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اجتماعي

وطن امروز شماره 2418

نبضجامعه

چهارشنبه  29فروردین 1397

آوای شهر

آیا پرحاشیهترین طرح ترافیک پایتخت به سرانجام میرسد؟

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر:

سرگیجه طرح ترافیک!

تکمیل ظرفیت ثبتنام حج ۹۷

شهردار آینده باید مدیر میدانی باشد
سخنگوی شورای شهر:
شهردار  23اردیبهشت انتخاب میشود

معاون فرماندار :به احتمال زیاد مهلت طرح ترافیک سال گذشته تا اواخر اردیبهشت ماه تمدید میشود
رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت از تکمیل
ظرفیت ثبتنام زائران در کاروانهای حج تمتع
امس��ال خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،حمید محمدی ،رئیس س��ازمان حج
و زی��ارت در نشس��ت ش��ورای برنامهریزی و
هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان
ح��ج و زیارت اعالم ک��رد :ظرفیت ثبتنام در
بی��ش از  ۵۷۵کاروان ح��ج تمتع  ۹۷تکمیل
ش��ده و قسط دوم هزینههای حج در دهه دوم
اردیبهش��تماه از زائران دریافت خواهد ش��د.
وی همچنین آخرین مهلت برای اعالم نتیجه
نهای��ی معاینات پزش��کی زائران ح��ج را دهم
اردیبهش��تماه عنوان کرد .سیدعلی مرعشی،
رئیس مرکز پزش��کی ح��ج و زیارت جمعیت
هاللاحمر نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از
روند اقدامات انجام ش��ده درحوزه پزشکی حج
تمتع  ،۹۷اظهار کرد :معاینات پزشکی از بیش
از  ۲۲هزار زائر انجام شده است .وی خاطرنشان
ک��رد :با توجه ب��ه وقفه ایجاد ش��ده به دلیل
تعطیالت نوروزی ،سرعت بخشیدن به معرفی
حجاج توسط مدیران کاروانها برای انجام این
معاینات ضرورت دارد.
مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی انتقاد کرد

توزیع نامتوازن تختهای بیمارستانی

مش��اور رئیس دانش��گاه علومپزشکی شهید
بهشتی درباره توسعه تختهای بیمارستانی گفت:
در حال حاضر میانگین تختهای بیمارستانی در
پایتخت  2/5تخت به ازای هزار نفر است بنابراین
توزیع این تختها متوازن نیست .به گزارش ایسنا،
علی ماهر درباره شاخصهای تخت بیمارستانی
نس��بت به جمعیت در دنیا ،گفت :در کشورهای
توسعه یافته از ش��اخص  1/5تخت به ازای هزار
نفر جمعیت تا  ۱۶تخت به ازای هزار نفر جمعیت
متفاوت است بنابراین نمیتوان نرم خاصی را برای
دنی��ا در نظر گرفت و ش��اخص تخت به عواملی
چون جمعیت ،هرم س��نی ،فواصل جغرافیایی و
وضعیت فرهنگی جامعه مربوط اس��ت .به طور
میانگین در کشورهای در حال توسعه نیز شاخص
تخت ،ح��دود  4تخت به ازای هزار نفر جمعیت
است و در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا
حدود  ۲/۲تخت به ازای هزار نفر جمعیت وجود
دارد .وی درب��اره وضعی��ت ای��ران در این حوزه
افزود :در ایران اکنون  1/7تخت به ازای هزار نفر
جمعیت وجود دارد .چشماندازی که برای ۱۴۰۴
داریم 2/62 ،تخت به ازای هزار نفر جمعیت برای
کل کشور اس��ت که مس��اوی با شاخص فعلی
کش��ورهای ترکیه و لبنان خواهد بود .البته دنیا
به س��مت افزایش تخت بیمارستانی در حرکت
نیس��ت ،بلکه به سمت خدمات سرپایی و روزانه
میرود .ماهر درباره وضعیت شاخص تختهای
تهران نیز گفت :در حال حاضر میانگین تختهای
بیمارس��تانی در پایتخت  2/5تخت به ازای هزار
نفر است اما این تختها به صورت متوازن توزیع
نشده اس��ت .این وضعیت در تمام کشور نیز به
همین گونه است.

