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اجتماعي

وطن امروز شماره 2512

نبضجامعه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر داد

ثبتنام «وام ضروری» بازنشستگان
از شهریور

پنجشنبه  25مرداد 1397

رئيس سازمان غذا و دارو هشدار داد

ضبط موجودی شرکتهای متخلف پزشکی

آوای شهر
عضو شورای شهر تهران با اشاره به
«منعبهکارگیریبازنشستگان»:

شهردار تابع قانون است

هیچ تولیدکنندهای نباید از عرضه دارو خودداری کند

مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی
کش��وری از آغ��از ثبتن��ام «وام ض��روری»
بازنشس��تگان از اول ش��هریورماه خب��ر
داد و گف��ت وامه��ای ض��روری 5میلی��ون
تومان��ی از مهرم��اه واگذار و توزیع میش��ود.
به گزارش ایس��نا ،جمش��ید تقیزاده با بیان
اینکه با توجه به سیاس��تهای کالن ابالغی
رهب��ر انق�لاب ،رئیسجمهوری پاسداش��ت
منزلت بازنشس��تگان را به عنوان اصلی مهم
س��رلوحه برنامههای خ��ود قرار داده اس��ت،
گفت :صندوق بازنشس��تگی نیز ارائه مطلوب
خدم��ات را تا حد ممک��ن برنامهریزی کرده
اس��ت .وی به سیاس��ت خروج از بنگاهداری
اشاره کرد و گفت :امسال تعدادی از شرکتها
از طریق بورس و فرابورس به بخش خصوصی
واگذار ش��ده و س��ود حاصله را در بازار پول و
سرمایه گذاش��تیم .تقیزاده ادامه داد :خروج
از ۶۷ش��رکت زیانده و کمبازده را در اولویت
کاری خود قرار دادیم ،توجه و تعیین استراتژی
برای  ۹شرکت سودآور خارج از استراتژی را نیز
مدنظر قرار داده و مدیریت  ۲۳شرکت را به زیر
 ۵۰درصد س��هام آوردیم .مدیرعامل صندوق
بازنشس��تگی کش��وری با بیان اینکه ثبتنام
وام ضروری از اول ش��هریور ش��روع و از مهر
واگ��ذار میش��ود ،اظهار کرد :تع��داد وامها از
 ۳۰۰ب��ه  ۴۰۰هزار نف��ر و مبل��غ آن را از ۴
ب��ه  ۵میلیون توم��ان رس��اندیم و اعتبار آن
 2ه��زار میلیاردتومان و کارم��زد آن  4درصد
است.
کوتاه و گویا
حجتاالس�لا م س��یدمحمدعلی شهیدی،
نماینده ولیفقیه ،معاون رئیسجمهور و رئیس
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران گفت :با توجه
به زیرساختهای فراهمشده در حوزه فناوری
اطالعات و نیز آموزشهای نیروی انسانی ،بنیاد
توانایی اجرای سریعتر طرحهای تحول اداری
را دارد و این اقدام در بهبود خدماترس��انی و
کسب رضایت جامعه ایثارگری مؤثر است.
کورش قرهگزل ،دبیر سمپوزیوم علمی صرع
مقاوم به درمان و اتوایمون با اشاره به اینکه ۳۰
درصد بیماران مصروع مقاوم به درمان هستند،
گفت 5 :درص��د بیماران مصروع صعبالعالج
را میت��وان ب��ا جراحی درمان ک��رد و در این
سمپوزیوم جدیدترین و آخرین دستاوردهای
پزشکی ،رادیولوژی ،تشخیصی و درمانی صرع
ارائه میشود.
محمدجواد خسروی ،معاون فنی و عمران
شهرداری منطقه  7تهران از مرمت و بازسازی
عمارت کاله فرنگی باغموزه قصر در این منطقه
با هدف حف��ظ و صیانت از ابنیههای تاریخی
خبر داد.
راهکارهای رفع موانع نوس��ازی و تسریع در
روند اجرایی پروژه نوس��ازی «بهاران شرقی»
به عنوان پیش��روترین پروژه مسکن امید در
جلسهای با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی
و شهردار منطقه  18مورد بررسی قرار گرفت.
آیی��ن آغاز به کار قرارگاه فرهنگی  -هنری
و مردمی اربعین روز سهش��نبه  ۲۳مردادماه
با حضور مدیران فرهنگی و چهرههای هنری
برگزار شد.
به مناسبت فرارسیدن سالروز ورود آزادگان
س��رافراز به میهن اس�لامی ،نمایش��گاه آثار
منتخب جشنواره هنرهای تجسمی آزادگان
عصر دوشنبه  29مردادماه  1397در نگارخانه
ملکالشعرای بهار باغموزه قصر افتتاح میشود.
س��اخت دهکده آبگین��ه ته��ران با هدف
کارآفرین��ی ،ج��ذب و آموزش اس��تعدادها و
بازیابی هنر شیش��هگری تهران در منطقه 9
ش��هرداری تهران آغاز ش��د ،با بهرهبرداری از
این دهکده بهصورت مستقیم برای  200نفر
کارآفرینی میش��ود .س��اخت این دهکده در
مدت یکس��ال به پایان میرس��د که پس از
تجهیز ،آماده بهرهبرداری در سال  98خواهد
بود.
تفاهمنامه همکاری میان سازمان فرهنگی،
هنری شهرداری تهران و شرکت آب و فاضالب
استان تهران و شرکت آب منطقهای تهران با
هدف اصالح الگوی مصرف و ارتقای فرهنگ
عمومی امضا ش��د .این تفاهمنامه در راستای
تحقق منویات رهب��ر انقالب مبنی بر اصالح
الگ��وی مص��رف و ارتقای فرهن��گ عمومی
ب��ا عزم مل��ی و مدیریت جه��ادی در مصرف
بهینه آب و لزوم ایج��اد همکاری بین مراکز
برای تبادل تج��ارب و اطالعات و بهرهبرداری
از توانمندیه��ای علم��ی ،تخصصی ،اجرایی
و امکانات س��ختافزاری و نرمافزاری موجود
2طرف ،امضا شد.

