قصور حناچی در تأخیر ارسال الیحه اصالح ساختار سازمانی شهرداری تهران

یکشنبه  19آبان 1398
وطنامروز شماره 2786

نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد :قصور آقای شهردار در تاخیر ارسال الیحه اصالح ساختار سازمانی و کاهش
حوزههای معاونت شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران پذیرفتنی نیست .سیدحسن رسولی گفت :بر اساس ماده واحده این طرح باید
تا پایان خرداد سال  ٩٨محقق میشد که متاسفانه بهرغم گذشت بیش از  4/5ماه از موعد قانونی این وظیفه قانونی هنوز عملی نشده است.

اجتماعی

شهر

«وطن امروز» ازآخرینوضعیتآلودگیهوایپایتختوبیتوجهیمسؤوالنشهریگزارشمیدهد

دستفروشان ساماندهی میشوند

رئیس کمیت��ه اجتماعی ش��ورای
اس�لامی شهر تهران از ساماندهی و
ت دستفروشان پایتخت
بهبود فعالی 
خبر داد .الهام فخاری ،رئیس کمیته
اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران در
گفتوگو با فارس ،درباره س��اماندهی دستفروشان اظهار
داش��ت :هماکنون دستفروشان و کارگران فصلی وضعیت
نابسامانی دارند و باید در این زمینه اقدامات موثر و عملی
انجام شود .وی با اشاره به بازدید از بازارهای محلی (روز بازارها
و شب بازارها) و ارائه گزارش ارزیابی از وضعیت دستفروشان
به شهرداری تهران گفت :کمیته اجتماعی شورای شهر برای
ساماندهی این بخش تصویب اعتبار ساماندهی و حمایت از
فعالیتهای صنفی دستفروشان در شهر تهران را پیگیری
میکند .وی گفت :بر اساس مصوبه سال  85شورای شهر
مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران مقرر شده
بود کمیته برنامهریزی ساماندهی دستفروشان شهر تهران
تشکیل شود که اجرایی نشد .به گزارش فارس ،شهرداری
بارها طرح ساماندهی دستفروشان را در نقاط مختلف شهر
از جمل��ه محدوده چهارراه ولیعصر(عج) اجرایی کرده ولی
این طرح به درستی انجام نگرفته و اعتراضات دستفروشان
و مردم را به همراه داشته است.

آغاز ساماندهی کودکان زبالهگرد
توسط بهزیستی

مع��اون ام��ور اجتماع��ی س��ازمان
بهزیستی کش��ور از آغاز ساماندهی
کودکان زبالهگ��رد خبر داد و گفت:
ای��ن کودکان پس از شناس��ایی در
مراکز بهزیستی پذیرش و در صورت
نیاز به مراکز درمانی ارجاع میشوند .حبیباهلل مسعودیفرید
در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به اجرای طرح ساماندهی
کودکان زبالهگرد در مراکز سازمان بهزیستی اظهار کرد :این
طرح در راستای حمایت از این کودکان انجام خواهد شد و
در همین زمینه ظرفیتی برای پذیرش این کودکان در مراکز
بهزیستی ایجاد شده است .وی با اشاره به جلسات متعدد
سازمان بهزیستی کشور با شهرداری تهران درباره ساماندهی
کودکان زبالهگرد تصریح کرد :در این زمینه بنا داریم در یک
زمانبندی مشخص کودکان زبالهگرد را پذیرش و ساماندهی
کنیم ،ضمن اینکه کودکانی که پس از پذیرش نیاز به فرآیند
درمانی داشته باشند به مراکز درمانی ارجاع داده خواهند شد.
مسعودیفرید یادآور شد 85 :درصد کودکان کار و خیابانی
از اتباع بیگانه هستند.

تهران با دود!

