اخبار
اساتيدبازنشسته
ديگر نميتوانند تدريس کنند

عض��و کميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات
مجلس شوراي اسالميبا اش��اره به قانون
منع بکارگيري بازنشس��تگان گفت :شرايط
بازنشستگي اساتيد دانشگاه متفاوت است،
آنها ميتوانن��د در فعاليتهاي علميحضور
داشته باش��ند ،ولي نميتوانند تدريس کنند
و اگر بخواهند س��مت مديريت را به عهده
بگيرند ،اين موضوع نيز امکانپذير نيست.
محم��د قمي(عض��و کميس��يون آموزش
و تحقيق��ات مجلس ش��وراي اس�لاميدر
گفتوگو با ايلنا با اشاره به اينکه آيا قانون منع
به کارگيري بازنشستگان شامل حال معلمان
بازنشسته ميشود يا خير؟ گفت :قانون سه
دسته از افراد را از اين مساله مستثني کرده
است ،مثل آنهايي که در بازنشستگي قانون
خاص دارند مانند اساتيد دانشگاه که تا يک
سن خاصي بازنشست نميشوند وگرنه اين
قانون مربوط به همه از جمله معلمان و ساير
اقشار ميشود.وي ادامه داد :فلسفه اين قانون
نيز همين بوده اس��ت که بازنشستهها کنار
بروند و نيروهاي جوان جايگزين آنها شوند
و از اين طريق دولت براي جوانان اشتغالزايي
کند ،بنابراين به کارگيري بازنشستگان غير از
آن چند بندي که مجلس مشخص کرده ،به
کارگيري بقيه افراد در هر شرايطي و تحت
هر عنواني ممنوع است و نبايد انجام شود.
آمادگي  15درصدي تهران
در برابر زلزله شديد

رئيس سازمان مديريت بحران کشور اعالم
کرد که ميانگين آمادگي دستگاههاي مختلف
تهران در برابر زلزله شديد در اين شهر حدود
 15درصد است.به گزارش ايسنا ،اسماعيل
نجار در پاسخ به سوالي درباره ميزان آمادگي
ته��ران در براب��ر زلزله ،اظهار ک��رد :ميزان
آمادگي بسته به شدت و نوع زلزله متفاوت
است ،اما آمادگي دستگاههاي مختلف تهران
در برابر زلزله نسبتا شديد در اين شهر به طور
ميانگين حدود  15درصد اس��ت.وي با بيان
اينکه س��طح و ميزان آمادگي دستگاههاي
مختل��ف در برابر زلزله تف��اوت دارد ،گفت:
برخ��ي از دس��تگاهها در اين ب��اره اقدامات
خوبي را انجام داده و برخي اقدامات در حال
انجام اس��ت و آنچه که گفتم ميانگين اين
آمادگي است.رئيس رئيس سازمان مديريت
بحران کش��ور با بيان اينکه تهران بر روي
هشت گسل واقع شده است گفت :بنابراين
ممکن است هر لحظه زلزلهاي شهر تهران
را تهديد کند و آنچه که مهم اس��ت ارتقاي
ميزان آمادگي و آموزشهاس��ت.وي با بيان
اينکه زلزله سال گذشته در مالرد که تهران
را نيز تحت تاثير قرار داد نشان داد که سطح
آمادگي و آموزش مردم پايين اس��ت ،افزود:
بنابراين الزم اس��ت که ما ب��ا ارائه آموزش
به ش��هروندان آمادگي آنان را در مواجهه با
بحران افزايش دهيم .مانند کش��وري مثل
ژاپن که در آن علي رغم وقوع روزانه چندين
زلزله آموزشها و آمادگي مردم طوري است
که خود را با آن وفق دادهاند.
پوشش700هزار سالمند در بهزيستي