گروه اجتماعی :رئیس سازمان غذا و دارو گفت :نظارت
بر چرخه تامین و تولید تش��دید شده است و با توجه
به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی ارز
 ۴۲۰۰تومانی دریافت میکنند ،طبیعتا تغییر قیمتی
در بازار رخ نداده و نخواهد داد.
ب��ه گزارش فارس ،غالمرض��ا اصغری در همایش
سراس��ری معاونان غذا و داروی دانشگاههای سراسر
کش��ور اظهار داشت :به مقوله تامین دارو ،نباید صرفا
به عنوان یک تجارت نگاه کرد بلکه یک مس��ؤولیت
اجتماعی اس��ت .وی با بیان اینک��ه خط تولید هیچ
دارویی نباید متوقف شود و هیچ تولیدکنندهای نباید از
عرضه دارو خودداری کند ،به شرایط تحریم در کشور
اشاره کرد و گفت :ذینفعان حوزه دارو و تجهیزات باید
همکاری جدی با یکدیگر داشته باشند .واردکنندگان،
تولیدکنن��دگان و توزیعکنندگان دارو ممکن اس��ت
سودشان در شرایط خاص تحریم کاهش یابد اما همه
ما در کنار هم و براساس مسؤولیت قانونی و اجتماعی
بای��د حداکثر تالش خود را برای تامین دارو داش��ته
باشیم .اصغری خطاب به معاونان غذا و داروی سراسر
کشور ،تصریح کرد :ارز دولتی برای واردات مکملهای
تغذیهای خارجی تخصیص داده نمیشود و بیشترین
تمرکز بر این است که تولیدکنندگان داخلی ،بازار را
تامین کنند .همچنین پیشبینی میش��ود به دلیل
افزایش قیم��ت ارز ،این محصوالت در حجم مصرف
فعلی به صرفه نبوده و طبیعتا واردات آن کاهش یابد.
■■تغییر قیمت در حوزه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم حمایت
جدی از تولید داخل و داروی ایرانی ،خاطرنشان کرد:
مس��ؤوالن غذا و دارو باید تسهیلکننده تولید داخل
در ش��رایط کنونی باشند و عمده فعالیت روی دارو و
تجهیزات ضروری پزش��کی باشد .اصغری با اشاره به
تش��دید نظارتها بر حوزه دارو و تجهی��زات ،اظهار
ک��رد :نظارت بر چرخه تامین و تولی��د در حوزه دارو
و تجهیزات پزش��کی تش��دید شده اس��ت و با توجه
به اینکه تم��ام داروها و تجهیزات ضروری پزش��کی
ارز  ۴۲۰۰تومان��ی دریاف��ت میکنند ،طبیعتا تغییر
قیمتی در ب��ازار رخ نداده و نخواه��د داد .وی عنوان
ک��رد :موجودی داروها تحت نظارت اس��ت و باید به

