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اجتماعی

اعطای وام ضروری به  ٣٠٠هزار بازنشسته تا شهریورماه
مدیرکلامورفرهنگیواجتماعیصندوقبازنشستگیکشوریازاعطایوامقرضالحسنه
ضروری به ۳۰۰هزار نفر از بازنشستگان تا شهریورماه امسال خبر داد .عباس رشیدی در گفتوگو
با فارس گفت 60« :درصد اعتبارات صندوق مربوط به وام قرضالحسنه بازنشستگان در یکی
دوسال اخیر افزایش یافته است » .وی ادامه داد« :اعتبار وام ضروری از 750میلیارد به1200
میلیارد تومان افزایش یافته است و حدود 300هزار بازنشسته میتوانند از این وام بهره بگیرند».

زنان

دلیل حذف  ۴۰ماده از الیحه
«تامینامنیتزنان»

مدیرکل حقوقی معاونت امــور زنان و خانواده
رئیس جمهور با اشاره به حذف حدود ۴٠ماده از
الیحه «تامین امنیت زنان» تاکید کرد« :این مواد
به هیچ دلیلی حذف نشدهاند مگر اینکه تکراری
بودهاند ».اشــرف گرامیزادگان در گفتوگو با
ایســنا ،با بیان اینکه الیحه تأمین امنیت زنان
در برابر خشــونت از حدود سال  ٩٠در جریان
بوده است ،افزود« :در این سالها افراد زیادی روی
این الیحه کار کرده و نظر دادهاند ولی وقتی این
الیحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که
با همکاری چند تیمی که با آنها کار میکردیم
منجر به اصالحاتی در الیحه شد ».وی با اشاره
به اینکه آخرین اصالحات زمانی انجام شد که ما
این الیحــه را به دولت دادیم ،اظهار کرد« :این
الیحه ابتدا دارای  ۹۱ماده بود و علت آن هم این
بود که طی این سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق
نیفتاده بود .وقتی الیحه به دولت رفت ،بعضی از
موارد آن به دلیل اصالح قانون مجازات اسالمی و
آیین دادرسی مدنی در سال  ۹۲و  ۹۴که موارد
مشابه زیادی با این الیحه داشت ،اصالح شد».
مدیرکل حقوقی معاونت امــور زنان و خانواده
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه این موارد در
جلساتی که در قوه قضائیه داشتیم اصالح شده
اســت ،تصریح کرد« :وقتی این الیحه از طرف
دولت آمد ،چون جنبه جرم و مجازات داشت،
باید براساس قانون ،قضایی میشد و به همین
دلیل ما وارد قوه قضائیه شدیم ».گرامیزادگان
در ادامه افزود« :قوه قضائیه خیلی خوب و سریع
با ما همکاری کرد؛ چرا که همانطور که میدانید
کار در قوه قضائیه اطالله دارد ولی مسئوالن قوه
قضائیه که خودشان هم احساس نیاز میکردند،
قبول کردند تا رسیدگی به این الیحه را تسریع
بخشند ،به همین دلیل واحد حقوقی معاونت
زنان شــش ماه به قوه قضائیه میرفت .حدود
 ۱۸قاضی از قسمتهای متفاوتی که خود قوه
قضائیه تعیین کرده بود به این الیحه رسیدگی
میکردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق
بودند ».وی با بیان اینکه چون ابتدا قرار شد آنچه
که با قانون مجازات یا آیین دادرســی کیفری
همپوشانی دارد را حذف کنیم ،ابتدا این موارد
مشــابه را از الیحه خارج کردیــم ،اظهار کرد:
«بنابراین  ۴۰ماده حذف شده از این الیحه به
دلیل تکراری بــودن ،با اصالحات قانونگذار در
این مدت همراه بوده که امری طبیعی است».
مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با
تاکید بر اینکه این الیحه هم جنبه فرهنگی و
هم جنبه قضایی دارد ،گفت« :جنبه فرهنگی
آن به این دلیل اســت که ما احساس کردیم
فقط مجازاتها کافی نیست و الزم است بخش
فرهنگــی آن را با هدف تحکیم بنیان خانواده
تقویت کنیم .میدانستیم که در جامعه ممکن
است تنشها یا مسائلی که همه بر مبنای همان
 ۹۱ماده بوده اســت شــکل بگیرد .به همین
دلیل در تقسیمبندیای که داشتیم و براساس
فصلهای الیحه ،در بخش وظایف اجرایی نهادها
که  ۱۴نهاد اســت ،تقسیم مسئولیت کردیم و
برای مثال وظایف دادگستری ،نیروی انتظامی،
وزارت کشور و سایر نهادها را مشخص کردیم
ولی چون قرار بود شورایی که در دل این الیحه
است در خود معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار
بگیرد ،نقش مهمی در این الیحه دارد».
الیحهدردسترئیسدستگاهقضا

