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گـــزارش

پشت پرده تعطیلی برخی از مغازه ها در بازار بزرگ تهران انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن 
منطق و پرهیز از توهین است

رئيس قوه قضائيه گفت: طبق قانون، انتقاد سازنده 
مشــروط به دارا بودن منطق و اســتدالل و پرهيز 
از توهيــن، تحقير و تخريب اســت؛ آيا الفاظی كه 
تحت عنــوان و ذيل مقوله انتقاد مطرح می شــود 

واجد شرايط است.
به گزارش مركز رســانه قوه قضائيه، حجت االسالم 
والمســلمين محســنی اژه ای، طی ســخنانی در 
نشست با اعضای هيئت نظارت بر مطبوعات، ضمن 
برشــمردن شــاخصه های مبحث »جهاد تبيين«، 
مقولــه تبيين و روشــنگری در امــور فرهنگی و 
اجتماعی را از جمله اولويت های بسيار حائز اهميت 
دانســت و اظهار كرد: با تبيين و روشنگری و بيان 
ابعاد و زوايای حقيقــی و واقعی امور می توانيم راه 
تحريف ها، كج فهمی ها، غرض ورزی ها و تحليل های 

ناصواب را مسدود كنيم.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اهميت كاربرد مقوله 
آسيب شناسی در قبال حوادث و اتفاقات اجتماعی 
برای پيشــگيری از وقوع مجدد آنها، تصريح كرد: 
حوادث ناگوار اگر چــه در دل خود واجد و موجد 
خسارت و آسيب هستند، اما می توان از اين تهديد، 
خلق فرصت كــرد و با اتخاذ آسيب شناســی های 
تخصصی، ضمن پيشــگيری از وقوع مجدد حوادث 

ناگوار، ضعف ها و خلل ها را مرتفع كرد.
رئيس عدليه در ادامه با اشاره به ساختار و كاركرد 
هيئــت نظــارت بر مطبوعــات، فلســفه عضويت 
نمايندگان قوا و دستگاه های مؤثر فرهنگی در اين 
هيئت را، چندوجهی بودن مقوله فرهنگ و رسانه و 

اهميت اين مقوله ها در ابعاد مختلف دانست.
وی با اشاره به تحوالت و تطوراتی كه عرصه رسانه 
در ابعاد نرم افزاری و ســخت افزاری طی سال های 
اخير تجربه كرده اســت، گفت: با عنايت به جميع 
تحوالت عرصه رســانه از جمله ظهور پديده هايی 
نظير انســان، رســانه و ســاير دگرگونی ها در اين 
عرصه، حتماً ممکن اســت نياز بــه اصالح و ايجاد 
قانون در حوزه مطبوعات و رســانه در كشور با در 
نظرگرفتن نظر نخبگان رسانه و كارشناسان وجود 

داشته باشد.
محسنی اژه ای در ادامه مبحث »اقتصاد رسانه« را 
مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: بايد ســازوكارها 
و روال هايــی تعبيه و تهيه شــود كه رســانه های 
ما بتوانند بدون وابســتگی به جنــاح و جريانی به 
استقالل مالی و اقتصادی برســند و دارای درآمد 

روشن و شفاف باشند.
رئيــس قوه قضائيــه در ادامه به تبيين و تشــريح 
برخی مقوله هــا و گزاره ها پرداخت كــه بعضاً در 
سطح جامعه نسبت به آنها دوگانگی و تغاير وجود 
»گفت وگو«،  »انتقادپذيری«،  »شــفافيت«،  دارد؛ 
»تناســب مجازات با جرم و مجرم«، »نحوه انتشار 
گزارش های اوليه فســاد و مواجهه با پخش كننده 
گــزارش يا افشــاگر« و »مصاديــق تهديد امنيت 
روانی مردم« از جمله مقوله ها و گزاره هايی بود كه 
رياست دستگاه قضا بر ضرورت تبيين آنها در سطح 
جامعه در وهله نخســت و سپس گفتمان سازی و 