آژیر

دولتی هس��تند توزیع میشود تا به دست تمام مردم
برس��د .اصغری یادآور شد :با هرگونه تخطی از لحاظ
افزایش قیمت و ...به صورت انتظامی برخورد میشود و
تعزیرات نیز به این حوزه ورود خواهد کرد.
■■برخورد با متخلفان

معاون وزیر بهداش��ت خطاب ب��ه معاونان غذا و
داروی سراسر کشور توصیه کرد :در صورت مشاهده
ش��رکتهایی که بویژه در حوزه تجهیزات پزشکی از
عرضه محص��والت جلوگیری میکنند ،به س��رعت
موجودی آنها ضبط میشود و در استان توزیع خواهد
ش��د و در دس��ترس مردم قرار خواهد گرفت .رئیس
س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به لزوم همزمان کنترل
تقاضا ،گفت :در جلساتی که با سازمان نظام پزشکی
برگزار ش��د ،مقرر ش��ده همکاران جامعه پزشکی به
تجویز منطقی توصیه ش��وند ،همچنین کنترل نسخ
باید به تخصصهای بیشتری تعمیم یافته و برای خود
پزشکان کارنامه فرستاده شود.

■■افزایش توان داروخانههای سرپایی دولتی

نماینزدیک
حبس داروهای وارداتی در گمرک
عضو کمیس�یون بهداش�ت مجلس گفت :دولت باید برای تس�ریع رون�د واردات دارو از ظرفیت بخش
خصوصی استفاده کند .محمدحسین قربانی در واکنش به انتقاداتی پیرامون دخالت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارز به حوزه واردات دارو به خانه ملت گفت :دولت بر این باور است
که ارز مورد نیاز کاالهای اساسی همچون دارو را با نرخ  4200تومان تخصیص دهد اما اینکه این نوع ارز
در اختیار بخش خصوصی هم قرار بگیرد یک ضرورت مورد چالش است .نماینده مردم آستانهاشرفیه در
مجلس ادامه داد :ما برای اینکه بتوانیم التهاب کنونی بازار دارو را از بین ببریم ،ناچاریم از ظرفیت بخش
خصوصی هم بهرهمند شویم ،چرا که دولت به تنهایی توان تامین نیاز این بخش را ندارد .وی با بیان اینکه
با وجود ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تولید دارو در داخل کشور وجود دارد ،نیازمند واردات مواد اولیه
و س�ایر داروهای ضروری که از خارج وارد میشود ،هس�تیم ،تصریح کرد :در حوزه واردات دارو روال به
این صورت اس�ت که رئیس س�ازمان غذا و دارو نیاز موجود در بازار را اعالم میکند و افرادی که توانایی
انجام آن را دارند بر اساس پروتکلی که وجود دارد وارد عمل شده و ثبتسفارش انجام میدهند .قربانی
یادآورش�د :متاسفانه بانک مرکزی به دلیل نبودهماهنگی با س�ازمان غذا و دارو ارز الزم را به این حوزه
تخصیص نمیدهد و پس از انجام واردات ،دارو به اندازهای در گمرک معطل میماند که تاریخ انقضای آن
فرا میرسد .این موضوع خسران بسیار بزرگی به حساب میآید و از سوی دیگر کمبود دارویی که به دنبال
آن در بین مردم ایجاد میشود ،خسارت بزرگتری را به همراه خواهد داشت.