مدیرکلسابقحفاظتمحیطزیستاستانتهراندرگفتوگوبا«وطنامروز»:
دولت اجرای «طرح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها» را در اولویت قرار نمیدهد
اسداهلل خسروی
خبرنگار

تهران دوباره دودی و کدر شده و آلودگی هوا کامال مشهود
و محس��وس اس��ت اما انگار قرار نیست مس��ؤوالن شهری و
زیستمحیطی اقدام خاصی در اینباره انجام دهند .به گزارش
«وطن امروز» ،تهران از ابتدای س��ال  25روز هوای پاک177 ،
روز هوای س��الم 29 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس
و یک روز هم هوای سالم برای همه افراد داشته است ،این در
حالی است که پایتخت در مدت مشابه سال پیش 13 ،روز هوای
پاک 193 ،روز هوای سالم و  27روز هوای ناسالم برای گروههای
حساس داشته است ،بنابراین پایتخت از ابتدای سال  98روزهای
آلودهتری را نسبت به سال پیش داشته است .خیلیها اجرای
طرح جدید ترافیک را مهمترین عامل افزایش روزهای آلوده تهران
میدانند اما شهرداریچیها آن را رد میکنند .قبال با توجه به
روزهای آلوده جلسه کمیته اضطرار شهرداری انجام میشد اما
امسال هنوز خبری از این جلسه نیست و همچنان پایتخت رنگ
دود به خود گرفته است .آیا سالمت مردم برای مسؤوالن مهم
نیست که رفع آلودگی هوا را در اولویت کاری خود قرار نمیدهند؟
پاسخ عملی به این سوال «نه» است .سیمای شهر تهران در پی
آلودگی هوا ،اکنون به قدری کدر و مهآلود شده است که نهتنها
نفس شهروندان به شماره افتاده است ،بلکه به سختی میتوان
برجها و ساختمانهای بلند پایتخت را مشاهده کرد.
■■هوای تهران تا پایان هفته آلوده است

در همین حال معاون پایش و نظارت محیطزیست استان
تهران از احتمال تداوم آلودگی هوا تا پایان هفته جاری خبر داد.
محمد رستگاری با اشاره به اینکه متوسط غلظت آالیندههای
هوای تهران روز جمعه تا ساعت  10صبح روی عدد  110قرار
گرفت ،گفت :این عدد نشانگر آن است که هوا برای گروههای
حساس ناسالم است .وی با بیان اینکه به منظور بررسی وضعیت