گرامیزادگان با اشاره به اینکه حسن نیت قوه
قضائیه درآن شش ماه باعث شد تا روند رسیدگی
به الیحه تسریع شده و هرچه زودتر نهایی شود،
تصریح کــرد« :در حال حاضــر این الیحه در
دست رئیس قوه قضائیه ،صادق الریجانی قرار
دارد و ایشــان هم قرار است این الیحه را نگاه
کنند و نظر بدهند ».وی با اشاره به سخنان زهرا
آیتاللهی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی
زنان شــورای انقالب فرهنگی در مورد حذف
برخی مواد الیحه تامین امنیت زنان نیز توضیح
داد« :فکر میکنم صحبتهای خانم آیت اللهی
اشتباه برداشــت شده است ،چرا که وی بعد از
اینکه کار الیحه تمام شد در جلسهای که جهت
اطالع دعوت شــده بودند از مواد الیحه با خبر
شدند .در واقع قوه قضائیه به بعضی از خواهران
مــا که نگران این الیحه بودند خبر داد و از آنها
دعوت کرد تا در این جلســه حاضر شوند تا به
آنها توضیح دهد که این الیحه به تحکیم خانواده
کمک میکند .در واقع قوه قضائیه یک جلسهای
ترتیب داد که این عزیزان از الیحه مطلع شوند
و خانم آیتاللهی در آن جلسه مطلع شدند که
قانون به چه صورت است ».این حقوقدان با بیان
اینکه این مواد به هیچ دلیلی حذف نشدهاند مگر
اینکه تکراری بودهاند ،افزود« :این الیحه بعد از
خروج از قوه قضائیه و رفتن به مجلس بالفاصله
در سایت مجلس قابل دسترسی است».

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

نایــب رئیس اتاق ایران و چین گفت« :شــنيدهها
حاكي از آن است که هماكنون بيش از  100هزار نفر
در صف اخــذ ويزاي ســرمايهگذاري هســتند».
وی افــزود« :چندي پيش نيز اعالم شــده بود كه
بيــش از  1.5ميليون نفر درخواســت مهاجرت به
استراليا و كانادا را دادهاند».
نایــب رئیس اتاق ایران و چین در ادامه اظهار کرد« :شــرايط و
تبليغات به گونهاي عمل شــده كه حتي مردم عادي و متوسط

حتی مردم عادی هم به دنبال خرید خانه در خارج از کشور هستند!

هم به فكر خروج از كشــور از طريق خريد خانه و
ويال شدهاند و بايد فكري به حال اين موضوع كرد».
به گزارش جوان ،مجیدرضا حريري با بيان اينكه
نبايد توقع داشته باشيم منابع ارزي كشور بهشكل
عــادي در اختيار قرار بگيرد ،افزود« :انتقاد اصلي
از دولت اين اســت كه خيلي دير وارد فاز تدافعي شده .از 1.5
ســال پيش معلوم بود كه احتمال دعواي ترامپ و ايران وجود
دارد و نبايد براي عادي جلوه دادن اوضاع اقدامات سختگيرانه

را عقب انداخت ،به عالوه آمارهاي بانك مركزي به خوبي فرار
سرمايهها را نشان ميداد».
وي همچنين دربــاره محدودكردن فعاليتهــاي صرافيها و
تأمين منابع ارزي براي واردات گفت« :تعريف صرافي در دنيا
با آنچه اكنون در كشور ما جاري است ،متفاوت بوده و بنابراين
هر چه به ســمت شفافسازي پيش برويم و منابع را مديريت
كنيم ،شــاهد كاهش رانتها و كاهش فشار قيمتها بر مردم
خواهيم بود».