صورت مرتب توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور
گزارش شود .وی افزود :برای نظارت بیشتر بر داروها

و مدیریت بیشتر ،داروهایی که موجودی آنها به زیر ۴
ماه برسد ،در داروخانههای خاص و منتخب که عمدتاً

غالمرضا اصغری گفت :عدم تجویز داروهای خارج
از فهرس��ت نیز باید مورد توجه پزش��کان قرار گیرد و
متخلفانی که خارج از این فهرست دارو تجویز میکنند
به نظام پزشکی معرفی شوند .اصغری با اشاره به لزوم
به روزرسانی مطالبات داروخانهها از جمله داروخانههای
س��رپایی دولتی عنوان کرد :باید توان این داروخانهها
افزای��ش پیدا کند ،تا داروهای خاص را خرید و عرضه
کنند؛ ما روی داروخانههای س��رپایی دولتی حس��اب
ویژهای باز کردهایم .وی درباره پرداخت معوقات بیمه
به دانش��گاهها گفت ۳ :هزار میلیارد تومان از س��وی
بیمه س�لامت و  ۳هزار میلیارد تومان از سوی تامین
اجتماعی به دانش��گاهها تخصیص پیدا میکند که با
تزریق این ۶هزار میلیارد تومان ،بدهی بیمارستانها
و دانش��گاهها تا حدودی کاهش یافته و ضروری است
حداق��ل  ۲۵درصد از این مناب��ع در دارو و تجهیزات
هزینه ش��ود .اصغری ابراز امیدواری ک��رد و گفت :با
همکاری بیشتر برای تامین داروی مورد نیاز این تحریم
نیز همانند دورههای گذشته با کمترین عارضه سپری
میش��ود ،ما و همکارانمان تالش میکنیم مردم در
حوزه دارو و درمان دغدغه کمتری داشته باشند.

شناسایی هزار و  200شرطبندی در فضای مجازی

گروه اجتماعی :معاون دادس��تان کل کشور در امور فضای مجازی
گفت :قمار و ش��رطبندی در فضای مجازی رش��د داش��ته و حدود
یکهزار و  200مورد را دادس��تانی کل کشور شناسایی کرده است.
به گزارش فارس ،همایش مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی با
حضور دادستان کل کشور ،دبیر شورایعالی فضای مجازی و معاون
بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.
عبدالصمد خرمآبادی ،معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور در این
همایش اظهار کرد :در مراکز اس��تان بیش از یک شعبه مختص به
جرائم فضای مجازی داریم و دورههای تربیت مربی در حوزه جرائم
فضای مجازی برگزار کردهایم.
وی افزود :این س��ومین همایشی اس��ت که با محوریت فضای
مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار میش��ود و ما با همکاری
بانک مرکزی سامانه کاشف را راهاندازی کردیم .خرمآبادی ادامه داد:

در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور
را از طریق س��امانه کاش��ف بیان میکنیم .با استفاده از این سامانه
قضات میتوانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنالین ارتباط
برقرار کنند و درگاههای پرداختی که به جرائم مالی مربوط اس��ت
را مس��دود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند .وی با بیان
اینکه حدود  10فرم طراحی ش��ده که اولین آن فرم توقیف حساب
اس��ت ،گفت :معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند
داش��ت اما سامانه متعلق به کل استان است .امکان توقیف حساب
در ایام تعطیل و اس��تفاده آفالین هم میس��ر است و در مرحله بعد
این س��امانه را در اختیار ضابطان هم ق��رار خواهیم داد .خرمآبادی
گفت :یکی دیگر از موضوعاتی که در این همایش مورد بررسی قرار
میگیرد ش��یوههای نوین شرطبندی مجازی است که این روشها
هنگام مسابقات جامجهانی بسیار مشهود بود؛ فقط یکهزار و200

