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یادداشت

«مردم ساالری آنالین» گزارش میدهد

چالشهای اشتغال معلوالن

تهران ،شهر شبهای خاموش

رقیه بابائی*

ترســیم تصویری حقیقی از وضعیت کسبوکار افراد معلول در سراسر جهان کار
راحتی به حساب نمیآید .با اینحال برخی کشورها در دستهبندی مشاغلی که با
ت آنها انطباق داشته باشد به نقاط قابل قبولی رسیدهاند.
توان معلوالن و نوع معلولی 
در کشور ایران با اینکه هنوز هیچ دستگاهی بر نوع مشاغل سازگار با توان معلوالن
تمرکــز نکرده اما معلوالن با تکیه بر اراده خود و البته حمایت طیفی از کارفرمایان
دغدغهمند موفق به بروز خود و پتانسیلشان شدهاند.
امروز افراد دارای معلولیت توانایی و اســتعداد خود را در عرصه کار و اشتغال اثبات
کردهاند و شــمار زیــادی از معلوالن اکنون در بخــش دولتی و خصوصی فعالیت
میکنند و رونق بخش تحرک سازمانهای خویشاند.
واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی در ســطح کشــور در مقیاس خرد و کالن از
پتانسیل کارکنان دارای معلولیت بهره میبرند و میتوان گفت :بخشهای مهمی از
صنعت بر شانههای این طیف از کارکنان تکیه کرده است.
با این حال این توانایی هنوز آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته .هنوز شــناخت
درســتی از بنگاههای کارآفرین معلوالن ایجاد نشــده و کارفرمایان – با اینکه در
مسیر ایجاد شغل برای معلوالن متحمل زحمات زیادی هستند  -همچنان مهجور
و منزوی باقیماندهاند.
در اینکه اســاس برنامهریزی داشتن شناخت واقعی است پس تا زمانیکه از حوزه
کار و اشــتغال برای معلوالن شناخت درستی در دســت نیست میتوان گفت یا
برنامهریزی برای بســط و حمایت از این طیف وجود ندارد و یا برنامهریزیها اصوال
مبنا و پایه نادرست دارند.
بنابراین طبیعی اســت که برنامهریزی نادرســت هیچ طرح و پروژهای را به مقصد
نخواهد رسانید.
بهعبارتی سازمان بهزیستی به نمایندگی از دولت هنوز سیاست درستی برای کسب
و کار و اشــتغال معلوالن اتخاذ نکرده و چه بسا شمار زیادی از معلوالن توانمند در
نتیجه این بیبرنامگی منزوی شده و رشته زندگی را از کف دادهاند.
علیرغم تخصیص برخی مشــوقها و امتیازات برای حمایت از اشــتغال معلوالن؛
سرگردانی دولت در اتخاذ تدابیر الزم برای بهکارگیری برخی طیفهای معلوالن از
جمله کمتوانان ذهنی مشهود است.
سالیان ســال اســت انرژی هزاران فرد کمتوان ذهنی که از نعمت تنی تندرست
برخوردار هســتند هدر میرود و ایــن افراد را مبتال به کالفگــی و حتی ابتال به
بیماریهای ناشــی از بیکاری مداوم میکند ،در حالیکه ایجاد شغل پارهوقت برای
این جمعیت ،تنها نیازمند ایده و اندیشه و همت است.
همچنین دســتهای دولت هنوز از تدوین برنامه کارآفرینی برای طیف نابینا که
بیشــترین افراد تحصیلکرده در میان معلوالن را به خود اختصاص دادهاند خالی
است.
در حالیکــه ایــن طیف به جز نعمت بینایی در باقی اعضای بــدن و به موازات آن
توانمندیها با افراد تندرســت تفاوتی ندارند .بنابراین بخش اعظم بحران اشتغال
معلوالن را میتوان ناشی از دو مورد زیر دانست:
اول عدم شناخت و دستهبندی کارفرمایان ایجاد کننده شغل برای معلوالن و دوم
بیبرنامگی دولت در شناخت استعدادها و توانایی معلوالن که به این بحران بزرگ
دامــن میزنند .تعداد قابل توجهی از معلوالن دچار بیکاری و تبعات ناشــی از آن
هستند ،تعداد زیادی از معلوالن صاحب شغل نیز در نتیجه عدم قوام قوانین عموما
با چالش امنیت شغلی مواجهاند.
از ســوی دیگر کارآفرینانی که به توان معلول باور دارند نیز در نتیجه عدم ضمانت
اجرایی قوانین و ناکارآمدی مشــوقها رفته رفته خودآگاه یا ناخودآگاه مجبورند با
باورهای خود خداحافظی کنند و در اینصورت جامعه دوباره با مشاهده عدم اشتغال
معلوالن در خصوص شایستگی آنها دچار سست ایمانی میشود که در اینجا دیگر
باید این بحران را مدیریت شده دانست.
اشــتغال معلوالن در معرض خطر است و ســازمان متولی هنوز اراده چندانی در
راستای رفع این بحران از خود نشان نمیدهد حال آنکه از سازمان بهزیستی انتظار
میرود تا با دست شستن از روشهای مندرس گذشته و به روز رسانی حال فعلی
خود در کاستن دامنه بحرانها کوشاتر و تازهنفستر ظاهر شود.
به امید آن روز...
*خبرنگار حوزه معلولین
اخبار کوتاه

