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اجتماعي

وطن امروز شماره 2505

پلیس
توسط فرمانده ناجا انجام شد

تقدیر از مأمور بازداشتکننده
شهرام جزایری

فرمانده نی��روی انتظامی از
مأمور پلیس مرزبانی که موفق
به شناس��ایی و دس��تگیری
ش��هرام جزایری ش��ده بود،
تقدیر کرد .بهگزارش تسنیم،
سردار حسین اش��تری از افسر مرزبانی که در
مرزهای شمال غربی کش��ور ،از خروج شهرام
جزایری ممانعت کرده بود ،تقدیر کرد .به گفته
فرمانده نیروی انتظامی ،این مأمور موفق شده
بود ش��هرام جزای��ری را که با جع��ل هویت و
پوشش شبیه اتباع افغانستانی ،قصد خروج از
کشور را داشت ،شناسایی کند .این مأمور پس
از مظنون ش��دن به این فرد ،در اینترنت اقدام
به جس��توجوی چهره واقعی شهرام جزایری
میکند و پس از اطمینان ،ش��هرام جزایری را
دستگیر میکند .ش��هرام جزایری در آخرین
تالش برای رهایی ،به این مأمور پیشنهاد واریز
یک میلیارد تومان در همان لحظه را میدهد اما
این مأمور پلیس مرزبانی با رد این درخواست،
وی را تحویل مراجع قضایی میدهد.
فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد

کشف بیش از  ۵۰میلیارد
داروی قاچاق

فرمانده انتظامی اس��تان البرز از شناسایی
انب��ار دپوی داروهای قاچ��اق ایرانی و خارجی
تاریخ مصرف گذش��ته در منطق��ه «کالک»
ب��ه ارزش بیش از  ۵۰میلی��ارد ریال خبر داد.
ب��ه گزارش می��زان ،فرمانده انتظامی اس��تان
البرز از شناس��ایی انبار دپوی داروهای قاچاق
ایران��ی و خارج��ی تاری��خ مص��رف گذش��ته
در منطق��ه «کالک» ب��ه ارزش بی��ش از
 ۵۰میلیارد ریال خبر داد .س��ردار عباس��علی
محمدی��ان در بیان جزئیات ای��ن خبر اظهار
داش��ت :در پی دریافت خب��ری مبنی بر انبار
دپ��وی دارو در منطق��ه «کالک» ،موضوع در
دس��تور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال
و عوامل اداره تعزیرات حکومتی اس��تان البرز
ق��رار گرفت .وی افزود :ماموران در بازرس��ی از
این انبار ،مقادیر قاب��ل توجهی داروی ایرانی و
خارجی که به صورت غیرمجاز و بدون رعایت
ضوابط قانونی نگهداری و توزیع میشد ،کشف
کردند .فرمانده انتظامی اس��تان البرز تصریح
ک��رد :ای��ن داروها ش��امل  ۵میلی��ون و ۴۶۲
هزار ع��دد انواع داروی ایران��ی ،یک میلیون و
 ۲۹ه��زار ع��دد ان��واع داروی خارج��ی و
 ۹۸ه��زار و  ۳۰۵ع��دد ان��واع داروی تاری��خ
مص��رف گذش��ته ب��ه ارزش  ۵۰میلی��ارد و
 ۷۸۳میلی��ون و  ۸۱۵ه��زار ریال بود .س��ردار
محمدیان گفت :در ای��ن عملیات ،یک متهم
دس��تگیر ۷ ،دستگاه خودروی کامیونت حمل
داروی قاچاق توقیف و انبار یادشده نیز پلمب
شد.
سالمت

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد

تأیید نشدن نشان «حالل»
سازمان «سیتی وان»

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا
و دارو اقدام «سازمان بینالمللی سیتی وان»
در صدور نشان «حالل» را غیرقانونی دانست.
غالمرضا اصغری با اشاره به اینکه صدور مجوز
«حالل» بر عهده سازمان ملی استاندارد است،
به مهر گفت :تنها مرجع قانونی و مورد تایید
در صدور نشان حالل ،سازمان ملی استاندارد
اس��ت .وی در نام��های به معاون��ان و مدیران
غذا و داروی دانش��گاهها و دانشکدههای علوم
پزشکی سراسر کش��ور ،از آنها خواست فقط
نشان حالل مورد تایید سازمان ملی استاندارد
را به رسمیت بشناس��ند .اصغری افزود :اقدام
سازمان بینالمللی سیتی وان در صدور نشان
حالل مورد تایید س��ازمان غذا و دارو نیست.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در نامهای
به رئیس مرکز ملی تحقیقات حالل ،گفت :با
توجه به ابالغ قانون «تقویت و توس��عه نظام
اس��تاندارد» توسط ریاس��تجمهوری جهت
اجرا و به منظور جلوگی��ری از تداخل امور با
مف��اد تبصره  ۲ماده  ۷این قانون ،الزم اس��ت
آن مرک��ز از صدور هر گونه «نش��ان حالل»
خودداری کند.

