
هشدار سازمان هواشناسي نسبت به وقوع سيل در 6 استان كشور
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي كشور اعالم كرده در نوار شمالي كشور و همچنين در اصفهان، فارس، هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان احتمال جاري شدن سيالب بر اثر بارندگي 
پيش بيني مي شود. احد وظيفه اعالم كرد: براي جمعه عصر و شنبه در جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب و غرب كرمان، شمال وشرق هرمزگان، جنوب شرق فارس و جنوب اصفهان رشد ابرهاي جوششي و توفان 
تندري پيش بيني مي شود بنابراين در برخي نقاط در مناطق ياد شده رگبار شديد و موقت باران و وزش باد شديد و احتمال وقوع صاعقه و سيالب ناگهاني وجود دارد.
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#مناظره_ سوم، ترند اول جهان
وزير بهداشت: ما را مرفه 

مي دانند و خودشان را 
طرفدار فقرا

ايس�نا| س��يد حس��ن قاض��ي زاده 
هاش��مي، وزي��ر بهداش��ت در آيين 
افتتاح بيمارس��تان سيدالش��هدا)ع( رودبار جنوب 
در محروم ترين منطقه جنوب اس��تان كرمان گفت: 
»بس��ياري از افرادي كه امروز در م��ورد محرومان و 
مس��تضعفان صحبت مي كنند، ممكن است رودبار 
جنوب را نشناس��ند و آدرس رودبار گيالن را بدهند 
و اصال نمي دانند كه محروميت و روس��تا چيس��ت و 
زندگي در اين مناطق به چه معناست. در ابتداي ورود 
به اين بيمارس��تان، زيباترين جمله اي كه ش��نيدم، 
جمله اي گرانبها از فرمايش��ات امام خميني)ره( بود 
كه فرموده بودند كس��اني كه در رژيم ستم ش��اهي 
محروميت كشيدند، در جمهوري اسالمي ديگر نبايد 
محروم باش��ند و خجالت كشيدم چراكه براي افتتاح 
بيمارس��تاني به رودبار جنوب آمدم كه 18 س��ال از 
زمان كلنگ زدن آن مي گذرد. نخس��تين حضور من 
در منطقه جنوب اس��تان كرمان مربوط به 37 سال 
پيش است كه در آن زمان، نخست وزير وقت از بنده 
خواس��ت براي بررس��ي حاصلخيزي خاك منطقه 
جازموريان و حل شدن مشكالت كشاورزي كشور به 
اين منطقه سفر كنم و در آن دوران، حسين مرعشي 
در جهاد س��ازندگي كرمان و دكتر جهانگيري نيز در 
جهاد س��ازندگي جيرفت خدمت مي كردند و به اين 
منطقه آمديم و ماموريت خود را انجام داديم. قبل از 
دوران مس��ووليت وزارت نيز بارها به اين منطقه سفر 
كردم و جالب است كه ما را به بي توجهي به محرومين 
متهم مي كنند؛ در حالي كه از روز اول انقالب و تشكيل 
جهاد سازندگي، در اين نهاد خدمت مي كرديم و برخي 
افراد كه بعد از انقالب به دنيا آمدند، ما را قبول ندارند 
و ما را مرفه مي دانند و خودشان را طرفدار فقرا. زيرا در 
حال حاضر به راي م��ردم نياز دارند. نمي دانم كه چرا 
فقط در زمان انتخابات، عده اي به فكر فقرا و محرومين 
مي افتند. براي سربلندي و پيشرفت كشور كمك كنيد 
چراكه هر وقت ايران بخواهد پيشرفت كند و سامان 
يابد، دانسته يا ندانسته، چوب الي چرخ آن مي گذارند 
و براي آن دست انداز ايجاد مي كنند و همين كه كشور 
مي خواه��د با برنامه، عقالنيت و ب��ا آرامش امور خود 
را پيش ب��رد، تالش مي كنند با احس��اس، تبليغات، 
وعده ه��اي بجا و بيجا، درس��ت و نادرس��ت و تهمت 
و دروغ، مس��ير كش��ور را از مدار عقالنيت دور كنند. 
خانواده هاي شهدا و ايثارگران، ما را مي بينند و انسان 
بعضي اوقات از برخي رفتارها و سخناني كه از صفحه 
تلويزيون مي بيند، خجالت مي كشد. بنابراين بايد به 
گونه اي عمل كنيم كه شرمنده شهدا، خانواده هاي آنها 

