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کرونا باز هم رکورد  زد
۲۲۹ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت 

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از شناسایی 
دوهزار و ۶۲۵مورد جدید 
کووید-۱۹ در کشــور 
طی روزهای دوشــنبه 

تا ظهر سه شــنبه خبر داد که یک هزار و ۹۷۷نفر از 
آن ها بستری شدند و مجموع بیماران کووید-۱۹ 
در کشــور به ۲۷۸هزار و ۸۲۷نفر رسید. به گزارش 
ایســنا، سیماســادات الری افزود: در بازه زمانی 
ذکرشــده۲۲۹بیمار جان خود را از دست دادند و 
مجمــوع جان باختگان این بیماری بــه ۱۴هزار و 
۶۳۴نفر رســید. او بیان کرد: ســه هزار و ۵۸۹ نفر 
از بیمــاران مبتالبه کووید۱۹ در وضعیت شــدید 
این بیماری تحــت مراقبت قرار دارنــد. به گفته او 
استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی 
و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، 
گلســتان، کرمان، زنجان و ایالم در وضعیت قرمز و 
استان های تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، 
مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و 

بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
    

 مراکز عرضه دام 
برای عید قربان نداریم

عضو شورای اسالمی 
شهر تهران گفت: براساس 
مصوبه ستاد کرونا امسال 
شهرداری مراکز عرضه 
دام بــرای قربانی در روز 

عید قربان را برپــا نخواهد کرد. به گــزارش فارس، 
شــهربانو امانی اعالم کرد: همواره در ایام عید قربان 
شهرداری اقدام به برپایی محل هایی برای عرضه دام 
زنده می کرده است درحالی که امسال هنوز صحبتی 
در این خصوص نشده اســت. باید برای این موضوع 
تصمیم گیری شــود. البته مصوبه ای از سوی ستاد 

ملی کرونا آمده که قرار شده است دامی عرضه نشود.
    

ضرورت تامین تبلت برای 
دانش آموزان مناطق کم  برخوردار

سرپرســت مرکــز 
برنامه ریــزی و فناوری 
ت  ر ا ز و ت  عــا طال ا
ش  ر و پــر ش و ز مو آ
بــر ضــرورت تأمین 

ســیم کارت و تبلت برای دانش آموزان مناطق کم 
برخوردار تأکید کرد. به گزارش ایلنا، مهدی شرفی 
در رابطه با رایگان شدن اینترنت در فضای اپلیکیشن 
شــاد برای دانش آموزان و معلمــان توضیح داد: 
آموزش وپرورش یکسری درخواست ها از دولت و 
وزارت ارتباطات داشته که مطابق قانون و مصوباتی 
که برای آموزش الکترونیکی است، باید اینترنت برای 
این امر خاص رایگان باشد. در مرحله قبل این کارها 
گرچه با تأخیر ولی به هرحال اتفاق افتاد. شرفی ادامه 
داد: ما چندین جلسه با نهادهای مردمی و گروه هایی 
داشتیم که می توانند برای این گروه از دانش آموزان 
گوشی های همراه تهیه کنند تا بتوانیم راهکاری پیدا 
کنیم که گوشــی های اندروید برای دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار تأمین شــود، اما نوســانات 
قیمت ها کارهای ما را به تأخیر انداخت و این روند نیز 

پروسه هایی دارد که باید طی شود. 
    

سقط جنین ۲۰ برابر تلفات 
سوانح رانندگی است

طبق آمار رســمی 
وزارت بهداشــت در 
ســال ۹۶، هر روز هزار 
جنین در کشور توسط 
والدین کشــته شــدند  