سهشنبه  16مرداد 1397

نمایندگان مجلس میگویند قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شامل حال افشانی میشود

چرا شهردار به دنبال «استفساریه» است؟!

آوای شهر
انتقاد عضو شورا از معاون شهردار:

مصوبه پارکهای حاشیهای
اجرا نشده است

در صورت کنارهگیری شهردار تهران ،شورای پنجم در کمتر از یک سال به رکورد شورای اول در تغییر شهرداران میرسد
گ�روه اجتماع�ی :ام��ا و اگرها برای
ادامه کار افش��انی در خیابان بهشت
باال گرفته است .شهردار تهران درباره
سرنوشت خود چندان مطمئن نیست
و به دنبال استفساریه است.
مدیریت جدید ش��هری از شهریور
س��ال  ۹۶کار خود را در ش��هرداری
ته��ران آغ��از کرد .عملکرد ش��ورای
ش��هر اول پایتخت همچون تیری بر
پیکره اصالحطلب��ان بود و دومینوی
شکس��ت آنها را در چن��د انتخابات
بع��دی رقم زد ،حال پس از س��الها
بار دیگر بخت یار آنها بود تا ش��ورای
ش��هر تهران را به ص��ورت کامل در
اختیار بگیرن��د .به گ��زارش فارس،
یک��ی از اصلیتری��ن دغدغهه��ای
درونگفتمانی اصالحطلبان کابوس
ش��ورای اول و تکرار آن سرنوشت در
شورای پنجم بود .برخی کارشناسان
ش��هری و اعضای سابق شورای شهر
نیز در اظهاراتی نسبت به تکرار تجربه شورای شهر
اول ب��ا توجه به رقابتهای سیاس��ی درونجریانی
اصالحطلبان هش��دارهایی داده بودند ،با بررس��ی
تمام جوانب در همان ماههای اول اتفاقات تلخ برای
ش��هرداری رقم خورد .محمدعلی نجفی که با رای
کامل  21عضو شورای شهر وارد شهرداری شد ،تنها
توانس��ت  7ماه دوام بیاورد و در نهایت پس از چند
ماه عملکرد پرحاشیه و ضعیف ،استعفا کرد.
■■هشدار داده شده پیش از جایگزینی!

این در حالی است که در رقابت برای جایگزینی
نجف��ی ،درگیریه��ای میان حزب اتح��اد ملت و
کارگزاران باعث شد هر دو حزب مطرح از گزینههای
اصلی خود صرف نظر کنند تا فرصت به محمدعلی
افشانی ،از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
و معاون وزیر کشور برسد .این یک پیروزی بزرگ
برای حزب اعتماد ملی بود تا بتواند پس از سالها
خ��ود را مطرح کند .هنوز جوهر حکم ش��هرداری
افشانی خشک نشده بود که قانون «منع بهکارگیری

بازنشس��تگان» در مجلس 2
هفته پیش با اصالحاتی مواجه
شد و بر اساس این اصالحات
تعدادی از مدیران بازنشس��ته
باید بزودی از پستهای خود
خداحافظیکنند.
بهرغ��م تکذیبهای اولیه
درباره مشمول نبودن افشانی
در این قانون ولی س��یدفرید
موس��وی ،نماینده اصالحطلب مجلس به صراحت
اعالم کرد این قانون شامل حال شهردار تهران نیز
میش��ود و وی تنها میتواند با حکم رهبر انقالب
همچنان به کارش ادامه دهد .موسوی در اظهاراتی
گفت :افش��انی مش��مول قانون من��ع بهکارگیری
بازنشستگان میش��ود .وی افزود :در زمان انتخاب
ش��هردار جدی��د در اردیبهش��تماه به دوس��تان
اصالحطلب ش��ورای ش��هر درباره انتخ��اب مدیر
بازنشس��ته هش��دار داده بودند .وی عنوان کرد :در

