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خبر ويژه

رئيس سازمان بهزيستي کشور با اشاره به ثبت نام خانوادههاي داراي دو معلول در سامانه بهزيستي،گفت :با توافق صورت گرفته اين خانوادهها وام  ۳۰ميليون توماني براي خانهدار شدن دريافت
ميکنند.انوشيروان محسني بندپي در گفتوگو با تسنيم در خصوص تسهيالت حمايتي سازمان بهزيستي براي معتادان بهبود يافته اظهار کرد :براي اين دسته از افراد شرايط حرفهآموزي و همچنين
تسهيالت اشتغال پيشبيني شده است.وي تصريح کرد :در همين زمينه وام  20ميليوني با سود  4درصد به معتادان بهبود يافته که پاکي آنها توسط تيمهاي روانشناسي تأييد شود پرداخت ميشود.
محسني بندپي ادامه داد :پرداخت اين تسهيالت به دو روش است يا اينکه وام به معتادان بهبود يافته و آموزش ديده پرداخت ميشود و يا اينکه اين وام در اختيار بنگاههاي اقتصادي که فرد بهبود
يافته را به کارگيري کند پرداخت ميشود .محسني بندپي ادامه داد :در همين رابطه  38ميليارد تومان اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي قرار گرفته است.
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پاسخگوي تبعات بيکاري  ۷۰هزارنفر کوله بر در کشور کيست؟

اخبار

نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس با بيان اينکه پاسخگوي تبعات بيکاري  ۷۰الي
 ۸۰هزارنفر کوله بر در کشور کيست،گفت :ايجاد بحران جدي در کشور با ورود معيشت کوله
بران به خطوط قرمز رقم ميخورد.رسول خضري در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعيت کوله
بران درکشور،گفت:مصوبه بسيار نسنجيده وخام آقاي رييس جمهور در اواخر سال  96در زمينه
کوله بران موجب بيکاري  70الي  80هزار از کوله بران و کسبه بازار شده است بنابراين بايد
هرچه سريعتر تدابيري براي رونق اشتغال اين اقشار زحمتکش انديشيده شود .وي گفت :ايجاد
بحران جدي در کشور با ورود معيشت کوله بران به خطوط قرمز رقم ميخورد.

وجود  ۳۱هزار دياليزي در کشور

کارش��ناس دياليز اداره بيماريهاي خاص
وزارت بهداشت با اشاره به وجود بيش از ۳۱
هزار بيمار دياليزي در کشور ،در عين حال
برونسپاري مراکز دياليز از بيمارستانها و
خصوصيسازي اين مراکز را دو اقدام کالن
وزارت بهداشت در رابطه با اين بيماري طي
چهار سال آينده عنوان کرد.دکتر فرازمند در
گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينکه بيماران دچار
نارس��ايي کليوي در مراحل پيشرفته ،براي
ادامه حياتشان نيازمند يک روش جايگزين
درمان هستند ،گفت :در اين زمينه سه روش
مش��خص وجود دارد که شامل پيوند کليه،
دياليز خوني ب��ه صورت دورهاي و منظم و
دياليز صفاقي(در دياليز صفاقي محلولي در
داخل حفره شکميتزريق ميشود و سموم
ب��دن در اين محلول ج��ذب و بعد از مدتي
اين محلول از حفره شکميخارج ميشود)
است و خوش��بختانه در کشورمان هر سه
روش در دس��ترس بيماران قرار دارد .وي با
بيان اينکه دياليز خوني در کشور ما قدمتي
باالي  ۴۰سال و دياليز صفاقي قدمتي ۲۰
س��اله دارد ،افزود :طبق آمار سال  ۹۶حدود
 ۳۰هزار بيمار دياليز خوني در کشور وجود
دارد ک��ه اين بيماران در  ۵۵۳بخش دياليز
خدمات دياليز خون��ي را دريافت ميکنند.
بايد توجه کرد ک��ه  ۷۲درصد مراکز دياليز
خوني در کش��ور در فضاي دانش��گاهي و
بيمارستانهاي دانش��گاهي قرار دارند۲۰ ،
درصدش��ان در بخش خصوصي و هش��ت
درصد آنها هم خيريه هستند .اين خدمت،
خدمتي مستمر است و تعطيلبردار نيست .از
طرفي بيمار بايد عالوه بر دريافت خدمت با
استفاده از يکسري داروها و مکملها سعي
کند که شرايط طبيعي بدن را تا حد امکان
حفظ کند.
يك ميليون قاليباف پشت نوبت بيمه