که تنها حــدود ۱۰مورد آن قانونی اســت! بنابراین 
با توجه به آمار ۱۸هــزار فوتی تصادفات ســاالنه، 
۲۰برابر بیشتر از فوتی های ناشی از سوانح رانندگی، 
سقط جنین داریم! به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
پویا؛ در جدیدترین آمار در سال ۹۶، دکتر محمدباقر 
الریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعالم کرده 
که ســاالنه »بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار« ســقط جنین 
غیرقانونی در کشورمان انجام می شود.  این نوع سقط 
در ۵ درصد مادران باعث مرگ، در ۲۰ درصد مادران 
باعث معلولیت و در برخی از موارد باعث برداشته شدن 
کامل رحم می شود و البته پیامدها و عوارض بسیار 
متعدد روحی و روانی که گریبان گیر مادر و حتی پدر 
می شود؛ »احساس گناه« عارضه ای است که یک مادر 
را فرســوده و بیمار می کند.در این آمار، یک واقعیت 
هولناک پنهان است! با یک حساب سرانگشتی اگر 
۹۹۰ را در تعداد روزهای ســال ضرب کنیم، با عدد 
خیره کننده ای رو به رو می شویم! ما ساالنه ۳۶۱ هزار و 

۳۵۰ سقط غیرقانونی در کشور داریم!

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

روز گذشــته رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ بیان کرد: »در این سه ماهه 
اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان 
در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم 
شده بودند و این نشان می دهد که این 

اتفاقات بی تأثیر از شرایط روز نیست.«
علیرضا لطفی گفت: دســتگیری 
مجرمان سابقه دار نسبت به بار اولی ها در 
سال های گذشته ۵۰ درصد به ۴۵ درصد 
بود، یعنی بیــش از ۵۰ درصد مجرمان 
ســابقه دار بودند و کمتــر از ۴۵ درصد 
مجرمان بار اولی بودند، اما در حال حاضر 

تقریباً این میزان مساوی شده است. 
او اضافه کرد شــیوع ویروس کرونا و 
ماندن مردم در خانه ها، »باعث کاهش 
۱۴ درصدی« ســرقت از خانه ها شده 
بود، اما یک ســری ســرقت های خرد 
مانند ســرقت  قطعات و لوازم خودرو و 

موبایل قاپی افزایش داشته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ 
با اشــاره به پیش بینــی پلیس برای 
افزایش وقوع جرم »با توجه به شرایط 
موجود«، تأکید کرد: »تمرکز پلیس 
در شرایط کرونا به سمت دستگیری و 

انهدام باندهاست.«
این مقام پلیس تهران همچنین گفت: 
»تقریباً در همه محالت با سرقت مواجه 
هستیم، اما نوع سرقت ها و میزان وقوع 
آن متفاوت است به طور مثال در برخی 
محالت ســرقت های خرد قابل توجه 
اســت و در محالت دیگر سرقت های 

منزل شایع تر است.«
او با تأکید بر کمبــود نیروی پلیس 
در این شــرایط و ضرورت اســتفاده از 
»پتانسیل بخش های خصوصی در برخی 
از خدمات پلیسی« ادامه داد: »مطمئنم 
کارآگاهان خصوصی می توانند در کنار 
پلیس اقدامات مثبتی را به شهروندان 
ارائــه و مراجعات ابتدایی بــه پلیس را 

کاهش دهند.«

هر روز مردم بیشتری به زیر خط 
فقر سقوط می کنند

وضعیت اقتصــادی، زندگی بخش 
بزرگی از مردم کشور را دچار تغییر کرده 
اســت. هر روز افراد بیشتری از خط فقر 
عبور کرده و به اعماق آن پرتاب می شوند. 
کرونا و تعطیلی ها هم مزید بر علت شده 
و باعث از بین رفتن کســب وکارهای 

کوچک و بزرگ شده است. 
خردادماه بود که روزبــه کردونی، 
رئیس مؤسســه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی گفت: »جمعیت زیرخط فقر 
در ایران، ۶۰.۶ درصد رشد خواهند کرد 
و بیش از ۱.۵ برابر خواهد شد.« بااین حال 
به نظر می رسد این رشد بیشتر از میزانی 
است که پیش بینی شــده بود و سبک 
زندگی مردم را متفاوت کرده است. کوچ 
مردم به زیرخط فقر باعث باال رفتن آمار 
دزدی های ریزودرشــت شده و مفهوم 
جدیدی از خانه و زندگی را به شهروندان 

نشان داده است.
۶ دهک زیرخط فقر قرار دارند

روز گذشته مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره 
به افزایش فقر در جامعه ایران گفت: 
»اکنون ۶ دهک زیرخــط فقر قرار 