استفساریه از سوی مجلس شامل قوانین
و مصوباتی است که شبهاتی پیرامون آن
ایجاد ش�ده است بنابراین افشانی برای
اطمین�ان از ادام�ه کار خ�ود دس�ت به
دامن تفسیر و نظر نهایی مجلس درباره
سرنوش�ت خود ش�ده که این موضوع
گویای وجود احتمال زیاد رفتن وی است

مدیرکل نوسازی مدارس تهران خبر داد

وجود  ۵۰۰مدرسه باالی  ۵۰سال ساخت
پایتخت گ�روه اجتماع�ی :مدی��رکل
نوس��ازی ،توس��عه و تجهی��ز
مدارس استان تهران از افتتاح  ۴۴مدرسه با۴۵۰
کالس درس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
خبر داد .علی ش��هری درباره پروژههای تحویلی
جدی��د اس��تان در مهرماه
و همزم��ان ب��ا بازگش��ایی
مدارس در س��ال تحصیلی
جدی��د ب��ه ایس��نا اظه��ار
داش��ت ۴۴ :پروژه با حدود
 ۴۵۰کالس درس برای اول
مهرماه آماده تحویل میشود .وی افزود :دوسوم
این مدارس توسط خیران ساخته شده که نکته
حائز اهمیتی است.
مدیرکل نوس��ازی ،توس��عه و تجهی��ز مدارس
اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه ح��دود  ۶۰درصد
مدارس جدید از جمله مدارس نیازمند تخریب
و بازس��ازی بودند که کار آنها تا مهرماه به اتمام
میرسد ،عنوان کرد ۵۰۰ :مدرسه با عمر بیش از
نظام وظیفه گ�روه اجتماع�ی :رئی��س اداره
سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای
مس��لح در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان
مجلس درباره طرح س��ربازی دختران ،با رد این
موضوع گفت :طرح این موضوع شبیه یک شوخی
اس��ت و س��تاد کل هیچ برنامهای برای سربازی
دختران ندارد.
سردار موسی کمالی در واکنش به مصاحبه طیبه
سیاوشی ،نماینده مردم تهران درباره طرح سربازی
دختران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با
رد این موضوع به تس��نیم اظهار داش��ت :در حال
حاض��ر به هیچوجه چنین طرح��ی وجود ندارد و
مطرح کردن س��ربازی دختران چیزی ش��بیه به
یک شوخی است .رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد
کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :در طرحی که
آقای ابوترابی به منظور اصالح مقررات سربازی ارائه
کرده نیز موضوع س��ربازی دختران مطرح نشده
است و چنین طرحی وجود ندارد .وی گفت :ستاد
کل نیروهای مس��لح نیز هیچگونه برنامهای برای
سربازی دختران نداشته و این اظهارات هیچ پایه
و اساسی ندارد .سردار کمالی با اشاره به طرح یکی
از نمایندگان مجلس درباره اصالح مقررات سربازی
نیز خاطرنش��ان کرد :در این طرح نیز که برخیها
آن را تحت عنوان سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب
بسیجی نامیدهاند قرار بود پیشنهادهایی مطرح و
برای اصالح مقررات سربازی در کمیتهای تخصصی

 ۵۰سال در تهران داریم .شهری افزود :در تهران
 2مشکل عمده داریم؛ نخست آنکه سرانه برخی
مناطق بشدت پایین و تراکم دانشآموز بشدت
باالس��ت .عالوه بر این با فرسودگی تعداد زیادی
از کالسهای درس در اس��تان مواجه هس��تیم.
امیدواریم دولت منابع الزم
برای نوس��ازی م��دارس را
افزای��ش ده��د و مجل��س
ش��ورای اس�لامی بودج��ه
تخریب و بازسازی را که در
برنامههای توس��عهای دیده
ش��ده است تقویت کند و در اختیار ما بگذارد تا
بتوانیم مدارس فرس��وده را بازسازی کنیم .وی
گفت :بس��یاری از خیران هم وارد کار شدهاند و
به ساخت مدارس فرسوده دوباره کمک میکنند.
شهرداری هم میتواند با در اختیار گذاشتن زمین
به ما کمک کن��د ،زیرا زمینهای برخی مناطق
اغلب کوچک و زیر یک هزار متر اس��ت و برای
فضای آموزشی مطلوب نیست.

همان زمان به اعضای شورای
شهر اعالم شده بود قانون منع
بهکارگیری بازنشس��تگان در
مجلس در حال اصالح است.