رئيس س��ازمان بهزيستي کش��ور با اشاره
به تدوين نظام نامه س��اماندهي اطالعات
مراقبي��ن س��المندان ،گفت :س��امانه بنياد
فرزانگان به س��المندان کم��ک ميکند تا
به فراخ��ور نيازش��ان از مراقب��ان آموزش
دي��ده در حيطههاي مختلف و رش��تههاي
تخصصي اس��تفاده کند.به گزارش ايس��نا،
انوشيروان محسني بندپي در آئين رونمايي
از سايت بنياد فرزانگان با بيان اينکه فناوري
اطالعات به مثابه اب��زار و تکنولوژيهايي
اس��ت که خدم��ات را اثربخشتر ميکند،
افزود :چنين ابزاري باعث ايجاد ش��فافيت
در اطالعات و ابزاري براي سياست گذاران
و مسئوالن هس��تند.وي در ادامه از شروع
پيمايش س��المندي با هم��کاري صندوق
توس��عه جمعيت خب��ر داد و گفت :اجالس
منطقهاي نيز در س��ال  2018در کشور در
حوزه سالمندي برگزار خواهد شد و دبيرخانه
شوراي سالمندي در حال حاضر در سازمان
بهزيستي مستقر شده است.محسني بندپي
با اش��اره به طراحي س��ايت بنياد فرزانگان
و خدمترس��اني ب��ه س��المندان در حوزه
گردشگري خدمات ويژه س��المندي ،ارائه
تخفيف و  ...گفت :نظام نامه نظارتي نيز در
سازمان بهزيستي طراحي شده و باعث شده
اس��ت تا کار ما در اين حوزه ارتقاء بخشيده
شود .در اين نظام نامه ساماندهي اطالعات
مراقبان سالمندان کشور طراحي شده است.
اين در حاليست که تا پيش از اين مراقبان
به ش��کل کلي به س��المندان خدمات ارائه
ميدادن��د اما در حال حاضر اين خدمات به
فراخور نياز سالمندان در حيطههاي مختلف
و رشتههاي تخصصي ارائه ميشود.رئيس
سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه بين
 600تا  700هزار س��المند تحت پوش��ش
س��ازمان بهزيس��تي قرار دارند اظهار کرد:
بخشي از س��المندان نيز خارج از اين تعداد
هستند که به نظر ميرسد بايد سياستگذاري
براي همه سالمندان کشور انجام شود.

بازپسگيري  ۳۸پايگاه مديريت بحران از نهادهاي مختلف

رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت
بحران شهر تهران گفت :تا کنون 38
پايگاه مديريت بحران از نهادها گرفته
ش��ده است و در حال حاضر  56پايگاه
ني��ز هن��وز در اختيار س��ازمان ورزش
شهرداري اس��ت که به منظور ورزش
بان��وان مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،احم��د صادقي

در پاس��خ به اين س��وال ک��ه آيا تمام
سولههاي مديريت بحران شهر تهران
بازپسگيري ش��ده يا خير ،خاطرنشان
کرد :از سال گذشته تا کنون  38پايگاه
مديريت بحران از نهادها گرفته ش��ده
اس��ت و در حال حاض��ر  56پايگاه در
اختيار سازمان ورزش شهرداري است
که ب��ه منظ��ور ورزش بان��وان مورد

اس��تفاده قرار ميگيرد و بنا شده است
ک��ه اين پايگاهها ب��ه مديريت بحران
بازگش��ته و اين فضاها جايگزين شود.
صادقي ادامه داد :طي ماههاي گذشته
 22پاي��گاه مديريت بحران مناطق نيز
تجهيز شده است.وي با بيان اينکه طي
ماههاي گذشته  15پروژه کوتاه مدت و
 19پروژه بلند مدت در سازمان مديريت

بحران ش��هر تهران احصاء شده است،
گفت :اين پروژهها به روساي قواي سه
گانه ابالغ شده است .اين درحالي است
که بافت فرسوده نيز در آنها گنجانده
شده و قول تصويب اين پروژهها به ما
داده شده است.رئيس سازمان پيشگيري
و مديريت بحران شهر تهران همچنين
ب��ا بيان اينک��ه موارد بازس��ازي بافت
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فرس��وده پايتخت به اس��تماع شهردار
تهران رس��يده اس��ت ،تصريح کرد :به
همين منظور موضوعاتي در دستور کار
قرار گرفته است.