اشتغال بازنشستگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران
صحت ندارد

در پی تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر اشتغال  27بازنشسته
در بنیاد شهید و امور ایثارگران توضیحاتی از سوی اداره کل روابط عمومی و اطالع
رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.به گزارش «ایثار» ،در این توضیحات
آمده است :یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در تذکری در صحن
علنی مجلس از اشتغال  27بازنشسته در بنیاد شهید و امور ایثارگران و در مشاغل
مدیریتی خبر داده اســت که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.بنیاد شهید و
امور ایثارگران همانگونه که پیش از این اعالم شده است به محض ابالغ قانون منع
بکارگیری بازنشســتگان از جمله نخستین دستگاههایی بود که آن را قبل از موعد
قانونی اجرایی کرد و عالوه بر آن ،این قانون در تمامی سازمانهای وابسته بنیاد نیز
اجرا شده است و اکنون افرادی بر خالف قانون منع بکارگیری بازنشستگان در بنیاد
و سازمانهای وابسته مشغول خدمت نیستند و به نظر میرسد اطالعات ارائه شده
به نماینده محترم مجلس شورای اسالمی مقرون به صحت نیست ضمن اینکه بنیاد
شهید و امور ایثارگران همواره آماده پاسخگویی به مراجع نظارتی و مسوول در مورد
اجرای این قانون است و در صورت ارسال مستنداتی در این زمینه موارد بررسی و
مورد پیگیری دقیق قرار خواهد گرفت.

نشاط و شادی شهروندان
در اولویت کاری مدیریت شهری

صبح دیروز شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با همراهی
علی توکلی شهردار منطقه ،معاونین و جمعی از مدیران از محدوده این منطقه بازدید
کرد.به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقــه  ،19در ادامه بازدیدهای میدانی
رستمی از مناطق  22گانه شــهر تهران وی از وضعیت تکمیل و اقدامات عمرانی
پروژه تقاطع غیر هم سطح باقر شهر که یکی از اصلیترین معابر شریانی این منطقه
اســت بازدید کرد.گفتنی است با بهره برداری این تقاطع عالوه بر رفع گره ترافیک
ترانزیتی و تردد بین شهری خودروها از طریق جاده قدیم قم پاسخگوی حجم عظیم
حضور شهروندان به بهشــت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) خواهد بود.
وی سپس با حضور در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب در ناحیه چهار این منطقه
از فرو نشســتهای موجود در نقاط مختلف این نمایشگاه که به همت شهرداری
این منطقه برطرف شده است دیدن کرد.معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری
تهران در ادامه به بزرگراه تندگویان در ناحیه یک رفت و ضمن بازدید از محل احداث
دوربرگردان تندگویان – شقایق در این بزرگراه ،در جریان نصب پل مکانیزه درحال
تکمیل قرار گرفت.شهردار منطقه در خصوص نصب این پل افزود :پس از  12سال
انتظار شــهروندان به همت مدیریت جدید به زودی با نصب عرشه پل درخواست
شــهروندان پس از از سالها محقق می شود.ضمن اینکه رستمی در این ناحیه با
حضور در خیابانهای گلستان و شهامت درجریان روند تعریض و بازگشایی این دو
معبر قرار گرفت و خاطر نشــان کرد :با تعریض و اضافه کردن یک الین به خیابان
گلســتان بار ترافیکی ناشی از عبور و مرور خودروهای عبوری از میدان میوه و تره
بار مرکزی در این محدوده کاهش خواهد یافت.سپس رستمی با حضور در خیابان
شهامت که پس از  7سال و جلسات متعدد با امرای ارتش مراحل خروج آن از بن
بست انجام شده است از مراحل پیشرفت عمرانی این معبر بازدید کرد.در ادامه از
محل اتصال خیابان مهران به رینگ بوستان بزرگ والیت دیدن کرد که این اتصال
موجب تسهیل دردسترسی شهروندان به این بوستان شده است.

