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بهبهانهحملهسایبریگسترده؛

 آلبانی روابط خود را با ایران 
قطع کرد

سياست 2

سياست 2

در بیانیه پایانی اجالس مجلس خبرگان تصریح شد؛

شبهه افکنی درباره آینده 
بی معناست رهبری 

مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ای در 
واکنش به برخی شبهات درباره آینده رهبری نظام 
تصریح کرد: خبرگان رهبری به عنوان معتمدان 
ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود 
شبهه پراکنی ها را بی معنا دانسته و اعالم می دارد 
سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته 
گزینی و انتخاب اصلح بوده است. به گزارش ایلنا، 
در بیانیه پایانی دهمین اجالس رسمی مجلس 
خبرگان رهبری آمده اســت: مجلس خبرگان 
رهبری در پایان دهمین اجالس رسمی خود در 
دوره پنجم که مصادف با ایام محنت آل اهلل علیهم 
السالم شده است با سپاس به درگاه خداوند متعال 
از عموم ملت شــریف ایران که با شور و اخالص 
حســینی، مجالس و مراســم عزاداری حضرت 
سیدالشهداء علیه السالم را همراه با محبان اهل 

بیت علیهم السالم در گوشه و کنار جهان با شکوه 
تمام برگزار کردند، قدردانی نمــوده و از خداوند 
متعال، برگزاری هر چه باعظمت تر مراسم حیات 
بخش اربعین حسینی را مسئلت دارد و بر موارد 
زیر تأکید می  نماید: ۱. والیت فقیه و رهبری امت 
اســالمی که عامل حدوث و بقای انقالب و نظام 
اسالمی و از اصول بنیادین قانون اساسی و التزام 
عملی به آن از بدیهی ترین شــاخص های فقه و 
قانون مداری است، نماد عظمت، استقالل و وحدت 
ملی در ایران اسالمی می باشد. بی شک دستیابی به 
پیشرفت های عظیم در حوزه های مختلف علمی، 
فناوری، صنعتی و دفاعی در جمهوری اسالمی 
ایران، امروز مرهون زعامت و رهبری فقیهی عادل، 
حکیم و مدبر است که در رأس این نظام الهی قرار 

گرفته است. ..
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شهرنوشت 6

رئیس جمهور فسادســتیزی و پاکدســتی را از مهم تریــن رویکردها و 
شاخصه های دولت سیزدهم دانســت و به همکاران خود تاکید کرد: برای 
صیانت از اعتبار دولت و جلوگیری از هجمه بهانه جویان، بر عملکرد اطرافیان 

و مجموعه تحت مدیریت خود نظارت دقیق داشته باشند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز چهارشنبه هیات دولت، 
اقدامات انجام شده در یک سال اخیر برای مقابله با فساد و حذف بسترهای 

فسادزا از ساختار نظام اداری را موردتوجه قرار داد.
رئیس جمهور از همه دستگاه های اجرایی خواست همه تالش خود را برای 
مهار تورم، ارتقای بهره وری با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد 
اقتصادی، ایجاد اشــتغال  واقعی و پایدار و تداوم روند فعال سازی واحدهای 

تولیدی و صنعتی در کشور به کار گیرند.
وی تأکید کرد: همه دستگاه ها و بخش ها باید ارتقای بهره وری را با هدف 
افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ 

دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی بداند.
رئیس جمهور رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه گذاری و بهره وری 
دانست و رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی را مکلف کرد گزارشی از 
فعالیت سازمان بهره وری در پیگیری ماموریت هایش برای ارتقای بهره وری 

در کشور ارائه دهد.
رئیسی توجه به اقتصاد به عنوان مسئله اصلی کشور را مهم ترین مطالبه 
مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر لزوم مهار تورم 
در کشور تصریح کرد: نباید هیچ گونه اقدام تورم زا از سوی دستگاه ها صورت 

گیرد.
رئیسی رشــد اشــتغال را دیگر ماموریت مهم دولت عنوان کرد و اظهار 
داشت: ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار 
سال، تکلیف قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه ها باید آن را با 

