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اجتماعي

وطن امروز شماره 2519

نبضجامعه
نماینده مردم کرمانشاه مطرح کرد

پرداخت مطالبات فرهنگیان
با اعتبارات مناطق زلزلهزده!

یکشنبه  4شهریور 1397

به دستور وزیر بهداشت صورت گرفت

تشکیل کارگروه رفع مشکالت واردات دارو
دبیر انجمن داروسازان تهران :وزارت بهداشت بحران دارویی را جدی نمیگیرد

نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب
درباره ادعای خود مبنی بر پرداخت مطالبات
و عیدی فرهنگیان از محل اعتبارات مربوط به
مناط��ق زلزلهزده توضیحاتی ارائه داد و گفت:
معاون آموزشوپرورش در جایگاهی نیس��ت
ک��ه بخواهد تکلی��ف این موضوع را روش��ن
کند .فرهاد تجری ،نماینده مردم قصرشیرین
و س��رپل ذهاب در مجلس در پاس��خ به این
پرس��ش که بر چه مبنایی معتقدید پرداخت
مطالبات و عیدی فرهنگیان در پایان سال 96
با اعتبارات اختصاص یافته به مناطق زلزلهزده
انجام شده است؟ به تسنیم گفت :دولت برای
بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه تعهداتی را
به منظور حل مشکالت زیرساختی این مناطق
داشت .وی افزود :به دلیل مشکالت زیرساختی
در مناطق زلزلهزده ،رهبر انقالب در بازدید از
این مناطق دستور دادند تا  200میلیون دالر
از صندوق توسعه ملی برای بازسازی مناطق
زلزل��هزده در حوزه زیرس��اختها اختصاص
یابد .نماینده مردم س��رپل ذهاب در مجلس
گفت :هیچ آدرس ش��فافی از محل اس��تفاده
این 200میلیون دالر ب��رای مناطق زلزلهزده
وج��ود ندارد و این موض��وع را به نوبخت هم
گفتیم اما پاس��خ روشنی به ما ندادند .تجری
ادام��ه داد :این اعتبارات از قبل مصوب ش��ده
ب��ود و باید بگویند  200میلیون دالر صندوق
توسعه ملی کجا رفته اس��ت و آدرس شفاف
هزینهکرد آن را اعالم کنند ،البته ما از برخی
افراد در س��ازمان برنامه و بودجه ش��نیدهایم
چون در پایان سال گذشته دست دولت خالی
ب��ود این رقم برای پرداخت مطالبات و پاداش
پایان خدمت فرهنگیان هزینه ش��ده اس��ت.
وی در پاسخ به این پرسش که معاون توسعه
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزشوپرورش
این ادعای ش��ما را رد و اعالم کرده است اگر
مستنداتی برای گفتههای خود دارید آن را در
اختیار آموزشوپرورش قرار دهید ،گفت :آقای
الهیار در جایگاهی نیست که بخواهد تعیین
کند این پولها در کجا هزینه ش��ده اس��ت و
این مساله باید از سوی مدیران سازمان برنامه
و بودجه و خزانه پاس��خ داده و روش��ن شود و
ما منتظر پاس��خ آنها هس��تیم .گفتنی است
پیشتر عل��ی الهیار ترکمن ،معاون توس��عه
مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزشوپرورش
گفته بود :مس��الهای که نمایندگان کرمانشاه
مطرح میکنند ،با چارچوب بودجهای کشور
امکانپذیر نیس��ت .وقتی بودجه وارد سیستم
دولتی میشود چارچوبهای مشخصی دارد
و فصل و نوع هزینه آن تعیین ش��ده و چون
حساب دولتی اس��ت قابل برداشت نیست تا
مدی��ران وزارت آموزشوپرورش ی��ا مدیران
استانی قابلیت برداشت از آن را داشته باشند
و جای دیگر هزینه کنند.

