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اجتماعي

وطن امروز شماره 2780

مترو

پنجشنبه  10مرداد 1398

سخنگوی نیروی انتظامی تشریح کرد

جزئیات فعالیت پلیس امنیت اقتصادی

راهاندازی ایستگاههای
خط  ۷مترو تا پایان 98

مدیرعامل ش��رکت راهآهن شهری تهران و
حومه (مترو) از تکمیل و بهرهبرداری  2ایستگاه
متروی خط  ۷تا پایان مردادماه جاری خبر داد
و گفت :بخش شرقی خط  ۷در مردادماه افتتاح
میشود و تا پایان س��ال جاری  ۱۰ایستگاه به
طول  ۲۲کیلومتر وارد مدار مترو خواهد ش��د.
به گزارش ایس��نا ،علی ام��ام از ورود  4رام قطار
جدی��د به خطوط متروی پایتخ��ت خبر داد و
گفت :همزمان با افتتاح بخش ش��رقی خط ،۷
 4رام قطار وارد این خط خواهد شد .وی گفت:
همچنین در آینده بخش شمالی و میانی خط ۶
حدفاصل ایستگاه میدان ولیعصر(عج) تا ایستگاه
سولقان مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،البته اگر
مبلغ بیشتری به حساب مترو واریز شود تعداد
ایستگاهها هم افزایش پیدا خواهد کرد .وی افزود:
به طور کلی ،در س��ال جاری  ۱۰ایستگاه مترو
فعالی��ت خود را آغاز میکنن��د؛ از این تعداد2 ،
ایستگاه در مردادماه سال جاری افتتاح خواهند
ش��د و درباره  ۸ایستگاه دیگر امیدواریم به طور
متوسط ماهی یک ایستگاه به بهرهبرداری برسد.

گروه اجتماعی :سخنگوی ناجا گفت:
پلیس امنیت اقتصادی در حوزه قاچاق
طی  4ماه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ۱۵۸درصد افزایش کشفیات
داشته است .س��ردار احمد نوریان در
نشس��ت خبری که صبح دی��روز در
معاون��ت اجتماعی نی��روی انتظامی
جمهوری اس�لامی ایران برگزار شد،
با توجه به اهمیت تش��کیل «پلیس
امنی��ت اقتص��ادی» اظهار ک��رد :در
راس��تای تحقق فرامین رهبر معظم
انقالب در سال رونق تولید و رهنمود
ایشان مبنی بر تامین امنیت که الزمه
تح��رک و رونق اقتصادی اس��ت و بنا
بر اقتضائات جامعه و ش��رایط جنگ
اقتصادی و پیچیده ش��دن س��ازمان
ج��رم و مجرمان اقتص��ادی ،با هدف
پیشبین��ی و پیش��گیری و مقابله با
جرائ��م اقتصادی و کم��ک به تامین
سالمت ساختارهای اقتصادی کشور
با تدبیر فرماندهی ناجا این پلیس از17فروردین98
تشکیل شد .سردار نوریان تصریح کرد :عمال بخشی
از کارآگاهان زب��ده و مجرب پلیس در مجموعهای
تح��ت عنوان پلیس امنیت اقتصادی س��ازماندهی
شدهاند .س��خنگوی ناجا با اشاره به جرائمی که در
اولویت رسیدگی این پلیس قرار دارد ،گفت :قاچاق
کاال و ارز ،جرائ��م پولی و بانکی ،جرائم حوزه بورس،
جرائم مالیاتی ،جرائم پولشویی ،تسهیالت غیرمجاز
بانکی و زمینخواری از مواردی است که در اولویت
رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد .وی افزود:
ظرف  ۴ماه گذش��ته این پلیس توانسته با تعامل و
همکاری مراجع قضایی و س��ازمانهای اطالعاتی و
امنیتی و دس��تگاهها و وزارتخانههای دولتی نقش
قابل توجهی در پیشگیری و مقابله با مفاسد و جرائم
اقتصادی داشته باشد .سردار نوریان اظهار کرد :پلیس
امنیت اقتصادی در حوزه قاچاق طی  4ماه نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۱۵۸درصد افزایش کشف
داشته و با تمرکز بر مبارزه با سازمانها و شبکههای
قاچاق این کشفیات به دست آمده است .سخنگوی
ناجا ادامه داد :به طور مثال در حوزه دارو و تجهیزات