رئي��س مرک��ز ملي
فرش ايران با اش��اره
به اينکه يک ميليون
از ش��اغالن صنعت
فرش بيمه نيس��تند،
گفت :فق��ط ۳۲۰هزار نف��ر قاليباف تحت
پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته
اند.به گزارش مهر ،حميد کارگر در مراسم
انعقاد تفاهم نامه با صندوق بيمه روستائيان
و عشاير گفت :بيمه شاغالن صنعت فرش
اتفاق مهمياس��ت که در س��ال حمايت از
کاالي ايراني ميافتد به دليل اينکه فرش
در دسترسترين محصول خانوار روستايي
است و حمايت از آن مهم است.وي گفت:
قانون بيمه شاغالن صنعت فرش و صنايع
دستي در مجلس به تصويب رسيده اما به
دليل اينکه ساالنه اعتباري بايد اختصاص
داده ش��ود که متاس��فانه اين امر در برخي
از اس��تانها اتف��اق نيفت��اده ،نتوانس��تهايم
تعداد زيادي از اين افراد را تحت پوش��ش
بيم��ه ق��رار دهيم.کارگ��ر تصري��ح کرد:
تماميقاليبافان خواس��ته به حقي دارند که
آن نيز بهره مندي از بيمه اجتماعي اس��ت
و ما س��عي کرديم با انعق��اد تفاهم نامه با
صندوق روس��تائيان و عشاير ،اين خواسته
آنها را محقق کنيم.رئيس مرکز ملي فرش
ايران با بي��ان اينکه تاکنون  ۱۲۰هزار نفر
از قاليباف��ان تحت پوش��ش بيم��ه تامين
اجتماعي قرار گرفته اند ،گفت :مابقي اين
افراد که حدود يک ميليون نفر ميشوند از
بيمه برخوردار نيس��تند و بر همين اساس
فرصت��ي که صندوق روس��تائيان براي ما
ايجاد کرد ميتواند کمک مهميدر تامين
بيمه اجتماعي اين افراد باشد.
انتقاد از کمتوجهي به مدارس معارف

رئيس س��ازمان تبليغات اس�لاميبا انتقاد
از کمتوجه��ي به مدارس مع��ارف گفت:
رشته معارف اسالمينبايد عقب بماند بايد
آموزش ،پژوهش ،مخاطب و ارتباطات در
زمينه رش��تههاي معارف گسترده شود.به
گزارش مهر ،حجت االسالم و المسلمين
سيد مهدي خاموشي ،در همايش به سوي
تعالي که در کانون مفتح برگزار شد گفت:
سال  ۵۷انقالب اسالميرا در ايران محقق
کرديم .آيا انقالب اسالميبه دنبال تمدن
سازي با انسانهاي غيرمتعالي بوده است؟
خير ،پاس��خ منفي اس��ت .ه��دف انقالب
اسالميانس��انهاي بي هوي��ت و بي خدا
نيس��ت.وي افزود :کشورهاي همسايه که
ام��روز به عابر بانک و مزدور کش��ورهاي
غرب مع��روف هس��تند تنها به مس��ايل
اقتص��ادي فکر ميکنند اگ��ر اقتصاد آنان
در يمن باش��ند جن��گ راه مياندازند ،اگر
در س��اختمان س��ازي باش��د ،س��اختمان
ميس��ازند و تنها يدک کش نام خادمين
ش��ريفه هس��تند و به چيزي ج��ز اقتصاد
فکر نميکنند.

آبگرفتگي معضل هميشگي کالنشهرها در زمان بارندگي

عضو هيات رئيس��ه کميسيون اجتماعي مجلس ،با تاکيد بر اينکه رفع معضالت شهري به
ويژه در زمان بارندگي و آبگرفتگي معابر نيازمند عزميملي است سهم هر کدام از متوليان امر
براي کاهش اين معضل را برشمرد.روح ا ...بابايي صالح در گفت و گو با خانه ملت ،با اشاره به
آبگرفتگي معابر به عنوان معضل مهم شهري در زمان بارندگي گفت :آبگرفتگي معابر يکي از
معضالتي که در زمان بارندگي نمايان ميشود که البته بروز اين مشکل ناشي از عدم رعايت
نظم در سطح شهر ايجاد شده به اين دليل که اغلب شهروندان به ريختن زبالههاي محدود در
جويها و کانالهاي آب مبادرت ميوزند و عواقب آن را پيشبيني نميکنند.