روز جهانی مقابله با کار کودک

همایش روز جهانی مقابله با کار کودک برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی
سازمان رفاه خدمات ومشارکتهای اجتماعی ،سازمان بینالمللی کار ،از سال 2002
بر گستره جهانی کار کودک و اقدامات و تالشهای مورد نیاز برای محو آن تمرکز
کرد .بر همین اساس روز  12ژوئن از همان سال به عنوان روز جهانی مقابله با کار
کودک اعالم شد که مستلزم همکاری دولتها ،کارفرمایان و سازمانهای کار ،جامعه
مدنی و میلیونها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدام مؤثری را برای کمک
به کارگران کودک انتظار داشت.در این راستا سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای
اجتماعی شــهرداری تهران در نظر دارد ،همایشی با حضور فعاالن و صاحب نظران
حوزه کودکان در معرض آسیب اجتماعی شهرمان برگزار نماید.این همایش یکشنبه
 2تیرماه از ساعت  9الی  16در تاالر ایوان شمس برپا خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت گفته حیات شبانه در تهران نداریم

زندگی شــبانه در تهران معنا ندارد .این موضوعی اســت
کــه رئیس پلیس پایتخت هم بــر آن تاکید کرده و گفته
«حیات شبانه در تهران نداریم».
به گزارش مردم ســاالری آنالیــن ،خیابانهای پایتخت
شــبها غرق در خواب و خاموشــی است .شبمردگی از
ســر و روی خیابانهای پر هیاهوی روز میبارد .با وجود
صنعتی شدن و توسعه صنایع خصوصا در کالنشهرها دیگر
نمیتوان زندگي شــبانه نادیده گرفت .حاال کالنشهرهای
جهــان با تقویــت حیات شــب جاذبه جذابــی را برای
گردشگران دســت و پا کردهاند .ساکنان عمده شهرهای
بزرگ دنیا بخشــی از فعالیتهای خــود در حوزه خرید،
ورزش و گردشــگری را به شــب موکول میکنند.اما در
تهران ،اوضاع اینگونه نیســت و گویا قرار هم نیست تغییر
کند .ســردار رحیمی رئیس پلیس تهران بــا بیان اینکه
صنوف تنها در ماه مبارک رمضان اجازه فعالیت تا ســحر
را داشــتهاند و پس از پایان ماه رمضــان این امر منتفی
است ،ســاعت فعالیت صنوف را صرفا تا یک بامداد اعالم
کرد و گفت :در صورت مشــاهده عدم رعایت این موضوع
با صنــوف متخلف برخورد قانونی خواهد شــد .از طریق
معاونت نظــارت بر اماکن عمومی بــه همه صنوف اعالم
کردهایم که زیســت شــبانه نداریم و صرفا صنوف تا یک
بامداد مجاز به فعالیتند.
در حالی که گسترش زندگی شبانه میتواند شور و نشاط
بیشــتری را به جامعه تزریق کنــد ،اما جز در ماه رمضان
اثری از این زندگی شــبانه در خیابانهای تهران به چشم
نمیخورد .گرچه در این ماه نیز حیات شــبانه تنها شامل
رســتورانها و اغذیه فروشــیها میشــود .زیست شبانه
میتواند با به خیابان کشــاندن دوستداران شب عالوه بر
پویایی و نشــاط ،رونق اقتصادی را نیز به دنبال داشــته
باشد.
برگــزاری برنامههاي مفــرح از جمله اجرای موســيقي
خيابانــي ،کافههــای ســیار ،عکاســی و حتــی وجود
دستفروشها به صورت سازماندهی شده در نقاط مختلف
شهر به ویژه در فصل تابستان میتواند خانوادههای فراری
از هوای گرم روز را شبها به خیابانهای پایتخت بکشاند
و به ارتقاء نشاط اجتماعي شهروندان كمك کند.

