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اجتماعي

وطن امروز شماره 1706

آوای شهر

■■جای خالی کمکهای دولت به مترو

همچنین ش��هردار تهران در جریان مراس��م
افتتاح خط  3مترو با اش��اره ب��ه اینکه اعتبارات
مترو در کمیس��یون اقتصادی دولت مطرح شده
و تنها نیاز به تایی��د رئیسجمهور دارد ،گفت :با
تایی��د این موض��وع ،امکان افزای��ش جابهجایی
مس��افر مترو از حدود  3میلیون نف��ر در روز به
 10میلیون نفر تا  6ماه اول سال  96وجود دارد.
ک کیلومتر مترو
■■هزینه 230میلیاردی ساخت ی 

ساخت یک کیلومتر مترو بهقیمت فهرست
بهای س��ال ۲۳۰ ،۹۴میلیارد تومان هزینه دربر
دارد ،این در حالی اس��ت که تنه��ا ۱۰۹میلیارد
تومان آن از طرف دولت پرداخت شده است.
قالیب��اف با بی��ان این مطلب اظهار داش��ت:
ساخت یک کیلومتر مترو بهقیمت فهرست بهای
سال قبل  150میلیارد و با قیمت فهرست بهای
س��ال  230 ،94میلیارد تومان هزینه دربر دارد،
همچنینبودجهمصوبمجلسبرایمترویتهران
 275میلیارد تومان بوده اس��ت که 109میلیارد
تومان آن پرداخت شده اس��ت .این در شرایطی
است که ساخت یک کیلومتر مترو 150میلیارد
تومان هزینه داشته است.
■■درخواست شورای شهر تهران از روحانی

ای��ن در حالی اس��ت که جمع��ی از اعضای
شورای ش��هر تهران از روحانی درخواست کردند
که بودجه شهرداری تهران افزایش پیدا کند.
مهدی چمران ،رئیس ش��ورای شهر تهران با
توجه به حضور رئیسجمهور در مراس��م افتتاح
مترو پیش��نهاد داد از وی درخواست شود درباره
اعتبارات ساخت مترو و اتوبوس مبالغی بیشتری
را تخصی��ص دهن��د .وی افزود :امروزه تاکس��ی
هیبریدی و اتوبوس برقی نیاز ش��هر تهران است
و هرچقدر بودجه آنه��ا افزایش پیدا کند بودجه
درمان کاهش مییابد.

نبضجامعه

عملکرد مدیریت بحران در سیالب اخیر نمره مردودی گرفت

موج بیتدبیری در سیالب!

افتتاح طوالنیترین خط متروی
خاورمیانه در پایتخت

نيمه ش��مالی خ��ط  3متروی ته��ران روز
گذشته با حضور حسن روحانی رئیسجمهور و
محمدباقر قالیباف شهردار تهران به بهرهبرداری
رس��ید .به گزارش «وطن امروز» ،نيمه شمالی
خ��ط  3متروی ته��ران به ط��ول  18کيلومتر،
حدفاصل ايس��تگاه ش��هيد بهش��تی -ايستگاه
متروی قائم(عج) در شمال شرقی تهران با حضور
حسن روحانی رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف
ش��هردار تهران افتتاح ش��د .به گفته محمدباقر
قالیباف ،ش��هردار تهران ،ساخت خط  3متروی
تهران  4هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته
و در صورتی که هزینه ساخت این خط با هزینه
امروز محاس��به ش��ود این هزینه عددی برابر با
 9ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت .براس��اس این
گزارش با بهرهبرداری از بخش ش��مالی خط ،3
طوالنیتري��ن خط مت��روی خاورميانه به طول
 37کيلومتر تکميل و ظرفيت جابهجايی مسافر
در ن��اوگان مت��روی تهران ح��دود يک ميليون
نفر مس��افر در روز افزاي��ش مييابد .همچنین
با افتتاح اين خط ،س��االنه  550ميليارد تومان
در مصرف س��وخت  -معادل  225ميليون ليتر
سوخت -صرفهجويی ميشود .گفتنی است خط
 3متروی تهران در ايستگاه شهيد بهشتي با خط
يک ،در ايستگاه ميدان ولیعصر(عج) با خط ،6
در ايستگاه چهارراه ولیعصر(عج) با خط  4و در
ايس��تگاه مولوی با خط  7مترو تقاطع و تبادل
مسافر دارد.