هوای پایتخت تا پایان هفته جلسهای با نمایندگان هواشناسی
کرد و گفت :هر چند در این زمینه اقداماتی انجام شده اما
ناکافی است .مدیرکل محیطزیس��ت استان تهران با بیان
برگزار خواهد شد ،اظهار داشت :اگر وضعیت پایداری هوا ادامه
اینکه برخی دستگاهها در اجرای این طرح به تکالیف خود
یابد به احتمال زیاد جلسه کمیته اضطرار تشکیل خواهد شد.
عمل نمیکنند ،افزود :چنانچه نظارت دقیقی بر تولید خودرو
معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران خاطرنشان
کرد :با توجه به شیوهنامه جدید ،اگر کمیته اضطرار تصمیم
متناس��ب با اس��تانداردهای روز دنیا و تولید سوخت شود،
به تعطیلی به علت افزایش آلودگی هوا هم بگیرد ،این تصمیم
لونقل عمومی در
همچنین به گسترش و نوسازی ناوگان حم 
کنار سایر مولفهها توجه شود ،بتدریج شاهد کاهش آلودگی
برای مدارس خواهد بود.
هوا خواهیم بود اما متاسفانه خیلی از دستگاههای مرتبط و
■■دول�ت اجرای «طرح برنامه جامع کاه�ش آلودگی هوای
کالنشهرها» را در اولویت قرار نمیدهد
متولی نسبت به این موضوع بیتوجه بوده و کمبود اعتبارات
را بهانه ع��دم اجرای طرح برنامه جامع
مدیرکل سابق حفاظت محیطزیست
کاه��ش آلودگی هوا بیان میکنند .وی
اس��تان تهران درباره راهکار برونرفت از
آلودگی هوای پایتخت به «وطنامروز» چنانچه نظارت دقیقی بر تولید خودرو در پاس��خ به این سؤال که چرا سازمان
گفت :تا زمانی که «برنامه جامع کاهش متناس�ب ب�ا اس�تانداردهای روز دنیا برنامه و بودجه ،در بودجه ساالنه ،اعتبارات
آلودگ��ی ه��وای کالنش��هرها» بخوبی و تولی�د س�وخت ش�ود ،همچنین به مورد نیاز سازمانها و دستگاههای مرتبط
گسترش و نوسازی ناوگان حم 
لونقل را برای اجرای این طرح مهم بخوبی تامین
انج��ام نش��ود ،نمیتوان انتظار داش��ت
توجه
عموم�ی در کنار س�ایر مولفهها
نمیکند ،گفت :متاسفانه دولت تامین
معضل آلودگی هوای تهران حل ش��ود.
محمده��ادی حیدرزاده ب��ا بیان اینکه ش�ود ،بتدریج ش�اهد کاهش آلودگی اعتب��ار الزم «طرح برنامه جامع کاهش
«طرح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای هوا خواهیم بود اما متاسفانه خیلی از آلودگی هوای کالنش��هرها» را بهعنوان
کالنشهرها» در اوایل دهه  70مطرح شد دس�تگاههای مرتبط و متولی نس�بت یک ض��رورت در اولویت قرار نمیدهد
و در ده��ه  90م��ورد بازبینی و بازنگری به ای�ن موضوع بیتوجه بوده و کمبود و این موضوع باعث شده شاهد آلودگی
ق��رار گرف��ت ،گفت :کاه��ش تدریجی اعتباراترابهانهعدماجرایطرحبرنامه هوا در کالنشهرها بویژه پایتخت باشیم.
جامع کاهش آلودگی هوا بیان میکنند
■■نتیجه معکوس طرح جدید ترافیک
آلودگی هوای تهران نیازمند اجرای دقیق
درحالی که مدیران ش��هری معتقدند
چنین طرح مهمی اس��ت اما از آنجا که
اجرای طر ح جدید ترافیک منجر به کاهش آلودگی هوا ش��ده
عملیاتی شدن این طرح نیازمند رعایت یکسری مولفهها و
اس��ت ولی منتقدان میگویند این طرح نتیجه معکوس داشته
محورهای مندرج در مفاد این طرح است ،اجراکنندگان آن
اس��ت .بر اساس مطالعات انجام شده توسط شهرداری تهران2 ،
همیشه کمبود منابع مالی را بهانه عدم اجرای دقیق آن قرار
موضوع آلودگی هوا و ترافیک دغدغه اصلی شهروندان تهرانی است؛
لونقل
میدهند .وی به محورهایی چون گسترش ناوگان حم 
دغدغههایی که مدیران شهری مختلف در پایتخت سعی کردهاند
عمومی ،رعایت معاینه فنی خودرو ،اصالح مدیریت سوخت،
راهحلی برای آن پیشنهاد دهند ولی به نظر میرسد این راهکارها
استانداردسازی تولید خودرو و نیز اصالح صنایع ساکن در
هیچکدام به صورت جدی نتوانسته چاره درد آلودگی هوا باشد .به
«طرح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها» اشاره

گفته برخی کارشناسان ،راهحلهایی همچون اجرای طرح جدید
ترافیک نهتنها موثر نبوده ،بلکه سبب تشدید آن هم شده است
ولی مدیران شهری موضوع را قبول ندارند و این مسأله هم یکی
از اختالفات میان ش��ورای شهریها و شهرداری است؛ اختالفی
که باال گرفته و این روزها پای شهردار تهران را هم به آن باز کرده
است .آمارها و جداول شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت نشان
میدهد پایتخت از ابتدای سال  ۲۵روز هوای پاک ۱۷۷ ،روز هوای
س��الم و  30روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و یک روز
هوای ناسالم برای همه افراد داشته است .این در حالی است که
در مدت مش��ابه سال پیش تهران  ۱۳روز هوای پاک ۱۹۳ ،روز
هوای سالم و  ۲۷روز هوای ناسالم برای گروههای حساس داشت،
بنابراین روزهای سالم کاهش و روزهای آلوده در پایتخت از ابتدای
سال افزایش یافته است .محمد علیخانی ،رئیس کمیسیون عمران
و حملونقل شورای شهر تهران درباره مشکل آلودگی هوا به فارس
گفت:آلودگیهوامشکلیچندجانبهاستوبایدموضوعاتمختلف
را در آن در نظر گرفت که بخشی از این موضوعات به شهرداری
بازمیگردد .بنزین ،صنایع آالینده و خودروها از حوزه شهرداری
خارج شده ولی اجرای طرحهای ترافیکی و حملونقل عمومی
جزو وظایف شهرداریاس��ت .علیخانی تأکید کرد :شهرداری در
حال حاضر تنها به موضوع طرح ترافیک توجه کرده که آن هم
خالی از اشکال نیست و باید ایراداتش اصالح و به عبارتی بازنگری
شود و در کنار آن توسعه مترو ،اتوبوس و معاینه فنی هم همزمان
به کار گرفته شود.
نوع هوا