تركي در گفت وگویي ويژه از تمهيد وزارت بهداشت براي جلوگيري از احتکار دارو خبر داد

ذخيرههاي يکساله دارو براي كاهش نگراني بيماران
گ�روه اجتماعي  :وزارت بهداش��ت اعالم
ك��رد در صدد اس��ت با همه تس��هيالتي
که فراهم ش��ده تا پايان مه��ر ماه ذخيره
داروييمان را از س��ه تا هشت ماه به يک
الي يکس��الونيم ارتقاء دهد .ترکي عضو
کميسيون بهداش��ت و درمان مجلس نيز
در اي��ن باره گفت  :وزرات بهداش��ت قول
داده كه با همكاري با كميسيون بهداشت
و درمان مجلس و مراكز دارو سازي دپوي
قابل توجهي براي نيازهاي يكساله بيماران
و رفع نگرانيهاي آنها فراهم كند.
«اکبر ترکي» عضو کميس��يون بهداشت
و درمان مجل��س در گفت و گو با «عصر
ايرانيان» در خصوص تالشهاي صورت
گرفته براي رفع مشكالت موجود در زمينه
دارو اظهار داشت :در زمينه تامين داروهاي
مورد نياز به خصوص براي بيماران خاص
جلسه مشتركي ميان كميسيون بهداشت
و درمان مجلس ش��وراي اس�لامي ،وزير
بهداش��ت و معاوني��ن وي در وزارتخان��ه
برگزار و توضيحاتي ارائه ش��د .وي ادامه
داد  :قرار بر اين اس��ت كه سياس��تهاي
كلي نظام س�لامت  ،مجل��س و دولت بر
اين باش��د كه با وجود ناماليمتهاي بازار
ارز و دالر س�لامت م��ردم در اولويت قرار
گيرد ؛ وزرات بهداش��ت نيز قول داده كه
با همكاري با كميسيون بهداشت و درمان
مجل��س و مراكز دارو س��ازي دپوي قابل
توجه��ي براي نيازه��اي تقريبا يكس��اله
بيماران را فراهم كند .اين عضو کميسيون
بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد  :با
وجود وضعيت كنوني بازاردارو اين احتمال
وجود دارد كه يك سري از افراد سودجو به
دنبال احتكار دارو باشند كما اينكه در چند
ماه اخير در گوش��ه و كنار كشور انبارهايي
كه دارو جمع آوري كرده بودند شناس��ايي
و پلمپ ش��دند ؛ بنابراين بايد مس��ئوالن
ام��ر در اين خص��وص مواظبتهاي الزم
را انجام دهند.ترکي گف��ت  :انتظار مردم

سالمت مردم در اولويت قرار دارد

دريافت شناسه مش��کلي نخواهد داشت.
بر اين اس��اس اگ��ر م��وردي از تقلب يا
قاچاق در حوزه دارو وجود داش��ته باشد،
مربوط به کاالهايي اس��ت که از مجاري
غيررس��ميوارد کش��ور ش��ده و قاچ��اق
محسوب ميشوند.
م�ردم چگون�ه داروه�اي قاچ�اق را
شناسايي کنند؟

و نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان
مجلس بر اين اس��ت كه مسئوالن وزارت
بهداشت به قولهايي كه در اين خصوص
دادهاند عمل كنند و در بحث نيازمنديهاي
دارويي در كشور مشكلي نداشته باشيم.
فراخ�وان براي خروج  ۲۲۰قلم دارو از
انحصار

در اين راس��تا دکتر کيان��وش جهانپور با
بيان اينکه بنابراي��ن به هيچوجه در حوزه
دارويي در نقطه بحراني قرار نداريم ،اظهار
کرد :البته بحث تشديد تحريمها و بهويژه
محدوديتهايي که بر س��ر تراکنشهاي
مالي ايجاد خواهد ش��د ،قطعا ميتواند در
حوزه دارو موثر باشد و محدوديتهايي را
براي شرکتهاي تامينکننده دارو و مردم
ايجاد کن��د .بر همين اس��اس درصدديم
ب��ا همه تس��هيالتي ک��ه فراهم ش��ده و
تالشهايي که ش��ده بتوانيم تا پايان مهر
ماه ذخيره داروييمان را از س��ه تا هشت
ماه به يک الي يکس��الونيم ارتقاء دهيم
که البته همه اينها نيازمند تالش ،همراهي
و همکاريهاي بينبخش��ي و نقش موثر

بخش خصوصي است .سخنگوي سازمان
غذا و دارو به ايسنا گفت  :در همين راستا
داروهاي��ي ک��ه توليدکننده ي��ا واردکننده
انحصاري داشتهاند ،شناسايي شده و حداقل
براي  ۲۲۰قلم از آنها فراخوان داده شده تا
بتوانيم مجوز تسهيل شده توليد يا واردات
را به گروهها و ش��رکتهايي که عالوه بر
واردکننده و تامين کننده فعلي درخواست
واردات داشتند ،ارائه دهيم تا برخي از اين
داروه��ا از حال��ت انحصاري خارج ش��وند
و اگر مش��کلي ب��راي ي��ک واردکننده يا
تامينکننده ايجاد ش��د ،تامينکنندههاي
جايگزي��ن بتوانند نياز ب��ازار را به صورت
موازي برطرف کنن��د .جهانپور همچنين
گف��ت :نهايت��ا اتفاقات متع��ددي از جمله
تس��هيل در واردات ،تس��هيل در گشايش
اعتبار ،تسهيل در ترخيص دارو از گمرک،
افزايش سقف اعتبارات ارزي يا ريالي براي
دارو و پيگيري پرداخت بخش عمدهاي از
مطالب��ات معوقه ح��وزه دارو در مرداد ماه
و ...انج��ام ش��ده تا بتوانيم ذخيرهس��ازي
دارو را داش��ته باش��يم .همه اين اقدامات
در اين راستا اس��ت که بتوانيم تا ماههاي