شبانهروزی شدن موزه دفاعمقدس

مدیرعامل موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس
برنامهه��ای س��ال  ۹۷این موزه را تش��ریح کرد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،علیاصغ��ر جعفری،
مدیرعام��ل موزه انقالب اس�لامی و دفاعمقدس
به افزای��ش  ۳۷درصدی بازدی��د از این موزه در
 ۶ماه دوم س��ال  ۹۶اش��اره کرد و اظهار داشت:
سال گذشته بازدید چش��مگیری از موزه انقالب
اس�لامی و دفاعمقدس ش��د .همچنین در نیمه
دوم س��ال  ،۹۶بازدید از موزه در حوزه بینالملل
افزای��ش  ۸۰درصدی داش��ت .وی افزود :فضای
ای��ن موزه ظرفی��ت خوبی ب��رای معرفی انقالب
اس�لامی و دفاعمقدس است .جعفری با اشاره به
فعالیتهای سال گذش��ته موزه انقالب اسالمی
و دفاعمقدس خاطرنش��ان کرد :س��ال گذش��ته
 ۱۰مرکز فرهنگی در استانهای گوناگون افتتاح
شد .سال جاری نیز  ۵مرکز فرهنگی در دهه فجر
افتتاح خواهد شد .پیشبینی شده است در سال
 ۱۴۰۴هر استان یک مرکز فرهنگی داشته باشد.
مدیرعامل موزه انقالب اس�لامی و دفاعمقدس از
افتتاح بخشهای جدیدی در موزه انقالب اسالمی
و دفاعمقدس خبر داد و اظهار داشت :بخشهایی
تحت عنوان تهران ،کودک و نوجوان ،نقش زنان
در دفاعمقدس ،مقاومت و انقالب اسالمی در ایام
دهه فجر افتتاح خواهد ش��د .وی به شبانهروزی
شدن تاالرهای موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس
اشاره کرد و گفت :در ایام تابستان بهطور آزمایشی
شیفت شبانه در این موزه خواهیم داشت .ساعت
کار تاالرهای موزه تا  ۱۰ش��ب خواهد ش��د .در
صورتی که این طرح موفق باش��د ،ش��یفت شب
بهطور دائم در تمام ایام سال دایر خواهد بود.

گ�روه اجتماعی :نزدی��ک به یک ماه
از ش��روع سال جدید گذشت و هنوز
خبری از نهایی ش��دن زمان اجرای
طرح پرحاش��یه ترافی��ک پایتخت
نیست .طرحی که با تغییر مدیریت
ش��هری دچار تغییر ش��د و میتوان
گفت ج��زو میراثه��ای برجا مانده
مدیریت  7ماهه نجفی در شهرداری
تهران اس��ت! این روزها هر س��اعت
خبری جدی��د از تغییر در زمان اجرا
و نحوه اجرای طرح منتشر میشود؛
بماند که در ابتدا مخالفتهای زیادی
با اجرای طرح از سوی کارشناسان و
پلیس شد! از سوی دیگر فرمانداری
نیز یکی دیگر از مخالفان اجرای این
ط��رح بود که در نهای��ت با تغییرات
مدنظر فرمانداری طرح به تایید رسید
اما ب��ا این تفاس��یر تازهترین خبرها
حاکی از این اس��ت که ب��ا توجه به
بررس��ی این طرح در دی��وان عدالت
اداری امکان لغو آن وجود دارد.
جالب اینجاست برخالف اعالم معاون حملونقل
و ترافیک ش��هرداری ک��ه  26فروردین گفته بود
«زیرس��اختهای الزم برای اج��رای طرح ترافیک
از اول اردیبهش��تماه تامین ش��ده است» ،تاریخ
جدیدی از س��وی برخی اعضای شورای شهر برای
اجرای طرح ترافیک جدید اعالم شد.
■■اجرای طرح از اواسط اردیبهشت