فرهنگ سازی اين موارد تاكيد كرد.
رئيــس عدليه بيان داشــت: همگان بــر ضرورت 
انتقــاد و انتقادپذيری تاكيد دارند؛ اما محدوده اين 
انتقاد چيســت؟ انتقاد ســازنده كدام است؟ طبق 
قانون، انتقاد ســازنده مشروط به دارا بودن منطق 
و اســتدالل و پرهيز از توهيــن، تحقير و تخريب 
اســت؛ آيا امروزه الفاظی كه تحــت عنوان و ذيل 
مقوله »انتقاد« مطرح می شود، همگی واجد منطق 
و اســتدالل و اجتناب از توهين و تخريب اســت؟ 
چه دســتگاه هايی در اين خصوص وظيفه فرهنگ 
سازی را دارند؟ وی افزود: امروز همگان از ضرورت 
انجام گفت وگو و مفاهمه سخن می گويند؛ تاكيد ما 
نيز بر انجام گفت وگو با منتقدان و معترضان است؛ 
اما مبانی اين گفت وگو چيست؟ محدوده آن كدام 
است؟ سازوكارهای گفتگوی توأم با ادب و نزاكت و 
حفظ ارزش ها چگونه بايد تعيين شــود؟ كدام نهاد 
بايد مبانی انجام گفت وگو و مفاهمه را در ســطح 

جامعه ترويج و تبيين كند؟
محســنی اژه ای در ادامه به تشريح مقوله »تناسب 
مجــازات با جرم و مجرم« بويــژه در حوزه جرايم 
مطبوعاتی و رسانه ای پرداخت و گفت: شما اعضای 
هيئت نظارت بر مطبوعات در مقام كارشناسان اين 
حوزه چه پيشــنهاداتی داريد تا به گونه ای تمهيد 
شــود كه مجازات در حوزه جرايم رسانه ای با جرم 
و مجرم تناســب داشــته باشــد و ارفاقات قانونی 
 لحاظ شــده در اين راســتا القا تبعيض در سطح 

جامعه نکند.

دریچــــه

علت تعطيلی بســياری از مغازه ها بنا بر اعالم بســياری از 
كسبه در محدوده بازار بزرگ تهران، نه اعتصاب؛ بلکه ترس 
از توحــش، تحريق و تخريب عده قليلی از اغتشاشــگران 
است. به گزارش مهر، با توجه به فروكش كردن اغتشاشات 
و آشــوب ها در كشور، دشــمن بار ديگر و اين بار به بهانه 
حوادث آبان ماه 98 اقدام به انتشار گسترده فراخوان برای 
ايجاد ناامنی، آشــوب و اعتصاب سراسری از طريق عناصر 
خود و به طور خاص رسانه های تروريستی منتسب به خود 

كرده بود.

 دمیدن در آتش رو به زوال اغتشاش
 با کلیدواژه اعتصاب

ظهر ديروز برخی تصاوير و ويدئوها از محدوده مركزی شهر 
و به طور خاص بازار بزرگ تهران منتشر شد كه با عناوينی 
هم چون »پيوستن بازاريان به اعتصابات سراسری« در حال 

دست به دست شدن بود.

تردد عادی شهروندان در محدوده چهارراه 
گلوبندک به سمت سبزه میدان

نقطــه آغاز حركت، چهارراه گلوبندك به ســمت ســبزه 
ميدان بود. در اين محدوده هم چون روزهای گذشته تردد 
شــهروندان و فعاليت مغازه داران در حال انجام بود. پس از 
رسيدن به سبزه ميدان، از ورودی بازار كفاش ها وارد بازار 
بزرگ تهران شديم. در اين محدوده به رغم روزهای گذشته 

اغلب مغازه ها بسته و يا در حال بستن بودند.
يکی از كســبه در خصوص علت تعطيلی بازار بزرگ تهران 
گفت: ســاعتی قبل عده ای وارد بازار شدند و شروع به سر 

دادن شــعارهای تند كردند. سپس به ســراغ ما آمدند و 
تهديد كردند كه اگر نبنديم، مغازه ها را آتش می زنند.