عضو کميسيون اجتماعي مجلس مطرح كرد

پيشگيري از مهاجرت با رسيدگي به روستاها و شهرهاي مرزنشين

عض��و کميس��يون اجتماعي
مجلس شوراي اسالميگفت:
ع��دم رس��يدگي به روس��تاها
و ش��هرهاي مرزنش��ين ،آمار
مهاجرت را به ش��دت افزايش
ميدهد.علي ک��رد در گفت و
گ��و با خانه مل��ت ،در رابطه با
افزايش مهاجرت از شهرهاي
جنوبي و مرزي ،به شهرهاي شمالي کشور گفت:
استانهاي جنوبي و مرزي کشور مانند سيستان
و بلوچس��تان س��الهاي طوالني اس��ت که در
خشکسالي به سر ميبرند ،منابع آبي اين استان
خش��ک و يا در حال خشک شدن هستند .وقتي
منابع آبي منطقهاي کاهش پيدا کند به مرور زمان
مردم آن ناحيه با کاهش آب ش��رب  ،خش��کي
باغها و مزارع و مش��کالت نگهداري دام مواجه
ميش��وند .نماينده مردم خ��اش و نصرت آباد و
ميرجاوه و کورين در مجلس شوراي اسالميادامه
داد :در اين وضعيت کشاورزان و و دامداران شغل
خودش��ان را از دس��ت ميدهند ،در گذشته افراد
زيادي در روس��تاها ،مش��غول کار و امرار معاش
بودند ،اما امروزه به علت خشکسالي کارشان را از
دست دادهاند و دامداران ناچار هستند براي چراي
دامه��اي خود به مناطق ديگر بروند و همچنين
س��اکنين منطقه براي رفاه بيشتر و برخورداري

از بهداش��ت و آم��وزش ناچار
هستند به شهرهايي با امکانات
بش��تر مهاج��رتکنن��د .وي
ادام��ه داد :وقتي اف��راد با اين
وضعيت مالي و شغلي مهاجرت
ميکنن��د ،مجبور هس��تند در
حاشيه شهرهاي شمالي کشور
و يا ش��هرهاي بزرگ س��اکن
شوند و پديده حاشيه نشيني را به وجود ميآورند.
عدم برنامهريزي درست براي روستاييان و عشاير
که س��رمايه و مولد اصلي جامعه هستند ،باعث
ميش��ود مردم اي��ن مناطق براي رفاه بيش��تر،
بهبود وضعيت بهداشتي ،معيشتي و اجتماعي به
شهرهايي با امکانات بيشتر مهاجرت کنند.عضو
کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالميبيان
ک��رد :براي جلوگيري از مهاجرت بي رويه مردم
از ش��هرهاي مرزنشين بايد با استفاده از ظرفيت
مرزها به فرصتهايي براي توسعه ،امنيت پايدار
و در نهايت استقرار مردم در روستاها تبديل کرد.
مرزها را با برنامهريزي مش��خص براي تبادالت
کاال و ارز ،واردات و ص��ادرات آماده کنيم و تنها
به مباحث امنيتي آن توجه نش��ود .ضمن توجه
به مس��ائل نظاميو حفظ امنيت در مرزها ،بايد
به ابعاد اجتماعي ،اقتصادي آن نيز توجه داش��ته
باشيم.

ابتدايي نيمه دوم س��ال يک ذخيرهسازي
کافي دارويي براي کش��ور داشته باشيم تا
از بحران احتمالي که ممکن اس��ت ايجاد
شود ،به صحت و سالمت عبور کنيم.
نحوه کنترل بازار دارويي کشور

وي ب��ا بي��ان اينک��ه هيچ مش��کلي در
س��امانههاي کنت��رل و نظارت ب��ر دارو
نداري��م و بحث اختالل در س��امانههاي
سازمان غذا و دارو معني ندارد ،افزود :بايد
توجه کرد داروهايي که از مبادي رسميو
قانوني وارد کش��ور ميشود ،شناسه کاال
گرفته و وارد س��امانه سازمان غذا و دارو
ميش��وند .حال ممکن اس��ت اطالعات
برخ��ي از دوس��تان درباره س��امانههاي
س��ازمان غ��ذا و دارو و قابليتهاي آنها
محدود باش��د و اطالعاتي را بر اس��اس
مش��کالتي را که در برخي س��امانهها و
وزارتخانهه��اي ديگر ديده ش��ده ،عنوان
کنند .اين درحاليس��ت ک��ه در حوزه دارو
س��امانههاي ما بهگونهاي تعبيه ش��دهاند
که هر کااليي که از مجاري رس��ميوارد
کشور شود ،شناس��ه کاال گرفته و بعد از