«عصر ايرانيان» در گفت و گو با نمايندگان سابق شوراي شهر بررسي مي كند

گروه اجتماعي:طرح ترافيک جنجالي تهران
ک��ه پس از حرف و حديثه��اي فراوان به
تصويب شوراي شهر رسيده و براي اجرا به
شهرداري ابالغ شده است ،پشت چراغ قرمز
ديوان عدالت اداري قرار گرفت.
ش��نيدهها حاک��ي از اين اس��ت ک��ه طرح
ترافي��ک جنجالي تهران که پس از حرف و
حديثهاي فراوان به تصويب شوراي شهر
رسيده و براي اجرا به شهرداري ابالغ شده،
به دليل برخي مغايرتهاي قانوني از جمله
افزايش بي سابقه و چندين برابري عوارض
براي برخي گروههاي هدف ،در دستور کار
کميسيون تخصصي شهرداريهاي ديوان
عدال��ت اداري قرار گرفته اس��ت و احتمال
صدور دس��تور موقت توق��ف اجراي آن نيز
ميرود.
به گ��زارش ف��ارس ،ديوان عدال��ت اداري
ش��هريور ماه سال گذش��ته مصوبه شوراي
اسالميش��هر تهران در خصوص افزايش
ع��وارض طرح ترافيک س��ال  95نس��بت
به س��ال  94ب��ه دليل افزاي��ش  80درصد
عوارض که مخالف ماده  77اصالحي قانون
تش��کيالت ،وظايف و انتخاب ش��وراهاي
اسالميکشور و انتخاب شهرداران و بيش از
نرخ تورمياعالم شده توسط بانک مرکزي
بوده را باط��ل اعالم کرد ،ام��ا طرح جديد
ترافيک تهران براي برخي گروهها افزايش
 400درصدي دارد.
ورود س�ازمان بازرسي به موضوع طرح
ترافيکخبرنگاران

اين در حالي اس��ت که هش��تم اس��فندماه

احتمال لغو طرح ترافيك جديد

سال  96قاضي ناصر سراج ،رئيس سازمان
بازرسي کل کش��ور در جمع خبرنگاران در
خصوص «ورود سازمان بازرسي به موضوع
طرح ترافيک خبرنگاران» ،گفت :س��ازمان
بازرسي در اين قضيه وارد شده و پرسنل ما
در آنجا حضور دارند .وي در پاسخ به سؤالي
مبني ب��ر اينکه «چرا هن��وز اقداميصورت
نگرفته اس��ت» ،تصريح کرد :هنوز قيمت
نهايي تصويب نش��ده است که ما بخواهيم
ورود کنيم و فکر هم نميکنم که اين قيمتي
که عنوان کردهاند به تصويب برس��د .سراج
ادامه داد :يا آلودگي هوا داريم يا نداريم؛ اگر
آلودگ��ي داريم ،خودرو ب��ا طرح يا بي طرح
تفاوتي ن��دارد و با گرفتن پول آلودگي تمام
نميشود.

با  100درصد طرح ترافيک خبرنگاران
به اين صورت مخالفم

رئيس سازمان بازرسي کشور با بيان اينکه
من با  100درصد طرح ترافيک خبرنگاران
ب��ه اين صورت مخالفم ،گفت :بايد تصميم
عاقالنه گرفته ش��ود ،در ص��ورت تصويب
قيمت طرح ترافيک خبرنگاران ،س��ازمان
بازرسي ورود خواهد کرد.
از س��وي ديگر  15فروردين ماه امسال هم
سردار حسين رحيميرئيس پليس پايتخت
از آغاز تس��ت دوربينهاي مح��دوده طرح
ترافيک خبر داد و گفت :پليس کار تس��ت
دوربينهاي خروجي محدوده طرح ترافيک
را ش��روع کرده و س��عي داري��م در مهلت
مقرر پاسخ عملکرد دوربينها را با توجه به

تنشهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی تاثیر مستقیم بر سالمت روان مردم دارد