سال 98

سال 97

هوای ناسالم برای همه افراد

1

0

هوای ناسالم برای گروههای حساس

29

27

هوای سالم

177

193

هوای پاک

25

13

جامعه

ثبت ازدواج  ۹درصد کاهش یافت

رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور گفت :در
۶ماه گذشته دادگاههای انتظامی فعال شد و در این مدت
2هزار پرونده رسیدگی و برای  ۲۷۰سردفتر و دفتریار حکم
انفصال صادر شده و در  ۲۳مورد نیز حکم انفصال اجرا شده
است .به گزارش تسنیم ،ذبیحاهلل خداییان در نشست خبری
اظهار کرد :معموال افرادی سوءاستفادهگر سعی میکنند در
شرکتها اثری از خود نگذارند ولی تصمیمگیر باشند .سامانه
واحدی وجود ندارد که بدانیم در فالن شرکت دولتی کدام
سهامدار بیشترین تأثیر را در اداره شرکت دارد؛ در همین
راستا سامانه شناسایی ذینفع واحد راهاندازی میشود تا افراد
تصمیمگیر در شرکتها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
شناسایی شوند .وی همچنین از شناسایی و دستگیری 50
کارچاقکن ،دالل یا کارمند متخلف خبر داد و گفت :پرونده
این افراد آماده ارسال به مراجع قضایی است .به گفته رئیس
س��ازمان ثبت اسناد ،در  6ماهه گذشته  316هزار و 716
واقعه ازدواج ثبت ش��ده که  9درصد کاهش داشته است.
همچنین در این مدت  101هزار واقعه طالق ثبت شده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد کاهش داشته است.

آموزش
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد

«تذکر کتبی تا اخراج»
حکم معلمان متخلف در مدارس

دبیرکل ش��ورای عال��ی آموزشوپرورش حکم معلمان
متخلف در م��دارس را «تذکر کتبی تا اخراج» اعالم کرد.
«مهدی نوید ادهم» در گفتوگو با ایلنا ،گفت :باید با هرگونه
خالف و تخلفی که توسط برخی همکاران ما اتفاق میافتد،
قانونمند برخورد شود .در زمینه تخلفات ما یک آییننامه
داریم که در آن مراحل برخورد با متخلف بیان شده است،
این مراحل از تذکر شفاهی به متخلف گرفته تا تذکر کتبی
و در نهایت اقدام به اخراج انجام میشود .وی افزود :مراحل
تذکر به همکار متخلف بستگی به نوع تخلف ،زمان ،مکان و
چگونگی آن دارد ،من االن قضاوت موردی نمیتوانم داشته
باشم و بگویم چه نوع حکمی مربوط به چه متخلفی است .باید
آن مورد خاص را ببینیم و بعد گروهی که مسؤول رسیدگی به
تخلفات هستند ،مساله را بررسی کنند و رای صادر میشود.
وی بیان کرد :بارها همه وزرا و مسؤوالن در آموزشوپرورش
اعالم کردند تنبیه بدنی به هیچ وجه مجاز نیست و انواع آن
به هر شکلی که باشد ،نباید هرگز اتفاق بیفتد.

گروه اجتماعی :مدیر سامانه ثبت دارایی مسؤوالن جمهوری اسالمی
ایران گفت :در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون
رسیدگی به دارایی مسؤوالن ،امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود .به
گزارش تسنیم به نقل از مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه،
داوود کریمیمرید ،مدیر سامانه ثبت دارایی مسؤوالن جمهوری
اس�لامی ایران ضمن اعالم این مطلب افزود :س��یام آبان مهلت
ثبت اطالعات دارایی مسؤوالن پایان مییابد .وی میزان استقبال
مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی ایران از سامانه ثبت دارایی را بسیار
باال توصیف کرد و گفت :به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با
دستور ریاست محترم قوه قضائیه از بیست و هشتم مهرماه دسترسی

مدیرسامانهثبتداراییمسؤوالنجمهوریاسالمیایران:

امضای مسؤوالن در صورت عدم اظهار دارایی بیاعتبار میشود
به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطالعات امکانپذیر شده
است و تاکنون بسیاری از مسؤوالن توانستهاند اطالعات دارایی و
اموال خود را اظهار کنند .مدیر سامانه ثبت دارایی مسؤوالن در رابطه
با ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه
در مراکز مهم حاکمیتی تصریح کرد :ایجاد این دفاتر فقط در راستای
س��هولت ثبتنام «ثنا» توسط مسؤوالن بوده است ،در عین حال

مسؤوالن یادشده میتوانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور
خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند .الزم به ذکر است هماینک
بس��یاری از مس��ؤوالن پس از مراجعه به این دفاتر و اخذ حساب
کاربری شخصی «ثنا» اطالعات اموال و دارایی خود را با موفقیت
در س��امانه ثبت دارایی اظهار کردهاند .این مقام مسؤول در مرکز
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه گفت :در راستای تسهیل فرآیند

ثبت دارایی مسؤوالن مراکز مهم حاکمیتی و براساس مکاتبات انجام
شده ،کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه از روز
شنبه هجدهم آبان در مراکز مهم حاکمیتی حضور یافته و ثبتنام
«ثنا» را برای آن دسته از مسؤوالنی که تاکنون موفق به مراجعه به
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشدهاند ،انجام خواهند داد .مدیر
سامانه ثبت دارایی مسؤوالن در پایان خاطرنشان کرد :در صورت
عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی
مسؤوالن ،امضای آنها فاقد اعتبار خواهد بود ،لذا از مسؤوالن محترم
انتظار میرود تا پایان مهلت اعالم ش��ده نسبت به ثبت اطالعات
دارایی و اموال خود در سامانه ثبت دارایی اقدام کنند.

توسط امام جمعه تبریز ابالغ شد

پیام تسلیت و همدردی رهبر انقالب به آسیبدیدگان زلزله
دستورویژهفرماندهسپاهبرایامدادرسانیبهزلزلهزدگان

گروه اجتماعی :آیتاهلل آلهاشم ،نماینده
امداد
ولیفقیه در آذربایجان شرقی در بازدید از
روستای زلزلهزده ورنکش میانه پیام تسلیت و همدردی مقام
معظم رهبری را به آسیبدیدگان زلزله ابالغ کرد .در این بازدید
رئیس سازمان امداد و نجات نیز از اسکان اضطراری ۳۱۰۰
نفر از زلزلهزدگان آذربایجان ش��رقی در اردوگاه اسکان یا به
صورت فردی خبر داد .مرتضی س��لیمی گفت :زلزله 5/9
ریش��تری در استان آذربایجان شرقی  ۶شهر ۱۴۵ ،روستا و
 ۱۲۱هزار و  ۳۰۷نفر را متاثر کرد .ش��هرهای میانه ،سراب،
ترک ،ترکمنچای ،بستانآباد و هشترود در استان آذربایجان
شرقی و شهرهای نیر ،کوثر و سرعین در اردبیل از جمل ه این
مناطق بودند .وی افزود :در پی این حادثه  ۳۴تیم عملیاتی و
ارزیاب شامل ۱۱۰نفر به مناطق مختلف اعزام شدند ۱۷.روستا
آسیبدیده و  ۷روستا به اسکان اضطراری نیاز دارند و از روز
جمعه تاکنون  ۳۱۰۰نفر از زلزلهزدگان در اردوگاه اسکان یا به
صورت فردی ،با نصب ۷۷۶دستگاه چادر اسکان اضطراری داده
شدند .سلیمی در رابطه با تلفات انسانی این زلزله بیان کرد:
متاسفانه ۵نفر در روستانه ورنکش شهرستان میانه فوت کردند
و  ۵۸۴نفر نیز مصدوم شدند.
رئیس س��ازمان امداد و نجات به اقالم زیستی و امدادی
توزیع ش��ده در مناطق حادثهدیده نیز اش��اره کرد و گفت:
تاکنون  ۷۷۶دستگاه چادر ۱۲۴۲ ،بسته غذایی  ۷۲ساعته،
 ۲۳۷۰تخته پتو ۲۰۰۰ ،بطری آب معدنی ۳۶۵ ،شعله والور،

 ۳۷۰۰کیلوگرم نایلون پوشش��ی ۹۰۹ ،تخته موکت و ۴۴۰
ست ظروف در میان حادثهدیدگان توزیع شده است .گفتنی
است امدادرسانی در مناطق متاثر از زلزله همچنان ادامه دارد.