وزیر بهداشت مطرح کرد

تشکیل ستاد تدابیر ویژه وزارت بهداشت
چهره روز گروه اجتماعی :وزیر بهداشت از
خرید بیش از یکسوم نیازهای
بازار دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت
ب��ا افرادی که قصد س��ودجویی و احتکار دارو و
تجهیزات پزشکی دارند قاطعانه برخورد میکنیم.
به گزارش مهر ،سیدحسن
قاضیزادههاشمی در جمع
مدیران س��ازمان غذا و دارو
اظهار داشت :کار و مسؤولیت
بسیار سختی بر عهده داریم،
زیرا تامین دارو و مواد اولیه
و جانب��ی دارو و همچنین واکس��ن و تجهیزات
پزشکی و ارائه خدمات کمنقص مسؤولیت همه
ما را س��نگین کرده است .وی با اشاره به شرایط
جامعه افزود :حتما با کمبود ارز مواجه خواهیم
ش��د و به نوعی عدهای میخواهند مشکالتی در
تامین دارو و تجهیزات پزش��کی ایجاد کنند اما
آنچه مسلم اس��ت ما نباید اجازه بدهیم چنین
فضایی در جامعه حاکم ش��ود .وزیر بهداش��ت
بهارستان گروه اجتماعی :رئیس کمیسیون
اجتماعی مجل��س دلیل اصلی
مهاجرت روس��تاییان به ش��هرها را نبود شغل و
درآمد پایدار دانس��ت .س��لمان خدادادی درباره
افزایش مهاجرت روس��تاییان به شهرها به خانه
ملت گفت :مهاجرت روستاییان به شهرها پدیده
نوظهور و جدیدی نیست بلکه موضوعی ریشهدار
اس��ت و برای نخس��تین بار از زمان اجرای قانون
اصالح��ات ارض��ی افزایش پی��دا ک��رد و بعد از

با انتقاد از افرادی که در ش��رایط کنونی جامعه
مردم را به فقیر و غنی و کارآمد و ناکارآمد تقسیم
میکنند ،ادامه داد :متاس��فانه بعضی دوس��تان
قس��م خورده ما این روزه��ا بازیگران این میدان
هستند و آب به آس��یاب دشمن میریزند .وی
از تشکیل ستاد تدابیر ویژه
در وزارت بهداش��ت خب��ر
داد و گف��ت :یکی از وظایف
این س��تاد به همراه بازرسی
ای��ن وزارتخان��ه ،اط�لاع از
کمبودها و دیدهبانی درست
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است ،زیرا ما باید
بتوانیم اطالعات را کمنقص و در عین حال خیلی
سریع متوجه شویم و بدانیم چه کمبودهایی در
پیش است .هاش��می افزود :کسانی که به قصد
س��ودجویی لباس ما را اشتباهی به تن کردهاند
باید مواخذه شده و برخورد شدید با آنها شود ،ما
نباید اجازه بدهیم فکر ناشایست در ذهن کسی
شکل بگیرد.

مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی شد و جرم دیگر که هر
روز نح��وه ارتکاب آن عوض میش��ود و دومین جرم فضای مجازی
اس��ت کالهبرداری در این فضاست .وی افزود :در مدت یکسال در
استان گیالن  300مورد کالهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم
پای دستگاههای خودپرداز اتفاق افتاده است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش تشریح کرد

افزایش آمار ثبت «ازدواج» از ابتدای سال
جمعیت گروه اجتماعی :معاون ساماندهی
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و
جوانان ،گفت آمار ثبت ازدواج از ابتدای امس��ال
افزایش یافته است .ب ه گزارشایسنا ،محمدمهدی
تندگویان در نشس��ت هفت ه «ازدواج» با اش��اره
ب��ه اینک��ه رویکرد امس��ال
معاون��ت جوانان این اس��ت
که همایشها و نشستهای
بدون دستاورد در این حوزه
برگزار نشود ،گفت :برگزاری
«جشنواره ازدواج» همزمان با
این هفت ه نیز بر اس��اس دستورالعملهای ابالغی
برگزار میش��ود و بعد از اجرای آن دستاوردها و
مجموعه اقدامات مش��خص بوده و پایش خواهد
ش��د .وی با اش��اره به افزای��ش وام ازدواج به ۱۵
میلیون تومان در س��ال جاری ،خاطرنشان کرد:
تا هفت ه گذش��ته  ۳۶۰هزار نف��ر وام ازدواج خود
را دریافت کردهاند .معاون ساماندهی امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان در ادام ه با اش��اره به اینکه