استان

بازآفرینی شهري یکی از
مهمتریناولویتهایاستان
در سال  ۹۷است

آفتاب یــزد -مريم مظفــري :نقصان
محمدی ،مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد
در سخنانی با اشــاره به جلسات برگزار شده
در این زمینه ادامه داد« :امیدوارم بتوانیم به
صورت عملیاتی وارد موضوع بازآفرینی شهری
شــویم که این موضوع گستره وسیعی را در
شهرهای استان همچنین در مقیاس ملی در
بر میگیرد و یکی از مهمترین مباحث سال
 97بحث بازآفرینی شهری است ».وی ادامه
داد« :تالش بر این اســت که در این زمینه،
ضمــن اقداماتــی که توســط دولت صورت
میگیرد ،بســتری فراهــم کنیم که بخش
خصوصی و مشــارکت مردمــی بتواند فعال
شــود و کیفیت فضاهای زیستی انسان را در
شهرها ارتقا دهد و بتواند نیازهای خدماتی و
مسکونی را پاسخگو باشد ».نقصان محمدی
در ادامه سخنانش با اشاره به دورنمای طرح
بازآفرینی شهری گفت« :برای عملیاتی کردن
اهداف باید محالتی را انتخاب کنیم و در آن
محــات برنامههایی تدوین ،اجرا و به نتیجه
برسانیم که امروز محالت هدف شامل بافت
تاریخی ،بافت فرســوده و بافت حاشــیهای
است ».این مقام مســئول ادامه داد« :بودجه
ســال  97شامل چهار بخش بوده که بخشي
به وزارت راه و شهرســازی مربوط اســت و
بخشــي ديگر شــهرداری و یک بخش هم
دســتگاههای اجرایی و نهایتا باید منجر به
حضور ســرمایهگذاران شود و بستری فراهم
آید که خود مردم بتوانند در این راستا حرکت
کنند».

مترو تبریز به توجه ویژه دولت
و حمایت شورای شهر
نیاز دارد

آفتاب یــزد – فالح :مدیرعامــل جدید
سازمان قطار شــهری تبریز خواستار توجه
ویژه دولت در اعطای اعتبارات الزم و حمایت
شورای اسالمی شهر تبریز برای تداوم شبانه
روزی عملیات عمرانی مترو تبریز شد .سردار
مصطفی مولوی در مراســم تودیع و معارفه
مدیران عامل ســازمان قطار شــهری تبریز
و حومــه تالش برای رضایتمنــدی مردم را
ضروری دانســت و گفت« :پروژه مترو تبریز
باید چند سال پیش به سرانجام میرسید لذا
باید برای تکمیل این پروژه مهم شــهری به
صورت شبانه روزی تالش نماییم ».مولوی با
درخواست از اعضای شورای شهر برای ایجاد
تمهیدات الزم تملک و تحویل ایســتگاههای
باقی مانده مترو تبریز گفت« :تملک ســریع
و تحویل آن به ســازمان قطار شــهری برای
احداث ایســتگاهها قطعا به تسریع عملیات
عمرانــی و در کنار آن کاهــش هزینههای
اجرا و تکمیل مترو تبریز منجر خواهد شد».
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه
افزود« :بر اساس بررســیهایی که در مدت
اخیر در مترو تبریز انجام دادام ،هر چند مترو
تا میدان ساعت فعال است اما هنوز نواقصاتی
در ایستگاهها به چشم میخورد که باید هرچه
ســریعتر رفع شود ».وی با اشاره به اینکه در
حال حاضر مترو تبریــز  120میلیارد تومان
بدهی دارد گفت« :در صورت حل این مشکل
انشااهلل تا پایان سال مترو تبریز را تا ایستگاه
الله خواهیم رســاند ».سردار مولوی با تقدیر
از تالشهای اکیپهای اجرایی و پیمانکاران
فعال در پــروژه مترو تبریــز در خط یک و
دو ،گفت« :همــکاران مجرب و متعهد مترو
و پیمانکاران مجموعــه باید کماکان همانند
گذشته و بلکه بیشتر از گذشته برای تکمیل
و اجرای عملیــات عمرانی مترو تبریز تالش
کنند ».وی با درخواست از شورای شهر تبریز
برای موافقت با اختصــاص وام  ۱۰۰میلیارد
تومانی بــه مترو تبریز گفت« :در صورتی که
ایــن وام به مترو اختصاص یابد قســمتی از
مشکالت مطروحه رفع خواهد شد ».مولوی
تسریع در تملک ایســتگاههای قطار شهری
تبریز را ضروری دانست و گفت« :در صورتی
که ایستگاههای خط دو و برخی ایستگاههای
خط یک در فازهای بعدی هر چه ســریعتر
تملک و در اختیار ســازمان مترو قرار گیرد
باعث کاهش هزینه و تسریع در سرعت اجرای
پروژه خواهد بود».