چهارشنبه اول مهر 1394

گ�روه اجتماع�ی :کش��ور م��ا جزو
کش��ورهای حادثهخیز در دنیاست و
 31نوع حادثه طبیعی را شناسایی و
تجربه کرده است اما با وجود اهمیتی
که مدیریت بح��ران دارد توجهی از
س��وی دولت به آن نشده و همچنان
به صورت غیرقانونی فعالیت میکند.
بیش از 7سال از تشکیل آزمایشی
س��ازمان مدیری��ت بحران کش��ور
گذشته است ،سازمانی که نقش آن
در بحران و حوادث طبیعی براساس
قانون همچنان مش��خص نیس��ت و
در اولویت چندم مدیران قرار گرفته
است .با توجه به حادثهخیز بود کشور
نیاز است تکلیف این سازمان در ابعاد
گوناگون هرچه س��ریعتر مش��خص
شود.

نمایندگان مجلس :سازمان مدیریت بحران کشور به صورت غیرقانونی فعالیت میکند

■■بحرانی به نام نبود هماهنگی

به گزارش فارس ،نبود هماهنگی
بین دس��تگاههای ذیربط از جمله
ه�لال احمر ،مدیریت بحران ،اورژانس و پزش��کی
قانون��ی در مدیریت بحران وضعی��ت را بحرانیتر
میکند .استان تهران با توجه به موقعیت سیاسی
و پایتخت بودن جزو استانهای برخوردار کشور از
لحاظ امدادی و مدیریت بحران محسوب میشود اما
اقدامات صورتگرفته در این زمینه جوابگو نیست.
■■تهران روی خط حادثه

در  28تیر سالجاری در منطقه کن و سولقان
س��یالبی رخ داد که به دلیل اطالعرسانی نشدن از
سوی سازمان هواشناسی و ناهماهنگی در مدیریت
بحران 8 ،نفر از ش��هروندان جان باختند و سریال
تکراری مقصر دانس��تن دس��تگاههای گوناگون از
سوی مدیران آغاز شد.
پس از این حادثه در تاریخ  27ش��هریور 1394
سیالبی دیگر در شرق تهران اتفاق افتاد و  6نفر در
این حادثه جان خود را از دست دادند.
فرهاد بشیری ،نماینده مردم پاکدشت در مجلس
شورای اس�لامی در این باره اظهار داشت :سازمان
مدیریت بحران کش��ور در شأن و اندازه کشوری با

 80میلیون جمعیت نیست و باید برای این سازمان کشور و کمتوجهی دولت به مدیریت بحران انتقاد
برنامهریزی بهتری صورت گیرد .همچنین مجتبی کرده است.
شاکری ،عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران با بیان
سیدمهدی هاش��می ،نماینده مردم تهران در
اینک��ه باید بی��ن مدیران مدیریت بحران و س��ایر مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره بیان داشت:
س��ازمانها مدیریت یکپارچه ایجاد ش��ود ،گفت :در موض��وع مدیریت بالیای طبیعی پیگیریهایی
باید هرکدام وظای��ف خود را
ص��ورت گرفته و نش��ان داده
بدانن��د و در مواق��ع بحران با کش�ور ما جزو کشورهای حادثهخیز که متاس��فانه مدیریت بحران
همکاری ،مشکالت را برطرف در دنیاس�ت و  31نوع حادثه طبیعی در دس��تور کار مدیران ارشد
کنند .وی به فناوریهای روز را شناسایی و تجربه کرده است اما با و دول��ت نیس��ت و همینطور
اش��اره ک��رد و یادآور ش��د :با وجود اهمیتی که مدیریت بحران دارد وزارت کشور نیز نسبت به این
وج��ود فناوریهایی که وجود توجهی از سوی دولت به آن نشده و موضوع جدیت الزم را ندارد.
نماین��ده مردم ته��ران در
دارد در برخ��ی م��وارد درباره همچنان س�ازمان مدیریت بحران به
مجلس شورای اسالمی یادآور
اع�لام وضعیت ه��وا کارها به صورتغیرقانونیفعالیتمیکند
درس��تی صورت نمیگیرد و
شد :متاسفانه مدیریت بحران
کوتاهیهایی در این زمینه انجام شده است.
تجربههای گذش��ته را نادیده گرفته است و بحران
جدی در مدیریت بحران کشور وجود دارد و همین
■■کمتوجهی دولت به مدیریت بحران
این در حالی اس��ت که س��یدمهدی هاشمی ،موض��وع نیز منجر به ب��روز افزایش تلفات حوادث
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی طبیعی ش��ده اس��ت ،در صورتی ک��ه بخش قابل
نیز از فعالیت غیرقانونی س��ازمان مدیریت بحران توجهی قابل پیشگیری بوده است.