و ايثارگران در دنيا و آخرت نشويم.« 

  معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر: بارندگي امسال افغانستان از هر سال 
بهتر بوده كه منجر به افزايش 35 درصدي توليد مواد 
مخدر شده و براي نخستين بار در افغانستان هيچ 

كجا امحا صورت نگرفته است. ايرنا 
  رييس سازمان حج و زيارت: سعودي ها پيشنهاد 
ايران براي حج عمره را پذيرفته اند و شرايط اعزام 
زاير به حج عمره پس از برگزاري حج امسال بررسي 

مي شود. ايلنا
  ديوان اشعار »مختوم قلي فراغي« ميراث شفاهي 
تركمن، با حضور وزير ارش�اد در فهرس�ت ميراث 

ناملموس ايران ثبت شد.اعتماد
  معاون صنايع دس�تي كشور: اش�تغال در صنايع 
دستي، هم امكان پذير اس�ت، هم ضروري و هم به 
صرفه. در حال حاضر ش�اهد اش�تغال رس�مي400 
هزار نفر در حوزه صنايع دستي كشور هستيم. ايرنا

مهر | نرخ اقامتگاه هاي بوم گردي تصويب و ابالغ شد؛ 
در اين نرخ نامه براي هر واحد اقامتي به همراه صبحانه 
كامل با ظرفيت يك تا چهار نفر از 75 هزار تا 260 هزار 
تومان در نظر گرفته شده است. اين نرخ نامه در جلسه 
مشتركي با هيات موسس انجمن حرفه اي اقامتگاه هاي 
بوم گردي با حضور نماينده دفتر نظارت و نماينده دفتر 
طبيعت گردي تعيين و توس��ط معاونت گردش��گري 
به تصويب رسيده و ابالغ ش��د. طبق نرخ نامه مصوب، 
اقامتگاه هاي بوم گردي ب��ا صبحانه كامل محلي براي 
هر واحد اقامتي با ظرفيت يك نفر به وس��عت حداقل 
9 مترمربع، 75 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده است و 
براي واحد اقامتي با ظرفيت دو نفر به وس��عت حداقل 
12 مترمربع، 150 هزار تومان و واحد اقامتي با ظرفيت 
سه نفر به وسعت حداقل 18 مترمربع، 210 هزار تومان 
و واحد اقامتي با ظرفيت چهار نفر به وسعت حداقل 25 

مترمربع، 260 هزار تومان تعيين شد. 

تسنيم| هر يك از شهروندان در زمان دريافت خدمات 
سالمت مي توانند با شماره 190 تماس گرفته و گزارش 
تخلف، مشكالت و شكايات خود را ارايه كنند. شهروندان 
مي توانند درباره اعالم مشكالت اورژانس 115، شكايت 
از بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي و طب كار، مشاوره 
دارويي و مش��كالت تامين دارو، مش��كالت پذيرش و 
رسيدگي به بيمار و شكايت از دريافتي پزشكان و مراكز 

بهداشتي و درماني با شماره تلفن 190 تماس بگيرند.

سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شهردار تهران 
كه گفته بود يخچال بازنشس��تگان خالي است، 
گفت: ش��هرداري بدهي اش را بده��د تا يخچال 
بازنشس��تگان پر ش��ود. در اين بيانيه آمده است: 

»نكته جالب آنكه س��ازمان تامي��ن اجتماعي در 
ش��رايطي به تعهدات خود در قبال جامعه شريف 
بازنشستگان در حد توان عمل كرده كه بسياري از 
نهادها از ايفاي تعهدات در قبال كارگران و كاركنان 

خود و پرداخ��ت به موقع حق بيم��ه آنان به اين 
سازمان شانه خالي كرده اند و متاسفانه شهرداري 

تهران يكي از عمده ترين اين نهادهاست. 
ب��ه گونه اي كه حت��ي در پايان س��ال 95 نه تنها 