وی ادامه داد: همين موضوع ســبب شــد كه اغلب كسبه 
مغــازه خود را تعطيل كنند و بروند؛ البته از ســاعتی قبل 
مأموران انتظامی در بازار مستقر شدند و آن افراد رفتند اما 
به هر حال بازاريان می ترسند كه اموالشان از بين برود و به 

همين دليل ريسك نمی كنيم و مغازه را می بنديم.

نبود ایمنی؛ پاشنه آشیل بازار بزرگ تهران
كمی جلوتر يکی از كسبه اغذيه فروشی كه هنوز مغازه خود 
را باز نگهداشــته بود گفت: مساله بازاريان اعتصاب نيست؛ 
بلکه ترس از آتش زدن و تخريب اموال است. وضعيت بازار 

تهران از لحاظ ايمنی خاص اســت و اگر اتفاقی داخل آن 
رخ دهد به سرعت به ساير مغازه ها نيز سرايت می كند.

وی افزود: بر همين اســاس بازاريان ريسك نمی كنند كه 
مغازه ها را باز نگهدارند؛ چرا كه در صورت بروز كوچك ترين 

اتفاقی، همه ما به شدت خسارت خواهيم ديد.
نکتــه قابل تأمل؛ حضور خوب و مؤثر مأموران انتظامی در 
محدوده بازار تهران بزرگ بود كه از بروز هر گونه حادثه ای 

پيشگيری كرد.
پس از خارج شــدن از بازار بزرگ تهران، به سمت خيابان 
ناصر خســرو حركت كرديم. در اين محدوده نيز برخی از 
مغازه هــا تعطيــل و يا نيمه تعطيل بودند. يکی از كســبه 
كه مغازه دوربين فروشی داشــت، در خصوص علت پايين 
كشــيدن كركره خود تا نيمه گفت: ساعتی قبل عده ای از 
اينجا رد شدند و شــروع به شعار دادن و فحاشی كردند و 

تهديد كردند كه اگر نبندی مغازه ات را آتش می زنيم.
وی گفــت: قيمت دوربين بســيار زياد اســت و حتی اگر 
بــرای يکی از دوربين ها اتفاقی رخ دهد، ضرر قابل توجهی 
می كنم. به همين دليل كركره را تا نيمه پايين كشيده ام تا 

مشکلی پيش نيايد.
بررســی های از مركز شــهر و محدوده بازار بزرگ تهران 
حاكی از اين اســت كه علت تعطيلی بسياری از مغازه ها نه 
اعتصاب؛ بلکه ترس از توحش، تحريق و تخريب عده قليلی 
از اغتشاشــگران است؛ بر همين اساس انتظار شهروندان و 
به  خصــوص بازاريان از پليس و نهادهای مســئول تأمين 
امنيت اين اســت كه امنيــت برای فعاليــت آن ها به نحو 
مطلوب فراهم باشد و برای فعاليت حالل و مشروع خود با 

تهديد عده ای قليل از آشوب طلبان مواجه نشوند.