■■قان�ون جدی�د ش�امل
شهردار میشود

ب��ه ه��ر ح��ال ،آنچ��ه در
روزه��ای گذش��ته درب��اره
سرنوش��ت ش��هردار ته��ران
در جریان اس��ت بدون ش��ک از روی بیمباالتی یا
بیتوجهی اعضای ش��ورای ش��هر نسبت به قانون
بازنشس��تگان رقم خورده اس��ت .پس از تصویب
اصالحیه قانون «منع بهکارگیری بازنشس��تگان»،
نزدی��ک ب��ه  50مدیر از ش��هرداری ته��ران باید
خداحافظی کنند و احتمال خروج زودهنگام افشانی
نیز زیاد اس��ت .برخی از اعضای شورای شهر اصرار
دارند شهردار تهران همتراز وزرا است و قانون شامل
وی نمیشود ولی عدهای معتقدند در اصالح قانون

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس انتقاد کرد

نبود مدیریت یکپارچه شهری برای مبارزه با اعتیاد
بهارستان گروه اجتماعی :عضو کمیسیون
اجتماع��ی مجلس با اش��اره به
رها ش��دن  ۴ه��زار معتاد مبتال ب��ه بیماریهای
خطرناک در س��طح ش��هر ته��ران ،گف��ت :نبود
مدیریت یکپارچه ش��هری دلیل اصلی شکس��ت
طرحه��ای مبارزه ب��ا اعتیاد
اس��ت .رضا شیرانخراسانی
درباره پذیرفته نش��دن بیش
از  4ه��زار معت��اد مبت�لا به
ای��دز و بیماریه��ای عفونی
توس��ط بهزیس��تی و وزارت
بهداش��ت و رها بودن آنها در سطح شهر تهران ،به
خانه ملت گفت :مشکل ما این است که مدیریت
یکپارچه شهری را اعمال نمیکنیم .در همه جای
دنیا برای اداره ش��هرها مدیریت یکپارچه شهری
را اعمال کردهاند ،یعنی هر آنچه در ش��هر اس��ت
در حوزه وظایف ش��هرداریها تعریف شده است.
شیرانخراسانی گفت :در مدیریت یکپارچه شهری
حتی پلیس شهرها نیز زیر نظر شهرداری است و در

واکنش رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به اظهارات نماینده تهران:

«سربازی دختران» پایه و اساسی ندارد

تعویق خدمت وظیفه عمومی برای ورزشکاران حرفهای و قهرمانی

با حضور کارشناسان و نمایندگان ستادکل نیروهای
مسلح بررسی شود ولی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده
و این کمیته تشکیل نشده است.

■■تعویق در زمان اعزام ملیپوشان

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح همچنین گفت :خدمت وظیفه ورزشکاران
حرف��های و قهرمان��ان ملی در  ۳رش��ته فوتبال،
والیبال و بسکتبال در سطح ملی حداکثر تا سن
 ۳۰س��الگی و در سطح لیگ برتر حداکثر تا ۲۸
سالگی به تعویق افتاد .سردار موسی کمالی با اشاره

جدید این موضوع دیگر مطرح نیست.
با توجه به ش��بهاتی که درباره ادامه
کار افش��انی وجود دارد ،وی بتازگی
اع�لام کرده در ص��ورت تایید قانون
من��ع بهکارگیری بازنشس��تگان در
شورای نگهبان از مجلس برای ادامه
کارش استفس��اریه خواهد خواست.
وی در جلس��ه س��تاد بحران در روز
یکشنبه  14مرداد گفته است« :هنوز
این قانون به تایید ش��ورای نگهبان
نرسیده است و در صورت ابالغ اجرای
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط
به دریاف��ت استفس��اریه از مجلس
میدان��د» .ای��ن در حالی اس��ت که
افشانی در نخستینکنفرانس خبری
خود اعالم کرده بود این قانون شامل
حال وی نمیشود اما تحوالت  2هفته
گذش��ته باعث شده ش��هردار تهران
نسبت به ادامه کار خود در شهرداری
دچار تردید ش��ود و در حال حاضر از استفس��اریه
مجلس سخن بگوید.
استفساریه یا رفع ابهام از سوی مجلس شامل
قوانین و مصوباتی است که شبهاتی پیرامون آن
ایجاد شده است .افشانی برای اطمینان از ادامه کار
خود دست به دامن تفسیر و نظر نهایی مجلس
درباره سرنوشت خود شده که این موضوع گویای
وجود احتمال زیاد رفتن افشانی از شهرداری در
صورت اصرار مجلس بر اجرای بدون هیچ قید و
شرط قانون منع بهکارگیری بازنشستگان است.
رفتن احتمالی افش��انی از شهرداری تهران تنها
پس از نزدیک به  3ماه میتواند ش��وک دیگری
برای پایتخت باش��د؛ پایتختی که در عرض تنها
یکس��ال 2 ،ش��هردار و یک سرپرست را تجربه
خواهد کرد و در صورت کنارهگیری افشانی ،شاید
رکورد شورای شهر اول در انتخاب شهردار یعنی
حضور  3ش��هردار در کمتر از  4سال را در آینده
نزدیک بزند!