جهانپ��ور تاکي��د ک��رد :داروهاي��ي که به
صورت قاچاق وارد ميشوند ،فاقد شناسه
بوده و در سامانه هم ثبت نشدهاند .بنابراين
مردم ميتوانند در م��وارد قاچاق از طريق
س��امانه پيامکي  ۲۰۰۰۸۸۲۲يا از طريق
ن��رم افزار موبايل��ي  TTACيا از طريق
سايت سامانه تيتک که همان TTAC.
 IRاس��ت ،کدهاي موجود روي شناس��ه
کاالهاي سالمت و دارو را استعالم کنند.
بعد از انجام استعالم ،تاريخ توليد ،انقضاء،
نام کش��ور س��ازنده ،اصال��ت کاال و حتي
قيمت دارو هم بالفاصله برايش��ان اعالم
ميشود.
جزييات تشديد نظارتها بر بازار دارو

سخنگوي سازمان غذا و دارو در ادامه درباره
تشديد نظارتها بر حوزه دارو طي ماههاي
آين��ده ،گفت :بحث تش��ديد نظارتها در
حوزه دارو موضوعي اس��ت که مورد بحث
قرار گرفته اس��ت و بر همين اس��اس قرار
است س��امانههاي  HIXيا  TTACيا
تيتک تا سطح عرضه نهايي و داروخانهها
گس��ترشيابند تا بتواني��م داروخانهها را
تحت پوشش داش��ته باشيم .همچنين بر
اساس برنامهريزيهاي انجام شده سامانه
 TTACبه ح��وزه داروهاي کمياب هم
توس��عه پيدا ک��رده و در حال حاضر محل
عرض��ه بخ��ش عم��دهاي از داروه��اي
کمياب بر روي اپليکش��ن  TTACقابل
رويت است.

عدم پذيرش  ۴هزار معتاد متجاهر بدليل ابتال به بيماريهاي خطرناک

خواب غيرمعتاد در تهران
وجود  ۲۵۰۰کارتن
ِ

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر
تهران بزرگ با اعالم عدم پذيرش
ح��دود  ۴هزار معت��اد متجاهر از
س��وي نهادهاي مس��ئول بدليل
ابت�لا به بيماريه��اي خطرناک
گفت :اگر معتاد متجاهري مبتال
به اي��دز ،هپاتي��ت ،بيماريهاي
عفوني و  ...باش��د ،بايد س��ازمان
بهزيس��تي و وزارت بهداش��ت آنه��ا را در مراک��ز
درمان��ي پذيرش کرده و معالجه و درمان کنند ،اما
متاسفانه هيچ اقداميانجام نميش��ود و اين افراد
ب��ا وجود بيماريهاي خطرناکي ک��ه دارند ،دوباره
در جامعه رها ميش��وند .سرهنگ محمد بخشنده
(رييس پليس مب��ارزه با مواد مخدر تهران بزرگ)
در گفتوگ��و با ايلنا درباره س��هم اعتياد در وقوع
سرقتهاي خرد گفت :حدود  ۲۰هزار معتاد متجاهر
در تهران حضور دارند که از خانه ،کاشانه ،خانواده،
جامعه و  ...جدا شدهاند و به صورت کارتونخوابي
در شهر تهران زندگي ميکنند .رييس پليس مبارزه
با مواد مخدر تهران بزرگ همچنين خاطرنش��ان
کرد ۲۵۰۰ :کارتنخ��واب در تهران وجود دارد ،در
حالي که اين افراد اصال معتاد نيس��تند ،بلکه تنها
کارتنخواب هستند و با ظاهر بسيار کثيف و پلشت
در تهران زندگي ميکنند و س��ازمان بهزيس��تي
براي اين افراد نيز هيچ اقداميانجام نداده اس��ت،