چرا تهرانيها بيشتر اختالل روان ميگيرند؟

سخنگوي وزارت بهداش��ت به تشريح ميزان
اختالل روان در اس��تانهاي مختلف کش��ور از
جمله ته��ران پرداخت و گف��ت :تهرانيها در
صدر اختالل روان در کشور هستند.
به گزارش تسنيم ،ايرج حريرچي در هفتادمين
نشس��ت خبري س��خنگوي وزارت بهداش��ت
با اش��اره به اينک��ه  23.4درص��د از جمعيت
بالغين کش��ور دچار يک اختالل روانپزش��کي
در طول يک س��ال بودن��د ( 27.6درصد زنان
و 19.4درص��د مردان) اظهار داش��ت :يعني از
هر چهار نفر در گروه س��ني باالي  15س��ال
يک نف��ر از اخت�لال روانپزش��کي ضعيف تا
متوسط و در موارد کمتري شديد رنج ميبرد.
معاون کل وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کي ادامه داد :احتمال وجود يک اختالل
روانپزش��کي در طول عم��ر از  18تا 36درصد
متغير اس��ت ( يک نفر از هر سه نفر تا 6نفر)،
همچني��ن ش��يوع اختالالت روانپزش��کي در
طول يک س��ال در استانهاي مختلف کشوراز
12.8درص��د تا 36.3درصد متغير بوده اس��ت.

حريرچي تصريح کرد :همچنين در تهران اين
ميزان 30.2درصد بوده اس��ت (تقريبا يک نفر
از سه نفر) .در تهران ميزان اين اختالالت در
فواصل نزديک تري اندازهگيري ش��ده است و
اين مطالعات داللت بر اين دارد که تنشهاي
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده يا به
وجود آمده در فواصل زماني مشخص تاثيرات
مستقيم بر س�لامت روان مردم داشته است.
وي گفت :مي��زان بروز اخت�لاالت رواني در
زنان به ط��ور واضحي بيش��تر از مردان بوده
اس��ت (38.5درصد بيش��تر) .با افزايش س��ن
مش��کالت رواني افزايش مييابد .بيش��ترين
ميزان اختالالت رواني در افراد باالي  65سال
است .با افزايش ميزان سواد اختالالت رواني
کاهش مييابد و باالترين اختالل روانپزشکي
در افراد بيسواد اس��ت .در شهرنشينان ميزان
اختالالت رواني بيش��تر از روستانشينان بوده
است .افراد همسر از دست داده ( چه با طالق
چه با فوت همس��ر) دچار اختالل بيشتر رواني
هستند.

خواستههاي طرح ترافيک جديد ارائه دهيم.
وي افزود :پليس س��عي دارد تا قبل از پايان
فروردين و در مهلت پيشبيني ش��ده پاسخ
عملکرد دوربينها در رابطه با خواستههايي را
که در طرح جديد مطرح است ارائه دهد.
بررسي لغو طرح ترافيك جدید

«محمد حقاني» عضو س��ابق شوراي شهر
تهران در خصوص احتمال لغو طرح ترافيك
جديد به «عصر ايرانيان» گفت :اگر مغايرت
قانون��ي در خصوص طرح جدي��د ترافيك
وجود داش��ته باشد بدون شك اين طرح لغو
و دوباره ابالغ خواهد ش��د .وي همچنين با
انتقاد از دسترس��ي همه مردم به مجوز ورود
به طرح ترافيك ،اظهار داشت :ثبت نام بدون
محدوديت ب��راي وردود به مح��دوده طرح

اخبار
دارو گران نميشود

ترافي��ك آن هم از طري��ق فضاي مجازي،
براي ته��ران زود بود چ��ون هنوز ظرفيت
ه��اي الزم ب��راي تحقق اين امر در ش��هر
فراهم نشده است .اين عضو سابق شوراي
شهر درخصوص محدوديت هاي ايجاد شده
براي دسترسي خبرنگاران به طرح ترافيك ،
توضيح داد  :خبرنگاران به عنوان پل ارتباطي
دستگاههاي اجرايي با مردم هستند وضروري
است تا آزادانه و با امكانات بيشتري دسترسي
ب��ه ط��رح ترافيك داش��ته باش��ند و ايجاد
محدوديت براي اين قش��ر از جامعه صحيح
نيس��ت  .اما در خصوص عوارضي كه براي
ساير افراد شهر براي ورود به محدوده طرح
ترافيك در نظر گرفته شده بايد گفت هر فرد
كه ترافيك و آلودگي بيشتري براي شهر به
همراه دارد بايد هزينه اين كار خود را بپردازد.
«مجتبي شاكري»عضو سابق شوراي شهر
نيز در خصوص ايرادات طرح ترافيك جديد
و محدوديت هاي ايجاد شده براي خبرنگاران
به «عصر ايرانيان»  ،گفت  :ضروري است تا
مديريت شهري براي افرادي كه حضورشان
براي شفاف سازي در جامعه ضروري است،
امكان��ات الزم را فراه��م كند ؛ در خصوص
بحث حقوقي طرح ترافي��ك جديد نيز اگر
مصوبه در شورا تصويب و به تاييد فرمانداري
رس��يده و ابالغ شده باشد  6 ،ماه زمان نياز
اس��ت تا ش��ورا مصوبه خود را لغو كند  .وي
افزود  :اگر مصوبه لغو ش��ود اعضاي ش��ورا
مي توانند مصوبه جديد داش��ته باشد اما اگر
درحدي نباشد كه لغو شود  6ماه بايد بگذرد تا
مصوبه جديد در اين خصوص صادر شود .