به تصمیم جدید اتخاذ شده درباره خدمت وظیفه
ورزشکاران حرفهای و قهرمانان ملی اظهار داشت:
با توجه به اینکه ورزشکاران حرفهای که در سطح
قهرمانی فعالیت دارند مدت زمان معینی قادر به
فعالیت حرفهای در رشتههای ورزشی هستند و در
این مدت باید به صورت پیوسته فعالیت حرفهای
خود را دنبال کنند ،تصمیم��ات جدیدی درباره
زمان اعزام به خدمت ورزشکاران ملی و حرفهای
گرفته شد .کمالی با بیان اینکه همچنین برخی
تیمهای ورزشی و فدراسیونها نیز برای خروج از

اینگونه موارد طبق برنامه شهرداری عمل میکند؛
چون در ش��هرهایمان مدیریت یکپارچه شهری
نداریم و همه چیز به صورت جزیرهای اداره میشود،
مسؤولیت یک کار به سازمانهای گوناگون سپرده
میش��ود .وی افزود :درباره بحث مبارزه با اعتیاد،
س��تاد مبارزه با م��واد مخدر
متش��کل از  16وزارتخان��ه
و ارگان اس��ت ک��ه هر کدام
طبق تش��خیص و امکاناتی
ک��ه در اختیار دارند نس��بت
به موضوع اعتی��اد و معتادان
عمل میکنند .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
درباره نظ��ارت مجلس بر عملکرد دس��تگاههای
متولی مبارزه با مواد مخدر ،گفت :ما باید مش��کل
را اساس��ی حل کنیم ،دس��تگاهها وظایفشان را
انجام نمیدهند ،چرا که اگر انجام میدادند  4هزار
معتاد مبتال به بیماریهای خطرناک در شهر رها
نمیشدند .ما تا قانون مدیریت یکپارچه را راهاندازی
نکنیم این مشکالت حل نمیشود.
کش��ور این قهرمانان که در قالب تیمهای امید و
بزرگسال مشغول به خدمت بودند با مشکل مواجه
هستند ،گفت :با توجه به جمیع جهات از یک سال
پیش طرحی برای حل این دغدغهها در نظر گرفته
ش��د و بر اساسآن مقرر ش��د با قهرمانان ملی و
ورزش��کاران حرفهای همچون افرادی که در حال
تحصیل هستند برخورد شود و از این رو خدمت
وظیفه ورزشکاران حرفهای و قهرمانان ملی در 3
رش��ته فوتبال ،والیبال و بسکتبال در سطح ملی
حداکثر تا س��ن  30سالگی و در سطح لیگ برتر
حداکث��ر تا  28س��الگی به تعویق افت��اد .رئیس
اداره انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت :این
طرح به صورت آزمایشی به اجرا درمیآید و پس
از ارزیاب��ی نتایج آن و در صورت مثبت بودن این
نتایج ،استمرار یافته و سایر رشتههای ورزشی را
نیز شامل میشود.
کمالی گفت :بر اساس این دستورالعمل اگر هر
یک از ورزشکاران حرفهای و قهرمانان ملی تا پیش
از موعد در نظر گرفته شده از تیمملی حذف شوند
یا در باش��گاههای لیگ برتر کشور حضور نداشته
باشند  6ماه فرصت خواهند داشت نسبت به اعزام
به خدمت سربازی اقدام کنند .رئیس اداره انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد:
دستورالعمل مربوط ابالغ شده و تمام ورزشکاران
حرفهای و قهرمانان ملی در این  3رش��ته قادر به
بهرهمندی از آن خواهند بود.