ارشاد بدحجابان در متروی تهران

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حوم��ه از آغاز ارش��اد بدحجابان در مترو خبر
داد و گفت :با این طرح وضعیت حجاب در مترو
بهبود پیدا میکند .فرنوش نوبخت در گفتوگو با
فارس ،درباره درخواست برخورد قاطعانه ماموران
مترو ب��ا بدحجاب��ی و بیحجاب��ی و همچنین
ناهنجاریهای اخالقی اظهار داش��ت :همکاران
ما در این زمینه برنامهریزیه��ای الزم را انجام
دادند و ارش��اد بدحجابان و بیحجابان در مترو
انجام میشود .وی با اشاره به اینکه رعایت حجاب
اسالمی در مترو الزامی بوده و ارتباطی به واگن
یا ایستگاه ندارد ،افزود :اطالعیهای در این زمینه
تهیه ک��رده و رهنموده��ای الزم درباره حجاب
اسالمی را در همه خطوط و واگنهای مترو انجام
میدهیم .وی تصریح ک��رد :در آیندهای نزدیک
ش��اهد بهتر شدن روند حجاب در مترو خواهیم
بود که البته فعالیت ماموران مترو ارشادی است و
در راستای همکاری با پلیس انجام میگیرد .وی
تصریح کرد :باید توجه داشت شرایط در زیرزمین
با روی زمین کمی متفاوت اس��ت و ما آهسته و
پیوسته در این زمینه گامهای الزم را برداشتهایم.

پزش��کی با توجه به اهمیت آن بر سالمت جامعه و
اینکه بخش زیادی از ارز کشور صرف دارو و مداوای
بیماران میشود ،اهمیت پلیس امنیت اقتصادی در
این حوزه زیاد اس��ت .وی گفت :طی این  ۴ماه ۸۹
میلیون قلم داروی قاچاق کش��ف و تشکیل پرونده
ش��ده اس��ت و متهمان به مراج��ع قضایی معرفی
ش��دهاند .در حوزه دام حدودا  ۴۴هزار و  ۵۰۰راس
دام قاچاق ثبت و ضبط ش��ده که نس��بت به مدت
مشابه س��ال گذش��ته  ۱۴درصد افزایش کشف را
نشان میدهد .با اجرای طرح مبارزه با احتکار اقالم و
کاالهای اساسی مثل مواد خوراکی گندم ،آرد ،شکر و
برنج مقادیر قابل توجهی از این اموال کشف و جهت
س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصالح شد.
سخنگوی ناجا گفت :کشف بیش از  ۳۲میلیون لیتر
سوخت قاچاق که بیشترین کشفیات مربوط به شرق
کشور ،استانهای ساحلی و جنوب کشور بوده است،
از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در این  4ماه
است .از دیگر اقدامات انجام شده توسط این پلیس
جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شناسایی متخلفان
کالن مالیاتی با رقمی بیش از  3هزار میلیارد تومان

بوده است .س��ردار نوریان بیان کرد :همچنین این
پلیس در برخورد با زمینخواری بیش از  ۴۰۰هکتار
از اراض��ی دولتی و منابع مل��ی را توقیف کرده و به
بیتالمال بازگشت داده است .کمک به بانک مرکزی
در راستای کنترل بازار ارز به صورت هدفمند یا کار
اطالعاتی درباره برخورد با افرادی که در بحث خرید و
فروش غیرقانونی ارز فعالیت داشتند از دیگر اقدامات
موثر کنترلی انجام شده اس��ت .وی افزود :مقابله با
پولشویی ،س��ایتهای قمار و شرطبندی در فضای
مجازی که باعث اخالل در بازار ارز ،خودرو ،س��که،
طال و ...میش��ود از اقدامات انجام شده با همکاری
پلیس فتا بوده است .پلیس فتا از ابتدای سال تاکنون
با رصد پیشدستانه  ۶۸۸سایت حدود  ۳۴۴پرونده
قضایی علیه مجرمان و گردانندگان این س��ایتها
تش��کیل داده و تاکنون مبلغ  ۸میلیارد تومان از آن
پولها توقیف شده است .اخیرا نیز با هماهنگیهای
انجام ش��ده در مبادی رس��می ورود و خروج کاال،
پلیس امنیت اقتصادی مستقر ش��ده است .سردار
احمد نوریان گفت :عالوه بر همکاریهای پلیس با
دولت در حوزههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد

برادر میترا استاد:

رضایت ما از نجفی کذب محض است

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه اعالم کرد:

افزایش  ۵۰درصدی ترانزیت غیر نفتی در بندر لنگه
ترابری ایمن  ۹۰۰۰مسافر دریایی در مسیرهای بین المللی
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش  ۵۰درصدی ترانزیت
غیر نفتی و ثبت رشد  ۶درصدی سفرهای دریایی در مسیرهای
بین المللی و همچنین کســب جایگاه نخست ترابری خودرو در
پایتخت ترانزیت خودروی کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی
اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه« ،قاسم عسکری نسب» با ارائه
گزارشی از عملکرد ســه ماهه بنادر غرب هرمزگان در سال ۹۸
اظهار داشــت :از آغاز امسال تا ابتدای تیر ماه جاری ،در مجموع
۲میلیون و  ۵۴هزار و  ۹۰۹تن کاالی نفتی و غیر نفتی در این بنادر
تخلیه و بارگیری شده است .
وی افزود :از این میــزان ۴۵۳ ،هزار و  ۷۹۹تن
مربوط به کاالهای غیر نفتی با رشد  ۲درصدی
و یک میلیون و  ۶۰۱هزار و  ۱۱۰تن به فرآورده
های نفتی اختصاص دارد.
صادرات غیرنفتی به  ۲۰۰هزار تن رسید
مدیر بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به صادرات
 ۱۹۸هــزار و  ۲۰۰تن کاالی غیر نفتی در بنادر
غــرب هرمزگان گفــت :از این میــزان ،حجم
صادرات محصوالت کشاورزی ،دامی و احشام در
بندرلنگه به رقم  ۵۳هزار و  ۹۸۷تن رســید که
رشد  ۱۳درصدی داشته است.
افزایش  ۵۰درصدی ترانزیت غیرنفتی
عسکری نســب اظهار کرد :طی دوره زمانی یاد
شده ،حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی (که عمده
آن خودرو بوده اســت) بــه  ۹۹هزار و  ۷۳۹تن

رسید که نشانگر رشد  ۵۰درصدی در همسنجی
با مدت مشابه سال پیش از آن است.
رشد  ۵۰درصدی ترانزیت خودرو
وی ضمن اشــاره به جابجایی  ۴۹هــزار و ۶۴
دســتگاه خودروی ترانزیتی طی ســه ماه سال
جاری ،از رشد  ۵۰درصدی این بخش از فعالیت
های بندری خبر داد.
واردات غیرنفتی  ۳۲درصد کاهش یافت
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه حجم واردات
غیرنفتی دربنادر غرب استان هرمزگان آن را ۱۳
هزار و  ۷۷۲تن اعالم کرد و افزود :این رقم نسبت
مدت مشابه سال گذشــته کاهش  ۳۲درصدی
داشته است.
کابوتاژ نفتی در فصل بهار رونق گرفت
وی در بخش دیگری از اظهاراتش حجم صادرات

فرآورده های نفتی را  ۷۰۱هزار و  ۷۶۱تن اعالم
کرد و گفت :طی این مدت ۸۹۹ ،هزار و  ۳۴۲تن
از این گونه محموله های تجاری ،به صورت رویه
کابوتاژ(حمل و نقل ساحلی) جابجا شد که رشد
 ۳۷درصدی داشته است.
تردد بیش از  ۱۳۰۰۰فروند شناور
این مقام مســؤول گفت :از مجموع  ۱۳و ۳۶۶
فروند شناوری که طی فصل بهار امسال به بنادر
غرب هرمزگان تردد داشــته است ۳۴۳ ،فروند،
بــاالی هزار تن و  ۸هــزار و  ۳۱۳فروند نیز زیر
هزار تن وزن داشته است.
عســکری نســب در پایان خاطرنشــان کرد :طی
ســه ماه نخست امســال  ۹هزار و  ۳۷۲مسافر با
رشــد  ۶درصدی در مسیرهای دریایی بین المللی
بین بندرلنگه و امارات متحده عربی ترابری شدند.