فعاليت مدني در سمتش کمتر از  5ماه بود

سکوتمحيطزيستدرمقابلاستعفايمعاونپرحاشيهازکشور

در حال��ي ک��ه صفح��ات اجتماع��ي و مناب��ع
غيررس��ميخبر اس��تعفا و عدم بازگش��ت کاوه
مدني از آخرين ماموريت خود به خارج کشور را
اعالم ميکنند ،اما سازمان محيط زيست هنوز
هيچ واکنشي در مقابل اين اخبار نداشته است.
به گزارش ف��ارس ،کاوه مدني معاون آموزش
و پژوهش و سرپرست امور بين الملل سازمان
محيط زيس��ت پ��س از تعطيالت ن��وروزي به
سازمان حفاظت محيط زيست بازنگشته است،
اخبار غير رسميحاکي از اين است که وي پس
از انتشار عکسهاي نامتعارفش در يک مهماني
در خارج کشور ،استعفايش در جريان سفر کاري
به تايلند به س��ازمان محيط زيست اعالم و از
سوي اين سازمان موردقبول قرار گرفت.در اين
رابطه محم��ود صادقي نماينده مردم تهران در
مجلس شوراي اس�لاميدر توئيتي اعالم کرد:
«از منبع موثقي ش��نيدم ک��ه کاوه مدني ايران
را ترک کرده اس��ت».صبح دوش��نبه نيز کاوه
مدني در صفحات اجتماعي خود تلويح ًا رفتنش
را از س��ازمان محيط زيس��ت تائيد و اين اقدام

را خواس��ته خود عنوان کرده اس��ت.اين معاون
سازمان محيط زيست در روزهاي آغازين سال
با انتش��ار عکسهايش در ي��ک مهماني خارج
کش��ور و حالت غيرطبيعياش جنجالي ش��ده
بود .گفتهش��ده که مدني در پرون��ده مرتبط با
جاسوسان محيط زيس��ت نيز بازداشت و مورد
بازپرس��ي قرارگرفته اس��ت؛ هرچند بهروشني
ي تائيد نشد،
اين موضوع توس��ط منابع رس��م 
ام��ا در همان روزها پس از حضور در س��ازمان
محيطزيست نيز در توئيتي تلويح ًا بازداشت خود
را تائيد کرد.
درعينحال س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت
اين بار نيز همچ��ون دفعات قبل هيچ واکنش
رسميو روش��ني در خصوص خبر رفتن مدني
از اين س��ازمان نش��ان نداد.کاوه مدني اس��تاد
مديريت محيط زيس��ت امپريال کالج لندن بود
که به دعوت س��ازمان محيط زيست به ايران
آمد و در سمت معاونت آموزش و پژوهش اين
س��ازمان آغاز به کارکرد ،فعاليت مدني در اين
سمت چيزي کمتر از  5ماه طول نکشيد.