بدهي هاي سال 94 را پرداخت نكرد، بلكه از ايفاي 
مسووليت جاري خود براي ارايه و پرداخت ليست 
حق بيمه مكسوره از كارگران در اسفند ماه 95 نيز 
سر باز زد. قطعا اگر همه بدهكاران سازمان تامين 

اجتماعي، از جمله شهرداري تهران نسبت به تاديه 
ديون خود اقدام كنند ان شاءاهلل شاهد روزهاي بهتر 
و »پرتر شدن يخچال« بازنشستگان عزتمند اين 

سرزمين خواهيم بود.« 

خبر كوتاه

تصويب نرخ اقامتگاه هاي 
بوم گردي

يك شماره براي 10 مشكل 
»سالمت«

شهرداري بدهي اش را بدهد يخچال بازنشستگان پر شود

سرخط خبرها سالمت  گزارش

توييت ها و 
جمله هاي طاليي

 ام�ا غال�ب توييت هاي 
منتش�ر ش�ده مرب�وط 
ب�ه جم�الت طالي�ي و 
ه�ا  ا يد ند كا ي  كلي�د
ب�ود. جمالت�ي ك�ه هر 
ك�دام از آنه�ا مي تواند 
تعيين كننده سرنوشت 
انتخابات باشد. و تبديل 
به جمله اي كليدي شود 
براي روزهاي آينده.  هر 
چن�د ب�ازار وعده ها در 
حوزه اقتصاد داغ است، 
اما فض�اي كل�ي جامعه 
نش�ان از آگاه�ي مردم 
دارد، نش�ان از اينك�ه 
بعد از گ�ذر از تنگناهاي 
تاري�خ  سرنوشت س�از 
معاصر، عوامفريبي ديگر 
جايي در تصميم گيري ها 

ندارد.

فرزانه قبادي| ترند شدن 
مهم ترين اتفاق سياس��ي 
اي��ران در روز جمع��ه نش��ان از تاثير غير 
قابل انكار شبكه هاي مجازي در انتخابات 
دوازدهم رياست جمهوري دارد. مناظره اي 
پرهيج��ان و پر چالش كه توانس��ت چند 
ساعتي فضاي مورد استفاده كاربران ايراني 
را به تس��خير خود درآورد و تمامي اخبار 
ديگر را تحت تاثير قرار دهد. تاثيري كه نه 
تنها فعاالن مج��ازي كه تمام افراد جامعه 
آن را به خوب��ي درك كردند. . ديروز براي 
س��ومين بار نامزدهاي دوازدهمين دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوري زير ذره بين 
مردم قرار گرفتند و آنچه در چنته داشتند 
روي ميز قضاوت و تصميم مردم گذاشتند. 

عصر روز گذشته، باالخره نوبت به بحث و 
مناظ��ره در خص��وص مهم ترين موضوع 
مبتال به جامعه رس��يد؛ »اقتصاد« همان 
موضوعي كه همواره نقشي تعيين كننده 
در انتخ��اب عم��وم م��ردم دارد.  ميزان 
توييت هايي كه با هشتگ #مناظره_سوم 
همزمان ب��ا برگزاري س��ومين و آخرين 
مناظره رياس��ت جمهوري منتش��ر ش��د 
هم سرعت بس��يار بااليي داشت و هم در 
فرصتي كوتاه قسمت اول مناظره توانست 
تبديل به ترند نخست جهاني توييتر شود. 
توييتري كه اين روزها ميعادگاه هواداران 
كانديداه��اي مختل��ف اس��ت. در زمان 
برگزاري مناظره تبديل به رس��انه اي شد 
كه مي شد در آن تصويري از كليت جامعه 