از طرف دیگر امنيت اجتماعي از دیگر مواهب روشــنایی
و زنده بودن شــب به شــمار میرود .تجربه نشــان داده
اســت که افزایش حضور مردم و مشاركت آنها در اجتماع
احتمــال وقوع جرم و ناامنی را کاهش میدهد .در نتیجه
میتــوان امیدوار بود که در شــبهای زنــده تهران آمار
جرمهای مانند دزدي از منازل ،سرقت وسايل خودرو و ....
کاهش چشمگیری داشته باشد.
از طرف دیگــر تهران با وجود داشــتن مکانهای مذهبی
مانند امامزاده صالح وحرم عبدالعظيم حسني (ع) از این
پتانســیل بهره نمیبرد و هر دوی این مکانهای مذهبی
شبها زائر نميپذيرند .در صورتی که باز بودن این مکانها
در شــب و فعالیت فروشــگاههاي اطراف حرم امامزادهها
میتواند رونق كسب و كارهاي خرد و گردشگري مذهبی
را به دنبال داشته باشد.
باید اعتراف کرد که با وجود همه قابلیتها و پتانسیلهای
پایتخت و شــبهای زیبایی کــه دارد ،اما عم ً
ال در تهران
زندگي شبانه بيرنگ است.
مصوبه شورای شهر برای حیات شبانه
در بهمن ماه سال گذشــته طرح حیات شبانه در شورای
اسالمی شــهر تهران به تصویب رسید و مقرر شد که در

اردیبهشــت ماه ســال جاری این طرح به اجرا برسد که
با انــدک تاخیری اجرای این طرح بــه اوایل ماه رمضان
موکول شد.
از ابتدای ماه رمضان این طرح به صورت آزمایشــی در 5
منطقه در حال اجرا اســت اما هنوز تا رســیدن به نقطه
مطلــوب موانع بســیاری بر ســر راه وجــود دارد« .زهرا
نژادبهرام» عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با «مردم
ســاالری آنالین» با اشاره به اینکه مصوبه شورای اسالمی
شــهر تهران در خصوص حیات شــبانه بــه هیات تلفیق
فرستاده شده و نظرات به ما اعالم شده است گفت :شورای
شــهر این نظرات را نپذیرفته و موضــوع به حلاختالف
ارجاع داده شده است.
به گفته وی تا مشــخص شدن جواب حل اختالف شورای
شــهر  5نقطه را به شــهرداری برای ارائه الیحه پیشنهاد
داده است.
نژادبهرام این  5نقطه را که طرح به صورت آزمایشــی در
آنها انجام میشــود شــامل مناطق  4و 16و  1و  2و  6به
عنوان کرد و افــزود :این مناطق به عنوان پایلوت انتخاب
شدهاند و طرح پیشنهادی در حال اجرا است که با تقویت
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تشریح کرد

استاندار تهران عنوان کرد

نحوه به کارگیری سربازان در مراکز آموزش نیروهای مسلح
معاون احضار و اعزام ســازمان وظیفه عمومی نیروی
انتظامــی نحوه توزیــع مشــموالن در مراکز آموزش
نیروهای مسلح را تشریح کرد.به گزارش ایسنا سرهنگ
نجــف حمیدزاده دراین باره اظهار کــرد :برابر ماده ۵
قانون خدمت وظیفه عمومی ،کلیه مشــموالنی که به
خدمت ســربازی اعزام میشوند باید با گذراندن دوره
رزم مقدماتــی ،آموزشهای نظامی الزم را فرا بگیرند.
وی گفــت :با در نظر گرفتن برخــی عوامل تاثیرگذار
در توزیع نیرو از قبیل نیازمندیهای نیروهای مسلح،
آمایش سرزمینی و ظرفیت مراکز آموزش ،سعی شده