گرفته اند.«
مرکز پژوهش های مجلس فروردین 
سال ۹۸ اعالم کرده بود که سه تا چهار 
دهک جامعه ایران زیرخط فقر قرار دارند. 
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خوانساری 
که در جلسه اتاق بازرگانی تهران سخن 
می گفت با اشاره به رشد ۷ برابری قیمت 
سکه و ۵.۲ برابر شدن قیمت دالر گفت 

احتمال دارد با »ابر تورم« مواجه شویم.
این موضوع نشــان می دهد مردم با 
چه سختی روزگار می گذرانند. این تورم 
و گرانی و در کنــار آن باال رفتن قیمت 
اجناس ضــروری مــردم را ناچار کرده 
است که برای گذراندن زندگی دست به 

هرکاری بزنند.
اجاره پشت بام خانه های ناایمن

زندگی کردن در روزهای کرونایی و 
تورم و فقر راحت نیست. قیمت زمین و 

خانه تا حدی باال رفته است که بسیاری 
از خیر خانه دار شدن گذشته اند و به این 
فکر می کنند که با درآمدهای ناچیز باید 
تا آخر عمر مستأجر نشین و خانه به دوش 
باشــند و آن دسته از مســتأجرانی که 
دستشان به دهانشان نمی رسید همین 
خانه های چندم تری کوچکشان را هم 
ازدست داده و عطای آپارتمان نشینی را 
به لقایش بخشیده اند. فقر شیوه جدیدی 
از زندگی را برای گروه دوم رقم زده است. 
حتماً یادتان می آیــد که در همین 
ماه های اخیــر اجاره پشــت بام ها در 
تهران به تیتر یک اخبار تبدیل شده بود. 
پشت بام فروشی پدیده نه چندان تازه ای 
است که از زبان شهرداران مناطق عمدتاً 
فقیرنشــین تهران تأیید می شود. در 
کالن شهر تهران از این پدیده به عنوان 
یک حاشیه نشــینی جدیــد نام برده 
می شود. در برخی از مناطق ضعیف و کم 
برخوردار شهر تهران چنین موضوعی 
وجود دارد و مالکین قســمت پشت بام 
خود را به صورت یک اتاق به افرادی که 
معموالً جزو دهک هــای پایین جامعه 
محسوب می شــوند، اجاره می دهند و 
مبلغ اجاره ماندن در پشــت بام خانه ها 
از شــبی ۵۰ هزار تومان تا مبالغ بیشتر 
متغیر است. روزنامه شرق هم به نقل از 
علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، نوشت 
سال گذشته رقم اجاره این پشت بام ها  
۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.
بازار حرف های ضدونقیض مسئوالن 
و تکذیب کــردن واقعیت هایــی که از 
چشم مردم دور نمی ماند همچنان داغ 

است. مسئوالن کشــور باآنکه افزایش 
کرایه خانه و همچنین قیمت مســکن 
را تائید می کنند اما گزارش هایی چون 
»پشت بام خوابی« را رد کرده اند، ازجمله 
عیسی فرهادی، فرماندار تهران، که روز 
دوشــنبه نهم تیر با تکذیب گزارش ها 
درباره اجاره نشــینی در پشت بام های 
تهران، گفت: »هیچ اثر مشــهودی هم 
در پشت بام ها مشاهده نمی شود که دال 
بر اجاره نشــینی افراد برای شب در بام 

خانه ها باشد.«
فرهادی همان روز گفت که دریکی 
از روزنامه ها گزارشی همراه با عکسی از 
برپایی چادر در پشت بام ها به نقل از فردی 
به چاپ رسید که این عکس هم دال بر 
اجاره نشینی افراد در پشت بام ها نیست 
چراکه ممکن است در تابستان افراد خانه 
بخواهند شب در پشت بام بخوابند و چادر 

هم برپا کنند.«
بر اساس گزارش های رسیده بیشتر 
ساختمان ها عموماً سبک، موقت و ناایمن 
هستند. اجاره هایشان هم بسته به نوع 
سازه و محدوده مسکونی متفاوت است. 
این پدیده بیشتر در ساختمان های دو و 