البته ش��هرداري چند گرمخانه
دارد که برخ��ي از اين افراد به
آنجا مراجع��ه ميکنند ،اما اين
گرمخانهها پاسخگوي ۲۵۰۰
کارتنخواب غيرمعتاد نيست .او
همچنين در خصوص پاکسازي
مناط��ق ش��وش ،مول��وي و
هرن��دي نيز گف��ت۱۰۰ :خانه
پلمپ شدهاند و تعداد بسياري نيز شناسايي شدهاند،
اما در تعدادي از اين خانههاي پالک قرمز خانواده
حضور دارد و تا زماني که زن و بچه در اين خانهها
زندگ��ي ميکنند ،ما نميتوانيم نس��بت به پلمپ
خانهه��ا اقدام کنيم ،هماهنگيهاي الزم با مراجع
قضايي انجام ش��ده ،در صورتي که بهزيستي با ما
همکاري الزم را داش��ته باش��د و اين خانوادهها را
ساماندهي کند ،قطعا تکليف اين خانههاي پالک
قرمز نيز مش��خص خواهد شد .در حال حاضر نيز
بيش از  ۱۵۰نفر از نيروهاي پليس در اين منطقه
مستقر هستند .وي با اشاره به کشفيات مواد مخدر
در سال جاري گفت :از ابتداي سال جاري تاکنون
 ۷تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است و بيش
از  ۴۰درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
افزايش کشفيات داشتيم .همچنين  ۳۰۰قاچاقچي
مواد مخدر دس��تگير ش��د ه و  ۲۵باند قاچاق مواد
مخدر منهدم شدهاند.

ماندن شهردار منوط به استفساريه از مجلس است

ش��هردار تهران که در نشست خبري خود
گفته بود ش��امل مصوبه جديد مجلس در
خص��وص منع به کارگيري بازنشس��تگان
نميشود ،روز گذشته اعالم کرد بايد در اين
خصوص از مجلس استفساريه گرفته شود؛
ب��ا طرح اين موضوع به نظر میرس��د که
ش��هرداري در تالش براي دور زدن قانون
است.
هن��وز مصوب��ه مجلس در خص��وص منع
ب��ه کارگيري بازنشس��تگان رون��د قانوني
خود را طي نک��رده که تغيير و تحوالت در
شهرداري بر اس��اس اين مصوبه آغاز شده
است ،دو معاون بازنشسته شهردار حسيني
مکارم و حسن رباطي از شهرداري رفتهاند و
مرتضي حاجي مديرعامل بازنشسته موسسه
همشهري استعفا کرده است .شهردار تهران
در نخستين نشست خبري خود با استقبال
از اي��ن مصوب��ه مجلس گفته بود ليس��ت
بازنشستگان شهرداري را تهيه کرده است و
از فرداي روز نشست خبري ( ۷مرداد) اجراي
آن را آغاز ميکند.او در اين نشس��ت اعالم
ک��رده بود اين قانون ش��امل حال خود وي

شهرداري در تالش براي دور زدن قانون

نميش��ود و بنابراين رسانهها سواالت خود
را از وي بپرس��ند .در اين مدت شوراي شهر
تهران نيز حسن رس��ولي عضو کميسيون
برنامه و بودجه را براي پيگيري اين موضوع
انتخاب کرده و محسنهاشميرييس شوراي
ش��هر تهران هم تاکيد کرد افشاني در اين
خصوص تابع قانون اس��ت.امروز ش��هردار
تهران در حاشيه جلسه ستاد بحران با قوت
گذشته ازاين که اين قانون شامل حال وي
نميشود ،سخن نميگويد.او ميگويد  :هنوز
اين قانون به تاييد ش��وراي نگهبان نرسيده
است و در در صورت ابالغ اجراي قانون منع
بکارگيري بازنشستگان ،شهردار تهران ادامه
فعاليتش را منوط به دريافت استفس��اريه از
مجلس شوراي اسالميميداند.
ارسال ليست  ۹۱نفره به شورا

علي اعطا سخنگوي ش��وراي شهر تهران
در خصوص اين که آيا نتايج بررس��يهاي
ش��ورا در خصوص اين که آيا مصوبه جديد
مجلس شامل حال افشاني ميشود يا خير
به مهر ميگويد :ماموريتي از طرف شورا به

عضوي براي بررسي اين موضوع داده نشده
اس��ت شايد رييس ش��ورا به طور شخصي
درخواس��ت کردهاند اي��ن موضوع پيگيري
شود بنابراين از نتيجه اين پيگيري اطالعي
در دست نيست.او ادامه ميدهد :در ارزيابي
اوليه مش��خص ش��د  44نفر بايد براساس
مصوبه مجلس از ش��هرداري بروند و باقي
اس��امينيز شامل حال اس��تثناها ميشوند.
برخي دو ش��رط را يعني پر ش��دن سنوات
خدمتي و س��ن  ۶۵س��ال را همزمان دارند
و برخي يکي از اين ش��روط را دارند.حسن
خليل آبادي عضو ديگر شوراي شهر تهران
نيز از نتايج بررس��يهاي شورا در خصوص
ادامه همکاري افشاني به عنوان شهردار در
صورت ابالغ قانون مجلس اطالعي ندارد