در همی��ن ب��اره ،محم��د علیخان��ی ،رئی��س
کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر گفته
اس��ت« :معاونت حملونقل و ترافیک ش��هرداری
تهران گفتوگویی داشته و احتمال دادهاند تا اواسط
اردیبهش��ت طرح ترافیک قدیم تمدید شود ،البته
بنده چنین موضوعی را هنوز از آقای پورسیدآقایی
نشنیدهام» .این در حالی است که الهام فخاری ،یکی
دیگر از اعضای شورای پنجم تهران از فراهم نبودن
زیرساختهای الزم برای اجرای طرح ترافیک خبر

اس��ت که تردد تاکسیهای اینترنتی
بازار آژانسها را کساد کرده است و به
صرفه نیست بتوان از این طرح استفاده
کنیم و حاال تکلیف ما چه میشود.

■■تمدی�د ط�رح  96ت�ا پای�ان
اردیبهشت

داده و احتمال اجرای طرح از
پایان اردیبهشت را مطرح کرده
است.
فخاری اف��زود :در صورتی
که ط��رح جدید م��ورد تایید
شورا نباش��د ،احتمال تمدید
طرح قدیم تا پایان اردیبهشت
هم وجود دارد .وی همچنین
اظهار داش��ت :همانگونه که
معاونت حملونقل و ترافیک به شورا عنوان کرده
بود ،ما منتظر تغییرات بزرگ و ویژه در بحث طرح
ترافیک هستیم اما تاکنون گزارشی از آن به ما ارائه
نش��ده است .روز گذش��ته نیز در پی تجمع برخی
رانندگان آژانسها مقابل شورای شهر در اعتراض به
عوارض طرح جدید ترافیک خبری مبنی بر احتمال
تمدید زمان طرح ترافیک  96تا پایان اردیبهشت از
سوی معاون فرماندار تهران اعالم شد.

مهیا نب�ودن زیرس�اختهای طرح
جدید ترافیک و ناکارآمدی مدیریت
جدی�د ،آینده اج�رای ط�رح را در
هال�های از ابه�ام قرار داده اس�ت و
ش�هروندان تهرانی ه�ر روز منتظر
ش�نیدن خب�ر جدی�دی از ط�رح
ترافیک 97هستند

وزیر کشور دستور داد

برخورد با کشف حجاب در خودرو
چهره روز گ�روه اجتماع�ی :وزیر کش��ور
دس��تور داد با اف��رادی که اقدام
به کشف حجاب در خودرو ،ایجاد مزاحمت برای
نوامیس و از این نمونه اقدامات میکنند ،باید طبق
قانون برخورد کرد .به گزارش تس��نیم ،عبدالرضا
رحمانیفضلی اظهار داش��ت :با اف��رادی که اقدام
به کش��ف حجاب در خودرو،
ایجاد مزاحمت برای نوامیس
مردم و اقدامات از این نمونه
که طب��ق قان��ون تخلف به
حساب میآید میکنند ،باید
به طور مناس��ب ای��ن موارد
تخلف به آنها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.
وزیر کشور گفت :تعداد سازمانهای مردمنها د فعال
در حوزه عفاف و حجاب کم هستند که با توجه به
اینکه موضوع حجاب موضوع اجتماعی است و باید
از طریق اجتماعی به آن پاسخ دهیم لذا ارائه مجوز
به سازمانهای مردمنهاد متقاضی فعالیت در حوزه
عفاف و حجاب تسهیل میشود ،هر چند تنها ارائه
یادداشتمیهمان محم�د ابوی�ی* :چن��دی
پیش ب��ود که رهبر انقالب
با ی��ادآوری روحیه انقالبی و خدمتگزارانه حاکم
بر مدیران کش��ور در دهه  ۶۰فرمودند« :آیا آن
احساس��ات و رفتارهای تحسینبرانگیز را به یاد
دارید؟ آیا آن بیاعتنایی به مال دنیا و اهتمام به
خدمت را بهیاد دارید ؟ اش��کال کار این است که
گاهی آن ارزشها فراموش میشود ».آنهایی که
مدیران و فضای دهه  ۶۰را به خاطر دارند ،تایید
میکنن��د که با وجود انواع گوناگون مش��کالت،
کوران جنگ و دفاع ،کمبود منابع و موارد بسیار
دیگر ،باز حال و روز بهتری داشتیم و همدلیها
و همراهی م��ردم و مدیران بیش��تر بود .برخی
میگویند اقتضای آن دوران بود ،برخی دیگر جو
انقالب را موثر میدانند و شاید همه اینها باشد و
هزار و یک عامل دیگر هم باشد اما فکر میکنم
در کنار همه اینها ،جوانی مدیران ،عامل مهمی
در این همدلی و همراهیها بود.
بیشتر مدیران آن زمان ،از جوانانی بودند که
به میزان کافی از ش��ور و شوق خدمت و انگیزه
تح��ول و ان��رژی دویدن ،برخ��وردار بودند و اگر
حرف��ی میزدند و تصمیم��ی میگرفتند ،خود
پیش و بی��ش از همه مجری آن بودند و اینطور
نبود که چنان سنگین و کرخت شده باشند که
توان حرکت نداش��ته باشند و تنها حرکتشان،
فاصله بین پشت میز و اتاق جلساتشان باشد .اما
از اینها باالتر و مهمتر ،بیاعتنایی به مال دنیا بود.

مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمندسازی و
ایج��اد گفتمان دقیق بین این «انجیاوها» اقدام
کرد .وزیر کشور با تاکید بر لزوم حمایت جدی از
تولید پوشاک ایرانی  -اسالمی ،گفت :شهرداریها
موظف خواهند بود ب��رای این تولیدکنندگان در
عرضه و فروش محصوالتشان در ارائه نمایشگاهها
تسهیالت ویژه در نظر بگیرند
و این آمادگی وجود دارد که
در صورت ارائه طرح مناسب
ب��ا بررس��ی آن بتوانیم این
مسیر را تسهیل کنیم .وزیر
کش��ور از س��ازمان برنامه و
بودجه خواست ردیفهای بودجه تمام دستگاهها
در حوزه آسیبهای اجتماعی را استخراج و بررسی
کند .رحمانیفضلی همچنین گفت :سازمان برنامه
و بودجه باید نس��بت به هزینهکرد این بودجهها
در موض��وع اجتماعی نظارت داش��ته و هر  3ماه
گزارشی از این هزینهکرد به سازمان امور اجتماعی
ارائه کند.

■■تجم�ع رانن�دگان آژانس
مقابل شورای شهر

تعدادی از رانندگان آژانس
روز گذشته مقابل شورای شهر
تهران تجمع و به نحوه نرخهای
ط��رح ترافی��ک و س��همیهها
اعت��راض کردند .با تغییر طرح
ترافیک در س��ال ج��اری و با
توجه به کاهش سهمیه طرح
ترافیک یک س��اله ،رانندگان آژانس بهرغم تخفیف
 50درص��دی که برایش��ان در نظر گرفته ش��ده
است ،با مشکالتی مواجه میشوند .رانندگان آژانس
معتقدند نرخهای ط��رح ترافیک جدید باید تغییر
کند .یکی از رانندگان آژانس درباره مشکالت و دلیل
تجمع گفت :در گذشته طرح ترافیک برای رانندگان
آژان��س  650هزار تومان ب��ود اما حاال به یکباره به
بیش از  4میلیون تومان رسیده است ،این در حالی

با رأی دیوان عدالت اداری تصویب شد

ممنوعیت اخذ وجه «خدمات دارویی» در داروخانهها
سالمت گروه اجتماع�ی :هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری با ابطال یک
مصوبه ،اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت
خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع ش��ده
قبلی ،ج��ز داروهای ترکیبی را ممن��وع کرد .به
گزارش «وطنامروز» ،به دنبال ش��کایت ش��اکی
از مصوب��ه هی��أت وزی��ران
درباره ابطال مصوبه ش��ماره
 /۵۳۷۹ت  ۵۱۷۰۰ه مورخ
 94/1/23هیأت دولت درباره
اخ��ذ «مدیری��ت خدم��ات
دارویی» توس��ط داروخانهها
که قب ً
ال تحت عنوان «حق فنی» دریافت میشد
و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال
ش��ده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر
نمایندگان حقوقی طرف ش��کایت ،این مصوبه را
خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن
را جز درباره داروهای ترکیبی ابطال کرد.
این گزارش حاکی است ،هیأت عمومی دیوان

تابلوی ورود «جوانان ممنوع» در مراکز تصمیمگیری!