احساس مسئولیت پیگیری کنند.
»کنترل فعالیت های غیرمولد بانک ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها« و 
»تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی« از دیگر موضوعاتی مورد اشاره 
رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت ماموریت داد 

آنها را پیگیری کنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش راه انــدازی ۱۵۰۰ واحد 
اقتصادی در یک سال گذشته را خبری مسرت بخش و امیدآفرین برای مردم 
دانســت و با تاکید بر تداوم روند فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در 
کشور، اطالع رسانی و تبیین این دستاورد را برای افکار عمومی ضروری خواند.
رئیسی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، از تالش ها و زحمات دستگاه های 
مختلف برای خدمت رســانی به زائران عتبات عالیات قدردانی کرد و اظهار 
داشت: اربعین حرکت جهانی بسیار مهمی است که برکات فراوانی دارد، لذا 
همه بخش ها هر چه در توان دارند برای تســهیل زیارت و خدمت رسانی به 

زائران بسیج کنند.
رئیسی در عین حال به گزارش های دریافتی از نگرانی ها و مشکالت زائران 

اربعین در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و از مسئوالن وزارت کشور و وزارت راه 
خواست که با همکاری دیگر دستگاه ها، تامین وسایط نقلیه مورد نیاز زائران 

را با اولویت پیگیری کنند تا زائران برای تردد با مشکل مواجه نشود.

ارادهایرانبرایتوسعهروابطبااندونزی
درهمهحوزههاجدیاست

رئیس جمهور دیروز همچنین در دیدار محمد شریف الدین، رئیس دیوان 
عالی اندونزی گفت: روابط حســنه تهران-جاکارتــا در حوزه های مختلف 
می تواند به توسعه همکاری های سازنده دو کشــور در سطوح منطقه ای و 

بین المللی منجر شود.
رئیسی در این دیدار، روابط دو کشور را دوستانه و رو به گسترش توصیف 
و با بیان اینکه اراده جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط با اندونزی در 
همه حوزه ها جدی است، تاکید کرد: سطح فعلی روابط فیمابین متناسب با 

ظرفیت های موجود در دو کشور نیست.
رئیس جمهور اظهار داشت: روابط حسنه تهران-جاکارتا در حوزه های 
مختلف می تواند به توســعه همکاری های ســازنده دو کشــور در سطوح 

منطقه ای و بین المللی منجر شود.

رئیسی با اشــاره به رویکرد فعال اندونزی در ســازمان های بین المللی، 
تقویت همکاری های دو کشور در نهادها و مجامع بین المللی را به عنوان یکی 
از زمینه های همکاری فیمابین مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: امروز نظام 
سلطه به نام دفاع از حقوق انســان ها بزرگترین ظلم را به جهان و بخصوص 
ملت های مسلمان روا می دارد و موضع مشترک حقوق دانان آزاد دنیا در برابر 
این ظلم آشکار نظام سلطه می تواند در تغییر وضعیت حقوق بشر در جهان 

موثر واقع شود.
رئیس دیوان عالی اندونزی نیز در این دیدار با ابراز خرســندی از سفر به 
کشورمان و دیدار با ابراهیم رئیسی، روابط دو کشور را دوستانه، صمیمی و 
رو به گسترش توصیف کرد. محمد شریف الدین با ابراز عالقمندی کشورش 
برای ارتقای سطح تعامالت دو کشور در حوزه های مختلف، خواهان همکاری 
و استفاده از تجربیات جمهوری اسالمی ایران در زمینه فناوری های مرتبط 

با امور حقوقی و قضائی شد.