مشموالن براســاس مناطق جغرافیایی محل سکونت
در مراکــز آموزش نیروهای مســلح توزیع شــوند .با
اتمام دوره رزم مقدماتی بــه مدت  ۸هفته در مراکز
آموزش ،ســربازان توسط سازمان به کارگیرنده و برابر
اولویتهایی از قبیل داشتن شرایط تاهل ،ماموریتهای
محوله و نیاز نیروهای مســلح تقسیم میشوند .محل
آموزش رزم مقدماتی کارکنان وظیفه ممکن اســت با
محل به کارگیری آنان در یگان خدمتی متفاوت باشد
و نیروهای مســلح در حد امکان سربازان را با رعایت
 ۳۰۰کیلومتری محل سکونت آنان ،تقسیم میکنند.

وی با بیان اینکه مهمترین بخش این طرح این اســت که
هماهنگی عمومی را طلب میکند گفت :تاکنون جلسات
زیادی در ایــن خصوص با نیروی انتظامــی ،یگان ویژه،
معاونت اجتماعی و معاونت خدمات شــهری برگزار شده
است.
به گفته این عضو شورای شهر مقرر شده است که معابری
که زنده و دارای ظرفیتهای تجاری هســتند بتوانند در
طول شب هم خدمات ارائه دهند و مردم نیازهای خود را
در طول شب هم برآورده کنند.
اهداف طرح حیات شبانه چیست؟
نژادبهرام پیشــتر نیز به معاونت ارتباطــات و بین الملل
شورای اسالمی شــهر تهران گفته بود که در طرح حیات
شــبانه قرار اســت امنیت شهری ایجاد شــود ،بخشی از
ترافیک روزانه به شــب منتقل شود ،کیفیت زندگی ارتقا
یابد و چرخش اقتصادی افزایش یابد.
به گفته وی برگزاری جشنوارههای غذایی ،افزایش ساعت
کار فروشــگاهها و رســتورانها ،بهبود امنیت خیابانها و
کاهش جرائم از جمله اقداماتی است که می تواند بهبود
زیست شبانه در تهران را فراهم نماید.
این عضو شورا همچنین اعتقاد دارد :تهران جزو امن ترین
شهرهای دنیاســت و میخواهیم از این ظرفیت شهر در
زیست شبانه اســتفاده کنیم .امروزه بسیاری از شهرهای
دنیا از این ظرفیتشــان تحت عنوان شهرهای  ۲۴ساعته،
زنده و فعال استفاده میکنند به همین جهت این موضوع
جنبه بینالمللی برای تهران دارد.
عضو هیات رئیسه شورا تاکید کرد :شهر در برخی نقاطش
دچار شب مردگی است که آثار سوء زیادی را به بار آورده
و اولین آن به مخاطره افتادن امنیت اســت.هرجا نظارت
اجتماعی بیشــتر اســت،تامین امنیت بامشــکل کمتری
مواجه اســت .عالوه بر امنیت ،ســرزندگی شهر و انتقال
بخشــی از ترافیک روز به شب جزء اهداف این طرح بوده
است.
نژادبهــرام خاطر نشــان می ســازد :ما قصــد نداریم در
محدوده مناســبتی خاصی کارناوال شادی راه بیاندازیم.
در طرح شبانه شــهروندان همان خدمات روز را در شب
میخواهند با همان امکانات.

احتمال تغییر ساعت کاری ادارات در تابستان
محســنی بند پی درباره احتمال تغییر ساعات کاری
ادارات استان تهران توضیحاتی داد.انوشیروان محسنی
توگو با باشگاه خبرنگاران
بندپی استاندار تهران در گف 
جوان ،با اشــاره به نزدیک شــدن فصول گرم سال بر
لــزوم مدیریت منابــع انرژی تأکید کــرد و گفت :در
چند روز گذشــته جلســاتی را در مــورد مدیریت و
تأمین منابع انرژی داشــتیم تا بتوانیم مصرف برق را
در زمان پیک مصرف مدیریت کنیم.وی ادامه داد :اگر
در ســاعت کاری ادارات تغییر ایجاد کنیم ،میتوانیم
ی بی مورد در فصل تابستان جلوگیری
از خاموشیها 