از س��وی دیگر ،اگ��ر قرار اس��ت از وضعیت
موجود گذر کنیم و نگاه به آینده داشته باشیم،
چه افرادی بهتر از خود جوانان که سازندگان آن
آینده باشند .ما میگوییم باید از «شهر موجود»
عبور کنیم و «شهر آینده» را بسازیم .شهر آینده
برای چه افرادی است؟ مشخص است« :جوانان».
حال که قرار اس��ت «شهر آینده» مطابق با
خواست شهروندان جدیدش ساخته شود ،بهتر
نیس��ت خود آنها ،امروز در بدن��ه مدیریتی وارد
ش��وند تا خود طراحی کنند و خ��ود اجرا کنند
و خ��ود ناظر تبعات تصمیماتش��ان باش��ند؟
بگذاری��د جوان��ان بگویند برای «ش��هر آینده»

در همی��ن باره ،مع��اون فرماندار
ته��ران گفت :به احتمال اعتبار طرح
ترافیک سال  96تا اواخر اردیبهشت
امس��ال تمدید میشود .غالمحسین
آرام اظهار داش��ت :ب��ه احتمال زیاد
مهلت طرح ترافیک س��ال گذشته تا
اواخر اردیبهشتماه تمدید میشود.
وی ادامه داد :با توجه به زمان ثبتنام
و بررس��ی مدارک ،در حال بررس��ی
هس��تیم که آرم طرح ترافیک سال
 96تا اردیبهشت امسال اعتبار داشته
باش��د .گفتنی است خبر دیگری که
روز گذش��ته پیرامون طرح ترافیک
اعالم شد ،شروط اعطای طرح ترافیک
به خبرنگاران بود .تعیین تعداد سهمیههای خاص
در طرح جدید نیز یکی دیگر از پاش��نههای آشیل
طرح  97است .موضوعی که هنوز بالتکلیف مانده و
سهمیهبگیران خاص از جمله خبرنگاران ،معلوالن و
جانبازان نمیدانند آیا موفق به گرفتن طرح ترافیک
میشوند یا خیر؟
به نظر میرس��د پس از ح��رف و حدیثهای
گوناگ��ون برای تصویب طرح جدی��د ترافیک در
ش��ورا و سپس رفت و برگش��تهای میان پلیس
راهنمایی و رانندگی ،فرمانداری و ش��ورای شهر،
باید همچن��ان برای اجرای این طرح نیز ش��اهد
بدقولیها و موکول کردن آن به تاریخهای جدید
باش��یم .مهیا نبودن زیرس��اختهای طرح جدید
ترافی��ک و ناکارآم��دی مدیریت جدی��د ،آینده
اجرای طرح را در هالهای از ابهام قرار داده اس��ت
و ش��هروندان تهرانی هر روز منتظر شنیدن خبر
جدیدی از طرح ترافیک  97هستند.

چ��ه ساختمانس��ازیای میخواهن��د ،چه نوع
فض��ای س��بزی دوس��ت دارند ،کدام سیاس��ت
زیس��تمحیطی ش��هری را قبول دارند و مهمتر
آنکه بگذارید خودشان هم مجری این مطالبات
باش��ند .اگر از پتانس��یلهای جوانان شهر برای
اداره ش��هر استفاده نکنیم ،نهتنها سرمایهسوزی
کردیم ،بلکه «شهر آینده» ساخته شده از خالل
تصمیمات کهنه و مدیران پیر ،مطلوب شهروندان
آینده نیست.
متاس��فانه بدن��ه مدیریت��ی ام��روز م��ا در
برخی بخشها پیر اس��ت و پی��ری هم در خود
محافظ��هکاری و کمتحرک��ی دارد و ب��ه همین