نمایشگاهمطبوعات
امسال برگزار نمیشود

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی
گفت :نمایش��گاه مطبوعات پ��س از  ۲۵دوره
برپایی ،امسال برگزار نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمدرضا
دربندی افزود :امسال به  2دلیل تصمیم گرفتیم
این نمایشگاه برگزار نشود ،نخستین دلیل آن
است که دولت دس��تورالعمل جدیدی درباره
کاهش هزینهها و صرفهجوی��ی ابالغ کرده تا
کاره��ای کم اثر را ح��ذف کنیم و ما بر همین
اساس ،اگر قرار باشد صرفهجویی کنیم موردی
مانند برگزار نش��دن نمایشگاه مطبوعات را در
اولویت قرار میدهیم و در عوض آن ،یارانه کاغذ
را به مطبوعات میدهیم ت��ا بتوانند روی پای
خودشانبایستند.
وی افزود :دلیل دوم این است که روزنامهها
در این روزها وضع مناسبی ندارند و نقدینگی
آنها به دلیل گرانی کاغذ ،کم شده است و حتی
ع��دهای از آنها اعالم کردهان��د قصد دارند یک
مرخصی  6ماهه تا یک س��اله بگیرند و انتشار
نیابند و با توجه به هزینه غرفه و تجهیز و تزئین
آن ،این کار برای اهالی مطبوعات س��خت بود.
دربندی گفت :ما بعد از بررس��ی دالیل ،برای
بحث «برگزار نش��دن» نمایش��گاه مطبوعات
نظرخواهی کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم
این نمایشگاه پس از  ۲۵سال برگزار نشود.

از س��وی صنف مرب��وط پیش آید،
جواب این برخورد با پیگرد قانونی
داده میشود که در صورت ادامه این
رفتار ،پروانه محل مربوط تعلیق و
حتی لغو خواهد شد.

گ�روه اجتماع�ی :ای��ن روزه��ا
اظهارنظره��ا و انتقادها نس��بت به
وضعی��ت دارو در کش��ور وارد فاز
تازهای شده است تا جایی که رئیس
انجمن داروسازان تهران در حاشیه
مراس��م س��االنه این انجمن محور
اصلی اظه��ارات خود را ب��ه انتقاد
از سیاس��تهای وزارت بهداش��ت
اختص��اص داد .رئی��س انجم��ن
داروسازان تهران گفت :حال صنعت
داروسازی کشور خوب نیست.
سیدحمید خوئی در مراسم روز
داروساز افزود :داروسازان از وضعیت
امروز رضای��ت ندارند و هیچ کس
سیاست روش��نی درباره فردای ما،
مش��خص و تببی��ن نمیکند .وی
اف��زود :کل برنام��ه این اس��ت که
در ش��رایط بحرانی اقالم داروهای
وارداتی کاهش پیدا کند؛ در طول 4
سال گذشته مردم عادت کردهاند داروی لوکس
بخرن��د و چرخش یک دفعه مش��کالتی ایجاد
میکند .خوئی با اش��اره ب��ه اینکه اولویت اصلی
س��ازمان غذا و دارو رفع نیاز مردم و رسیدگی به
صنعت دارو است ،افزود :مردم درباره موضوع دارو
ش��وخی ندارند و در کشورهایی مانند پاکستان
برای دارو دولت عوض میشود.
رئیس انجمن داروسازان تهران اضافه کرد :ما
در آس��تانه یک بحران دارویی هستیم و مدیران
وزارت بهداشت این موضوع را جدی نمیگیرند.
وی خاطرنشان کرد :اگر شایعه کمبود دارو ایجاد
ش��ود ،نگرانی ب��ه جان م��ردم میافتد و همین
موضوع باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا
میشود و زمان زیادی به طول میانجامد تا این
موضوع حل شود.
خوئی گف��ت :در ط��رح تحول س�لامت به
داروسازی جفا شده اس��ت ،زیرا اوراقی به دست
صنایع میرسد که برای نقد شدن آن  ۳۰درصد
از ارزش آن کاه��ش پیدا میکند .وی بیان کرد:
دارو طی چند سال گذشته قیمتش ثابت مانده
اس��ت و فقط به ما میگویند کیفیت را باید باال
ببریم؛ اگر کیفیت دارو افت کرد مسؤولش دولت و
وزارت بهداشت است ،زیرا افزایش کیفیت هزینهبر
است و کسی از ما حمایت نمیکند.