عملیاتسمپاشی
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه
مستمرباشد

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
کرمانشاه با تاکید بر لزوم استمرار در عملیات
سمپاشی در مناطق زلزلهزده استان و همکاری
همه دستگاههای اجرایی ،گفت« :بیش از یک
میلیــون و  100هزار متر مربــع در مناطق
استان طی دو مرحله سمپاشی شده است».
ابراهیم شکیبا اظهار داشت« :سهم پاشی در
ق زلزلهزده هر  45روز انجام میشــود و
مناط 
باید این امر تداوم پیدا کند ،همچنین کار ما
نظارت بر عملکردهاست».

آینده مبهم فعالیت شهرداران اصالح طلب در چهار سال پیش رو؛

موجاستعفایشهرداران
به کرج رسید!

بعــد از اســتعفای پر حاشــیه محمدعلی نجفی
شــهردار تهران که به اعتقاد کارشناسان شهری
هزینه زیادی را برای تهران و شــهروندان تهرانی
به همراه داشت ،این بار قطار استعفا به شهر کرج
رسیده است و صبح دیروز نیز شهردار اصالح طلب
این شــهر استعفا داد .به گزارش تیتر شهر :اگر در
دوره گذشــته عزل شهردار و یا دستگیری برخی
از اعضای شــورای شهر در سایر شهرهای بزرگ و
کوچک کشــور به دلیل فسادهای مالی و یا سایر
مســائل امنیتی مورد نقد اعضای شــورای شهر
پایتخت قرار میگرفت و انحالل شــورا در برخی
از کالنشهرهای کشــور در سالهای گذشته یک
ضعف بزرگ در اداره شــهر محسوب میشد؛ اما
این بار تهران به عنوان مدیریت شهری تاثیرگذار
در اجرای طرحهای شــهری بر ســایر شهرها و
کالنشهرهای کشور درگیر این مسئله شده است.
استعفای شهردار تهران که هر چند به دلیل درمان
بیماری انجام شــد و اصالح طلبان سعی در وارد
کردن جریانهای پشــت پرده در این کنارهگیری
زود هنگام دارند؛ خبر شــوک آوری بود که تمام
مدیران شــهری را نه تنها در تهران بلکه در سایر
شهرها و کالنشهرهای کشــور درگیر خود کرده
است.
هرچند رسانهها در جریان بررسی استعفای شهردار
ســابق تهران جریانهای پشت پرده را چه عوامل
درونحزبی و چه عوامل تاثیرگذار از حزب رقیب
را مورد بررســی قرار دادند ،امــا برخی از اعضای
شورای شهر بر این باور بودند که در مورد استعفای
شهردار تهران گمانهزنی نمیکنند و دلیل استعفا
را تنها بیماری شــهردار تهران عنوان کردند؛ اما
سایر مدیران و مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس
همچنان دلیل استعفای نجفی را فشار جریانهای
مخالف با دولت و مدیریت شهری میدانند و بر این
مسئله نیز تاکید دارند.
البتــه برخی از منتقدان بر این باور هســتند که
در هفت ماه اخیر عملکرد مدیریت شــهری قابل
دفاع نیست و به دلیل پیچیدگی اداره شهر تهران،
شــهردار تهران وارد شــدن در این باتالق را جایز
ندانست و بیماری را تنها دلیل استعفای زودهنگام

اصغر نصیری:
آمده بودم تا طلســم و قفل مترو و
تامین اعتبار برای راه اندازی آن را
بگشایم