رئیس کمیس��یون حملونق��ل و ترافیک
شورای شهر تهران گفت :معاونت حملونقل و
ترافیک در اجرای مصوبه پارکهای حاشیهای
قص��ور ک��رده و تاکنون خس��ارتهای زیادی
به ش��هر و ش��هروندان وارد شده است .محمد
علیخانی درباره ساماندهی پارکهای حاشیهای
و نصب پارکومترها در ش��هر تهران به فارس
اظهار داشت :متاسفانه در این زمینه کمکاری
شدیدی شد و مصوبه ش��ورا اجرا نشده است.
وی اف��زود :در قانون بودج��ه درآمدی از پارک
حاشیهای پیشبینی ش��ده که تا االن محقق
نش��ده اس��ت .رئیس کمیس��یون حملونقل
و ترافیک ش��ورای ش��هر تهران اف��زود :حوزه
حملونقل و ترافیک در این زمینه قصور کرده
است و ما تذکر دادهایم و مکاتباتی نیز چند بار
با ش��هردار در این باره داش��تهایم و در صحن
ش��ورا نیز بارها به این موضوع اش��اره کردهام.
علیخانی افزود :این مصوبه تا االن اجرا نش��ده
و خسارتهای زیادی به شهر و شهروندان وارد
شده اس��ت .وی در پاس��خ به پرسش دیگری
مبن��ی بر اینکه بس��یاری از عالئم راهنمایی و
رانندگی زیر پوشش فضای سبز رفتهاند ،گفت:
معاونتهای ترافیک مناطق به طور مستمر باید
وضعیت عالئم راهنمایی و رانندگی را کنترل و
پایش و اشکاالت را برطرف کنند.

مصدومیت  7نفر
به دلیل سقوط پله برقی مترو

مدی��ر روابط عمومی ش��رکت بهرهبرداری
مت��روی تهران و حومه درب��اره نقص فنی پله
برقی ایستگاه متروی میرداماد توضیحاتی ارائه
کرد .محس��ن محمدیان ،مدیر روابط عمومی
و امور بینالملل ش��رکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه با اش��اره به نقص فنی پله برقی
ایستگاه متروی میرداماد اظهار داشت :این پله
برقی دچار نقص فنی شده بود که در پی آن 7
نفر از شهروندان دچار حادثه شدند .وی تصریح
کرد :در ادامه و با حضور عوامل اورژانس  3نفر
از ش��هروندان به صورت سرپایی مداوا و  4نفر
نیز از طریق اورژانس منتقل شدند .محمدیان با
بیان اینکه یکی از پل ه برقیهای ایستگاه متروی
میرداماد هنگام سوار شدن مسافران به سمت
پایین برگشت خورده است ،گفت :پس از این
حادثه سریعا مدیران مربوط به محل رسیده و
اقدامات الزم را انجام دادند .وی گفت :در حال
حاضر این نقص فنی برطرف شده ،ضمن اینکه
هیچ یک از شهروندان در این حادثه جان خود
را از دست ندادهاند .محمدیان با تاکید بر اینکه
همه مسافران زمانی که وارد ایستگاههای مترو
میش��وند بیمه هس��تند ،گفت :در این زمینه
هیچ نگرانیای وجود ندارد و هماکنون نیز ارائه
خدمات به شهروندان در شرایط عادی قرار دارد.

احتمال رفتن مقیمی
از استانداری تهران

نام مقیمی و سرپرس��ت معاونت سیاسی-
اجتماع��ی اس��تانداری ته��ران در فهرس��ت
بازنشستهها قرار دارد و بزودی شاهد خداحافظی
آنه��ا از اس��تانداری خواهیم بود .ب��ه گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،ب��ه دنبال تصویب
طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشس��تگان در
دستگاههای اجرایی ،تمام ارگانها و دستگاهها
بعد از تایید ش��ورای نگهبان الزماالجرا خواهد
شد .بر همین اساس استانداری تهران نیز مانند
هر دس��تگاه دیگری موظف ب��ه اجرای طرح
ممنوعیت بهکارگیری بازنشس��تگان است که
محمدحسین مقیمی ،اس��تاندار تهران نیز در
لیست بازنشس��تگان قرار دارد .گفتنی است،
عالوه بر اس��تاندار تهران ،شکراهلل حسنبیگی
که چندی پیش به عنوان سرپرس��ت معاونت
سیاسی -اجتماعی استانداری تهران منصوب
ش��ده بود ،جزو بازنشس��تگان است و احتماال
بزودی ش��اهد خداحافظی او نیز از استانداری
خواهیم بود.

