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اجتماعي

وطن امروز شماره 2504

نبضجامعه
کمیسیونآموزشمجلس:

اساتیدبازنشسته
نمیتوانند تدریس کنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با
اشاره به مصوبه «منع بهکارگیری بازنشستگان»
گفت :شرایط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت
است ،آنها میتوانند در فعالیتهای علمی حضور
داش��ته باشند اما نمیتوانند تدریس کنند و اگر
بخواهن��د س��مت مدیریت را به عه��ده بگیرند،
این موضوع نیز امکانپذیر نیس��ت .محمد قمی
با اش��اره به اینکه آیا مصوب��ه «منع بهکارگیری
بازنشس��تگان» ش��امل حال معلمان بازنشسته
میش��ود یا خیر؟ به ایلنا گفت :قانون  3دس��ته
از افراد را از این مس��اله مستثنا کرده است ،مثل
آنهایی که در بازنشس��تگی قان��ون خاص دارند،
مانند اس��اتید دانش��گاه که تا یک س��ن خاصی
بازنشس��ته نمیش��وند ،اگرنه این قانون مربوط
به همه از جمله معلمان و س��ایر اقشار میشود.
وی ادامه داد :فلسفه این مصوبه نیز همین بوده
است که بازنشستهها کنار بروند و نیروهای جوان
جایگزین آنها ش��وند و از این طریق دولت برای
جوانان اش��تغالزایی کند ،بنابرای��ن بهکارگیری
بازنشس��تگان غی��ر از آن چندبندی که مجلس
مشخص کرده ،در هر شرایطی و تحت هر عنوانی
ممنوع است و نباید انجام شود .قمی در باره اینکه
چه کسانی ش��امل این مصوبه نمیشوند ،گفت:
ش��ورای نگهبان ،رئیسجمه��ور ،وزرا و معاونان
وزرا مستثنا هستند .همچنین افرادی که قانون
بازنشستگی خاصی دارند ،مثل برخی از اساتید
دانش��گاه که تا  ۷۵سالگی میتوانند به کارشان
ادامه میدهند ،ش��امل این مصوبه نمیش��وند.
وی گفت :معلمان بازنشس��ته شامل این مصوبه
خواهند شد و پس از  30سال بازنشسته میشوند
اما ش��رایط بازنشستگی اساتید دانشگاه متفاوت
است ،آنها میتوانند در فعالیتهای علمی حضور
داش��ته باشند اما نمیتوانند تدریس کنند و اگر
بخواهند س��مت مدیریت را به عهده بگیرند این
موضوع نیز امکانپذیر نیست.