را به هنگام تماشاي مناظره ديد.  به محض 
اينكه قاليباف در پاس��خ به جهانگيري در 
مورد امالك نجومي گفت: »اين امالك را 
به رفتگران ش��هرداري واگذار كرده ايم« 
كاربران توييتر ش��روع به انتش��ار ليست 
اس��امي كس��اني كردند كه از شهرداري 
ته��ران »امالك نجوم��ي« دريافت كرده 
بودند. در لحظات پاياني مناظره كه حسن 
روحاني خطاب به قاليب��اف در خصوص 
تخلف��ات س��ال 84 اين كاندي��دا گفت، 
ظرف چند دقيقه كاربران اقدام به انتشار 
اطالعات مرب��وط به اين پرون��ده كردند 
و ب��ه راحتي مي ش��د در تايم الين توييتر 
تكه هاي پازل اين پرونده را كنار هم چيد.   
از سويي برخي توييت ها نشان از نگاه غير 

احساسي كاربران داشت »مرسي هاشمي 
طبا كه بازهم حق رو فداي قدرت نميكنه 
و حقيقت رو بيان كرد: مش��كالت بانكي 
از دولت قبل به ج��ا مانده«، »اين هيجان 
مناظره سوم نيست كه در فضا موج مي زند، 
هراس از تكرار فاجعه هشت ساله است.«، 
»االن با نت 4جي نشستن دارن باسرعت 
هرچه تمام تر تخريب ميكنن اگه قبال بود 
مي خواستن تلگرام رو با VPN و نت 128 
كيلوبي��ت باز كنن«، »ك��ي بود مي گفت 
دس��ت روحاني مي لرزه ما رييس جمهور 
س��الم مي خوايم؟«، »قاليباف و رييس��ي 
فقط تهم��ت ميزنن و اف��كار رو منحرف 
ميكنن در صورتي كه خودش��ون كارنامه 
خوبي ندارن.«، »ادب چيز خوبيه، اخالق 
چي��ز خوبيه، داش��ته ب��اش.« ام��ا غالب 
توييت هاي منتشر شده مربوط به جمالت 
طاليي و كلي��دي كانديداها بود. جمالتي 
كه هر ك��دام از آنها مي تواند تعيين كننده 
سرنوش��ت انتخاب��ات باش��د. و تبديل به 
جمله اي كليدي شود براي روزهاي آينده.  
هر چند بازار وعده ها در حوزه اقتصاد داغ 
است، اما فضاي كلي جامعه نشان از آگاهي 
مردم دارد، نش��ان از اينكه بع��د از گذر از 
تنگناه��اي سرنوشت س��از تاريخ معاصر، 
عوامفريبي ديگر جايي در تصميم گيري ها 
ندارد. توييت هاي كاربران توييتر هم مويد 
همين موضوع بودند. »از روحاني گله دارم، 
چرا از كيسه بيت المال بخشيدي؟ كي به 
شما اين اجازه رو داد كه مانع شفاف سازي 
بش��ي؟ با اي��ن وجود ب��ه  روحان��ي راي 
مي دهم.«، »من حس ش��رمندگي دارم. 
حس بد و ناخوش��ايند. مطمئنم امش��ب 
خيلي ها اين حس را دارند. منتها هركسي 
به يك ميزان مسوول است و بايد ناراحت 
باش��د.« اما در عي��ن ح��ال كاربراني كه 
با دق��ت ريزتري��ن ح��ركات و رفتارهاي 
كانديداها را هم زيرنظر داشتند، در ميان 
بحث ه��اي جدي و پ��ر چال��ش مناظره 
توييت ه��اي جالبي منتش��ر مي كردند، 

يكي از كاربران توييتر نوش��ت: »روحاني 
خودكار جهانگيري رو ق��رض گرفت.« و 
توييت هايي از اين قبيل در مورد پر و خالي 
ش��دن ليوان آب روي ميز كه تعبير به باال 
بودن اس��ترس كانديداها داشت. و بعضي 
ه��م از هش��تگ ها اس��تفاده مي كردند و 
سواالت شان را مطرح مي كردند.   در عين 
حال اليو و استوري هاي اينستاگرام هم از 
مناظره بي نصيب نبودند و اين امكان را به 
كساني كه به تلويزيون دسترسي نداشتند 
مي داد كه مناظره را لحظه به لحظه دنبال 
كنن��د. لحظ��ات مه��م و گفت وگوهاي 
حساس مناظره به سرعت در اينستاگرام 
و تلگرام منتشر مي ش��د. تصاويري كه با 
پر رنگ كردن جمالت كانديداها منتش��ر 
مي ش��د، خيلي زود تايم الين اينستاگرام 
را تس��خير كرد. ه��واداران كانديداهاي 
مختلف با هيجاني كه از جسارت كانديداي 
محبوب شان نصيب شان شده بود، جمالت 
كليدي ش��ان را در ش��بكه هاي مج��ازي 