رئیس کمیسیون اصل  90مجلس خبر داد

پروند ه بورسیهها روی میز دستگاه قضا

دانشگاه گروه اجتماعی :رئیس کمیسیون
اص��ل  ۹۰از معرف��ی پرون��ده
دانشجویان بورس��یهای که وزارت علوم برای حل
مشکل آنها اقدام نمیکند ،به قوه قضائیه خبر داد.
محمدعلی پورمختار ،رئیس کمیس��یون اصل
 90مجلس شورای اسالمی درباره آخرین وضعیت
پرونده دانش��جویان بورسیه و
اجرایی نش��دن احکام برخی
از این دانش��جویان از س��وی
وزارت عل��وم ،اظهار داش��ت:
وزارت عل��وم باید تصمیمی را
ک��ه درباره بورس��یهها بهطور
مشترک از سوی کمیسیون اصل  90و کمیسیون
آم��وزش و تحقیقات مجلس گرفته ش��ده اجرایی
کند .وی به تس��نیم افزود :هرکدام از دانشجویان
بورسیه که برای ادامه تحصیل دچار مشکل هستند
و وزارت علوم برای حل مشکل آنها اقدام نمیکند،
میتوانند به کمیس��یون اصل  90شکایت کنند و
این کمیسیون بهطور جدی مشکل آنها را پیگیری
و رس��یدگی میکند .رئیس کمیس��یون اصل 90

مجلس خاطرنش��ان کرد :تفاوتی ندارد چهکس��ی
یا چه دستگاهی مانع اجرای این تصمیمات باشد
و امیدواری��م با معرفی پرونده این دانش��جویان به
قوهقضائیه ،این دستگاه نیز با کسانی که تصمیمات
گرفته ش��ده را اجرایی نمیکنن��د ،برخورد کند.
پورمختار در پاس��خ به این پرس��ش که آیا پرونده
دانش��جویان بورس��یه را ب��ه
قوهقضائیه ارج��اع میدهید؟
گفت :به طور حتم پرونده این
دانش��جویان را به قوهقضائیه
معرفی میکنی��م .وی تأکید
کرد :آن دس��ته از دانشجویان
بورس��یهای که مشکل تحصیلشان حل نشده در
صورت اعالم به کمیسیون اصل  90به قوهقضائیه
معرفی میشوند .گفتنی است در حالی که مدیران
وزارت عل��وم اعالم کردند با تصمیمات جدید خود
مشکل همه دانش��جویان بورسیه حل شده است،
جمعی از دانشجویان بورسیه روز دوشنبه با حضور
در مجلس دوباره از وزارت علوم به کمیسیون اصل
 90شکایت کردند.

معاون وزیر ورزش و جوانان:

نرخ بیکاری جوانان
 2برابر کل کشور است
■■فعالی�ت غیرقانون�ی مدیری�ت
بحران

وی درباره س��یل اخیر نیز اظهار
داش��ت :ای��ن موضوع میتوانس��ت
دنب��ال ش��ود و یک��ی از دالیلی که
بنده اس��تیضاح وزیر را امضا کردهام،
نبود توجه به موضوع ستاد مدیریت
بحران در وزارت کشور و بیتوجهی به
تجارب و سابقه گذشته در تهیه الیحه
جدید این سازمان بوده است.
هاشمی با اشاره به اینکه سازمان
مدیریت بحران کش��ور ب��ه صورت
غیرقانونیفعالیتمیکند،خاطرنشان
کرد :قانون جدیدی برای این سازمان
مصوب نشده و قانون قبلی نیز تمدید
نشده اس��ت .نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی بیان داشت:
از ریاس��تجمهوری و مدیران ارشد
درخواس��ت میکنیم به این موضوع
توجه جدی داشته باشند و در دستور
کار خود قرار دهند .هاشمی یادآور شد :با توجه به
حوادث اخیر این انتظار وجود داش��ت شورایعالی
مدیریت بحران تش��کیل جلس��ه داده و گزارشی
از عملک��رد دس��تگاههای ذیربط ارائه و س��پس
تمهیدات و تصمیمات الزم گرفته شود.
■■ناتوانی تهران در مقابل زلزله

