های 
این  می شود  ح  مطر شهرها  درباره  که  مسائلی 
است که آنها به دست مردان ساخته شده اند و 
دراین باره  علیزاده  است.  مردانه  امکانات شان 
می گوید: »جایگاه ها و پایگاه هایی که زنان بتوانند 
در آنها حضور داشته باشند، باید در شهر تقویت 
شود. مراکزی که صبح ها اختصاص به زنان دارد، 
می تواند عصر به بعد در اختیار آنها قرار بگیرد. یا 
مثال آموزشگاه ها می توانند ساعت های مختلف را 
برای استفاده زنان معین کنند تا رفت وآمد آنها در 
برابر  در  باید  حال  عین  در  شود.  بیشتر  شب 
ج داد. این مزاحمان  مزاحمان شدت عمل به خر
اگر ببینند در برابر مزاحمتی که ایجادمی کنند، به 
سرعت واکنش قانونی می بینند، دست از این کار 

می کشند و کنترل می شوند.« 

پس از پیگیری های »شهروند« درباره تعطیل شدن همراه سرای بیماران جواداالئمه)ع(  اعالم شد

   مهلت 7 روزه به شهرداری برای پرداخت بدهی
   مدیر همراه سرا: اگر تا آخر ماه پولی به ما ندهند، نمی توانیم فعالیت را ادامه دهیم
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