دبير ســتاد حقوق بشــر قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان حدود 100 كشور به 
روشــنگری در خصوص اغتشاشــات و نقش مخرب برخی كشورها در بروز اين 

اغتشاشات پرداخت.
كاظم غريب آبادی، معاون امور بين الملل قوه قضائيه و دبير ســتاد حقوق بشــر 
بــا بيان اينکه در جريان ســفر به نيويورك با نمايندگان حدود 100 كشــور به 
صورت جمعی و فردی ديدار و گفت وگو كرده اســت، گفت: ضمن روشــنگری 
الزم و ارائه روايت صحيح از اغتشاشات، حساسيت مناسبی نيز در ميان كشورها 
در مورد نقش مخرب برخی شــبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان ضد 
ايرانی در جريان اغتشاشات ايجاد شد. وی در جمع خبرنگاران رسانه های ايرانی 
در نيويــورك، درباره ديدارها و نشســت های خود اظهار كرد: در طول ســه روز 
كاری در نيويــورك، با نمايندگان بيش از 80 كشــور به صورت گروهی شــامل 
كشــورهای عضو جنبش عدم تعهد، كشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و 

گروه دوستان منشور ملل متحد ديدار و گفت وگو كردم.
دبير ســتاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ايران افزود: همچنين با بيش از ده ها 
سفير و نمايندگان دائم كشورهای مختلف و رئيس شورای اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملل نيز ديدار و گفت وگو داشــتم. معاون امــور بين الملل قوه قضائيه 
تصريح كرد: ما در اين گفت وگوها تمركز ويژه ای بر روشــنگری صحيح و واقعی 
در مورد تحوالت و آن چه برخی از كشــورهای غربی و آمريکا از آن تحت عنوان 

تجمعات مسالمت آميز نام می برند، داشتيم تا تصويری صحيح را ارائه كنيم.
غريب آبــادی درباره محورهای اين گفت وگوها اظهار كرد: موضوعات و محورهای 
مختلفی را در اين نشســت ها به صورت مســتند و با ارائه داليل منطقی، مورد 

بحث و بررسی قرار داديم.وی تصريح كرد: در اين نشست ها، نقش حمايتی برخی 
كشــورها از اغتشاشات و مواضع سياسی برخی مکانيسم های حقوق بشری مانند 
ســکوت آنها در برابر حادثه تروريستی شيراز را به صورت مستند و عينی مطرح 

و به چالش كشيديم.
معاون امور بين الملل قوه قضائيه ادامه داد: در خالل اين جلسات به ويژه جلسه 
با كشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی، عالوه بر محورهای مختلف، موضوع 
ديگری را هم به صورت تخصصی با كشورها مورد بحث قرار داديم و آن در مورد 

نقش مخرب شبکه های اجتماعی و رسانه ها در مورد اغتشاشات است.
دبير ســتاد حقوق بشــر تصريح كرد: در اين نشست ها به طور خاص هم به نقش 
اينستاگرام و توييتر اشاره كرديم و هم در واقع، به نقش برخی رسانه های فارسی زبان 
ضدايرانی كه در خارج از كشور مستقر هستند و به اقداماتی به ويژه در زمينه ترويج 
خشــونت، ناامنی و جنايت و تحريك و تشــويق به انجام اقدامات تروريستی روی 
آوردند. غريب آبادی يادآور شــد: انجام صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی 
اينترنشنال با اعضای گروه های جدايی طلب و گروهك های تروريستی و تشويق به 

خشونت و جنايت، برای كشورها به صورت مستند و مستدل مطرح شد.
معاون امور بين الملل قوه قضائيه تاكيد كرد: در اين نشست ها اين موضوع را مورد 

توجه قرار داديم كه هيئت ها و كشــورها تــالش كنند اطالعات صحيح و واقعی 
را از كشــور مربوطه و همچنين از ســفارتخانه های خــود در تهران بگيرند، چرا 
كه كانال های اجتماعی و شــبکه های ضدايرانی منابع دقيق و معتبری به شمار 
نمی روند. دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران همچنين اظهار كرد: در 
واقع اقدامات رســانه های فارســی زبان ضدايرانی، سراسر مغاير قوانين و مقررات 
است و ما دولت انگليس را در اين زمينه مسئول می دانيم؛ سازمان نظارتی آفکام 
بايد به تخلفات اين رســانه ها رسيدگی كند، اما متاسفانه ما شاهد حمايت دولت 

انگليس از آنها هستيم.