عدال��ت اداری با عنایت به اینک��ه مطابق ماده ۸
قان��ون بیمه همگانی مصوب س��ال  ۱۳۷۳و بند
«ه» م��اده  ۳قانون برنامه پنجم توس��عه ،هیأت
دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در
حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد ،بنابراین
کده��ای  ۹۰۲۰۲۰ ،۹۰۲۰۱۵و ۹۰۲۰۲۱
کتاب ارزش نسبی خدمات
س�لامت ،موض��وع بند یک
مصوبه  /۵۳۷۹ت  ۵۱۷۰۰ه
مورخ  94/1/23هیأت وزیران
را خارج از ح��دود اختیارات
قانونی دانست و آن را باطل
کرد .هیأت عمومی دی��وان عدالت اداری مصوبه
مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانهها
را با دادنامههای شماره  ۱۹۹مورخ  88/۳/3و ۶۸۳
مورخ  93/4/16ابطال کرده بود و در باره مصوبه
مورد ش��کایت اخذ وجه تحت عنوان «مدیریت
خدمات دارویی» را درباره داروهای ترکیبی ابطال
نکرد.
دلیل است که مشاهده میکنیم خبر چندانی از
اتفاقات و تصمیمات مهم و تحولآفرین نیست و
اگر هم باشد ،آنقدر کند و آرام اجرا میشوند که
خاصیت خود را از دست میدهند.
به همین دلیل ،ضرورت تغییر پس از گذشت
 4دهه از انقالب احس��اس میشود و نیاز به یک
انقالب مدیریتی وج��ود دارد؛ دیگر باید اعتماد
کرد .باید به جوانانی که تربیتیافته همین نظام
و انقالبند فرص��ت داد به ردههای مدیریتی نائل
شوند تا با شور و انرژی جوانی خود بتوانند خون
جدیدی در رگهای کشور وارد کنند.
وقت آن است که مدیران کمتحرک و پا به
س��ن گذاشته از میزها و س��متهای خود دل
بکنن��د تا جایی برای جوانان باز ش��ود ،جوانی
که یکپارچه ش��ور و امید و تحولخواهی است
و بیتوجهت��ر به مادی��ات و ثروتاندوزی .باید
دس��ت بجنبانی��م ،قدیمیترها می��دان دهند
و جوان��ان هم مصممتر به می��دان بیایند .اگر
چه مقاومت زیاد اس��ت و تابلوی ورود جوانان
ممن��وع بر س��ر بیش��تر مراک��ز تصمیمگیری
کش��ور و مناصب مدیریتی نصب ش��ده است
اما از آنجای��ی که میدانیم چارهای جز اتکا به
نیروی جوانی فرزندان این شهر نیست ،ناامید
نمیشویم و بر این خواسته خود پا میفشاریم
تا روزی که س��هم جوان��ان لحاظ و از ظرفیت
آنان استفاده شود.

*کارشناس حوزه جوانان

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر گفت :شهردار آینده تهران باید دارای پیشینه
مدیریت کالن ب��وده و در اصل یک مدیر میدانی
باشد .به گزارش فارس ،محمدساالری در حاشیه
جلسه هماندیشی بررسی شرایط انتخاب شهردار
گفت :از جمله تغییراتی که در دارا بودن ش��رایط
عمومی شهردار اعمال شده این است که شهردار
منتخب باید عالوه بر اینکه فرد توانمندی باش��د
باید دارای پیشینه مدیریت کالن بوده و در اصل
یک مدیر میدانی باشد .این عضو شورا گفت :نوع
فعالیت در شهرداری از نوع مدیریت سازمانی است
و ش��هرداری تهران نیاز به فردی دارد که عالوه بر
دارا بودن سوابق موثر ،باید بتواند کارهای عملیاتی-
ص��ف و میدان��ی -هم انجام ده��د و همچنین با
سرعت در فرآیند تصمیمگیریها ورود کند.
ت زمان انتخاب شهردار
■■ ۲۳اردیبهش 