منتشر مي كردند. 
مناظره آخر به خوبي توانس��ت هيجان و 
ش��ور انتخاباتي را نه تنها به جمع كساني 
كه پاي تلويزيون ها و راديو نشسته بودند، 
بلكه ميان كاربران شبكه هاي مجازي هم 
تزريق كن��د. هيجاني ك��ه دقايقي قبل از 
شروع مناظره هش��داري هم در مورد آن 
داده شد و خبري به نقل از معاون امنيتي 
انتظامي وزارت كش��ور به سرعت منتشر 
شد مبني بر اينكه: »هر گونه كارناوالي كه 
موجب سد معبر ش��ود به نيروي انتظامي 
ابالغ ش��ده كه اج��ازه ندهن��د در زندگي 
روزمره مردم و نظم ش��هر اخالل به وجود  
آيد.« فعاليت متاث��ر از صحبت كانديداها 
در فضاي مجازي ت��ا جايي پيش رفت كه 
بسياري از كاربران تعدادي از كانديداها را 
به كلي از جري��ان رقابت در انتخابات كنار 
گذاشتند و با تصاويري كه واژه خداحافظ 
نوش��ته بود، به طور خودجوش پايان اين 

رقابت را اعالم كردند.

هدايت گري هاي مقام معظم رهبري و پشتيباني مردم از نظام و رهبري باعث شده اين انقالب به انحراف كشيده نشود. 

  متولد 1350، شهر تاريخي مراغه 

  رييس گروه برنامه ريزي و بودجه ريزي سازمان مركزي تامين اجتماعي 

  مدرس دانشگاه هاي تهران 

  داراي بيش از 24 سال سابقه اجرايي و مديريتي 

  مدرس، مشاور حسابداري، بودجه، بورس، تامين اجتماعي و حوزه برنامه ريزي شهري ومنطقه اي 

انجمن حسابداران خبره ايران .  عضو خانه كارگر استان تهران 

  داراي چندين سال سابقه تدريس در مراكز مختلف منجمله آموزش و پرورش و تامين اجتماعي 

  نويسنده چند مقاله منتشر شده در نشريات معتبر داخلي و خارجي

بخشي از زندگينامه و سوابق كانديداي پنجمين دوره شوراي اسالمي تهران، ري و تجريش

كد انتخاباتي 2916

»غالمرضاتيزفهمفرد«

تحققآرزواهيشهرونديباشورايشهركارآمداقنونمندي+اقنونمداري
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اهداف و برنامه هاي پيشنهادي: 
1-  سياست گذاري و ارتقاي مديريت شهري براي بهبود زندگي همشهريان عزيز تهراني. 

2-  پيگيري وصول مطالبات معوق شهرداري از دولت در حوزه حمل ونقل عمومي. 
3-  اصالح بعد نظارتي شورا كه اين عمل باعث كاهش سوءاستفاده و تخلفات مي گردد. يكي از مهم ترين مباحث مطرح در حوزه عظيم 
مديريت شهر تهران كه با ميلياردها پول سروكار دارد، مديريت مالي واستفاده بهينه از امكانات موجود است كه سالمت مالي و جلوگيري 

از فساد اداري از اهداف اصلي است. 
4-  اصالح، تكميل وارتقاي طرح هاي ساخت وساز شهري به خصوص طرح تفصيلي تهران بزرگ. 

5-  طراحي و ارتقاي نظام مالي و حسابرس�ي شوراي اسالمي شهر تهران، ش�هرداري ها وسازمان هاي وابسته و به كارگيري روش هاي 
كارآمد جهت كنترل ريسك نقدينگي. 

6-  فعاليت گسترده كميسيون هاي تخصصي شورا با مشاركت افراد تحصيكرده و آگاه به مسائل. 
7-  استفاده از نظريات افراد مطرح ورزشي )بخصوص فوتبال( در كميسيون فرهنگي ورزشي. 