آمده بودم تا فضای شــهری را از
اغتشاشات نا متعارف و چشم آزار
پاک و ساماندهی کنم
اگر مشکالت پیش رو نبود و همدلی و
همفکری الزم میان شورا و شهرداری
برقراربود،میتوانستیم!
خــود معرفی کــرد .در حالــی که برابــر قانون،
شــهرداری که قصد استعفا دارد بین سه تا شش
ماه زودتر باید این مسئله را به اطالع شورای شهر
برســاند تا فرد مناسبی جایگزین شود .به عبارت
سادهتر استعفای زودهنگام شهردار تهران به نوعی
شبیه استیضاح بود چرا که در این صورت است که
مدیر یک شهر میتواند زودتر از مدت زمان تعیین
شده پست خود را ترک کند .اما اگر از این مسائل
بگذریم ،استعفای شهردار کرج نیز شوک دیگری
بود که برای شهروندان یکی از کالنشهرهای بزرگ،
آن هم در اطراف تهران روی داد.
دلیل استعفای اصغر نصیری که تجربه فعالیت در
شهرداری تهران را نیز در دو دهه اخیر داشت ،نه
بیماری بود و نه فشــار اصولگراها .بلکه دلیل این
استعفا تنها اختالف نظر شهردار با اعضای شورای
شهر فعلی شهر کرج بود .این اختالف نظر در هفت
ماه اخیر به اندازهای باال گرفته بود که صبح دیروز
شــهردار کرج ابتدا تصمیم گرفت الیحهای که به
شــورا داده بود تا بررسی شود را پس گرفته و بعد
متن استعفای خود را در رسانهها منتشر کند.
در متن این استعفا آمده است« :دوستان عزیز ،در
هفت ماه قبل مسئولیتی را بر دوشم گذاشتید تا
به عنوان یک خدمتگزار به مردمی که امید بسته و
بر این باور بودند که کرج میزبان سرریز مشکالت

پایتخت شده و خواهان هویتی تازه و مستقل برای
شهر بودند به میدان بیایم .تالش داشتم با ظرفیت
و اســتعداد موجود مدیریت شهری و با مشارکت
شهروندان مشکالت شــهر را کم کنم ،اما در این
مسیر موانعی خارج از اراده من و همکارانم رخ داد
که ادامه کار را با آرمانی که در ســر داشتم دست
نایافتنی خواهد کرد .با این همه و در طی همین
مدت اندک تالش شــد از کارهــا عقب نمانیم تا
جایی که  80درصد طرحهای عمرانی نیمه تمام به
بهرهبرداری رسید و مابقی در آستانه تکمیل شدن
است .آمده بودم تا نهال امید را که با رای تک تک
شهروندان کاشته و در شهر کرج جان گرفته بود،
آبیاری ،تنومند و ریشهدار کنم ،آمده بودم تا طلسم
و قفل متــرو و تامین اعتبار برای راه اندازی آن را
بگشایم .آمده بودم تا فضای شهری را از اغتشاشات
نا متعارف و چشم آزار پاک و ساماندهی کنم .آمده
بودم تا با حضور مستمر در جمع مردم در مساجد
و محالت و با جلب مشارکت و ارتقای حس تعلق
خاطر شــهروندان به شــهر و محل سکونت خود
شکاف میان مردم و مدیریت شهری را اصالح کنم.
اینک بر این باورم که تایید نهادهای نظارتی استان
و رضایت شــهروندان در چند ماه گذشــته نشان
از درستی اقدامات انجام شــده است .در اوضاع و
احوال اختالف میان شهرداری و شورا ،مهم حفظ
جایگاه قانونی شورا به ویژه زنده نگه داشتن امیدی
است که مردم در انتخابات سال گذشته به آن دل
بستند .به همین دلیل دو راه بیشتر پیش رو ندارم،
نخست اینکه به هر قیمتی بمانم و شهروندان در
میان دعواهای بیحاصل و اختالفنظرها فراموش
شــوند که رهآورد آن معطل مانــدن خدمات به
مردم فهیم و قدرشــناس این شــهر و خدشه دار
شدن اعتماد مردم به شــورای پنجم خواهد بود،
دیگــر اینکه توفیق خدمت بــه چنین مردمی را
رهــا و میدان را برای فرد دیگــری  -که خارج از
اختالف نظرها بتواند کارهای بر زمین مانده را به
سرانجام رســاند  -واگذارم .اما با این همه در این
مدت به شهر و شهروندان وابسته شدهام و شاهد
لبخند رضایت بر چهره کارگر زحمتکشی هستم
که میتواند قبل از مدیران حقوق بگیرد ،پیش از