در همین باره ،سخنگوی شورای شهر تهران
با اشاره به فرآیند انتخاب شهردار تهران ،گفت:
ت شهردار تهران انتخاب و معرفی
 ۲۳اردیبهش 
میش��ود .علی اعطا در پایان دومین جلس��ه
هماندیشی اعضای ش��ورای شهر تهران درباره
تعیین فرآیند و معیارهای ش��هردار آتی تهران
اظهار کرد :در جلس��ه دیروز پ��س از اظهارات
اعضای ش��ورای ش��هر تهران درباره فرآیند و
معیار انتخاب ش��هردار ته��ران تصمیمگیری
ش��د و فرآیند به همان ش��کل خواهد بود که
در مردادماه سال گذش��ته صورت گرفت .وی
تصریح کرد :بر همین اس��اس فرآیند انتخاب
شهردار تهران همانند فرآیند مرداد خواهد بود.
سخنگوی شورای شهر گفت :بر همین اساس 4
ت  7گزینه شهرداری تهران برنامههای
اردیبهش 
خ��ود را اعالم خواهند کرد و در نهایت  2هفته
ت ای��ن  7نفر باید در
بعد یعنی  16اردیبهش�� 
صحن ش��ورا حاضر و برنامهه��ای خود را بیان
ت نیز رایگیری
کنند .اعطا افزود 18 :اردیبهش 
بین  7کاندیدای شهرداری تهران انجام خواهد
گرفت و در نهایت  2نفر انتخاب خواهند ش��د.
وی افزود 23 :اردیبهشت نیز  2کاندیدای برتر با
یکدیگر رقابت خواهند کرد و در نهایت یک نفر
از بین آنها برای شهرداری تهران انتخاب خواهد
شد .سخنگوی شورای ش��هر تهران ادامه داد:
تغییری که در این دوره برای انتخاب ش��هردار
تهران صورت گرفته است درباره اعالم همکاران
ش��هردار منتخب خواهد بود و در واقع در این
دوره شورا تاکید کرده است که گزینه برتر برای
شهرداری تهران عالوه بر ارائه برنامههای خود،
همکاران و معاونان خود را نیز به شورا معرفی
کند .سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به
این پرسش که آیا محسن هاشمی بین گزینهها
هست یا خیر ،گفت :تا این لحظه اعضای شورا
در اینباره صحبتی نکردهاند.
بازتاب

پاسخ وزارت بهداشت به یک گزارش

رواب��ط عمومی وزارت بهداش��ت پیرو درج
مطلبی با عنوان «قیمت دارو در سرباالیی جاده
دالر!» م��ورخ  97/1/23به نق��ل از خبرگزاری
مه��ر در روزنامه «وطنام��روز» توضیحاتی را
ارسال کرده که به عینه منتشر میشود .طبق
پاس��خ س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��کی ،قیمتگذاری دارو
توس��ط کمیس��یون ماده  20انجام میشود و
این کمیسیون در س��ال جدید هنوز تشکیل
جلس��های نداده اس��ت که منجر ب��ه افزایش
قیمت دارو گردد .الزم به ذکر اس��ت میانگین
افزایش قیمت در س��ال گذشته  7درصد بوده
که از طریق پوشش بیمهای جبران شده تا فشار
کمت��ری به بیماران عزیز وارد گردد ،لذا ادعای
افزای��ش  6برابری قیمتها صحت ندارد .قابل
توجه است تاکنون سیاست سازمان غذا و دارو
بر عدم واردات دارو از چین بوده که این سیاست
کم��اکان ادامه خواهد یافت و در س��ال جدید
چنانچه اصالح قیمتی ص��ورت گیرد با توجه
به پرداخت یارانه و مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز
فش��اری متوجه بیماران عزیز نبوده و سیاست
حمایتی از بیماران خاص و صعبالعالج ادامه
خواهد یافت.

کوتاه وگویا

■■کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان،
برای فروش و خرید حق نشر با  40کارشناس
در نمایش��گاه کتاب بولونیا دیدار و گفتوگو
کرد .در پنجاهوپنجمین دوره این نمایش��گاه،
نماین��ده کان��ون با  40ناش��ر ،آژان��س ادبی،
نویس��نده و تصویرگ��ر کتابه��ای کودک و
نوجوان قرارهای کاری ب��رای خرید و فروش
حق نشر انجام داد.