آژیر

■■ تشکیل کارگروه رفع مشکل
واردات دارو

دانشگاه علوم پزش��کی با تأکید بر برخورد جدی
■■سوپرمارکتها داروفروش شدند
این در حالی است که مشکالت بخش دارویی با سوپرمارکتهای متخلفی که فروش دارو دارند،
ت نهتنها در ایران،
کش��ور تنها به کمبودها ،گرانی و م��واردی از این افزود :فروش دارو در سوپرمارک 
بلکه در تمام نقاط جهان جرم
نمونه خالصه نمیش��ود و از
سوی دیگر ش��اهد تخلفاتی رئیس انجمن داروس�ازان تهران :دارو و تخلفی محرز است و با توجه
در ح��وزه ف��روش و عرض��ه طی چند س�ال گذشته قیمتش ثابت به اینکه این سوپرمارکتها در
دارو هس��تیم .مع��اون غذا و مان�ده اس�ت و فقط به م�ا میگویند حوزهه��ای مرب��وط به صنف
داروی دانشگاه علوم پزشکی کیفی�ت را باید باال ببریم؛ اگر کیفیت خاص خود ق��رار دارند ،تمام
ایران با انتقاد از افزایش تعداد دارو اف�ت ک�رد مس�ؤولش دول�ت و برخوردهای الزم با هماهنگی
سوپرمارکتهایی که به فروش وزارت بهداش�ت اس�ت ،زیرا افزایش دادس��را و با حض��ور قاضی و
دارو رو آوردهاند ،از برخوردهای کیفیت هزینهبر اس�ت و کس�ی از ما کارشناس��ان بهداشت انجام
میشود.
قاطعانه با این تخلفات محرز حمایت نمیکند
خبر داد .مهران والیی با انتقاد
■■ برخ�ورد ب�ا بازرس�ان،
از افزایش تخلفات در برخی سوپرمارکتها اظهار مساوی با تعلیق پروانه
داشت :متأس��فانه این روزها بازار داغ سودجویی،
والی��ی در ادامه با اش��اره به تمهیدات جدید
پ��ای تعداد زیادی از س��وپرمارکتها را به فروش برای خنثیس��ازی فعالیت افرادی که مانع کار
دارو باز کرده است! موضوعی که با برخورد جدی بازرس��ان بهداشت به منظور انجام بازرسیها در
و پیگ��رد قضایی چند س��وپرمارکت متخلف ،راه محل میش��وند ،ادامه داد :در این زمینه باید با
پیشروی در آن بسته خواهد شد .وی گفت :یکی نماین��دگان اصناف صحبت کنیم تا دیگر حین
از دالیل افزایش تعداد این سوپرمارکتها ،تمایل انجام بازرس��یها از سوی س��ایر اصناف اتفاقی
عجیب برخی مردم برای استفاده از داروهای برند نیفت��د که باعث اخالل در کار بازرس��ی ش��ود.
است .هماکنون بیشتر سوپرمارکتهای متخلف ،وی یادآور ش��د :طبق تمهیدات اندیشیده شده،
داروهای برند از جنس ُمس��کنها بویژه داروهای از این پس اگر حین انجام بازرس��ی از اماکن در
تخصصی اعصاب را میفروشند .معاون غذا و داروی حوزه بهداشت و غذا و دارو برخورد یا اخاللگری