شهروندان با نشــاط و دلگرمی بیدار شود و برای
آنها در سرمای منهای  13درجه مسیر رفت و آمد
بگشاید و برف از شاخه درختان بتکاند ،ساعت دو
بامداد راه بر من ببندد که بمانید و حمایت خود را از
ما برندارید ،اشک شوق بر گونه پیرمردی در مسجد
محله اسالم آباد ببینم که با حداقل انتظار حداکثر
امید را به تحول در مدیریت شــهری میدهد .بی
شک با اختالفهای موجود استمرار نشاط چنین
نیرویی همیشگی نخواهد بود و به شهر ،شهروندان
و اعتماد مردم آســیب خواهد خورد .اتفاقی که به
صالح شورا و شــهرداری نیست .تاریخ گواه است
هر جا بوده ام حمیت و تعصب و محدودیت زمانی
نگذاشته است از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم
به همین دلیل تصمیم به ترک خدمت برایم سخت
و مالل آور ،اما ســخت تر از آن پاشیدن بذر یاس
بر چمنزار شهری است که استعداد ،توانمندی و
خالقیــت دارد ،اما با ادامه اختالفها هیچکدام از
این قابلیتها به فرجام شایسته نمیرسد ،پس به
ناچار و بهرغم میل باطنــی راه دوم را برگزیدهام.
تردید ندارم اگر مشکالت پیش رو نبود و همدلی
و همفکری الزم میان شــورا و شــهرداری برقرار
بود میتوانســتیم با لوایحی که به شــورای شهر
میآوریم ،درآمدهای پایدار شهری را چندین برابر
و از رهگذر آن خدمات بیشــتری به شهر بدهیم،
اما ادامه اختالفها مســیر چنین لوایح و سرانجام
آنها را محدود و حتی مسدود میکند .نتیجه اینکه
اســتعفای خود را از مســئولیت مدیریت شهری
به محضر شورای اسالمی شــهر اعالم میکنم و
امیدوارم اعضای محترم شــورا با پذیرش استعفا
بستر خدمات مناســب و شایستهتر را برای شهر
کرج فراهم آورند .از تک تک اعضای محترم شورا
تشکر و چنانچه کدورتی ناخواسته ایجاد شده است
حاللیت میطلبم .در اینجا الزم میدانم از مسئوالن
محترم و بزرگان استان به ویژه نماینده ولی فقیه
در استان ،استاندار ،نمایندگان محترم شهر کرج در
مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئوالن قضایی،
اجرایی و نظارتی که همواره راهنما و حامی بنده
حقیر بوده اند ،تشــکر و قدردانی کنم و از اینکه
با مالحظه شــرایط موجود ،به ناچار ادامه خدمت
برایم میسر نیست پوزش بطلبم .در پایان با تشکر
و قدردانی از همکاران محترم در شهرداری کرج که
با وجود سختی کار در فضای ملتهب ،لحظهای در
خدمتگزاری صادقانه به شهروندان دریغ نکردهاند
و نیز از مردم قدرشــناس کرج میخواهم چنانچه
قصوری داشــتم مرا عفو کنند .خداوند همه ما را
به سوی راستی ،انصاف ،عدالت و نجابت رهنمون
کند ».استعفای اصغر نصیری حکایت از شکاف زیاد
بین شهرداری و شورای شهر دارد .شکافی که هر
چند میان شورای شهر و شهردار تهران نیز وجود
داشــت اما شهردار تهران تصمیم گرفت تا به این
اختالف نظر و دیدگاه در اســتعفای خود اشارهای
نکند تا نظام اصالحات با این اختالف زیر ســوال
نرود .اما در مقابل ،شهردار کرج تصمیم گرفت تا
این اختالف و شکاف را شفاف سازی کند .آنطور که
مشاور عالی شهردار کرج عنوان کرده است؛ یکی
از دالیل عمده استعفای شهردار تنشهای اخیر با
اعضای شورای شــهر کرج بود و با توجه به اینکه
ایشــان معتقد بودند به صالح مردم و شهر نیست
که مدیریت شهری با تنش به کار خود ادامه دهد،
برهمین اساس تصمیم به استعفا گرفتند .محمد
محسنی در ادامه یاد آور شد« :البته یکی دیگر از
دالیل استعفا مربوط به انتصابات اخیر در شهرداری
کرج بود که طبق روال همه کالنشهرها انتصابات
معاونان و مدیران شــهری جزو اختیارات شهردار
است که طبق روال ،شــهردار نیز ضمن مشورت
با اعضای شورای شهر در این زمینه تصمیمگیری
کرد اما متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر پس
از انتصاب افراد مخالفتهای خود را اعالم کردند و
نسبت به این موضوع اعتراض کردند .این موضوع
در حالیســت که برخی چهرهها در این انتصابات
با تالش شــهردار و تیم مدیریتی ایشان و برخی
نیز با مشورت با اعضای شورا شناسایی و منصوب
شده بودند ».مشاور عالی شهردار کرج بر این باور
است که با توجه به اینکه دکتر نصیری از نخستین
لحظات پذیرش مدیریت شــهری کرج مخالفانی
داشتند ،مسلما با استعفای ایشان موافقت میشود
اما اعضای شــورای شــهر نمیتوانستند ایشان را
استیضاح کنند زیرا در شورا پنج موافق تندرو دارند
که راضی به نبود ایشان در این جایگاه نیستند.