 نقش رسانه های فارسی زبان ضدایرانی
 کمتر از گروه های تروریستی نیست

معــاون امور بين الملل قوه قضائيه تصريح كرد: نقش اين رســانه های ضد ايرانی 
كمتر از گروه های تروريســتی يا اعضای اين گروه ها نيســت و شــاهد بوديد كه 
وزارت اطالعات، شــبکه سعودی اينترنشنال را به عنوان يك رسانه تروريستی و 
كاركنان آن را نيز تروريســت اعالم كرد؛ چنين سرنوشتی در انتظار بی بی فارسی 
نيز قرار دارد. غريب آبادی تاكيد كرد: اقداماتی كه اين رســانه ها انجام می دهند، 

سراسر تحريك به خشونت، جنايت، ناامنی و اقدامات تروريستی است.
دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران گفت: اكنون ضمن روشنگری الزم 
و ارائه روايت صحيح از اغتشاشــات، حساسيت مناسبی نيز در ميان كشورها در 
مورد نقش مخرب برخی شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان ضدايرانی 

در جريان اغتشاشات ايجاد شد.

 روشنگری درباره اغتشاشات 
برای نمایندگان ۱۰۰ کشور جهان

|   چهارشنبه|25 آبان 1401|شماره 6005| 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:16 اذان صبح فردا: 5:15  طلوع آفتاب فردا: 6:42

فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

1- شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 

1401/8/23  می باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمبلغ ضمانتنامه ) ریال ( شماره مرجعموضوعردیف

32.217.000.0002001001434000121 / 228- 3 - 401خرید لوله پلي اتیلن کورتیوپ به قطر 1200 میلیمتر جهت شهرشاهین شهر 1

تاریخروزساعتعنوان

1401/9/2چهار شنبه    13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/9/12شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/9/13یکشنبه 8:00زمان بازگشائی پاکتها

آگهيفراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای

روابطعموميشركتمجتمعگازپارسجنوبي

تدارکات  از طریق سامانه  و  ای  مناقصة عمومي یک مرحله  برگزاری  به صورت  با شرایط ذیل  را  نياز خود  مورد  دارد خدمات  نظر  در  پارسجنوبي  شركتمجتمعگاز
الکترونيکی دولت )ستاد( تامين نماید

  WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کليه فرآیند برگزاری مناقصه به صورت الکترونيکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد و به پيشنهاد های ارائه شده خارج از سامانه ستاد هيچ گونه ترتيب اثری داده نخواهد شد.

کليه مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 3955 و 07731313951  تماس حاصل فرمایند.

شناسهآگهی1409593نوبت اول 1401/8/24 ، نوبت دوم 1401/8/25

نوبت دوم

2001097224000011شمارهفراخواندرسامانهستادایران

1401/2101شمارهمناقصه

سنكرونسازيشبكهبرقپاالیشگاهدومباشبكهسراسري)پستبرقGIS(موضوعمناقصه

3,687,000,000ریالمبلغتضمينشركتدرفرایندارجاعكار

تضامينقابلقبولوفقآیيننامهتضمينمعامالتدولتيبهشماره123402/ت50659هـمورخ94/09/22هياتوزیراننوعتضمينشركتدرفرایندارجاعكار

73,727,160,000ریالمبلغبرآورداوليهمناقصه

مطابقبابرنامهزمانيمندرجدرسامانهتداركاتالكترونيکدولت)ستاد(برنامهزمانيمناقصه)جزء4بندالفماده13قانونبرگزاريمناقصات(

استانبوشهر،شهرستانعسلویه،شركتمجتمعگازپارسجنوبی،پاالیشگاهدومآدرسمناقصهگزار

شهردار تهران:

 هیچ انحصار و رانتی
 برای ساخت مسکن وجود ندارد

شــهردار تهران با تأكيد بر اينکه هيچ انحصار و رانتی برای 
ساخت مسکن وجود ندارد، اظهار كرد: اگر حوزه ساخت و 
ساز به صورت شفاف و عادالنه درنظر گرفته نشود، تبديل 
بــه رانت می شــود اما در اين حوزه مــا خودمان از بخش 

خصوصی درخواست كرده ايم كه ورود پيدا كند.
عليرضا زاكانی در حاشيه »آيين امضای 5 تفاهم نامه برای 
ســاخت 150 هزار واحد مســکونی در شهر تهران«، بيان 
كرد: ســال گذشته قرارگاه مســکن راه اندازی شد. هدف 
گذاری اين بــود كه به عنوان خادم شــهروندان، خدمت 
گــذاری و وظيفه خود را انجام دهيم تا مشــکالت افرادی 
كه در حوزه مسکن با مشکالتی روبرو هستند را حل كنيم 
و اجازه ندهيم ســوداگری ها به زندگی مردم آسيب بزند. 
همچنين هدف گذاری ديگر اين است كه اقتصاد كشور در 
بعد حركت بر مدار مسکن، رونق ويژه و جديدی پيدا كند.

شــهردار تهران ضمن اشــاره به امضای تفاهم نامه برای 
ساخت 150 هزار واحد مســکن، گفت: ساخت اين 150 
هزار واحد مســکن نياز به مقدمه سازی بسياری دارد كه 
يکی از اين مقدمه سازی ها منطبق بر معرفی زمين است. 
اينگونه نيســت كه ابتدا تفاهم نامه امضاء شود و سپس به 
دنبال زمين بگرديم. از پيش كارهايی نظير يافتن اراضی، 

بارگذاری و ... انجام می شــود. بــرای مثال تفاهم نامه ای با 
نيروی هوايی ارتش انجام شــد تا پادگان دوشان تپه ]كه 
انقطاعــی ميان خيابان پيــروزی و دماوند ايجاد می كرد[ 
بــه فضاهای عمومی و محل ســاخت 2 هزار و 500 واحد 

مسکن تبديل شود.
زاكانــی درباره اينکه هر تعداد واحد مســکن توســط چه 
نهادی ســاخته می شود، بيان كرد: ساخت حدود 15 هزار 
واحد از 150 هزار واحد مســکن بــا نيروی هوايی ارتش، 
8 هــزار و 800 واحد ]كه درباره 5 هــزار واحد آن امروز 
صحبت شــد و 3 هزار و 300 واحد آن با فراجا است[، 20 
هزار واحد با ســپاه، 10 هزار واحد بــا تأمين اجتماعی و  

100 هزار واحد با بخش خصوصی است.
وی در ادامه عنوان كرد: با توافقات صورت گرفته، به سرعت 
مسير اصالح در كميســيون ماده 5 و مجوزهای آن صادر 
خواهد شــد. اين اقدام امکانی را ايجاد می كند تا كســری 
يك ميليون واحد در بازار مسکن تهران ]كه درحال حاضر 
9 ميليــون و 600 هزار نفر در تهــران زندگی می كنند[، 
تأمين شود و همچنين مســکن از حوزه سوداگری خارج 
شود و ســنگينی بار ساخت مســکن از روی دوش مردم 
برداشته شود. شهردار تهران ضمن اشاره به تفاهم نامه های 
متعدد برای ســاخت بالغ بر 400 هزار واحد مسکن تا به 
امروز، يادآور شــد: از تفاهم های صورت گرفته، حدود 25 
هزار واحد مســکن در بخش غير از شــهرداری و حدود 9 
هزار واحد هم توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران آغاز 
شــده است. به فضل الهی تا دو ماه آينده، ساخت 20 هزار 

واحد مسکن ديگر توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران 
آغاز خواهد شد.