8-  نظارت مستمر بر عملكرد مناطق 22 گانه شهرداري تهران به ويژه عملكرد مالي. 
9-  صيانت از منابع انبوه دراختيار شهرداري به نفع عموم مردم تهران. 

10-  جلوگيري از اقدامات بدون مجوز و خود سرانه شهرداري هاي مناطق. 
11-  گسترش انضباط شهري وقانونمداري. 

12-  گسترش آموزش شهروندي وارتقاي فرهنگ عمومي به عنوان يكي از وظايف مديريت شهري. 
13-  بروز رساني تجهيزات ستادهاي بحران بمنظور مواجهه با حوادث غير مترقبه منجمله زلزله احتمالي 

14-  برنامه ريزي منطقه يي وراهكارهاي عملي آن در حوزه مديريت شهري. 
15-  استفاده از پتانسيل هاي منطقه اي وجمعيتي تهران در جهت اشتغال و ارايه خدمات متنوع. 

16-  ايجاد بستر رشد متوازن مناطق و كاهش شكاف بين مناطق مختلف شهرداري. 
17-  طراحي و ارايه برنامه هاي كوتاه مدت متناسب با منطقه شهرداري و اجرا در چارچوب برنامه هاي بلندمدت. 

18-  طراحي و تدوين شاخص ها واستانداردهاي منطقه اي به منظور اثر بخشي برنامه هاي شهري. 
19-  تقويت حسابرسي منطقه اي با استفاده از كارشناسان زبده در هر منطقه شهرداري. 

20-  ارتقاي كيفيت حوزه حمل ونقل عمومي وجلوگيري از افزايش بي رويه هزينه هاي آن. 
21- حفظ محيط زيست شهري و جلوگيري از افزايش بي رويه محدوده شهري و نظارت بر حسن اجراي قانون. 

22-  ارتقاي معيشت پرسنل محترم شهرداري تهران و سازمان هاي وابسته. 

ديدگاه ها: )تحقيق، تفكر؛ انتخاب( 
-  شهروند گرامي: پايتخت ايران اسالمي اليق بهترين هاست. بي شك شما بهترينيد. 

-  تحقق آرزوهاي شهروندي با شوراي شهر كارآمد. 
-  شوراي شهر مظهر خرد ورزي جمعي ونماد دموكراسي مردمي است. 

-  نياز فعلي جامعه، واقع گرايي است نه آرمان گرايي هاي محض وهيجاني. 
-  افراد منتخب بايد مستقل بوده وسعي كنند ضمن حفظ استقالل خود با تطميع برخي افراد داراي قدرت و ثروت وارد اين عرصه نشوند. 

-  دخالت دولت در امور شورا، باعث تضعيف است. شوراهاي اسالمي بايد مستقل باشند. 
-  شوراي شهر تهران جاي افراد متخصص است و بايد ازتمام تخصص ها استفاده شود. نياز به حضور افراد متخصص وباتجربه درحوزه 

مالي وحسابرسي وجود دارد. 
-  اعضاي شورا بايد از دخالت دركارهاي سياسي پرهيز كنندو با تمام توان براي عمران و آباداني كالن شهر تهران تالش كنند. 

-  اعضاي شورا بايد نسبت به مقررات وقوانين آشنايي كامل داشته باشند. 
-  سالمت وجلوگيري از فساد در سازوكارهاي زيرنظر شوراي شهر الزمه موفقيت است. 

-  بياييد دست دردست هم پايتختي بسازيم بانشاط با كمترين ترافيك و كمترين آلودگي. 

شعارها: 
تحقق آرزوهاي شهروندي با شوراي شهر كارآمد -  شوراها قدرت انتصابي نيستند.

تحقق مردم  ساالري ديني -  قانونمندي – قانونمداري، امانتداري، استقالل شورا
ارتقاي حقوق شهروندي -  ديگه وقتشه بيمه شدگان ومستمري بگيران وكاركنان تامين اجتماعي يك نماينده در شوراي شهر تهران داشته باشند. 

  دانشجوي دكتري مديريت 

تامين اجتماعي

دانيال شايگان/ اعتماد