سه طبقه قدیمی رخ می دهد.
زندگی به سبک کانتینری

زندگی در تهران، آن هم با شــرایط 
ســخت اقتصادی تنها به اجاره نشینی 
در پشــت بام محدود نمی شود. سبک 
جدیدی از زندگی در تهران و حواشــی 
آن شکل گرفته است. کانکس یا کانتینر 
نشینی در مناطق ضعیف تر تهران برای 
خودش طرفدارانی پیداکرده و هرروز بر 

تعداد آن ها افزوده می شود. 
هفته گذشــته بود که خبرگزاری 
ایرنا از این سبک جدید زندگی گزارشی 
تهیه کرده بود. بر اســاس این گزارش، 
تعــدادی از »زن و شــوهرهایی« که با 
افزایش کرایه خانه دیگــر امکان اجاره 
واحد مســکونی در تهــران را ندارند، 
وسایل خود را  در کانتینرهای اجاره ای 
در جنــوب پایتخت گذاشــته اند و هر 

یک راهی خانه پدر و مادر خود شده اند.
این گزارش به زوج هایی اشاره کرده 
است که از پیدا کردن خانه با پولی که در 
اختیاردارند ناامید شده  و به این نتیجه 
رسیده اند که بهتر است مدتی جدا از هم 
زندگی کنند تا شــاید اوضاع اقتصادی 
بهتر شود؛ زن و شوهر هرکدام راهی خانه 
پدری شده اند و اسباب و اثاثیه خانه راهی 

کانتینرکرده اند.
در این گزارش ازجمله روایت زندگی 
زوجی نقل شــده که بخشی از اسباب و 
اثاثیه خود را از دو مــاه پیش در همین 
کانتینرها نگهداری می کند و با داشتن 
دو فرزند قصد جدایی ندارند، اما هرکدام 
در خانه پدری خود به سر می برند. پدر 
این خانواده نگهبان یک شرکت بخش 

خصوصی اســت و حقوقش را مطابق 
قانون کار دریافت می کنــد اما کفاف 
اجاره یک خانه کوچــک و هزینه های 
دیگر زندگی یک خانواده چهارنفری را 

نمی دهد.
در ماه های اخیر شمار خانواده هایی 
که با وضعیت مشابه و حقوق های پایین 
به این ســبک زندگــی روی آورده اند 
افزایش یافته است. از سوی دیگر اجاره 
یک کانتینر ۲۰ فوتی، پرده از وضعیت 
بخشی مســتأجران رانده شده از اجاره 
مسکن برمی دارند و گفته هایشان هم 
نشان می دهد کســانی که به هر دلیلی 
خانه و کاشانه خود را از دست می دهند 
و دیگر توان اجاره منــزل جدید ندارند 
و نمی دانند بــرای نگهداری باقی مانده 

زندگی خود باید به کجا پناه ببرند.
این گزارش با اشاره به اینکه انبارهای 
کانتینری در جنــوب پایتخت ازجمله 
انبارهایی است که از سوی این خانوارها 
اجاره می شــود، از قول مدیــر یکی از 
انبارهای کانتینری نوشت: »۹۰ درصد 
از دو هزار و ۵۰۰ کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوتی 
این شرکت، میزبان اسباب و اثاثیه افرادی 
است که اغلب آنان به ناچار و از سر بی پولی 

مجبور به اجاره کانتینر شده اند.«
مدیر این انبــار کانتینری تأکید 
کرده است که »بسیاری از سر نداری 
اینجا هســتند، برخی راهــی زندان 
شده اند و برای نگهداری اسباب خانه 
خود جایی نیافته انــد«، و البته گفته 
که برخی طــالق گرفته اند و تعدادی 

هم خارج از کشور هستند.
به گفته محمود محمود زاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، 
بر اساس آمار سال ۹۵، در شهر تهران، 
۶/۴۳  درصد از افراد مستأجر هستند و 
در سطح کشور نیز بر اساس آمار نفوس 
و مسکن سال ۹۵، از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ 
هزار خانوار در کشور حدود ۶ میلیون و 
۶۰۰ هزار خانوار، معادل  ۷/۳۰ درصد 