ع�لاوه بر ای��ن محمد حقان��ی از دیگر اعضای
شورای ش��هر تهران درباره نحوه مدیریت حوادث
طبیعی بیان داشت :اگر زیرساخت نداشته باشیم
کاری از دستمان برنمیآید .وی همچنین به زلزله
در تهران اشاره کرد و افزود :متأسفانه تمام گسلها
بارگذاری شده و ساخت و ساز در این مسیر انجام
ش��ده اس��ت و اگر زلزلهای رخ دهد ،تهران ویران
میشود .عضو شورای اسالمی شهر تهران همچنین
به استفاده از تکنولوژی برای هواشناسی اشاره کرد و
گفت :باید از تکنولوژیهای روز دنیا استفاده شود تا
در مواقع بحران دچار بحران نشویم ،چرا که سازمان
هواشناسی میتواند هشدارهای الزم را قبل از وقوع
حادثه اعالم کند.

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

تسهیالت ویژه برای اعزام مشموالن

نظاموظیفه گ�روه اجتماعی :مع��اون احضار
و اعزام س��ازمان وظیفه عمومی
نیروی انتظام��ی از ارائه تس��هیالت تمدید تاریخ
اع��زام ب��ه خدمت س��ربازی خبر داد .ب��ه گزارش
ایرنا ،س��رهنگ رحمان علیدوس��ت ب��ا اعالم این
خبر گفت :براساس تدابیر سازمان وظیفه عمومی
ناج��ا مش��موالن متقاض��ی
تمدید تاریخ اعزام به خدمت
میتوانند ب��ا مراجعه به دفاتر
خدم��ات الکترونیک انتظامی
(پلیس  )10+درخواست خود
را ثبت کنند تا این س��ازمان
براساس ظرفیتهای موجود نسبت به تمدید تاریخ
اعزام آنها اقدام کند .وی با اش��اره به اینکه ظرفیت
بعضی از مراکز آموزش نیروهای مسلح در برخی از
تاریخهای اعزام در ماههای آینده تکمیل شده است،
افزود :مشموالن میتوانند به تمدید تاریخ اعزام به
خدمت سربازی در تاریخهای دارای ظرفیت اقدام
کنند؛ به عن��وان مثال مش��موالن فارغالتحصیل
دانش��گاهی که تاریخ اعزام آنه��ا یکم ماههای زوج

(آبان ،دی و اس��فند) تعیین شده است میتوانند
تاریخ اعزام خود را در یکم اردیبهش��ت س��ال 95
تمدید کنند و همچنین مشموالن غیردانشگاهی
(دیپلم و زیردیپلم) نیز میتوانند تاریخ اعزام خود
را برای  19دیماه سال جاری به تعویق بیندازند .به
گفته معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی
ناج��ا ،این س��ازمان ب��ا ارائه
تسهیالت به مش��موالنی که
دارای معاذیر (فوت بس��تگان
درجه یک ،بیماری مشمول)
هس��تند ،امکان تمدید تاریخ
اعزام به س��ربازی آنها را حتی
در روز اعزام فراهم کرده است و با توجه به تکمیل
ظرفیت تاریخهای یادش��ده ،اع��زام متقاضیان به
ماههای بعد از آن موکول میشود .وی اظهار داشت:
همه درخواس��تهای تمدید و تعجی��ل از طریق
دفاتر خدمات الکترونی��ک انتظامی (پلیس )10+
در سراسر کشور انجام میشود و نیازی به مراجعه
حضوری مشموالن به سازمان وظیفه عمومی ناجا
یا معاونتهای وظیفه عمومی در استانها نیست.