دستگیری ضارب مأمور راهور

گروه اجتماعی :س��خنگوی ناجا در پی انتشار فیلم فحاشی و ضرب
و جرح پلیس وظیفهشناس توسط سرنش��ین خودروی لندکروز ،از
شناسایی و دس��تگیری فرد ضارب با مجوز قضایی خبر داد و گفت:
هرگونه برخورد فیزیکی و توهی��ن به پلیس حین ماموریت و انجام
وظیفه ،جرم اس��ت و پیگ��رد قانونی دارد .به گ��زارش «وطنامروز»،
س��ردار احم��د نوریان در پی انتش��ار فیلم فحاش��ی و ضرب و جرح
پلیس وظیفهشناس توسط سرنشین خودروی لندکروز ،اظهار داشت:
اواخر هفته گذشته در محور شیرازـ کازرون ،سرنشینان یک دستگاه
خ��ودروی  206به دلیل نقص فنی ،از انتقال خودرو به کنار جاده باز
مانده و از گش��ت پلیس راهور استمداد میطلبند و در همین حین،
گزارش  2کبری جعفری :سیستانوبلوچستان
را حاال دیگر همه به تش��نگیاش
میشناسند ،به خشکسالی 20سالهاش ،به کشاورزی
و دامداری از دست رفتهاش ،سیستانوبلوچستان را
به مردمانی نجیب و صبور اما محروم از ابتداییترین
امکانات زندگی میشناسند .اینجا ،زندگی ،سال به
سال دریغ از پارسال و روز به روز سختتر و جانکاهتر
از روز قبل اس��ت .آنقدر س��خت که کاالی لوکس
مردم روستاها غذاس��ت ،برنج است ،گوشت است.
منبع درآمد بیشتر روستاییان سیستانوبلوچستان
همان یارانه  45هزار تومانی ماهانه است که کفاف
ی��ک زندگی س��اده را هم نمیدهد ،چه برس��د به
اینک��ه فکر دوا و درم��ان بیماریهای گاه و بیگاه و
دردهای کوچک و بزرگ از ذهنش��ان خطور کند.
دغدغه مردمان این دیار ،بیکاری است ،سیر کردن
ش��کم بچههای قد و نیمقدشان است .دغدغهشان
آب اس��ت ،آب شرب س��الم و اندکی هم خدمات
بهداشتی و درمانی .مردم سیستان ،حادثه دیدهاند؛
حادثه خشکسالی که راه خالصی هم از آن ندارند.
حادثهای که همتی ملی میطلبد تا مدیریت شود و
از این دیار رخت بربندد و غبار غم را از چهره تبدار
سیستانوبلوچستانبزداید.
■■خشکسالی و دیگر هیچ

عالوه ب��ر ای��ن قائممق��ام وزیر
بهداشت در امور بینالملل با اشاره به
مذاکرات وزارت بهداشت با کشورهای
دیگ��ر در ح��وزه دارو و تجهی��زات
پزش��کی افزود :در ماههای گذشته
اقدامات گوناگونی در زمینه صادرات
دارو و تضمین ورود مواد اولیه مورد
نیاز انجام و مذاکراتی نیز در همین
باره با کشورهای عمان ،برزیل ،ترکیه
و برخی کش��ورهای اروپایی ش��ده
است .محسن اس��دیالری گفت :از
جمله تالشهای وزارت بهداشت این
است که صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در صدر
اقدامات وزارت بهداشت قرار بگیرد .البته این اقدام
به هم��کاری بخشهای دیگر مثل بانک مرکزی،
وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت و وزارت امور خارجه
نیاز دارد .وی اظهار داشت :استفاده از فرصتهای
کمتر بهرهبرداری شده شرکتها نیز یکی دیگر از
اه��داف صادرات این اقالم اس��ت .یکی از بهترین
نتایج این کار ،ثبت شدن اقالم دارویی و تجهیزات
پزشکی در بازارهای جهانی است.
وی درباره واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز
گفت :مذاکرات و قراردادهایی در راستای تضمین
واردات دارو و مواد اولیه هم انجام شده است .البته
بای��د توجه کنیم که کمتر از  5درصد مجموعه
ب��ازار داروی��ی ایران متعلق به واردات اس��ت اما
همین هم حدود  30درصد منابع مالی بازار دارو
را به خود اختص��اص میدهد .حدود  40درصد
مواد اولیه دارویی م��ورد نیاز تولید داخل نیز از
طریق واردات تامین میشود که این موضوع نیز
به تضمین ورود نیاز دارد تا موضوع تحریمها بر
این واردات تاثیر نگذارد .هر چند میگویند دارو
شامل تحریم نمیشود اما اختالل در نظام بانکی،
ورود ای��ن اقالم را با مش��کل مواجه میکند به
همین دلیل وزیر بهداشت کارگروه رفع مشکل
واردات تشکیل داد.