در حالی طرح »پارک حاشیه ای« در برخی از 
مناطق تهران اجرا شده و قرار است در مناطق یک، 
 ۱۷ ،۱۰ ،۲ ،۱۲ ،۱۱ ،۳ ،۹ ،۲۲ ،۲۱ ،۵ ،۱۴ ،۱۳ ،۸ ،۴
نیز اجرا شود که هنوز اکثر شهروندان اطالع ندارند 
که بابت هر ســاعت پاک خــودرو در پارک های 

حاشیه ای باید ۴۰۰۰ تومان بدهند.
به گزارش تســنیم، اخذ مبلغی از شهروندان 
بابت »پارک حاشــیه ای« معابر شهری تهران 
یکی از برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران و مصوب شورای شهر بوده و هدف 
از اجرای آن، مدیریت تقاضای سفر، ساماندهی 
ترافیکی معابر، عدالت در دسترسی به جای پارک، 
جلوگیری از تخلفات ساکن و پارک دوبل و کاهش 
ترافیک خودرو های سرگردان خواهان جای پارک 

اعالم شده است.
همچنین توقف خودرو ها در پارک حاشیه ای 
معابر به صورت کوتاه مدت بوده و خروجی اصلی 
اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای، 
کاهش بار ترافیکی معابر و روان ســازی جریان 

ترافیک گفته شده است.
شاید این سؤال برای بسیاری از شهروندان 
مطرح شود که پارک حاشــیه ای چیست؟ بر 
همین اساس و بنابر تعریفی که توسط شهرداری 
ارائه شــده، پارک حاشــیه ای بخشی از فضای 
کار کنار خیابان است که به توقف وسایل نقلیه 
موتوری اختصاص پیدا می کند. از این نوع پارک 
برای دسترسی به مراکز خدماتی و فروشگاه ها 
در ســریع ترین زمان ممکن و با کم ترین زمان 
ممکن استفاده می شــود و تعرفه آن براساس 
ســاعات پارک خودرو در پارک های حاشیه ای 

محاسبه می شود.
طبق ماده ۱۵ قانون تخلفــات راهنمایی و 
رانندگی، پارک وســیله نقلیه در معابر شهری 
پرترافیک و در محــدوده زمانی ۷ تا ۲۱ روز های 
کاری بــدون پرداخت حق توقف پــس از نیم 
ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف )پارک ممنوع( 
خواهد بود. اگر چه طرح مدیریت هوشمند پارک 
حاشیه ای بنا بر اعالم شهرداری تهران چند سالی 
است که در برخی از معابر پایتخت اجرا می شود، 
اما شــهروندان تهرانی، نقد های زیادی به نحوه 

اجرای پارک حاشیه ای دارند. در طرح مدیریت 
هوشمند پارک حاشیه ای، اطالع رسانی درست 
و کافی از سوی شهرداری تهران صورت نگرفته 
است، اگر چه مسئوالن شهری می گویند در این 
زمینه اطالع رســانی در قالب )نصب بنر و تابلو( 
در معابر کرده اند، اما بسیاری از شهروندان از کم 
و کیف این طرح و اینکه به واسطه پارک خودرو 
خود در حاشــیه برخی معابر باید پول پرداخت 

کنند، بی خبرند!
نقد دیگر وارده شــهروندان این است که در 
زمان پارک خودرو ها از سوی شهروندان در کنار 
خیابان هایی که مشمول پارک حاشیه ای است، 
هیچ پیامکی مبنی بر اینکه محل پارک شده جزء 
پارک حاشیه ای است برای مالک خودرو ارسال 
نمی شود و بسیاری از شــهروندان پس از ماه ها 
پارک کردن خودرو خود در چنین معابری و پس از 
مراجعه به حساب کاربری خود در »تهران من« از 
ثبت هزینه های سنگین انباشت شده برای خودرو 

خود مطلع می شوند!
یکی دیگر از نواقص و ایرادات وارد شده از سوی 
شهروندان به نحوه اجرای طرح پارک حاشیه ای، 
نحوه محاسبه هزینه های پارک حاشیه ای است به 
طوری که نرخ پارک حاشیه ای امسال نسبت به 

سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است!
نکته و ابهام عجیب دیگر این طرح این است که 
برخی شهروندان امسال پس از مراجعه به حساب 
کاربری خود در تهران من متوجه شده اند که در 
خرداد ماه امسال در حساب آن ها بدهی مربوط 
به سال ۹۸ بابت پارک حاشــیه ای ثبت شده در 
حالیکه در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ بدهی بابت 

پارک حاشیه ای برای آن ها به ثبت نرسیده بوده!