■■خدمات امداد و نجات و تغذیه اضطراری در مناطق زلزلهزده
ادامه خواهد داشت

رئیس جمعیت هاللاحمر گفت :ارائه خدمات امداد و نجات
و تغذیه اضطراری در مناطق زلزلهزده از س��وی این جمعیت
ادامه خواهد داش��ت .علیاصغر پیوندی در حاش��یه بازدید از
روس��تای زلزلهزده ورنکش شهرس��تان میانه اظهار داش��ت:
امدادگران و نجاتگران هاللاحمر در کنار مردم مناطق زلزلهزده
اس��تان آذربایجانش��رقی تا لحظهای که به خدمات آنان نیاز
باشد ،حضور خواهند داشت و امیدواریم با سرعت این مرحله
اضطراری و توفانی طی شود تا بتوانیم با برنامهریزی الزم و یاری
خدا مشکالت مردم را روزبهروز کاهش دهیم .رئیس جمعیت
هاللاحمر توضیح داد :این جمعیت بر اساس وظیفه ذاتی خود
در لحظات نخست وقوع زلزله  5/9ریشتری اخیر در کنار مردم
زلزلهزده حاضر شد و تالش کرد در بحث امداد و نجات ،اسکان
و تغذیه اضطراری بتواند وسایل رفاه و آسایش نسبی عزیزانی را
که از زلزله  5/9ریشتری متاثر شدند ،فراهم کند .در ادامه این
بازدید که با حضور حجتاالسال م و المسلمین سیدمحمدعلی
آلهاشم ،امام جمعه تبریز مصادف شد ،وی در پاسخ به این سوال
که نیاز اصلی و ضروری مردم زلزلهزده استان آذربایجانشرقی
را چه اقالم امدادی و اسکان موقت میبینید ،گفت :نیاز اصلی و

ضروری مردم زلزلهزده استان آذربایجانشرقی کانکس ،چادرهای
امدادی و وسایل گرمایشی است.

■■دستور ویژه فرمانده سپاه برای امدادرسانی به زلزلهزدگان

سخنگوی سپاه از دستور ویژه سرلشکر سالمی به فرماندهان
نیروی زمینی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) و معاون آماد
و پشتیبانی سپاه برای امدادرسانی به زلزلهزدگان آذربایجان
ش��رقی خبر داد .به گزارش مش��رق ،در پی وقوع زلزله 5/9
ریش��تری اخیر در شهرستان میانه و تشکیل قرارگاه شهید
باکری برای مدیریت و س��اماندهی خدمات امدادی س��پاه،
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف ،سخنگو و مسؤول
روابط عمومی کل سپاه از دستور ویژه سردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
فرماندهان نیروی زمینی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص)
و معاون آماد و پش��تیبانی سپاه برای کمک به مردم غیور و
والیتمدار استان آذربایجانشرقی در مناطق زلزلهزده خبر داد

و گفت :با تش��کیل قرارگاه شهید باکری در منطقه زلزلهزده
استان برای مدیریت ،ساماندهی و سرعتبخشی به عملیات
امداد و خدمترسانی سپاه به زلزلهزدگان ،فرمانده کل سپاه
طی ابالغی به فرماندهان نیروی زمینی سپاه ،فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا(ص) و معاون آماد و پشتیبانی سپاه به
آنان دستور داد با نقشآفرینی فعال در قرارگاه مذکور ،نسبت به
گسیل امکانات الزم برای سرعت بخشیدن به عملیات امدادی
و خدماتی و رسیدگی به خسارات و وضعیت مصدومان و رفع
نیازهای فوری و ضروری زلزلهزدگان عزیز از جمله اس��کان
موقت ،تغذیه و خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند .سردار
ش��ریف تاکید کرد :قرارگاه ش��هید باکری و سایر یگانها و
ظرفیتهای سپاه و بسیج تا پایان عملیات امدادی و خدماتی
و عادی ش��دن وضعیت و زندگی جاری مردم عزیز ،در کنار
آنان و همراه با سایر دستگاهها و سازمانها در مناطق زلزلهزده
فعال بوده و به تامین امکانات و نیازمندیها خواهند پرداخت.