امنیت ،معاونت اجتماعی با عضویت در
ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور ،مسؤولیت کارگروه رصد و پایش
اقتصادی را به عهده دارد و با همکاری
دستگاههای عضو کارگروه ،نسبت به
رصد تخصصی این حوزه اقدام میکند.
س��خنگوی ناجا با اشاره به محورهای
رصد ای��ن کارگروه اظهار داش��ت۵ :
محور اصلی از دید ما رصد میش��ود
که عبارتند از :موضوع تحریم ،پیامدها
و راهکاره��ا ،موضعگیریه��ا و اظهار
نظرهای داخلی ،موضعگیری مقامات
و مسؤوالن رسمی خارجی ،عملیات
روانی جریان ض��د انقالب و معاند در
شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی
و ش��ایعات در جهت اختالفافکنی و
موضوع گرانی و تأثیر آن بر معیش��ت
م��ردم .وی اف��زود :در طول این مدت
اخبار ،تحلیلها و یافتههای کارگروه
به طور مس��تمر در اختیار دبیرخانه
این س��تاد جهت اقدامات تخصصی و پیشگیرانه و
مقابلهای توس��ط کارگروهها و دستگاههای مرتبط
قرار میگیرد .س��ردار نوریان یادآور شد :امروز که به
واسطه تحریمها و فشارهای تحمیل شده به نظام از
سوی استکبار جهانی ،دشمن درصدد است از طریق
جنگ اقتصادی و در کنار آن با هجمه رس��انهای و
عملی��ات روانی به گونهای به زعم باطل خود ،مردم
و نظام را وادار به پذیرش خواس��تههای نامشروع و
ظالمانه خود کند ،امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی
از اصلیترین ابعاد امنیت ملی اس��ت که وظیفه آن
بر دوش پلیس امنیت ملی اس��ت .سخنگوی ناجا
تصریح کرد :در چنین شرایطی عدهای فرصتطلب
به طمع افتاده و به دنبال منافع خود و سودجوییاند
و عم�لا در زمی��ن دش��من ب��ازی میکنن��د .وی
گفت :در کنار همه دس��تگاهها و سازمانها ،مبارزه
بیامان و ش��بانهروزی و مجاهدان��ه خود را تا قطع
دست مفس��دان و رانتخواران اقتصادی ،همچنین
سالمسازی اقتصادی کشور و حاکم شدن آرامش و
ثب��ات در بازار داخلی و کم��ک به رونق تولید ادامه
خواهیم داد.

محکمه برادر میترا اس��تاد گف��ت :ادعای
وکیل معزول نجفی درباره اعالم
رضایت ما ،کذب محض اس��ت .به گزارش تسنیم،
علیزادهطباطبایی وکیل معزول نجفی شهردار اسبق
تهران ،در ویدئویی که در شبکههای مجازی پخش
ش��ده ،مدعی ش��ده است یک
خبر خوب دارد و آن این اس��ت
که خانواده مرحوم میترا استاد
رضایت خ��ود از قصاص نجفی
را اعالم کردهاند .مس��عود استاد
در گفتوگو با تس��نیم ،ضمن
تکذیب این ادعا گفت :کذب محض اس��ت .این آقا
از روز اول به دنبال دش��منی با ما بود .او به خاطر
انتشار برخی اخبار از پرونده عزل شد .عزل شدن از
این پرونده برای علیزادهطباطبایی خیلی گران تمام
شد و به همین دلیل سعی میکند خودش را بزرگ
نشان دهد و اینگونه اظهارنظر میکند .به گزارش
ثبت احوال

علل فوت تهرانیها چیست؟

بیماریه��ای قلبی و عروق��ی و بیماریهای
دس��تگاه تنفس��ی از دالیل اصلی م��رگو میر
تهرانیه��ا در به��ار  ۹۸بود .به گزارش ایس��نا،
ثبتاحوال اس��تان تهران در گزارش��ی از  3ماه
نخس��ت  ۹۸اعالم کرد :در بهار امسال  ۱۴هزار
و  ۱۲نفر در استان تهران به دالیل مختلف فوت
کردند که آمار دقیق آن به تفکیک در فروردین
 ۴۴۴۵نفر ،در اردیبهشت  ۴۹۲۶و خرداد ۴۶۴۱
بوده است .بیشترین عامل مرگ و میر در استان
تهران بیماریهای قلبی و عروقی با سهم حدود
 ۴۳درصد در ماههای مختلف با اندکی کاهش یا
افزایش و بیماریهای دستگاه تنفسی با حدود
 ۱۴درصد در ماههای مختلف با اندکی کاهش و
افزایش همراه بود .در جایگاه س��وم و چهارم این
رتبهبندی ،بیماریهای عفونی و انگلی و سرطان
و تومورها با س��هم درصدی حدود  ۱۰درصد با
اندکی کاهش و افزایش در ماههای مختلف قرار
گرفتهاند .در این گ��زارش عوامل دیگری مانند
ح��وادث غیرعمد ،بیم��اری دس��تگاه ادراری و
تناسلی ،ناهنجاریهای مادرزادی ،بیماریهای
دوران حول تولد ،بیماریهای خونساز و دستگاه
ایمن��ی ،بیماریهای غدد ،تغذی��ه و متابولیک،
بیماریهای روانی و اختالل رفتاری ،بیماریهای
سیس��تم عصبی ،بیماریهای دستگاه گوارش،
بیماریهای اسکلتی و عضالنی و عالیم و حاال بد
از دالیل مرگومیر تهرانیها بوده است.