فیروزکوه روی ویبره!
گ�روه اجتماع�ی :بام��داد روز
آژیر
سهش��نبه  ۳۱ش��هریورماه
دوب��اره فیروزک��وه در ن��وار ل��رزش ق��رار گرف��ت
و لرزههای��ی ک��ه بزرگ��ی آن از ح��دود ی��ک ت��ا
 2/4ریشتر بود را تجربه کرد بر این اساس شهریورماه
س��ال جاری  ۴۴زمینلرزه شهرس��تان فیروزکوه از
توابع اس��تان ته��ران را لرزانده
است .به گزارش مهر ،مردادماه
س��ال ج��اری ای��ران  ۷۷۰بار
لرزید ک��ه  ۱۹۶زمینلرزه آن
ب��ه بزرگی  2/5تا  3/5ریش��تر
بود .در این میان س��هم تهران
 ۱۵زمینلرزه باالی  2/5ریشتر بوده که در محدوده
مناط��ق  ۲۲گانه تهران ب��زرگ ،وقايع لرزهاي با این
بزرگی رخ نداد و این لرزهها بیشتر در شهرستانهای
تهران گزارش ش��د .همچنین 10ش��هریورماه سال
ج��اری هم س��اعت  ۲۲و  ۶دقیقه زمینل��رزهای با
قدرت  4/6ریش��تر فیروزکوه از توابع اس��تان تهران
را در عم��ق  ۱۰کیلومت��ری زمین لرزان��د و پس از
 ۴دقیقه زمینلرزه دیگری با قدرت  3/2ریش��تر در
عمق  ۱۰کیلومتری زمین این شهرستان را تکان داد.
پسلرزههای فیروزکوه ادامه داش��ت و این تعداد به
بیش از  ۳۷پسلرزه در این منطقه از تهران رس��ید.
این در حالی اس��ت که ساعت  2و  53دقیقه بامداد
روز سهشنبه  ۳۱شهریورماه دوباره فیروزکوه در نوار

لرزش قرار گرفت و تا ساعت  ۷صبح یعنی در مدت
 ۵س��اعت  ۴بار لرزید که بزرگی آن از حدود یک تا
 2/4ریش��تر ب��وده اس��ت که ب��ا توجه ب��ه برخی
زمینلرزهه��ای خفیف دیگر ،این تع��داد به بیش از
 ۴۴زمینلرزه در ش��هریورماه میرسد .براساس این
گزارش ،زمینلرزههای مداوم در تهران موجب شده
تا نشس��تی ویژه پیرامون زلزله
در تهران با مشارکت وزارت راه،
سازمان مدیریت بحران تهران و
کشور و موسسه زلزلهشناسی و
سایر نهادهای مسؤول آغاز شود.
اسماعیل نجار ،رئیس سازمان
مدیریت بحران گفته است :امکانات و اقداماتی برای
زمان بحران زلزله وجود دارد اما برای کالنشهر تهران
کافی نبوده و ممکن اس��ت زمانی هم وجود نداشته
باشد و هر لحظه امکان دارد زلزلهای بزرگ در تهران
رخ دهد و این تنها یک حدس و گمان است .احمد
صادقی ،رئیس س��ازمان مدیریت بحران تهران هم
پیش از این گفته بود :زمانی که گسل فعال میشود
یک موج اولیه و یک موج ثانویه دارد که موج اولیه آن
مخرب نیست اما موج ثانویه میتواند بسیار مخرب
باش��د و فاصله بین این  2موج بین  ۱۰تا  ۴۰ثانیه
است و در آینده میتوانیم تنها  ۱۰ثانیه قبل از زلزله
در شهر تهران با سیستم هشدار سریع به دستگاههای
ذیربط هشدار الزم را بدهیم.

معاون ساماندهی وزارت ورزش و جوانان ،نرخ
بیکاری جوانان را  2برابر نرخ بیکاری کل کش��ور
دانس��ت .به گزارش «وطن ام��روز» ،محمدرضا
رس��تمی ،مع��اون س��اماندهی وزارت ورزش و
جوان��ان در حاش��یه برگزاری پنجاهوشش��مین
جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت:
این جلسه  2دس��تور کار داشت که یکی مربوط
به تعیی��ن تکلی��ف کمیس��یونهای تخصصی
س��تاد س��اماندهی امور جوانان بود که قرار است
 ۶کمیس��یون تخصصی با موض��وع جوانان و با
مشارکت صاحبنظران و دستگاهها تشکیل شود.
معاون س��اماندهی وزارت ورزش و جوانان گفت:
دس��تور کار دیگر جلسه کس��ب و کار در فضای
مجازی بود که یکی از پیمایشهای انجامش��ده
در وزارت ورزش و جوان��ان در حوزه کس��بوکار
در فضای مجازی مطرح شد و این پیمایش در ۵
استان بین هزارو 400نفر با موضوع اشتغالپذیری
جوانان صورت گرفته است .وی با بیان اینکه نرخ
بی��کاری جوانان  ۲برابر نرخ بیکاری کل کش��ور
اس��ت ،عنوان کرد :در این جلسه با ارائه پژوهش
مصوب ش��د که عنوان توسعه کسبوکار جوانان
در جلسه شورایعالی انقالب فرهنگی مطرح شود.