کنیم.اســتاندار تهران درباره احتمــال حذف قبوض
کاغذی برق هم تصریح کرد :حذف قبوض برق ،روشی
علمی است که میتواند در کاهش هزینهها کمک کند
و هم از نظر زیست محیطی ارزش افزوده قابل توجهی
برای کشــور به ارمغان دارد ،چراکه برای تهیه قبوض
خدماتی از درخت و کاغ ذ اســتفاده میکنیم ،لذا باید
کاری کنیم که پرداخــت این گونه قبوض ،به صورت
الکرونیکی انجام شود.محسنی بندپی خاطرنشان کرد:
تاریخ الکترونیکی شدن قبوض برق مشخص نیست و
ما در حال بسترسازی برای این کار هستیم.

مخالفت وزیر بهداشت با تفکیک «غذا» از سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت به ســوالی درباره علت تغییرات مدیریتی در
ســازمان غذا و دارو و همچنین مباحث مطرح شــده مبنی
بر جدایی حوزه «غذا» از ســازمان غذا و دارو پاســخ داد.به
گزارش ایســنا ،با رفتن دکتر مهدی پیرصالحی از سازمان
غذا و دارو و نشســتن دکتر محمدرضا شانهســاز بر مسند
سرپرستی این ســازمان ،اما و اگرهایی درباره تغییر رویکرد
وزیر بهداشت نسبت به حوزه دارو مطرح شد ،اما دکتر سعید
نمکی درباره علت تغییر و تحوالت مدیریتی در حوزه داروی
احمد مسلمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی
متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در نشست
خبری که در محل برپایی نمایشگاه ایران هلث
برگزار شــد ،اظهار داشت :گردش سالیانه بازار
تجهیزات پزشکی در دنیا حدود  450میلیارد
دالر اســت و پس از صنایع نظامی یک صنعت
پردرآمد محسوب میشود.وی افزود :در کشور
ما گردش مالی این صنعت  2.5میلیارد دالر به
صورت ســاالنه رقم خورده و سهم تولیدات ما
در جهان کمتر از  2هزارم درصد است .مسلمی
ادامه داد :در حال حاضر ما جزو  40کشور اول
دنیا در زمینه تولید تجهیزات پزشــکی نیز به
شــمار نمیرویم و باید توجه کنیم که علم در
این صنعت باید به محصول و تولید تبدیل شود.
وی تصریح کرد :بخش عمدهای از چالشهای
این حوزه به ســاختار تجهیزات پزشــکی در
رئیــس انجمن اورولوژی ایران ،گفت ۳۷ :درصد
مراجعات مــردم بــه مراکز درمانــی به دلیل
ســنگ کلیه اســت .عباس بصیری ،دیروز در
بیســت و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران
و ســیزدهمین کنگره پرســتاری اورولوژی که
در تاالر ابوریحان دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی برگزار شد ،افزود :در حال حاضر تعرفهها
چالش همه گیر رشــتههای پزشــکی است .با
توجه بــه پایین بودن تعرفهها ،پزشــکان برای
معیشــت زندگی ناچارند کمیــت مراجعان را
افزایش دهند که این کار موجب کاهش ســایر
مدیــرکل محیــط زیســت و توســعه پایدار
شــهرداری تهــران از تدوین الیحــه ترویج
ســاختمانهای سبز با اســتفاده از بستههای
تشویقی و حمایتی و تصویب آن توسط شورای
اسالمی شهر تهران در آینده نزدیک خبر داد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست
و توسعه پایدار شــهرداری تهران ،صدرالدین
علی پور در دومین نشســت شورای راهبردی
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
که در راستای گرامیداشت هفته محیط زیست
با شــعار «باهم برای مقابله با آلودگی هوا» با
حضور اســاتید و متخصصان این حوزه توسط
اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار در
دفتر مرکزی شــهرداری برگزار شــد ،با تاکید
بر اینکه هدف اصلی از برگزاری این نشســت
نزدیک کردن نظــرات ،تجربیات و راهبردهای
کارشناســی به حــوزه اجراســت ،گفت :در