خانوارها مستأجر هستند.
۲0درصد از مستاجرین مشمول 

جابه جایی قهری شده اند
همچنین گزارش های متعددی 
درباره مهاجرت مستأجران با درآمد 

ثابت ازجمله کارگران و دهک های 
کم درآمد به دلیل افزایش کرایه خانه 
منتشرشــده اســت کــه حاکی از 
کوچ ایــن مســتأجران از مناطق 
مرکزی شــهرها به حاشیه شهرها 
یا روستاها و شــهرک هایی نزدیک 
 به شــهرها و به ویژه کالن شــهرها 

منتشرشده است.
حســام عقبایــی، نایب رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران، هم 
گفته است که از ســال ۹۷ تاکنون، 
طی دو سال ۲۰ درصد از مستأجران 
مشــمول جابه جایی هــای قهری 
شــده اند و با اجبار اقتصادی و مالی 
که در آن قرارگرفته اند از شمال شهر 
به میانه و درنهایت به جنوب شهر و 

حاشیه شهر نقل مکان کرده اند.
کالم آخر اینکه مردم عادی تنها 
کسانی هستند که به پای تصمیمات 
مســئوالن می ســوزند. وضعیت 
وخیــم اقتصــادی و پاییــن بودن 
حقوق های ماهانــه و ناهماهنگی 
خــرج و دخــل مــردم هــر روز از 
کیفیت زندیگی آن هــا می کاهد و 
هیچ کس پاســخگوی روزها و عمر 
رفته مردم نیســت. مســئوالن هم 
بهتر اســت به جای تکذیب کردن 
یا آرام جلوه دادن شــرایط و لبخند 
رضایت زدن به فکر مردم باشــند و 
 کاری برای این تــورم و گرانی های 

عجیب وغریب کنند. 

خبری که حاکی از پدیدار شدن آثار تورم در جامعه است 

افزایش پرونده های سرقت اولی ها در سه ماه گذشته

خبر

در هفته های گذشته شاهد آتش سوزی های 
گسترده در نقاط مختلف کشور بودیم. بسیاری 
از عمدی بودن آتش ســوزی ها و دست داشتن 
گروه های خرابکار سخن به میان آوردند و بعضی 
هم بر این موضوع تأکیــد کردند این کار به دلیل 

ناآگاهی کشاورزان و افراد محلی بوده است. 
بر اساس آخرین آمار سازمان جنگل ها ۱۳هزار 
هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی طی یک و ماه نیم 
اخیر درگیر آتش سوزی بوده اند. این آتش سوزی ها 
در حالی به وقوع پیوسته که برخی از کارشناسان 
انتقاداتی را به دســتگاه های مســئول در بحث 
پیشگیری، اطفای حریق و نبود هماهنگی های 

الزم وارد کردند.
حفظ محیط زیست نیازمند بودجه است

مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت وگو با ایسنا 
در همین ارتباط گفت: دســتگاه های نظارتی به 
موضوع آتش سوزی ها ورود پیداکرده اند و در حال 

بررسی  هستند.
رضا بیانی با بیان اینکه  طی ســال گذشته و 

امسال بارش های خوبی در کشــور داشتیم که 
پوشش مرتعی ما را بســیار انبوه کرد افزود: این 
موضوع پتانسیل آتش ســوزی را بسیار افزایش 
می دهد و ما نیز از ابتدای سال چنین مشکالتی 
را پیش بینی کرده بودیم اما به هرحال اگر بعضی از 
اطالعات آتش سوزی های اخیر را در کنار هم قرار 
دهیم، می بینیم که برخی از این ها در یک ارتفاع 
بسیار باال، بدون داشتن راه دسترسی و در یک خط 

الراس مشخص رخ داده است. 
وی همچنین در رابطه با اینکه چرا در مواقع 
ضروری اطفای حریق از بالگــرد برای خاموش 
کردن و جابه جایی نیرو استفاده نمی شود، گفت: 
استفاده از بالگرد هزینه هایی دارد که باید بودجه 
آن در اختیار سازمان جنگل ها قرار گیرد. متأسفانه 
ما پیش ازاین به برخی دستگاه ها بدهکار بودیم 
و نمی توانســتیم بالگرد را تأمین کنیــم. اخیراً 
بودجه ای برای این کار در اختیــار ما قرارگرفته 
است که امیدواریم ازاین پس بتوانیم از امکانات 
بالگردهای ارتش و ســپاه در نقاط صعب العبور 
استفاده کنیم اما به هرحال تعداد بالگردها محدود 