چمران  :شورا اسباب بياعتمادي مردم را فراهم کرد

نجفي از شهرداري رفت و ميراث ۷ماههاش بهجا ماند

نجفي از ش��هرداري تهران رفت و ميراث
۷ماههاش بهجا ماند ،تعطيلي خط  ۷مترو
و بالتکليفي پروژههاي عمراني و تحميل
هزينهه��اي مضاع��ف براي ش��هرداري
تهران از جمله ميراث بيارزشي است که
اين کالنشهر را از مس��ير توسعه دور و
دورتر کرده است.
به گزارش تس��نيم ،ش��ايد کسي فکرش
را ه��م نميک��رد ک��ه وقتي نجف��ي ،بر
س��کان مديري��ت ش��هري تکي��ه بزند،
اين گونه تهران زير بار بيمس��ئوليتي و
ناکارآم��دي ،قامت خم کند اما اين اتفاق
افت��اد و واقعي��ت اين اس��ت که تالش
جريان اصالحات براي تغييرات در جهت
مطالبات مردميچارهس��از نب��وده و رواج
اصط�لاح «ويرانه تحوي��ل گرفتهايم»،
مصداق امروز شهر تهران است.
حاال اگرچه او از شهرداري تهران رفته اما
ميراث 7ماههاش بهجا مانده ،تعطيلي خط
 7مترو و بالتکليف��ي پروژههاي عمراني
و تحمي��ل هزينهه��اي مضاع��ف براي
شهرداري تهران از جمله ميراث بيارزشي
است که اين کالنشهر را از مسير توسعه
دور و دورتر کرده است.
بهرواي��ت مهدي چمران ،رئيس س��ابق
شوراي شهر تهران؛ «ش��هرداري کاري
انجام نداده است ،بنده به شخص خاصي
کار ندارم اما امروز کارهايي که در گذشته

انجام ش��ده ،نهتنها انج��ام نگرفته بلکه
متوقف ش��ده و روي زمين مانده است»
و اي��ن برزمينماندگي و توقف مهمترين
دستاورد شهردار و شورايي است که مدعي
تغيير و تحول اساسي بوده است ،تغييراتي
ک��ه عم ً
ال منجر ب��ه بيثبات��ي مديريت
شهري و چنگ انداختن به سياستزدگي
شده است .شورايي که بايد به اداره شهر
و رسيدگي به مطالبات مردم بپردازد عم ً
ال
اسباب بياعتمادي مردم را فراهم کرده و
با بياعتنايي به آراي آنان شهر را معطل
باقي گذاشته است ،اعضاي شوراي پنجم
ب��ا علم به اينکه انتخ��اب نجفي با توجه
به س��ابقه بيمارياش نميتواند کارس��از
باش��د و اساس ًا بهصالح کالنشهر تهران
نيس��ت اما باز هم با لجبازيهاي سياسي
و تش��خيص منافع شخصي او را انتخاب
کردند تا ش��هردار بعدي ميراثدار حجم
انبوهي از تعلل و برزمينماندگي باشد.
البت��ه در اين بي��ن برخي از آن��ان که از
سياس��تزدگي ش��ورا س��ودهاي کالن
نصيبشان ميشود ،مدعياند که چه حيف
ش��د نجفي رف��ت و نتوانس��ت در مقابل
فس��اد بايس��تد ،بيترديد اينها مردم را
س��اده گير آوردهاند ،چرا که معلوم اس��ت
اين حرف و حديثها س��ياهنمايي اس��ت
و ميتوان با صراح��ت مطرح کرد ،يکي
ديگر از ارثهايي که ش��هردار مستعفي

از خود بهجاي گذاش��ت ،اخب��ار کذب و
نقد بياس��اس نس��بت به دوره گذش��ته
شهرداري بوده است.
اي��ن نقدهاي غيرمنصفانه منجر ش��د تا
محسنهاش��ميدر قامت رييس شوراي
شهر تهران موضعي دوپهلو بگيرد و شورا
و شهرداري را تطهير کند .وي گفته بود:
«دو رويکرد افراطي و تفريطي در ارزيابي
عملک��رد ش��هرداري در دوره گذش��ته
وجود دارد ،رويکرد نخس��ت س��ياهنمايي
و ناديده انگاش��تن نقاط مثبت و تالشها
و پروژهه��اي عمران��ي اس��ت و رويکرد
تفريطي سفيدنمايي و جنبه تبليغي دادن
به ارزيابي براي تمجيد از عملکرد گذشته،
در حالي که قضاوت ما بايد واقعبينانه و بر
اساس انصاف و اعتدال باشد».
بيش��ک اين انصاف و اعت��دال هرگز در
منش ش��هردار مس��تعفي وجود نداشت
و ش��ايد بت��وان گفت اي��ن بياعتدالي و
چهبس��ا بيانصافي از ديگ��ر ميراثهاي
بيارزشي اس��ت که کالنش��هر تهران
را بيش از بيش دچار خس��ارت و آس��يب
کرده است .بيان اين عبارت که «کارنامه
ما قابل دفاع اس��ت» ،نميتواند بهمعناي
تکيه بر اصل انصاف و اعتدال باش��د آن
هم در شرايطي که همگان ميدانند شورا
و ش��هرداري در طول اين مدت بد عمل
کردهاند و نتوانستهاند از هويت و وجه اين