کشــور ،اعالم کرد :بنده در وزارت بهداشــت ساز و کاری را
در حمایــت از تولید داخل برای همکارانم تعریف کردهام .بر
همین اســاس هم یکی از پاکیزهترین دوستان و برادرانم را
یعنی آقای دکتر پیرصالحی را بر مســند سازمان غذا و دارو
منسوب کردم؛ چرا که یکی از بهترین ،پاکیزهترین و خوش
سابقهترین مدیرانی هستند که میشناسم ،اما در ادامه کار
فکر کردم ســاز و کارهای مناسب برای مقابله با هجمههای
دشــمن به دست این عزیزان فراهم نشــده و باید مجددا ً با

ساز و کاری جدید و با یک آرایش مناسب جدید اقدام کنیم
که این کار را آغاز کردیم و در مجموعه سازمان غذا و دارو و
اداره کل تجهیزات پزشکی به عنوان یک قرارگاه عمل کردیم.
در همین راســتا دکتر سعید نمکی در گفتوگو با ایسنا ،در
پاسخ به ســوالی درباره علت تغییر دوباره در سازمان غذا و
دارو گفت :رویکرد ما در ســازمان غذا و دارو تغییری نکرده
اســت ،اما تغییرات مدیریتی به این معنی است که برنامهها
و اقداماتمان مقداری تســریع خواهد شــد و وضعیت در

این ســازمان قرارگاهیتر میشود.وی در ادامه درباره برخی
اظهارات مطرح شــده مبنی بر تفکیک حوزه غذا از سازمان
غذا و دارو ،تاکید کرد :خیر ،خیر .اصال چنین مسالهای وجود
ندارد و با چنین موضوعی اصال موافق نیستم.بنابراین باید دید
قرارگاه غذا و دارو که به گفته وزیر بهداشــت برای مقابله با
شرایط پیچیده کنونی شکل گرفته ،میتواند در حوزه تامین
داروی مورد نیاز مردم ،حمایت و ایجاد بســتر مناسب برای
رشد تولیدات با کیفیت در حوزه سالمت ،با قدرت عمل کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی:

ساختار صنعت تجهیزات پزشکی مشکل دارد
کشــور برمیگردد ،به طور مثال زمانی که ما
شــروع به ســاخت تجهیزات پزشکی کردیم،
کشــور کره صنعت تجهیزات پزشکی نداشت
امــا امروز آنها جــزو  10کشــور تولیدکننده
برتر دنیا هســتند.رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی متخصصین تجهیزات پزشــکی کشور
گفت :صادرات تجهیزات پزشــکی در کشور ما
حدود  24میلیون دالر اســت و این صنعت از
رونق کافی برخوردار نیســت بــه دلیل اینکه
متولی صنعت تجهیزات پزشکی هر چند سال
یکبار تغییر پیدا میکند.مسلمی تصریح کرد:
مدت زمانی این صنعــت زیرنظر حوزه درمان

در بازهای زیرنظر ســازمان غذا و دارو و مدتی
نیز زیرنظر وزیر بهداشــت اداره میشده است
ما قویترین تشکل صنفی در زمینه تجهیزات
پزشکی هستیم و مهمترین معضل ما نداشتن
ســاختار مناسب اســت.وی با بیان اینکه 80
درصد مصرفکننده تجهیزات پزشکی در کشور
ما وابسته به دولت هســتند ،گفت :متأسفانه
خرید و ارائه مجوز تولید و همچنین نظارت بر
تولید بر عهده وزارت بهداشت است و تا زمانی
که این صنعت این گونه اداره شــود مشکالت
آن حل نخواهد شد.رئیس هیأت مدیره انجمن
صنفی متخصصین تجهیزات پزشــکی کشور

خاطرنشــان کرد :متولی تجهیزات پزشــکی
باید متخصصان تجهیزات پزشــکی باشند اما
این صنعت زیرنظر ســازمان غــذا و دارو اداره
میشود.مسلمی گفت :تحریمها اثر چندانی بر
تولید داخل نداشته اســت و ما همواره تالش
کردهایم راه صادرات را پیدا کنیم به طوری که
تولیدکنندگان ما توانســتهاند در این مدت در
کشورهای اروپایی و آسیایی برند خود را ثبت
کرده و صادرات انجــام دهند .وی تأکید کرد:
توان تولید کشــور در زمینه تجهیزات پزشکی
 4الــی  5میلیارد دالر اســت اما هیأت امنای
صرفهجویی ارزی بیشــترین خرید تجهیزات