و ميگويد  :ش��هر کارهاي مهم تري دارد
و نباي��د بر روي اين موضوعات توقف کرد.
اما بسياري از کارشناسان معتقدند با نهايي
ش��دن اين قانون افش��اني ديگر نميتواند
شهردار تهران باشد .محمد مهدي ميرزايي،
فعال حقوق ش��هروندي ميگوي��د :ادعاي
اين نکته که افش��اني در  ۲۷سالگي دوران
خدمتش خ��ود را بازخريد ک��رده توجيهي
براي ماندن افش��اني بر مس��ند شهرداري
تهران است .يقينا بررسي حکم کارگزيني و
استعالم سوابق استخداميافشاني به راحتي
به کش��ف حقيقت منجر ميشود اما قراين
موجود نيز مويد لزوم خداحافظي افشاني با
بهشت است.به گفته اين کارشناس شهري،
افش��اني از  ۲۴تير  ۹۴تا  ۲۲شهريور  ۹۶در
س��مت اس��تانداري فارس بوده و به فاصله
چن��د روز از مهر  ۹۶تا  ۲۵ارديبهش��ت ۹۷
به عنوان رييس س��ازمان ش��هرداريها و
دهياريهاي کشور مش��غول فعاليت بوده
و در  ۲۳ارديبهش��ت امس��ال نيز به عنوان
شهردار تهران انتخاب ش��د.با اين اوصاف
افش��اني در سه سال اخير فعاليت اجرايي و

دولتي داشته است .سوال اينجاست ادعاي
بازخري��دي او مربوط به چه زماني اس��ت؟
اگر پيش از س��ال  ۹۲و در خالل س��الهاي
 ۸۴تا  ۹۲خود را بازخريد کرده اس��ت يعني
در س��ن  ۴۶سالگي خود را بازخريد کرده و
طبق همين ادعا در آن وقت وي داراي ۲۷
سال سابقه خدمتي بوده است .با يک تفريق
س��اده ميتوان دريافت که افش��اني طبق
ادعاي مطرح شده از  ۱۹سالگي وارد عرصه
خدمت دولتي شده است .با توجه به گذر ۵
ساله از دولت کنوني افشاني در حال حاضر
داراي  ۳۲سال سابقه فعاليت است.
برخ��ي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران
اعالم کردهاند اگر افش��اني شامل حال اين
قانون ش��ود تالش خود را براي ماندن وي
در شهرداري خواهند کرد .افشاني نيزبارها
اع�لام کرده ش��هردار  ۳تا  ۷س��اله تهران
خواهد بود .بايد منتظر ماند و ديد آيا مصوبه
پرحاش��يه مجلس که همه در سخن از آن
استقبال ميکنند و در پنهان به دنبال آرزوي
رد آن ازس��وي مراجع نظارتي هستند ابالغ
ميشود يا نه؟
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حوادث در ايران
واژگونيمرگبارموتورسيکلت
در بزرگراه شيخ فضل اهلل

جانش��ين مرکز کنترل ترافيک پليس راهور
پايتخت از واژگوني يک دستگاه موتورسيکلت
در شرق به غرب بزرگراه شيخ فضلاهلل خبر
داد.سرگرد محمد رنجبر در گفت وگو با ميزان
،اظهار داشت:در ساعت  ۱۶و  ۳۰دقيقه شنبه
در شرق به غرب بزرگراه شيخ فضلاهلل يک
دستگاه موتورس��يکلت واژگون شد.جانشين
مرکز کنت��رل ترافيک پليس راهور پايتخت
تصري��ح کرد:در اين حادثه متاس��فانه راکب
موتورس��يکلت جان خود را از دست داد.وي
علت وقوع حادثه را ناتواني راکب در کنترل
موتورس��يکلت عن��وان ک��رد .همچنين در
راس��تاي اخبار اين حوزه ،سرپرست سازمان
اورژان��س کش��ور از تصادف مين��ي بوس با
تي��ر برق خبر داد و گفت :در اين حادثه ۸نفر
مجروح ش��دند .پيرحسين کوليوند در ارتباط
ب��ا جزئيات تصادف ميني ب��وس با تير برق
گفت :اين حادثه حوالي س��اعت  ۶:۵۰امروز
(يکشنبه) در پارس آباد استان اردبيل رخ داده
است.وي افزود :پس از تماس با سامانه ۱۱۵
اورژان��س بالفاصله دو دس��تگاه آمبوالنس
جه��ت اقدامات الزم به مح��ل حادثه اعزام
شدند.سرپرست اورژانس کشور توضيح داد:
متاسفانه در اين حادثه  ۸نفر مجروح شدند که
توسط تکنسينهاي اورژانس به نزديکترين
مرکز درماني انتقال يافت.
انهدام باند سارقان
منازل نيمه سازدر« لنجان»