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد

سرایت حاشیهنشینی به شهرهای متوسط
تجرب��ه چند دهه کاهش ،مج��ددا در دهه  80و
 90تشدید شد .نماینده مردم ملکان در مجلس
عل��ت اصلی پدیدههایی چون حاشیهنش��ینی را
مهاجرت روس��تاییان به اطراف شهرها دانست و
گفت :افزایش حاشیهنش��ینی یکی از موضوعات

اولویتدار در حوزه آسیبهای اجتماعی است که
علت اصلی آن مهاجرت و خالی شدن روستاها و
سکونت آنها در اطراف شهرهای بزرگ است ،در
سالهای گذشته بعضی از شهرها مانند گلستان
که حتی جزو شهرهای بزرگ محسوب نمیشوند

آمارها نش��ان میدهد افزای��ش وام ازدواج باعث
افزایش انگیزه جوانان برای ازدواج ش��ده اس��ت،
اظه��ار کرد :آمار ثب��ت ازدواج از ابتدای امس��ال
افزای��ش یافته اس��ت .همچنین  3ه��زار و ۹۵۳
کارگاه ازدواج س��ال  ۹۶ب��رای بیش از  ۱۷۴هزار
نفر برگزار شده است که علت
مراجعه  ۶۰درصد از این افراد
مش��کالت خانوادگ��ی بوده
اس��ت .وی در این نشست با
اشاره به اینکه نسبت طالق
به ازدواج در سال  ۹۶حدود
ن کرد :این آمار به این
 ۲۹درصد بوده اس��ت ،بیا 
معنا اس��ت که به ازای هر  ۱۰۰ازدواج  ۲۹طالق
اتف��اق افتاده اس��ت .همچنین نمودارها نش��ان
میدهد از س��ال  ۷۵ت��ا  ۹۶روند طالق صعودی
بوده است .تندگویان با اشاره به برخی پیشنهادات
ن کرد :در
در مورد افزایش وام ازدواج در تهران ،بیا 
صورت تغییر مبلغ در تهران نسبت به شهرستانها
شاهد افزایش موج مهاجرت به تهران خواهیم بود.
نیز درگیر معضل حاشیهنشینی شدهاند .وی علت
اصلی حاشیهنشینی را مهاجرت روستاییان و علت
اصلی مهاجرت را نبود کار و درآمد پایدار دانست
و گفت :مردم ناچار هس��تند برای کسب درآمد
جزئی و گذران امورات زندگی خود به ش��هرهای
بزرگ مهاجرت کنند و چون توان خرید خانه در
شهرها را ندارند ،به حاشیهنشینی رو میآورند و
در معرض بس��یاری از آسیبهای اجتماعی قرار
میگیرند.

رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر
ته��ران با بیان اینکه هنوز جزئیات قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان تصویب نشده است،
گفت :م��ا جلوتر از قان��ون حرکت نمیکنیم.
محمد علیخانی در پاسخ به این پرسش که با
توجه به اینکه شورای نگهبان کلیات قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان را تصویب کرده است
وضعیت شهردار تهران چه میشود ،به فارس
گفت :هنوز جزئیات و اس��تثنائات این قانون
مشخص نیست و باید صبر کنیم قانون نهایی
و ابالغ شود و سپس درباره آن بحث و بررسی
شود .رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر
تهران گفت :محمدعلی افشانی ،شهردار تهران
تابع قانون است .اگر قانون بگوید شهردار برود
ایشان حتماً تبعیت میکنند .وی در پاسخ به
این پرس��ش که آیا گزینهای برای جایگزینی
شهردار تهران در نظر گرفته شده است ،گفت:
خیر! هنوز قانون ابالغ نشده و ما جلوتر از قانون
حرکت نمیکنیم .علیخانی با بیان اینکه بنده
نخستین کس��ی بودم که در دوره محمدعلی
نجفی ،شهردار سابق تهران معترض بهکارگیری
بیرویه بازنشستگان در شهرداری تهران بودم،
گفت :معتقد بودم که باید نیروهای جوان به کار
گرفته شود ،البته این مطلق نبود .من آنجا نیز
تذکراتی دادم و گفتم که باید مر قانون رعایت
شود .وی با بیان اینکه اگر قانون بهگونهای باشد
که ش��هردار تهران ملزم به رفتن شود بهطور
طبیعی جایگزینش انتخاب میشود ،البته ما
خوش��حال نیستیم که ش��هردار تهران دوباره
عوض شود ،چرا که هر تغییر مدیریتی تبعاتی
دارد و زمان مفید گرفته میشود.
فرماندار تهران خبر داد