کالنشهر بهدرستي دفاع کنند .وقتي در
زم��ان حوادثي نظير بارش برف ،دس��ت
و پايم��ان را گم ميکني��م و نميتوانيم
مديريت درستي داشته باشيم ،چگونه دم
از کارنامه قابل دفاع ميزنيم ،شما آنقدر
نتوانس��تيد از عهده کار برآييد که از مردم
کمک خواس��تيد تا برف روي درختها را
بتکانند و صراحت ًا گفتيد« :خواهش من از
جوانترها اين اس��ت که وقتي هوا بهتر
ش��د اگر حال و حوصله داش��تند تشريف
بياورند مقداري بهآراميبرف روي درختان
را بتکانند تا از شکس��تن آنها جلوگيري
کنند ،اين کار ورزش هم است».ش��ما بار
مس��ئوليت خودتان را ب��ر دوش جوانها
انداختي��د و در زلزل��ه ته��ران بزرگترين
غاي��ب بودي��د .پروژهها را يک��ي پس از
ديگ��ري تعطي��ل کردي��د و گفتيد هيچ
پروژهاي تعطيل نش��ده و اين دروغ است
اما بررسيها نشان داد که پروژههايي مثل
تونل آرش و اسفنديار ،بزرگراه شوشتري
متوقف هستند ،خط  7مترو تعطيل است
و يا خ��ط  6متروي تهران ک��ه قرار بود
تا پايان س��ال افتتاح شود اما افتتاح نشد
بنابراين ميتوان بر اين مسئله تأکيد کرد
که ش��هردار بعدي نيز همانند ش��هردار
مس��تعفي ،نقد گذش��ته و سياسيبازي و
ناجوانمردي نس��بت ب��ه کارهاي خوب
پيشين را بهارث خواهد برد و با اين روال

شهر را معطل باقي ميگذارد ،شهري که
اگرچه مطابق اظهارات جريان اصالحات
ظرف  7و  8ماهه اخير فعاليتهاي خوبي
در آن صورت گرفته اما واقعيت امر چنين
نيست.
بهاعتقاد اسماعيل دوس��تي ،عضو سابق
ش��وراي ش��هر تهران؛ «نجفي در دوران
مسئوليتش در شهرداري از همه پتانسيلها
و ظرفيتهاي نظام استفاده نکرده است»،
و نگارنده معتقد اس��ت که شوراي پنجم
نيز همانند ش��وراي اول بهجاي پرداختن
به متن در حاش��يهها غرق ش��ده است،
حاشيههايي که کالنشهر تهران را نه در
دوره قبل بلکه در دوره فعلي به يک شهر
سوخته تبديل کرده است و مردم را نسبت
به شورا و شهرداري تهران نااميد و چهبسا
بياعتماد کرده اس��ت و بايد تا دير نشده
اين روند اصالح ش��ود ت��ا ذهنيت مردم
بيش از اين نسبت به جريان اصالحطلب
مخدوش نش��ود ،بيشک اين امر بهضرر
صاحبان اين جريان است.

مع��اون کل وزارت بهداش��ت ،درم��ان و
آموزش پزش��کي درباره اق��دام بيمهها که
پ��ول بيمهاي م��ردم را به خاطر س��ود در
بانکها نگه ميدارند و معوقات س�لامت
را نميپردازند و باعث خواهد ش��د خدمات
رايگان به مصدومان تصادفي قطع شود ،از
عدم افزايش قيمت دارو خبر داد.به گزارش
تس��نيم ،ايرج حريرچي در نشست خبري
سخنگوي وزارت بهداشت درباره نابساماني
ارز و تأثير آن بر گراني دارو اظهار داش��ت:
م��ردم در اين زمينه دچار نگران��ي بازار ارز
نشوند و نياز به تهيه زياد داروي بيماريشان
نيست چون دارو قرار نيست گران شود.وي
ادامه داد :بر اين اس��اس با تأييد و ضمانت
دکتر جهانگيري ــ به عنوان فرمانده اقتصاد
مقاومتي در حوزه دارو تغيير قيمت نخواهيم
داشت.س��خنگوي وزارت بهداش��ت بيان
داشت :بنابراين با قول مسئوالن دولت در
حوزه قيمت دارو فع ً
ال تغييري رخ نخواهد
يافت زيرا ارز الزم تأمين خواهد شد.حريرچي
تصريح کرد :البته ش��ايد تخلفاتي در حوزه
دارو و گراني آن رخ دهد که از مردم استدعا
داريم گزارشهاي تخلفات گراني دارو را به
سامانه  190اعالم کنند.
تدوين نظام رتبهبندي
تاکسيرانها در سال 97