ب��ه گفت��ه کارشناس��ان ،ح��دود  50درصد از
جمعیت اس��تان را روس��تاییان تشکیل میدهند
که ش��غل بیش��تر آنها یا صید بوده یا دامداری یا
کش��اورزی که خشکس��الی به مرور آنها را بیکار و
خانهنش��ین کرده اس��ت و ماندهاند با محرومیتی
فراتر از حد تصور .خشکس��الی ،توفانهای ش��ن،
باده��ای  120روزه ،آلودگی آبوهوا ،از بین رفتن

راننده خودروی لندکروز با سرعت غیرمجاز و به دلیل نداشتن توانایی
در کنترل خودرو ،به شانه خاکی جاده منحرف و دچار سانحه میشود.
وی اف��زود :دقایقی پس از این حادثه ،یکی از سرنش��ینان خودروی
لندکروز با حمله به سرنش��ین خودروی  206و پلیس وظیفهشناس
راهور ،اقدام به ضرب و جرح و فحاشی میکند .سخنگوی ناجا با اشاره
به شناسایی فرد ضارب ادامه داد :مجوز قضایی برای دستگیری فردی
که با رفتار هنجارشکنانه خود به پلیس خدمتگزار جسارت کرده است،
اخذ شده و برابر قانون با این فرد هتاک برخورد میشود (بررسی سوابق
این فرد حاکی از ارتکاب وی به اعمال مجرمانه دیگر در گذشته دارد).
وی اف��زود :درگیری با ماموران انتظامی از جرائم عمومی به حس��اب

ابوالفض��ل قناعت��ی ،عض��و
هی��اترئیس��ه چهارمین
دوره شورای ش��هر تهران با
ن��گارش یادداش��ت کوتاهی
که در اختیار گروه اجتماعی
روزنامه «وط��ن امروز» قرار گرفته اس��ت ،به
بررسی پرونده انتصابات در شورای شهر پنجم
و حواشی آن و همچنین عملکرد شورای شهر
پرداخته است.
***
انتخابهای پرحرف و حدیث شورای شهر
پنجم و گره کور مدیریت ش��هری تهران ،این
تحلی��ل را که اعضای ش��ورای ش��هر بهجای
تصمیمهای کارشناس��ی بیش��تر ب��ه دنبال
سیاسیکاری هستند ،قوت میبخشد و همین
موضوع مشکالت پایتختنشینان را به کالفی
سردرگم تبدیل کرده است .انتخاب محمدعلی
نجفی ب��ه عنوان مدیری بازنشس��ته و بیمار
که مس��ؤولیت قبلی را هم ب��ه دلیل بیماری
ترک ک��رده بود حاکی از ارادهای در ش��ورای
شهر اس��ت که تصمیمگیریهای باندی را بر
مباحث کارشناس��ی ارجح میداند ،در حالی
که ش��هر تهران فارغ از نگاههای سیاس��ی و
جناحی به مدیری توانمند و اجرایی نیاز دارد
که در بزنگاهها ،ابرش��هر تهران را مدیریت و از
بنبست خارج کند .تجربه نش��ان داده است
با تغییر ش��هردار  700تا  800مدیر ارش��د و
میانی جابهجا میشوند و همین جابهجاییها،
مدیری��ت تهران را با مش��کالت جدی مواجه
میکند .متاسفانه هر گروهی که در شهرداری
سر کار میآید ،دوستان و خویشاوندان خود را
روی کار میآورد که این موضوع خس��ارتبار
است و دود تصمیمات غیرکارشناسی مدیران
حزبی کارنابلد و بیتجربه مس��تقیم به چشم
ش��هروندان تهرانی میرود .ته��ران پایتخت
کش��ورمان و به نوع��ی ویترین نظام اس��ت،
بسیاری از خارجیها در رفت و آمدهای خود
در شهر تهران مشکالت و زشتیها را مشاهده
میکنن��د و آنها را تعمیم میدهن��د .در دوره
جدیدمدیریتشهرتهرانمتاسفانهآسیبهای
ش��هری بیشتر شده و معضل کودکان کار که
بهطور لجامگسیختهای در معابر و بویژه پشت
چراغهای راهنمایی به گدایی و کارهایی خالف
شئونات انسانی مبادرت میورزند و نیز تکثیر
بیش از حد دستفروشها و بساطگستران که
صحنههای زشتی در معابر میآفرینند و برای
م��ردم مزاحمت ایجاد میکنند ،حاکی از رها
کردن مشکالت شهر از سوی مدیران کنونی
است که امید اس��ت به این موضوعات توجه
بیشتری شود.
معاون شهرداری تهران:

دولت باید سهم خود را
برای اداره شهر بپردازد

میآی��د و قانون برای فردی که به مامور پلیس حین انجام وظیفه و
ماموریت توهین کند ،مجازات حبس در نظر گرفته است.

دغدغههای مردم دیار جنوب شرق

پوش��ش گیاهی منطق��ه ،کاهش س��فرههای آب
زیرزمینی و بیماریهای ناش��ی از آلودگی آبوهوا
مثل عفونتهای گوارش��ی و ریه مشکالتی است
که گریبانگیر اهالی این اس��تان است .در بسیاری
از روس��تاها آب ش��رب س��الم در دسترس نیست
ب��ه همی��ن دلی��ل ،آب و فاضالب روس��تایی به
ش��کل س��قایی ،آب را با تانکر به روس��تاها برده و
میان مردم توزیع میکند .در همین باره ،رس��ول
راش��کی ،مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان
سیستانوبلوچستان که از نزدیک با مشکالت مردم
اس��تان آشناست ،به خشکسالی سالهای گذشته
که هر سال هم شدیدتر از سال قبل میشود اشاره
میکند و خشک شدن رودخانه هیرمند و هامون را
از عوامل از بین رفتن صنعت کشاورزی و دامداری
استان میداند .وی به «وطنامروز» میگوید« :مردم
اس��تان ما با عزت و احت��رام زندگی میکنند اما از
کمترینرفاهیاتمحرومند».

پایتخت
قربانی سیاسیکاری اصالحطلبان

آوای شهر

«وطنامروز» از حال و هوای این روزهای استان سیستانوبلوچستان گزارش میدهد

■■به مهربانی آب

سیاهه

راشکی میافزاید :از سوی دیگر ،این روزها مردم
اس��تان جنوبشرق کش��ور توان مراجعه به مراکز
درمانی را ندارند و در بس��یاری نقاط اس��تان حتی
پزشک متخصص نداریم و شاید بتوان گفت حتی در
بیمارستان سراوان هم پزشکانی با تخصص و مهارت
پزشکان داوطلب هاللاحمر نداریم و برخی بیماران
از استان ما برای ادامه درمان به بیمارستانهای یزد
و مش��هد میروند .به همین دلیل ،طرح ملی «نذر
آب» از هفت��ه گذش��ته و در  3محور توزیع 1270
تانکر آبرس��ان در  502روستایی که آب را به شکل
سقایی دریافت میکنند ،توزیع  50هزار بسته غذایی
یکماهه میان محرومان و اعزام کاروانهای سالمت
هالل احمر از  19اس��تان کش��ور به 19شهرستان
سیستانوبلوچس��تان ب��رای ارائه خدم��ات درمان
و س�لامت رایگان در اس��تان تا به امروز اجرا شده
اس��ت .وی میگوید :همچنین پزشکان عمومی،