جانباختن  11نفر در تصادف مرگبار

سرپرست اورژانس کش��ور گفت :در تصادف
خ��ودروی تویوتا ب��ا تریلی در مح��ور خاش به
ایرانشهر  ۱۱تن در دم جان باختند.
پیرحسین کولیوند درباره جزئیات این حادثه
مرگبار به میزان گفت :س��اعت  ۱۴:۳۶یکشنبه
وقوع حادثه تصادف بین خودروی تویوتا و تریلی
در کیلومتر  ۷۰محور خاش به ایرانشهر به مرکز
اورژانس اعالم شد .وی افزود :بالفاصله  ۴دستگاه
آمبوالنس برای امدادرسانی به مصدومان حادثه به
محل حادثه اعزام شد .کولیوند با اعالم اینکه ۱۸
تن در این حادثه مرگبار دچار حادثه شده بودند،
افزود۱۱ :تن از سرنش��ینان در محل حادثه فوت
کردند و  ۷تن دیگر برای طی مراحل درمانی به
بیمارستانمنتقلشدند.
کوتاه و گویا
علیاصغر کاراندیش ،دستیار حقوق شهروندی
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گف��ت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوان مجری رسمی
سیاستهای دولت در عرصه فرهنگ ،اقداماتی را
درباره تحقق حقوق ش��هروندی با تمرکز حقوق
فرهنگی انجام داده است و با برنامه جامع و مدون
در راستای دستیابی بیشتر و بهتر به اهداف دولت
در موضوع حقوق ش��هروندی در سالهای آینده
تالش میکند.
مدارس و مراکز آموزشی منطقه  13شهرداری
تهران با هدف کمک به ارتقای س��طح خدمات
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی و بهداشتی
در فصل تابستان تجهیز و بازسازی میشوند.
چهارمین جش��نواره ملی اس��باببازی  26تا
 30آبان  1397در مرکز آفرینشهای فرهنگی-
هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران برگزار میش��ود .این جشنواره با توجه به
ش��عار امس��ال که حمایت از تولید ایرانی است،
قصد دارد دس��تاوردهای اسباببازی ایرانی را در
نمایشگاهی تخصصی عرضه کند.
مس��افران متروي تهران هر روز عصر از ساعت
 16ت��ا  18ميتوانند در ايس��تگاههاي منتخب
به تماش��اي اجرای موس��یقی و حرکات آیینی
بپردازن��د .در واقع ای��ن گروهها ضم��ن اجرای
موس��یقی فولک منطقه خود ،به انجام حرکات
آیینی نیز میپردازند که جذابیتهای بس��یاری
برای پایتختنشینان دارد.
معاون��ت امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری
منطق��ه  2ته��ران از برگزاری افتتاحی��ه پایگاه
تابستانی مدارس در مرکز پژوهشسرای پروفسور
میرزاخانی خبر داد .مراس��م آغاز به کار فعالیت
پایگاههای تابس��تانی مدارس منطقه  2با حضور
بیش از  250دانشآموزان مقطع دبستان در مرکز
پژوهشسرای پروفسور میرزاخانی برگزار شد.

دوشنبه  15مرداد 1397

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از همراهی نکردن تیم اقتصادی دولت مطرح کرد

کارشکنی درحوزه سالمت

گروه اجتماعی :رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس همراه��ی نکردن تیم اقتص��ادی دولت با
وزارت بهداش��ت را یک��ی از دالی��ل بروز مش��کل
در مس��یر اجرای طرح تحول س�لامت دانس��ت.
به گزارش مهر ،حس��ینعلی ش��هریاری در مراسم
رونمایی از سامانه  ۱۶۶۶بیمه سالمت گفت :یکی
از ویژگیهایی که ما ایرانیها داریم این اس��ت که
آرزوهایمان را به صورت قانون درمیآوریم ،بدون
اینکه منابع مالی و مدیریت اجرایی در مسیر قانون
را مورد توجه قرار دهیم به همین دلیل اس��ت که
تنها  ۲۵تا  ۳۰درصد قوانینی که تصویب شدهاند به
مرحله اجرا رس��یدهاند .وی با اشاره به اجرای طرح
تحول س�لامت در دولت یازدهم ،افزود :هدف این
طرح حمایت از محرومان و اقشار آسیبپذیر جامعه
بود که بتوانند با داشتن دفترچه به بیمارستانهای
دولتی مراجعه کنند و خوشبختانه در  3سال اول
اجرا با تخصیص منابع مالی ک��ه برای اجرای این
طرح در نظر گرفته ش��ده بود ،شاهد رضایتمندی
مردم از اجرای طرح تحول سالمت بودیم .شهریاری
گفت :اما اش��کالی که در مسیر اجرای این طرح به
وجود آمد این است که تیم اقتصادی دولت با وزارت
بهداشت و س��ازمان بیمه سالمت نهتنها همراهی
نکرد ،بلکه شاهد کارشکنی آنها نیز بودیم به طوری

■■انتقاد از افزایش هزینه تعرفهها

که منابع الزم را در اختیار وزارت بهداش��ت و بیمه
سالمت قرار ندادند.
■■چالش نحوه هزینهکرد منابع

رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس
تاکید کرد :تنها چیزی که در حوزه س�لامت برای
مردم محروم و اقش��ار آسیبپذیر قابل لمس بود،
بیم��ه س�لامت ایرانیان بود که ب��ه نظر من حتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد

گسترش مهاجرت مرزنشینان به مناطق شمالی
جمعیت گروهاجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماعی مجل��س گفت نبود
رس��یدگی به روستاها و ش��هرهای مرزنشین،
آمار مهاجرت را بش��دت افزایش میدهد .علی
کرد ،در رابطه با افزایش مهاجرت از ش��هرهای
جنوبی و مرزی به شهرهای
ش��مالی کش��ور ب��ه خانه
مل��ت ،گفت :اس��تانهای
جنوب��ی و م��رزی کش��ور
مانند سیستان و بلوچستان
سالهای طوالنی است که
در خشکسالی به س��ر میبرند ،منابع آبی این
استان خشک یا در حال خشک شدن هستند.
وقتی منابع آبی منطقهای کاهش پیدا کند به
مرور زمان مردم آن ناحیه با کاهش آب شرب،
خشکی باغها و مزارع و مشکالت نگهداری دام
مواجه میشوند.
نماینده مردم خاش ،نصرتآباد ،میرجاوه و
کوری��ن در مجلس ادام��ه داد :در این وضعیت
کش��اورزان و دامداران ش��غل خودش��ان را از
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :س��خنگوی
ش��ورای ش��هر ته��ران درباره
جزئی��ات لیس��ت بازنشس��تگان ش��هرداری
که مش��مول اج��رای قانون من��ع بهکارگیری
بازنشس��تگان در ش��هرداری تهران میش��وند،
توضیحات��ی ارائه کرد .علی اعطا درباره آخرین
وضعیت آمار بازنشس��تگان شهرداری تهران به
ایس��نا گفت :در لیس��تی که از س��وی معاونت
مناب��ع انس��انی ش��هرداری ته��ران در اختیار
ش��ورای شهر گذاش��ته ش��ده ،نام  91نفر قید
شده اس��ت که 44نفر از کارکنان شهرداری در
هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری تهران
خداحافظی کنند .وی با بیان اینکه این لیست

دس��ت میدهند ،در گذش��ته افراد زیادی در
روستاها ،مش��غول کار و امرار معاش بودند اما
امروز به علت خشکس��الی کارشان را از دست
دادهاند و دامداران ناچارند برای چرای دامهای
خود به مناطق دیگر بروند ،همچنین ساکنان
منطقه برای رفاه بیش��تر و
برخورداری از بهداش��ت و
آموزش ناچارند به شهرهایی
با امکانات بیشتر مهاجرت
کنند .وی ادامه داد :وقتی
افراد با این وضعیت مالی و
شغلی مهاجرت میکنند ،مجبورند در حاشیه
ش��هرهای ش��مالی کشور یا ش��هرهای بزرگ
ساکن شوند که پدیده حاشیهنشینی را به وجود
میآورند .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در
پایان خاطرنش��ان کرد :عدم رسیدگی به این
مناطق باعث میش��ود آمار مهاجرت بش��دت
افزایش پیدا کند و خأل ناشی از حضور ساکنان
در ای��ن مناطق ،باعث ب��روز تهدیدات امنیتی
زیادی برای کشورمان خواهد شد.

نیمکت گروه اجتماع�ی :مدیرکل دفتر
آموزشه��ای فن��ی و حرفهای
وزارت آموزشوپرورش با اشاره به رایزنی و تالش
برای قرار گرفتن نام دانشگاه فنی و حرفهای در
کنار دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی به
عنوان متولی تامین نیروی هنرس��تانها گفت:
در آزمون اس��تخدامی3 ،هزار نیرو پس از دوره
یکساله در هنرستانها جذب میشوند .محسن
حس��ینیمقدم پیرام��ون اس��تفاده از ظرفیت
فارغالتحصیالن دانش��گاه فنی و حرفهای برای