اعتبار سه میلیاردی برای درمان بیماران «پروانهای»

مشــاور معاون درمان در امور بیماریهای وزارت بهداشت
ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه برای حمایت مالی و
ف ما در حوزه «ایبی»
درمانی از بیماران «ایبی» ،گفت« :هد 
این است که دسترسی بیماران به خدمت را افزایش دهیم،
از آنها محافظت مالی کنیم و کیفیت خدمات مورد نیازشان
را نیز ارتقا دهیم ».دکتر جمشید کرمانچی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت
برای ارائه خدمات درمانی به بیماری «ایبی» ،گفت« :برنامه
ن ماه سال  95آغاز و منابع
حمایت از بیماران «ایبی» از بهم 
مالی و ردیف اعتباری الزم برای پوشش و حمایت از خدمات
درمانی مورد نیاز این بیماران دیده شــد ».وی همچنین
گفت« :یکی از مشــکالت این بیماران چســبندگیهای
گوارشی آنهاست؛ بهطوریکه بیماران «ایبی» هر چند وقت
دچار چسبندگی میشــوند و باید عمل شوند .در گذشته
دادند،

فقط یک تا دو مرکز در کشور این اقدام را انجام می
اما ما برای توسعه آن برنامهریزی کردهایم و در حال حاضر
دانشگاه تهران متولی این موضوع شده است و قبول کردند
که خدمات گوارشی بیماران «ایبی» را ارائه دهند .البته با

برنامهریزیهای انجام شده بناست این خدمت به شهرهای
دیگری چون مشــهد ،اصفهان و ...هم توسعه یابد ».وی از
راهاندازی سامانه ثبت عملکرد بیماران «ایبی» در پرتال
معاونت درمان وزارت بهداشــت خبر داد و گفت« :بر این
اســاس خدمات درمانی مورد نیاز ایــن بیماران را مطابق
بسته خدمتی تعریفشده و براساس نوع و تناوب خدمات
به بیماران ارائه میدهیم .البته این بیماران نیاز ویژهای هم
به پانســمانهای مخصوص دارند که طی دو سال گذشته
سازمان غذا و دارو این پانسمانها را بر حسب نیاز بیماران
و به شکل رایگان با پست پیشتاز به درب منزل بیماران به
صورت ماهانه یا دو ماه یکبار ارسال میکند ».کرمانچی با
بیان اینکه ردیف اعتباری که برای ارائه خدمات درمانی به
این بیماران تعریف شده بالغ بر دو تا سه میلیارد تومان در
سال اســت ،افزود« :در حال حاضر حدود  ۶۰۰بیمار مبتال
به «ایبی» را ثبــت کردهایم و به آنها خدمت ارائه کرده و
بسته خدمات درمان و پانسمانهایشان را به صورت رایگان
ارائه میدهیم .باید توجه کرد که خدمات درمانیای که در
این بسته خدمتی دیده شده شامل ویزیتهای تخصصی و

فوقتخصصی ،آزمایــش خــون و ادرار ،تصویربرداری،
سونوگرافی ،امآرآی و سیتیاسکن ،نمونهبرداری از بافت
و پاتولوژی از پوست برای تشخیص بیماری ،آندوسکوپی،
دندانپزشکی و جراحی پالســتیک در سطح تخصصی
هســتند .به این ترتیب هر استان و دانشگاهی که توانایی
ارائه این خدمات را داشته باشد ،آنها را به بیماران «ایبی»
ارائه میدهد .در غیراین صورت فضا را باز گذاشــتیم تا
بیماران به تهران مراجعه کرده و خدمات توانبخشــی و
دندانپزشکی را دریافت کنند».