متخصصان اطفال ،زنان ،فوقتخصص پوست و مو
و جراحی ،فوقتخصص اعصاب و روان ،دندانپزشک،
ماما ،داروس��از ،پرس��تار ،اعضای داوطلب تیمهای
حمایتهای روانی و کاروان س�لامت  19اس��تان
کشور بودند که هر تیم در یک شهرستان استان و
در یک روستای مرکزی مستقر شد و در  3تا  7روز
خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه داد؛ خدماتی
که در دس��ترس مردم استان نیس��ت .مدیرعامل
هاللاحمر اس��تان سیستانوبلوچستان میافزاید:
برای توزیع تانکرهای آبرس��ان ،دیگر دستگاههای
استان هم به کمک آمدند و البته تامین آب شرب
این تانکرها برعهده آبوفاضالب روستایی است که
باید بر بهداشت آنها نظارت شود.

■■نیاز به حمایت

وی موض��وع گس��تردگی اس��تان و پراکندگی
جمعیت روس��تاها را دلیلی میدان��د بر اینکه این
خدمات برای اینکه در اختیار درصد باالتری از مردم
قرار گیرد الزم است اس��تمرار داشته باشد .به هر
روزها نیازهای استان فراتر از این خدمات
روی ،این 
است و چنین طرحهایی باید مورد حمایت مدیران و
مردم قرار گیرد .از طرفی براساس نیازها و مشکالت
استان باید زیرساختها مورد اصالح قرار گیرد .شاید
تعجب کنید اگر بشنوید شهرستان سراوان نهتنها
هیچ کارخانهای ندارد بلکه حتی یک گارگاه تولیدی
کوچک که بدرس��تی کار کند هم ن��دارد ،بنابراین
اینجا بحث کارآفرینی میتواند راهگشا باشد .آنچه
مردم این منطقه را این روزها آزار میدهد بیکاری
اس��ت ،بنابراین باید سازمانهای مسؤول دست در
دست هم دهند و تخصص ایجاد کارگاههای تولیدی
خانگی را به مردم منطقه بیاموزند.

معاون برنامهریزی توس��عه شهری و امور
ش��ورای ش��هرداری تهران گفت در برنامه 5
س��اله سوم ش��هرداری تهران س��همی را که
س��ازمانهای دولتی ب��رای اداره ش��هر باید
بپردازند به صورت قانونی در دس��تور کار قرار
دادیم .حجت میرزایی درباره برنامه  5س��اله
ش��هرداری تهران به فارس گفت :برنامه سوم
تا پایان شهریور تقدیم شورای شهر میشود.
وی اف��زود :م��ا برای تمام مح�لات و مناطق
شهر تهران برنامهای منطقهای و محلی تهیه
کردهایم و برای برنامه سوم 3 ،برش کالنشهر،
منطقهای و محلی داریم که در برش منطقهای
و محل��ی پیش��نهادات تمام ش��ورایاریها و
ذینفع��ان محله مانن��د کس��به و اصناف را
دریافت کردهایم .وی در پاس��خ به پرسش��ی
مبنی بر اینکه در راس��تای تامین منابع مالی
در برنامه س��وم شهرداری تهران چه اقداماتی
پیشنهاد شده است ،گفت :مهمترین رویکرد ما
در برنامه پنجم ،تنوعبخشی به برنامه درآمدی
ش��هرداری با رویکرد عدالت کارایی و پایداری
درآمدی است و از این سو ،درآمدهای عوارض
اصالح و به بازار س��رمایه توجه بیشتری شده
است و همینطور دریافت مطالبات شهرداری
از دولت و بخش عموم��ی نیز در اولویت قرار
گرفته است .معاون برنامهریزی توسعه شهری
و امور ش��ورای ش��هرداری تهران خاطرنشان
کرد :سهمی را که دس��تگاههای دولتی برای
اداره ش��هر باید بپردازند به صورت قانونی در
دستور کار قرار دادیم .وی گفت :برای نخستین
بار س��طح برنامهریزی در کالنشهر تهران را از
مح�لات آغاز کردهایم تا ش��ورایاریها نیز در
تدوین برنامه  5س��اله سهم بس��زایی داشته
باشند.