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد

مراکز معاینه فنی محل کسب درآمد سودجویان
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماع��ی مجلس گف��ت :ارائه
معاینه فنی نباید به محل سودجویی و درآمدزایی
برخی افراد تبدیل ش��ود ،همچنین اتومبیلهای
هیبریدی و صفر باید از دریافت معاینه فنی معاف
ش��وند .رس��ول خضری در
ارتباط با اجرای فاز دوم طرح
کاهش آلودگی ه��وا و عدم
امکان ورود خودروهای فاقد
معاینه فنی به داخل محدوده
زوج و فرد به خانه ملت گفت:
در این طرح ایراداتی وجود دارد که باید بررس��ی
و رفع ش��ود ،از این رو اجرای این طرح به نتایج
مد نظر نرسیده است ،همچنین معاینه فنی نباید
به محل س��ودجویی و درآمدزایی برخی تبدیل
ش��ود ،از سویی خودروهایی که هیبریدی و صفر
هس��تند هم نیازی به این قبیل معاینههای فنی
ی درآمدزایی بیشتر شامل این طرح
ندارند اما برا 
میش��وند .نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در
مجلس با انتقاد از وضعیت حملونقل عمومی در

سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد

خداحافظی  44نفر از مدیران شهری
در قالب چند جدول به شورا
ارسال شده است ،گفت :بر
اس��اس این جداول 91 ،نفر
از کارکن��ان ش��هرداری یا
بازنشسته هستند یا مشمول
یکی از شرایط بازنشستگی
میش��وند .اعطا گفت :از بین اف��رادی که باید
از ش��هرداری تهران خارج ش��وند 28 ،نفر جزو
مدیران ارشد همچون معاون شهردار ،قائممقام

افزایش سفرهای عتبات به شرط تأمین ارز دولتی
گ�روه اجتماع�ی :مدیرکل عتبات
زیارت
س��ازمان ح��ج و زی��ارت گفت
در ح��ال حاض��ر روزانه  2ه��زار و  500زائر ایرانی
به عتبات س��فر میکنند و افزایش ظرفیت سفرها
به تامین ارز دولتی بس��تگی
دارد .مرتض��ی آقای��ی ،مدیر
کل عتب��ات س��ازمان حج و
زیارت اظهار داشت :در صورت
تامی��ن ارز دولتی م��ورد نیاز
برای انجام س��فرهای عتبات
عالی��ات ،ظرفیت این س��فرها افزایش پیدا خواهد
کرد .وی تصریح کرد :در حال حاضر تعداد سفرهای
عتبات انجام ش��ده نسبت به سال گذشته با رشد
 2/7درصدی روبهرو بوده است و به علت تامین ارز

میشد با آن بهرهبرداری سیاسی داشت اما پس از
انتخابات و به علت کمب��ود منابع ،این بیمه دچار
مشکل شده است .شهریاری در عین حال مشکل
اصلی حوزه سالمت را نحوه هزینهکرد منابع عنوان
کرد و گفت :البته منابع مالی حوزه سالمت با توجه
به منابع مالی دولت خیلی کم نیس��ت ،بلکه باید
بدرستی مدیریت و هزینه شود.

مورد نیاز برای این سفرها ،افزایش قیمت ارز تاثیر
چندانی بر افزایش قیمت س��فر به عتبات عالیات
نداشته است .مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت
گفت :هماکنون به طور میانگین  2500نفر روزانه به
عتبات عالیات اعزام میشوند
و آمار اعزامی نس��بت به ماه
مبارک رمضان حدود  5برابر
شده است.
آقایی خاطرنشان کرد :افزایش
تعداد سفرهای عتبات عالیات
منوط به تامین ارز مورد نیاز از طریق بخش دولتی
است و با توجه به برآوردهای اولیه در ایام عید قربان
و عید غدیر و همچنین روز عرفه ،روزانه  4تا  5هزار
زائر ایرانی به عتبات اعزام خواهند شد.