مدي��ر عامل س��ازمان تاکس��يراني تهران
برنامههاي سال  97را تشريح کرد و گفت:
نظام رتبهبندي تاکس��يرانها در سال 97
تدوين ميش��ود.به گزارش ايسنا ،عليرضا
قنادان در نشس��ت خبري خود با تش��ريح
مأموريتهاي اصلي سازمان تاکسيراني در
سال جديد گفت :تاکسي در هر شهر المان
اصلي ش��هر است و ش��عار ما دراين دوره
مدرن سازي اس��ت و معتقديم تاکسيراني
در مديريت جديد ش��هري ني��از به تحول
عميق و ساختاري دارد.وي با بيان اينکه به
زودي برنامه مدرنسازي تاکسيها رونمايي
ميش��ود ،گفت :ع�لاوه بر مدرن س��ازي
تاکس��يها در صدد آن هس��تيم که شغل
تاکس��يراني به عنوان يک شغل و نه اجبار
تعريف ش��ود به گونهاي که در حال حاضر
افراد به اجبار به سمت تاکسيراني ميآيند
اما بايد شرايط را به گونهاي فراهم کنيم که
افراد ،تاکسيراني را به عنوان شغل انتخاب
کنند .مدير عامل سازمان تاکسيراني تهران
با بيان اينکه ما به دنبال توسعه ناوگان پاک
در ش��هر هس��تيم ،گفت :در سال گذشته
 4500تاکس��ي در س��طح ش��هر ته��ران
نوسازي شدند اما روند نوسازي به دليل عدم
همراهي ش��رکتهاي خودروساز طوالني
شده است به گونهاي که ده هزار خودرو در
صف نوسازي هستند.

سالمت
آنچه در مورد
هپاتيت  Bو  Cبايد بدانيد

رئي��س انجمن گ��وارش و کبد خراس��ان
رضوي با اش��اره به راههاي انتقال هپاتيت
 Bو  Cگفت :اين دو بيماري ويروس��ي در
صورت درمان نش��دن و عدم کنترل فرد را
مستعد سرطان اوليه کبد ميکند.
حسن سعادتنيا در مورد هپاتيت  Bو Cو
برگزاري هفته سالمت گوارش که بر روي
اين دو موضوع متمرکز ش��ده است ،گفت:
اين بيماري در ايران و کش��ورهاي مشابه
ايران و حتي کشورهاي پيشرفته يک معضل
بهداشتي ـ درماني به شمار رفته و طي چند
دهه اخير با واکسيناسيون هپاتيت  ،Bشيوع
آن به ش��دت کاهش يافته است و امروزه
اين نوع هپاتيت در ايران نيز به ندرت وجود
دارد .وي بيان داشت :هپاتيت  Cانتقال آن
از طريق انتقال فرآوردههاي خوني بوده که
اکنون بسيار نادر است و رفتارهاي پرخطر
جنسي ،استفاده از سرنگهاي مشترک در
ميان معتادين از عوامل ابتال به اين بيماري
به شمار ميرود.رئيس انجمن گوارش و کبد
خراس��ان رضوي اظهار داشت :هپاتيت B
اکثر مواق��ع در مراحل اوليه بدون عالمت
بوده و گاهي با بياش��تهايي ،تهوع ،زردي
سفيده چشم و پررنگ ش��دن ادرار همراه
است و رفتارهاي پرخطر جنسي ،سبب بروز
انتقال اين بيماري نيز ميشود و هپاتيت C
نيزدرابتدا اکثرا بدون عالمت اس��ت وفقط
ازطريق ازمايش خون تشخيص داده ميشود
و درموردهپاتي��ت  cهنوز واکسيناس��يون
موثري نداريم .