اعض��اي باند  5نفره س��ارقان من��ازل نيمه
س��از در عملي��ات مام��وران فرمانده��ي
انتظاميشهرس��تان لنج��ان دس��تگير و به
 30فقره س��رقت اعت��راف کردند.به گزارش
پايگاه خبري پليس ،س��رهنگ «غالمرضا
افشاري» فرمانده انتظاميشهرستان لنجان
ب��ا بيان اين خبر اظهار داش��ت :در پي وقوع
چندين فقره س��رقت از ساختمانهاي نيمه
س��از در منطقه فوالدش��هر ،تحقيقات براي
دس��تگيري سارق يا س��ارقان در دستور کار
ماموران اين فرماندهي قرار گرفت.وي افزود:
مأموران کالنتري فوالدش��هر ،پس از انجام
تحقيقات گسترده و به کارگيري يک سري
اقدامات علميو تخصصي سرانجام اعضاي
باند  5نفره از س��ارقان س��ابقه دار که در اين
سرقتها دست داشتند را شناسايي کردند.اين
مقام مسئول بيان داش��ت :در ادامه مأموران
ط��ي عملياتي با هماهنگي مقام قضائي هر
 5سارق را در مخفيگاه خود دستگير کردند.
فرمانده انتظاميشهرستان لنجان با بيان اينکه
سارقان در تحقيقات صورت گرفته به  30فقره
سرقت اعتراف کردند ،بيان داشت :در بازرسي
از مخفيگاه متهمان تعداد قابل توجهي اموال
مس��روقه به ارزش يک ميليارد ريال کشف
و به مال باختگان بازگردانده شد.سرهنگ»
افش��اري» گفت :در اين خص��وص پرونده
تشکيل و متهمان به منظور اقدامات قانوني
به مراجع قضائي تحويل داده شدند.

حوادث دور دنيا
سارق سريالي داروخانهها دستگير شد

س��ارقي که چندين ب��ار ب��ه داروخانههاي
«ميالن» دس��تبرد زده بود دس��تگير شد.به
گ��زارش ايس��نا ،اين س��ارق  ۶۰س��اله که
توس��ط پليس ميالن دستگير شد طي سال
ش��ش بار به داروخانههاي شهر دستبرد زده
بود.اين س��ارق  ۶۰س��اله ک��ه او را با لقب
«پيرم��رد» ناميدهاند از م��ارس  ۲۰۱۷تا مه
 ۲۰۱۸به داروخانهها دستبرد ميزد و سرقت
او هميشه طبق يک سناريو انجام ميشد.او
نزديک داروخانه ميايستاد و بعد صورتش را
ميپوش��اند و وارد داروخانه ميشد و دستش
را توي جيبش ميگذاشت و ميگفت اسلحه
دارد و ميخواست پولهاي توي صندوق را
به او بدهند.به گزارش اس��پوتنيک ،شاهدان
و فيلمهاي دوربين مدار بس��ته به بازداشت
«پيرمرد» کمک کردن��د و پليس او را حين
ارتکاب جرم دستگير کرد.
ادامه موج گرما در اروپا و وقوع
آتشسوزيهاي جنگلي در پرتغال

افزاي��ش موج گرم��ا در اروپ��ا موجب وقوع
آتشسوزيهاي جنگلي در پرتغال و به دنبال
آن منج��ر به قطعي ب��رق در برخي مناطق
شد.به گزارش ايسنا ،در پي تشديد موج گرما،
باال رفتن کمسابقه دما و آتشسوزي جنگلي
در پرتغ��ال بيش از  ۷۴۰نيروي آتشنش��ان
ب��راي اطفاي حريق ب��ه مناطق جنوبي اين
کشور اعزام شدند .موج گرما در اروپا موجب
خشکسالي و آتشسوزي در مناطق مختلف
اين قاره از يونان گرفته تا س��وئد شده است.
مقامات داخلي پرتغال به منظور جلوگيري از
حادثه مشابه سال قبل که باعث شد  ۱۱۴تن
در دو آتشسوزي جنگلي در اين کشور جان
خود را از دست دهند تصميماتي اتخاذ کردند
تا پيام هشدار به تلفن همراه ساکنان مناطقي
که با باالترين سطح خطر روبرو هستند ارسال
شود .ماه گذشته در يونان نيز  ۹۱تن در حادثه
آتشسوزي جنگلي کشته شدند.