ساخت تونل در میدان ونک
برای رفع ترافیک

فرماندار تهران ب��رای رفع ترافیک منطقه
ونک گفت :بزودی در میدان ونک تونل ساخته
خواهد ش��د ت��ا ازدحام کم ش��ود ،همچنین
پارکینگهای طبقاتی در چند محله س��اخته
میش��ود .به گزارش فارس ،عیس��ی فرهادی،
فرماندار تهران در جلسه رسیدگی به مشکالت
م��ردم منطقه  ۳با بیان اینک��ه این منطقه از
بهترین مناط��ق تهران بود و به عنوان منطقه
آخر بررسی شد ،گفت :این منطقه از امکانات
مناسبی برخوردار است ،از جمله دسترسیهای
مناس��ب به اتوبان 4 ،ایس��تگاه مترو و وجود
۳۷درمانگاه و بیمارس��تان .وی افزود :در این
منطقه روزانه یکمیلی��ون نفر افراد غیربومی
تردد میکنند و به شلوغی این منطقه افزودهاند.
محله ون��ک و آرارات با توجه به قدمت ،دارای
ترافیک بسیاری اس��ت که باید برای رفع آن،
تونل ترافیکی در میدان ونک س��اخته ش��ود.
فرمان��دار ته��ران بیان داش��ت :هفت��ه آینده
جلس��های در فرمانداری ته��ران با حضور ۱۲
نفر از دستگاههای منطقه ،نمایندگان مجلس
و شورای شهر برگزار خواهیم کرد و تمام موارد
پیگیری خواهد شد.

سرقت از  150دکل مخابراتی

افرادی که اقدام به سرقت باتری دکلهای
مخابراتی شهر تهران کرده و با این اقدام باعث
قطعی و ضعف آنتندهی برخ��ی اپراتورهای
تلفن همراه ش��ده بودند ،دس��تگیر شدند .به
گزارش ایس��نا ،چندی پیش نماینده شرکت
ارتباط��ات تلفن س��یار با مراجع��ه به پلیس
از س��رقت باتریهای گرانقیم��ت دکلهای
مخابرات��ی خب��ر داده و اعالم ک��رده بود طی
چندده مورد س��رقت در یکی ،دو ماه گذشته،
باتریهای این دکلها از نقاط گوناگون ش��هر
ته��ران به س��رقت رفته و مش��کالتی را برای
سرویسدهی این شرکت به تلفنهای همراه
ایجاد کرده است .با دریافت این شکایت تیمی
از کارآگاهان پلیس آگاهی ،رسیدگی به موضوع
را در دس��تورکار خود ق��رار داده و در جریان
تحقیقات خود به س��رنخهایی از این سارقان
دس��ت یافت و پس از اطمین��ان از موضوع با
هماهنگی مقام قضایی  2نفر از این سارقان را
دس��تگیر و به مقر انتظامی منتقل کرد که در
بازرس��ی از مخفیگاه این افراد  107باتری این
دکلها نیز کشف و ضبط شد .این افراد در مقر
پلیس تحت بازجویی قرار گرفتند و مشخص
شد تاکنون حدود  150باتری را هنگام شب و
با استفاده از تجهیزاتی همچون آهنبر به سرقت
برده و تعدادی از آنها را به فروش رساندهاند که
با توجه به اینکه هرکدام از باتریها که حدود
 30میلیون ریال ارزش دارد ،میلیونها تومان
به جیب زدهاند.