در همین ارتباط در تاریخ دهم بهمن ســال 
گذشته، اعضای شــورای شــهر تهران، الیحه 
شهرداری تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض 
پارک حاشیه ای را در دستور کاری خود قرار دادند 
و بر اســاس آن، نرخ عوارض پارک حاشیه ای در 

پایتخت برای سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
بر همین اســاس نرخ پارک حاشیه ای برای 
ســواری و وانت به ازای هر نیم ساعت توقف در 
معابری که شورای ترافیک شهر تهران تصویب 
کرده اســت )تا مدت زمان حداکثر ۲ ســاعت( 
تعرفه ۱۶۰۰ تومان و سپس به ازای هر نیم ساعت 
توقف )پس از گذشت ۲ ســاعت( تعرفه ۲ هزار 
تومان دریافت می شود. همچنین این تعرفه برای 
کامیونت و مینی بوس )تا مدت زمان حداکثر ۲ 
ساعت( تعرفه ۳ هزار ۲۰۰ تومان و سپس به ازای 
هر نیم ســاعت توقف )پس از گذشت ۲ ساعت( 

تعرفه ۳ هزار ۹۰۰ تومان دریافت می شود.
همچنین بر اساس این مصوبه، اجرای پارک 
حاشیه ای از سوی شهردار تهران به صورت مناقصه 
به پیمانکاران واگذار می شود در واقع پیمانکاران 
با اســتفاده از خودرود های مجهز به دوربین در 
معابر مشخص شده از خودرو های پارک شده در 
فضا های پارک حاشــیه ای تصویربرداری و آن را 
ثبت و براساس تعرفه تصویب شده از سوی شورای 

شهر تهران آن را از رانندگان دریافت می کنند.
معاون بهره برداری از سیستم های حمل و نقل 
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در این مورد به 
خبرنگار تسنیم گفت: مدیریت پارک حاشیه ای در 
معابری عملیاتی خواهد شد که در شورای حمل و 
نقل و ترافیک شهر تهران مصوب شده است و اکثراً 
این معابر در کنار کاربری هــای تجاری و اداری و 

معابر شریانی هستند.
»عمار سعیدیان فر« درخصوص تعرفه پارک 
حاشیه ای تصریح کرد: در خصوص وسایل نقلیه از 
جمله سواری یا وانت به ازای هر نیم ساعت توقف 
در معابری که شورای ترافیک شهر تهران تصویب 
کرده است )تا مدت زمان حداکثر ۲ ساعت( تعرفه 
۱۶۰۰ تومان و سپس به ازای هر نیم ساعت توقف 
)پس از گذشت ۲ ســاعت( تعرفه ۲ هزار تومان 

دریافت می شود.

گزارشخبر

رئیسجمهور:

هیأت دولت بر عملکرد اطرافیان خود نظارت دقیق داشته باشند
هزینههرساعتپارککنارخیابان۴۰۰۰تومان!

برداشت از جیب شهروندان به اسم »پارک حاشیه ای«

آژانسبینالمللیانرژیاتمی:

ذخایر اورانیوم
غنی شده ایران ۱۹ برابر حد 

تعیین شده است 

دستورالعملهامبنیبراولویتبخشی
بهسفرهایاربعیناست

بحران اتوبوس
در ترمینال های ایران

چانهزنیدولت»عدالتگستر«باکارگران
برای1۰۰هزارتومان!

حق مسکنی که 66 ماه آن 
برابر یک متر خانه هم نیست

حریقعمدیمنابعطبیعی،
روشمرسومزمینخواراناست

به آتش کشیدن حیات 
برای چند وجب خاک بیشتر