تسنیم ،محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد میترا
اس��تاد با حکم دادگاه کیفری یک استان تهران به
قصاص محکوم شد.

■■حکم قصاص نجفی به وکالی اولیای دم ابالغ شد

همچنین وکیل اولیای دم میترا اس��تاد گفت:
حکم قص��اص نجف��ی روز
سهش��نبه اعالم و دیروز به
صورت رس��می ب��ه ما ابالغ
ش��د .محم��ود حاجلوئی در
گفتوگو با فارس گفت :رأی
دادگاه برای اتهام ش��هردار
اس��بق تهران صادر شده است .این حکم که قتل
عمد بودن بر آن محرز شده و رأی به قصاص داده
ش��ده است به صورت رس��می از شعبه دادگاه به
ما ابالغ ش��د .وکیل اولیای دم میترا استاد گفت:
درب��اره موضوع رضایت و بخش��ش هنوز تصمیم
جدیدی گرفته نشده است.
ازدواج

 ۱۳میلیون جوان در انتظار ازدواج

نماینده ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی در
شورای اجتماعی زنان گفت :متاسفانه بر اساس
آم��ار ثبت اح��وال در حال حاضر بی��ش از ۱۳
میلیون نفر در سن و انتظار ازدواج قرار دارند که
نش��اندهنده بیتوجهی به اجرای سیاستهای
ابالغی رهبری است .به گزارش ایسنا ،دکتر مریم
خزعلی گفت :این ش��ورا موظف اس��ت بر ایجاد
نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق
و آس��ان برای همه افرادی که در شرایط ازدواج
هستند و همچنین نفی تجرد تالش کند .به گفته
شوپرورش و آموزش عالی برای کاهش
وی ،آموز 
سن ازدواج برنامه آموزش��ی نداشتهاند و وزارت
ورزش و جوانان در بحث تس��هیالت به درستی
عمل نکرده است؛ در حالی که در مجلس اعتبار
و اختیارات الزم به این نهادها داده ش��ده است.
وی ادامه داد :متاسفانه بر اساس آمار ثبت احوال،
در حال حاضر بیش از  ۱۳میلیون نفر در سن و
انتظ��ار ازدواج قرار دارند .تعداد دختران بین ۱۵
تا  ۳۰س��ال و پسران بین  ۲۰تا  ۳۵سال که در
سن ازدواج هستند ،حدود  ۹میلیون و  ۷۶۹هزار
است .همچنین در س��نین بین  ۳۰تا  ۵۰برای
زنان و  ۳۵تا  ۵۵برای مردان ،یک میلیون و ۷۱۰
هزار نفر در انتظار ازدواج هستند.گفتنی است بنا
بر آمارهای موجود سیر ازدواج در سالهای اخیر
کاهش پیدا کرده و کارشناسان نسبت به ترویج
خانوادههای تکنفره هشدار دادهاند.

سالمت

انتقال تکنولوژی تولید
صافی دیالیز به کشور

مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت گفت:
در کش��ور ما س��االنه حدود  ۶میلیون نیاز به
صاف��ی دیالیز و همودیالیز وج��ود دارد که ۲
تا  ۳میلی��ون آن از خارج تامین میش��ود .با
انتقال کامل تکنولوژی ساخت و تولید صافی
همودیالیز از ش��رکت سوییسی به ایران ،بین
 ۳۰تا  ۳۵درصد نیاز بازار ایران به این محصول
تامی��ن میش��ود .طاهر موهبتی در مراس��م
امض��ای تفاهمنامه انتقال کام��ل تکنولوژی
س��اخت و تولید صافی همودیالیز از شرکت
دیاالیف سوییس به شرکت فارماشیمی ،گفت:
با امضای تفاهمنامه و عقد قرارداد انتقال کامل
تکنولوژی ساخت و تولید صافی همودیالیز از
شرکت سوییسی به ایران ،از خروج  ۱۰میلیون
یورو ارز از کشور جلوگیری میشود .وی گفت:
همه خطوط ش��رکت فارماشیمی از سازمان
غذا و دارو  GMPگرفته اس��ت ،البته باید به
پتانسیل فنی موجود در کشور نیز تکیه داشته
باشیم.