آمار 10هزار نفری مبتالیان به سل

رئی��س اداره کنت��رل س��ل و ج��ذام وزارت
بهداش��ت از ابتالی بیش از  ۱۰هزار نفر به س��ل
در کشور در سال گذشته خبر داد.مهشید ناصحی،
رئیس اداره کنترل س��ل و جذام وزارت بهداشت
درباره وضعیت بیماری س��ل در کش��ور و جهان
اظهار داشت :اگرچه سل در جهان یک بیماری با
عامل شناخته شده واپیدمیولوژی مشخص است
و اصول درمان آن از حدود  60سال قبل شناخته
ش��ده و بیش از یک ربع قرن اس��ت رژیم درمان
کوتاه مدت برای آن به کار میرود اما بخش��ی از
بیماران مبتال به س��ل هنوز در بسیاری از نقاط
جهان و از جمله کش��ور ما تشخیص داده نشده
یا تحت درمان مناسب قرار نمیگیرند .وی افزود:
متاسفانه در حال حاضر در نتیجه همین کاستیها
و همزمان با افزایش موارد مبتال به ویروس ایدز،
زمینه پیدایش و انتشار باسیلهای سل مقاوم به
چند دارو فراهم آمده است .ناصحی درباره وضعیت
سل در ایران به فارس گفت :سال گذشته میزان
بروز گزارششده سل ریوی با اسمیر خلط مثبت
 6/4مورد در یکصد هزار نفر جمعیت بوده اس��ت
و از تع��داد  10ه��زار و  44مورد مبتال به س��ل
گزارش شده کشور 49 ،درصد موارد را زنان بیمار
و  12/81درصد موارد را بیماران غیرایرانی (اغلب
افغانی) تشکیل میدهند و بیشترین میزان بروز
سل مربوط به گروه سنی  65سال به باال بوده که
این حاکی از موفقیت چشمگیر کشور در کنترل
این بیماری است .رئیس اداره کنترل سل و جذام
وزارت بهداش��ت با بیان اینکه در میان استانها
سیستانوبلوچستان و گلستان بیشترین میزان
بروز و ش��یوع سل در کشور را دارند ،بیان داشت:
همسایگی ایران با  2کشور افغانستان و پاکستان
همچنین عراق ضرورت توجه بیش از پیش ما را
به این بیماری بیشتر میکند.

تشکیل باندهای مافیایی تکدیگری
در تهران

در حال حاضر باندهای مافیایی متکدیان در
سطح شهر تهران تشکیل شده است و باید هر
چه سریعتر دستگاههای ذیربط نسبت به حل
این مشکل اقدام کنند .به گزارش «وطنامروز»،
محسن سرخو ،عضو شورای اسالمی شهر تهران
در تذک��ر پیش از دس��تور یکصد و هش��تاد و
ششمینجلسهعلنیشورایاسالمیشهرتهران،
اظهار داشت :در پایتخت جمهوری اسالمی ایران
که امالقرای اس�لامی اس��ت شاهد صحنههای
زشت از ناهنجاریهای جامعه هستیم که بیشتر
آنها توس��ط اتباع بیگانه نمایان میش��ود .وی
خاطرنشان کرد :در حال حاضر شاهد هستیم در
تقاطعها و چهارراهها اتباع خارجی حضور دارند
که با بچههای کوچک و نوزدان به کمر بس��ته
اقدام به تکدیگری میکنند .سرخو یادآور شد:
مشخص نیست مسؤول این نابسامانیها کدام
نهاد و سازمان است .نیروهای نظامی و انتظامی و
وزارت کشور باید احساس مسؤولیت و نسبت به
جمعآوری آنها اقدام کنند .عضو شورای اسالمی
شهر تهران یادآور شد :تکدیگریها به باندهای
مافیایی تبدیل شدهاند که باید هر چه سریعتر
نسبت به رفع این معضل اقدام شود .وی افزود:
یکی از بزرگترین معضلها و مشکالت کشور
ما اش��تغال اتباع خارجی غیرمجاز است که در
اشتغال کارگران ایرانی مشکالتی را ایجاد کرده
بنابراین باید هر چه س��ریعتر ای��ن موضوع در
دستور کار مدیران قرار بگیرد.