معاونان شهردار ،شهرداران
مناط��ق و دیگ��ر مدی��ران
هس��تند اما از این میان ،در
تغیی��ر و تح��والت اخیر 2
نفر از این اف��راد جای خود
را ب��ه نیروهای جوان دادند.
به گفته اعطا ،در جدول شماره  2نام افرادی که
بازنشس��ته هستند اما به دلیل سوابق ایثارگری
میتوانند ادامه خدمت دهند آمده که تعداد این

شهرهای ایران افزود :مشکل زمانی آغاز میشود
که مهمترین عامل کنترل و کاهش آلودگی هوا
یعنی حملونقل عمومی در کشور تقویت نشده
اس��ت .همه کش��ورهای دنیا بر توس��عه وسایل
حملونقل عمومی تاکید ویژهای دارند .در برنامه
توس��عه پنجم و ششم مقرر
شده اس��ت دولت  50درصد
هزین��ه توس��عه و نگهداری
ن��اوگان حملونقل عمومی
را پرداخ��ت میکن��د و 50
درصد آن را نیز ش��هرداری
کالنش��هرهای بزرگ پرداخت کنن��د .ما در این
زمینه نیاز به حمایت و توس��عه داریم .وی ادامه
داد :ته��ران  3برابر میزان مس��احت جغرافیایی
خ��ود تراکم جمعی��ت دارد ،این میزان جمعیت
در بسیاری از کشورها وجود دارد اما با مساحتی
بزرگت��ر از ته��ران ،ضمن اینک��ه در آنجا موتور
خودروها و بنزین مصرفی یورو  5اس��ت ولی در
ایران با اینکه در برنامههای ششم و پنجم به این
موضوع اشاره شده بود ،اجرایی و عملیاتی نشد.
افراد در شهرداری تهران هماکنون  7نفر است.
سخنگوی ش��ورای شهر تهران همچنین گفت:
در جدول شماره  3این لیست اسامی  36نفر به
چش��م میخورد که بین  30تا  35سال سابقه
خدمت دارند اما بازنشسته محسوب نمیشوند.
اعط��ا با بیان اینکه در جدول ش��ماره  4نیز نام
 3کارمند قید ش��ده است که سابقه  30تا 35
سال خدمت دارند و باید بازنشسته شوند ،گفت:
همچنین چند نفر از کارکنان شهرداری تهران
با اینکه نامش��ان در لیس��ت بازنشستگان است
اما دارای دس��تور موقت از دیوان عدالت اداری
هستند و شهرداری برای تعیینتکلیف این عده،
منتظر صدور رأی دیوان است.

غایبان کنکور  ۹۷انتخاب رشته کنند
گ�روه اجتماعی :مش��اور عالی
آزمون
سازمان سنجش شرایط انتخاب
رش��ته برای غایب��ان کنکور  ۹۷را تش��ریح کرد.
حسین توکلی با اشاره به آغاز فرآیند انتخاب رشته
کنک��ور  97از روز دوش��نبه
 15مرداد به تس��نیم اظهار
داش��ت :داوطلبان��ی که در
آزمون سراس��ری س��ال 97
ثبتنام کردند اما در جلس��ه
آزمون غایب بودند و افرادی
که در آزمون سراسری ثبتنام نکردهاند میتوانند
برای انتخاب رشته اقدام کنند .وی افزود :این افراد
میتوانند برای انتخاب رش��تههایی که گزینش
آنها بر اس��اس سوابق تحصیلی است ،اقدام کنند

مدیرکل فنی و حرفهای آموزشوپرورش عنوان کرد

کمبود  ۲۰هزار «استاد کار» برای هنرستانها
تدریس در هنرستانها با توجه به کمبود نیروی
موجود به ایسنا اظهار داشت :برای بهکارگیری
فارغالتحصیالن هنرس��تانها که وارد دانشگاه
فنی میش��وند مذاکراتی در حال انجام است و
طی تفاهمنامهای که با دانشگاه فنی داشتیم به
این نتیجه رسیدیم که نیروی مورد نیاز استادکار