به گفته زاكانی؛ ســازمان نوسازی شهرداری تهران از 15 
سال گذشته تا ســال 1400، حدود 5 هزار واحد مسکن 
ســاخته بود اما در يك بازه يك ساله ساخت 9 هزار واحد 
مســکن آغاز شده و از دو ماه آينده ساخت 20 هزار واحد 
ديگــر شــروع می شــود. وی در ادامه ســخنان خود اين 
اطمينان را به شــهروندان تهرانی داد كه نهضت ســاخت 
مســکن به كمك دولت انقالبی و اراده رئيس جمهور، بار 

مسکن را از روی دوش مردم سبك خواهد كرد.
شــهردار تهران در پاسخ به اين پرســش كه ساخت اين 
واحدهای برنامه ريزی شده چه تعداد اشتغال ايجاد خواهد 
كرد، گفت: هر واحد دو اشتغال ثابت ايجاد می كند و بخش 
زيادی هم اشــتغال های مرتبط با مسکن را فعال می كند. 
ساخت مســکن به اقتصاد كالن كشور، حركت اقتصادی، 
اشــتغال كشور، ايمنی و زيبايی و سکناپذيری شهر تهران 
كمك می كند. زاكانــی درباره قيمت واحدهای مســکن 
توضيح داد: شــرايط بگونه ای تنظيم می شــود تا بتوانيم 
قيمت تمام شده منطقی داشته باشيم و در مسير پيش رو 
به كســانی  كه می خواهند در حوزه ساخت و ساز مسکن 
ورود كنند، كمك كنيم. اين كمك ها به صورت مشوق های 
عمومــی )عموم مردم( و خاص )برای انبوه ســازان( اعالم 
می شــود. وی با تأكيد بر اينکه هيچ انحصار و رانتی برای 
ساخت مســکن وجود ندارد و دِر ساخت و ساز برای ورود 
بخش خصوصی باز است، افزود: اگر حوزه ساخت و ساز به 

صورت شفاف و عادالنه درنظر گرفته نشود، تبديل به رانت 
می شــود اما در اين حوزه مــا خودمان از بخش خصوصی 
درخواســت كرده ايم كه ورود پيدا كند. برداشــتن اين بار 

توسط بخش خصوصی و نهادهای ديگر يك لطف است.
شــهردار تهران با بيان اينکه اصل 31 قانون اساسی اعالم 
كرده اســت كه بايــد هر ايرانی يك خانه درخور و شــأن 
داشته باشــد، گفت: اما هم اكنون با چنين وضعيتی روبرو 
نيستيم چرا كه به قانون اساسی عمل نشده است. مشکل 
ما اين اســت كه به قانون اساســی عمل نمی كنيم. قانون 
اساســی برگرفته از مکتب امام )ره( و بنيان های اساســی 

انقالب است.  
زاكانــی در ادامه ســخنان خود عنوان كــرد: بالغ بر 400 
هزار ميليارد تومان برای شــهر تهران پروژه سرمايه گذاری 
تعريف شده اســت كه يك رونمايی در دو روز، 231 پروژه 
در قالــب 300 هزار ميليارد تومان بود كــه باز هم پس از 
آن پروژه ســرمايه گذاری تعريف شد لذا هيچ محدوديتی 
برای سرمايه گذاری در شهر تهران نداريم. وی با بيان اينکه 
برای استخدام در شــهرداری محدوديت وجود دارد، افزود: 
حدود 3 برابر نيروی شهرداری شهرهايی از جنس تهران، در 
شهرداری تهران وجود دارد. لذا پيگيری شده تا به نيروهای 
موجود انگيزه و ارتقاء داده شود و بتوانيم همين نيروهای با 
ارزش را نگه داريم. با توجه به بازنشستگی نيز نيروهای نخبه 
و متعهدی كه بتوانند بار شــهر را كم كنند، دنبال خواهند 
شد. سن ميانگين نيروهای شهرداری تهران 42 سال است 

كه از ميانگين عمومی دستگاه های ديگر باالتر است.