کارتخوان در مطب پزشکان
اجباری شد

بر اساس توافق به عمل آمده بین سازمان
نظام پزشکی ،س��ازمان امور مالیاتی و سازمان
دامپزشکی ،استفاده از کارتخوان برای افرادی
که در حرفه پزش��کی و دامپزشکی مشغول به
فعالیت هستند ،الزامی شد .به گزارش فارس،
بر اس��اس تواف��ق به عمل آمده بین س��ازمان
نظام پزشکی ،س��ازمان امور مالیاتی و سازمان
دامپزشکی ،استفاده از کارتخوان برای افرادی
که در حرفه پزش��کی و دامپزش��کی مشغول
فعالیت هس��تند ،الزامی اعالم شد .محمدرضا
ظفرقندی ،رئیس کل سازمان نظام پزشکی با
عنوان این مطلب که جامعه پزشکی همواره از
قانون تبعیت کرده است ،گفت :با توافق سازمان
امور مالیاتی ،س��ازمان نظامپزشکی و سازمان
نظام دامپزش��کی ،از صاحبان حرف و مشاغل
پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی و دامپزشکی به
منظور ثبتنام در نظام سامانه فروش و استفاده
از پایان��ه ف��روش دعوت به عمل آمده اس��ت.
وی افزود :تمام افراد ش��اغل در حرفه پزشکی،
داروسازی ،پیراپزشکی و دامپزشکی ،باید تا ۲۳
مرداد  ۹۸نس��بت به تهیه دستگاه کارتخوان و
استفاده از آن اقدام کنند.
شهرداری

اجرای طرح مسکن استیجاری
در تهران

شهردار تهران با بیان اینکه رئیسجمهور در
جلسه هیأت دولت با پیشنهاد بنده درباره طرح
مسکن اس��تیجاری ارزانقیمت موافقت کرد،
گفت :ش��هرداری بهعنوان بزرگترین اجارهدار
در شهر ،بیشترین ابزار را در این زمینه در دست
دارد تا این طرح را بهصورت سریع اجرا کند .به
گزارش تسنیم ،پیروز حناچی در اینباره افزود:
در بس��یاری از کشورهای دنیا ،موضوع مسکن
اجتماعی یا مس��کن برای کمدرآمدها توسط
ش��هرداریها پیگیری میشود؛ در این راستا از
دولت خواستیم پشتیبانیهایی که در حوزههای
مختلف انجام میشود را به شهرداریها معطوف
کنیم .وی تصری��ح کرد :ش��هرداری بهعنوان
بزرگترین اجارهدار در ش��هر ،بیش��ترین ابزار
را در ای��ن زمینه در دس��ت دارد تا این طرح را
بهصورت سریع و کمهزینه اجرا کند .وی ادامه
داد :قرار ش��د این موضوع ب��ا محوریت وزارت
کش��ور دنبال ش��ود .حناچیخاطرنشان کرد:
اعتقاد بر این است قانون شهرداریها ظرفیت
انجام این کار را دارد.
شورا
رئیس شورای شهر تهران:

مردم خوششان نمیآید
چنین مراسمی بگیریم

رئیس شورای شهر تهران به مراسم جشن
تولد فرماندار ش��میرانات واکنش نش��ان داد و
گفت :مردم خوششان نمیآید در این شرایط
اقتصادی مسؤوالن چنین مراسمهایی بگیرند!
به گزارش تسنیم ،دیروز جلسه مشترک برخی
اعضای شورای اسالمی شهر تهران با سیاوش
ش��هریور ،فرمانداری شمیرانات برگزار شد .در
این جلس��ه رئیس آموزشوپرورش شهرستان
ش��میرانات برای فرمان��دار تولد گرفت که این
تولد مورد انتقاد محسن هاشمی ،رئیس شورای
شهر تهران قرار گرفت .هاشمی با انتقاد از اقدام
رئیس آموزشوپرورش شهرس��تان شمیرانات
گفت :توصیه اخالقی من این است که این کار
را نکنی��د و اگر هم میخواهید انجام دهید در
جلسه رسمی انجام ندهید! وی یادآور شد :مردم
مش��کالت زیادی دارند و هماکنون روی مردم
فشار است و مشکل را از ما مسؤوالن میدانند؛
درس��ته ما این مش��کالت را گردن استکبار و
صهیونیس��ت میاندازیم ولی مردم خوششان
نمیآید که به همدیگر هدیه بدهیم!»