وی با اشاره به اقدامات مجلس در راستای تامین
منابع مالی بیمه س�لامت افزود :ما  ۴هزار و 750
میلی��ارد تومان اوراق برای بیمه س�لامت تصویب
کردیم که تاکنون تنها یکهزار میلیارد آن تخصیص
داده شده است ،البته اوراق در حوزه سالمت کارساز
نیست و مشتری ندارد.
شهریاری خواستار نظارت مدیران سازمان بیمه
س�لامت جدیتر بر هزینهکرد منابع مالی شد و
گفت :وقتی نسخهها الکترونیکی شود میتوان بر
ویزیت پزش��کان نیز نظارت داشت .وی خواستار
رفتار صادقانه با مردم ش��د و گفت :مردم باید در
چارچوب قانون از مدیران مطالبهگری کنند .رئیس
کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس با انتقاد از
افزایش هزینههای خدمات سرپایی اظهار داشت:
متاسفانه در بخش سرپایی بعضا تعرفهها به شکلی
باال رفت که ضرورتی نداشت ،زیرا برخی مردم تنها
با یارانه زندگی میکنن��د و نباید ما طوری رفتار
کنیم که احس��اس بدی در جامعه شکل بگیرد.
وی علت اصلی نارضایتی مردم را تشدید اختالف
طبقاتی در جامعه عنوان کرد و گفت :سازمان بیمه
سالمت باید به جای کاهش خدمات ،هزینهها را
مدیریت کند.

آموزشوپرورش را آنها تربیت کنند .وی افزود:
به این ترتیب خروجیهای سال  ۹۸هنرستانها
وارد دانش��گاه فن��ی و حرفهای میش��وند و 2
س��ال درس میخوانند و به عنوان استادکار به
هنرستانها بازمیگردند .وی افزود :امسال هم
 ۱۷ه��زار نف��ر در آزمون اس��تخدامی پذیرفته

و بدین منظور باید از روز دوشنبه  15مرداد تا روز
چهارشنبه  24مرداد با مراجعه به سایت سازمان
سنجش برای انتخاب رش��ته اقدام کنند .مشاور
عالی سازمان س��نجش گفت :دفترچه راهنمای
ثبتن��ام و جدول کدرش��ته
محلهای مربوط به پذیرش
بر اساس س��وابق تحصیلی
از روز یکش��نبه  14م��رداد
در پایگاه اطالعرس��انی این
س��ازمان قرار میگیرد .تمام
داوطلبان و متقاضیان میتوانند بر اساس ضوابط
ط مندرج در دفترچه راهنما برای پذیرش
و شرای 
دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی
دیپلم) در دانشگاهها اقدام کنند.
میشوند که  ۳هزار نفرشان سهمیه هنرستانها
هستند و پیگیریم آموزش یکساله حرفهآموزی
آنها از طریق دانشگاه فنی انجام شود .مدیرکل
دفت��ر آموزشه��ای فن��ی و حرف��های وزارت
آموزشوپرورش با اشاره به سهمیه  ۳هزار نفری
برای هنرس��تانها در آزمون استخدامی امسال
گفت :این در حالی است که به بیش از  ۱۶هزار
هنرآموز و  ۲۰هزار استادکار برای سال تحصیلی
پیش رو نیاز داریم و این تعداد نیرو کمبود ما را
جبران نمیکند.

آوای شهر
شهردار تهران با اشاره به قانون جدید مجلس
دربارهمنعبهکارگیریبازنشستگان:

برای ماندن باید استفساریه بگیرم

ش��هردار تهران با بیان اینکه
طرفدار قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان هس��تم ،گفت:
برای مان��دن در ش��هرداری
باید استفس��اریه بگی��رم .به
گزارش فارس ،سیدمحمدعلی افشانی با اشاره
به برگزاری جلس��ه شورای هماهنگی مدیریت
بحران ش��هر تهران که با حضور دس��تگاهها و
ارگانهای ذیربط برگزار شد ،گفت :در جلسه
اعضای ستاد بحران ش��هر تهران گزارشهایی
مبنی بر میزان آمادگی خود در زمان بروز حادثه
ارائه و اعالم کردند مهمترین موضوع در مدیریت
بحران و آس��یب دیدگی شهروندان ،ساماندهی
نشدن درست منابع امداد و نجات است .شهردار
تهران گفت :مقرر ش��د عالوه بر دس��تگاههای
ذیربط س��اماندهی مردم محالت و خیابانها
به گونهای باش��د که در زمان بروز سیل و زلزله
متولی شهروندان افراد خاصی باشند تا از ظرفیت
مردم نیز استفاده شود .وی در پاسخ به پرسشی
درباره اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
در شهرداری تهران اظهار داشت :این قانون باید
در شورای نگهبان به تصویب رسیده و ابالغ شود
اما سوای آن بنده موافق این قانون بوده و معتقدم
باید همه تابع آن باشند و هر کسی مشمول آن
میش��ود باید از این قانون تبعیت کند .افشانی
اف��زود :باید یک نی��روی جوان ب��ا تجربه الزم
جایگزین بازنشس��تگان شود و این حضور موثر
خواهد بود .ش��هردار تهران درباره اینکه آیا این
قانون شامل حال خودش میشود یا خیر گفت:
درباره بنده هم پس از ابالغ و اجرای این قانون،
استفساریهای از مجلس خواهیم گرفت.

مسدود شدن
حسابهای شهرداری تهران

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر
تهران گفت به دلیل ش��کایتهایی که سازمان
تامین اجتماعی از شهرداری تهران داشته است،
بعضی حسابهای ش��هرداری مسدود شده که
این موضوع ارائه خدمات را در ش��هر با مشکل
مواجه میکن��د .مجید فراهان��ی درباره بدهی
ش��هرداری تهران به س��ازمان تامین اجتماعی
گفت :متاسفانه تامین اجتماعی و سازمان امور
مالیاتی مش��کالتی را ب��رای بخش خصوصی و
عموم��ی ایج��اد میکنند .وی گف��ت :در حال
حاضر ش��اهد این موضوع هستیم که سازمان
تامین اجتماعی مدعی بعضی طلبهای خود از
شهرداری تهران است و با اجرائیه ارسال کردن
باعث مسدود شدن بعضی حسابهای شهرداری
میشود ،البته در گذش��ته نیز این اتفاق افتاده
بود .فراهانی افزود :متاسفانه بعضی حسابهای
شهرداری تهران به دلیل شکایت سازمان تامین
اجتماعی مس��دود شده است .با توجه به اینکه
ش��هرداری تهران در حوزه جم��عآوری زباله و
خدمات ش��هری اقدام میکند ،بس��ته ش��دن
حس��ابها باعث مش��کالتی در ش��هر خواهد
شد و به همین دلیل ش��هرداری نیز نمیتواند
مطالبات خود را بدرستی پرداخت کند .رئیس
کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت:
امیدواریم س��ازمان تامی��ن اجتماعی همکاری
بیشتری با شهرداری تهران داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

تنها  ۱۵درصد
درمقابل زلزله آمادهایم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان
اینکه تنها ۱۵درص��د در مقابل زلزله آمادگی
داریم ،گفت تهران روی  ۸گسل است و ممکن
است هر لحظه حادثهای در تهران اتفاق بیفتد.
اسماعیل نجار ،رئیس مدیریت بحران کشور در
حاشیه برگزاری جلسه شورای مدیریت بحران
شهر تهران گفت :طبق برنامهریزی انجام شده،
استانهای معین در زمان بحران برای هر یک
از مناطق ته��ران انتخاب ش��دهاند .وی ادامه
داد ۲۰۰:بیمارستان صحرایی با امکانات الزم در
مرکز مدیریت بحران کش��ور در مجاورت حرم
امام(ره) پیشبینی شده است .نجار با اشاره به
اینکه ما تنها ۱۵درصد آمادگی در مقابل زلزله
در تهران داریم ،گفت :تهران روی  ۸گسل است
و ممکن است هر لحظه حادثهای در تهران رخ
دهد .زلزله مالرد نشان داد مردم تهران آمادگی
الزم را در مقابل زلزله ندارند.