است و ممکن است طی یک روز در نقطه ای محدود 
چندین مورد آتش سوزی داشته باشیم بنابراین 
باید پیشگیری از حریق در جنگل ها و مراتع را در 

اولویت قرار دهیم.
امسال در جریان خاموش کردن آتش ۷ تن از 
هم وطنان جان خود را از دست دادند. بیانی با اشاره 
به این موضوع تصریح کرد: از دست رفتن جان این 
افراد ما را هم بســیار ناراحت کرد و نباید چنین 

اتفاقی رخ می داد. برای تشکیل یگان آموزش دیده 
در زمینه اطفای حریق نیاز به بودجه ای قابل توجه 
داریم اما مگر اعتبــارات طرح هــای صیانت از 
جنگل ها چه قدر است که بتوانیم از چنین نیرو و 

امکاناتی استفاده کنیم؟ 
 تأمین اعتبار ۷0 میلیارد تومانی 

برای مقابله با آتش سوزی ها
پیرو صحبت های بیانــی در رابطه با کمبود 
بودجه، روز گذشــته رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشور از تأمین اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی 

برای مقابله با آتش سوزی در جنگل ها خبر داد.
اسماعیل نجار با بیان اینکه سازمان مدیریت 

بحران از سال ۹۴ اقداماتی در این خصوص انجام 
داده و حتی با نیروهای مسلح نیز برای استفاده از 
ظرفیت بالگردی آن، هماهنگی هایی انجام داده 
است، گفت: بنا شــد تا از بالگرد نیروهای مسلح 
استفاده کنیم و این مأموریت به وزارت دفاع محول 
شــد و درنهایت مبلغی را در آن زمان گرفتیم و 
پرداخت کردیم و مقرر شــد که ۱۷ پایگاه وجود 
داشته باشــد که بتوانند از آن استفاده کنند، اما 
متأسفانه هزینه های مانده و پرداخت نشد که تا 
پایان سال ۹۸ به یک مبلغ قابل توجه رسید. رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشــور ادامه داد: پس از 
آتش سوزی های رخ داده در جنگل های زاگرس در 
مکاتباتی که با سازمان برنامه وبودجه داشتیم ۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار به وزارت دفاع داده شد، البته 
باید توجه داشته باشیم که در تمام حریق ها امکان 
استفاده از بالگرد وجود ندارد و اگر از بالگرد استفاده 
شود ممکن است حتی میزان خسارات و سرعت 

گسترش حریق چندبرابر شود. 
نجار همچنین با اشــاره به تأمین اعتبار برای 
سازمان جنگل ها و مراتع گفت: همچنین طی دو 
مرحله رایزنی که انجام دادیم، یک بار در روزهای 
پایانی سال ۹۸ ، پنج میلیارد و یک بار هم مدتی 
قبل ۱۵ میلیــارد در اختیار ســازمان جنگل ها 

قرار گرفت. 

یک مسئول در سازمان جنگل ها خبر داد؛

ورود دستگاه های نظارتی به موضوع آتش سوزی جنگل ها

نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک تهران: 

»از سال ۹۷ تاکنون، 
طی دو سال ۲0 درصد 
از مستأجران مشمول 
جابه جایی های قهری 

شده اند و با اجبار 
اقتصادی و مالی که در آن 

قرارگرفته اند از شمال 
شهر به میانه و درنهایت به 
جنوب شهر و حاشیه شهر 

نقل مکان کرده اند«

رئیس پلیس آگاهی تهران: 
»در سه  ماهه اخیر بیش از 

۵0 درصد دستگیرشدگان 
در حوزه سرقت برای بار اول 

مرتکب جرم شده اند و این 
اتفاقات بی تأثیر از شرایط 

روز نیست«
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