رئیس انجمن اورولوژی ایران مطرح کرد

سنگ کلیه علت  ۳۷درصد مراجعات مردم به مراکز درمانی
فعالیتهای تحقیقاتی ،پژوهشی و کیفیت ارائه
خدمات میشــود.وی ادامه داد :ضرر این مسئله
متوجه جامعه و سالمت بیماران است .همچنین
تجهیزات و امکانات بســیار گران شده و با توجه
به نبود حمایت برای خرید آن ،در برخی مراکز
متخصصان اورولوژی ناچارند بدون تجهیزات و
مانند یک جراح عمومــی کار کنند.بصیری در

مورد شایعترین بیماریهای اورولوژی ،گفت۳۷ :
درصد مراجعات مردم به مراکز درمانی به دلیل
سنگ کلیه اســت .ایران از کشورهای بومی در
بروز ســنگ کلیه است و این بیماری در جنوب
غربی ،غرب و شــمال کشور شــایعتر است.وی
افزود :ترکیبــات آب مصرفی ،تغزیه ،غلظت آب
و مصرف نمک زیاد در بروز ســنگ کلیه بسیار

مؤثر اســت.رئیس انجمن اورولوژی ایران ،گفت:
امروز سنگ کلیه در اطفال به دلیل بی تحرکی،
عدم فعالیت فیزیکی و مصرف غذاهای آماده نیز
شایعتر شده است.در ادامه ،سیدیوسف حسینی
رئیس بیست و دومین همایش اورولوژی ،اظهار
داشت :کمبود تجهیزات یکی از چالشهای اصلی
رشته اورولوژی است که باید تجهیزات تشخیصی

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خبر داد

تدوین الیحه ترویج ساختمانهای سبز

مدیریت شهری باید بهتدریج فرایندها و رویهها
تغییر کند و حرفهایتر ،تخصصیتر و علمیتر
به مســائل و موضوعات محیط زیســتی شهر
تهران پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه در هر جلسه یک موضوع
محیط زیستی خاص توســط مدیران اجرایی
و متخصصــان مرتبط مورد بحث و تبادل نظر
قرار میگیرد،اظهارکرد :تالش بر آن اســت تا
نشستهای شورای راهبردی محیط زیست و
توسعه پایدار بهصورت مستمر با حضور مدیران
شــهری برگزار شــود تا در نهایت فعالیتها و
اقدامات محیط زیســتی که در سطح مناطق
 ۲۲گانه صورت می گیرد توســط شهروندان

قابل مشــاهده باشــد.وی در ادامه گفت :شهر
تهران باید به عنوان پایتخت کشــور به سمت
ترویج و توســعه احداث ســاختمانهای سبز
حرکت کند تا بقیه شــهرها هم در این زمینه
فعال شوند که در این خصوص به دنبال تدوین
الیحه ترویج ســاختمانهای سبز با استفاده از
بســتههای تشــویقی و حمایتی و تصویب آن
توســط شورای اسالمی شــهر تهران هستیم.
در این نشســت مصطفی کاظمی  -مدیرکل
دفتر شــهردار تهران -درباره لــزوم تغییر در
بدنه شــهرداری تهران گفت :تغییر ذهنیتها
در شــهرداری و نگاه مردم نسبت به آن کاری
بسیار دشوار است .شهردار تهران در سه شنبه

های بدون خودرو شرکت می کند اما معاونانش
خیر ،اما علی رغم همه دشــواری ها و سختی
ها ،همت و اراده شــهرداری و شورای شهر بر
این است تا نگاه ها تغییر کند و به طور جدی
پیگیر موضوعات محیط زیستی هستیم که در
این زمینه ســطح انتظارات نباید با سطح اجرا
فاصله زیادی داشته باشد تا با شکست پروژه ها
مواجه نشویم.در ادامه ،یوسف حجت جانشین
رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری
تهران با اســتقبال از برگزاری اینگونه نشست
ها ،گفت :در زمینه حمل و نقل پاک برنامههای
مفصلــی داریم که از جمله آنها اســتفاده از
دوچرخه های اشــتراکی در شهر است که در

پزشــکی را انجام میدهد و متأسفانه خدمات
پس از فــروش آنها را پشــتیبانی نمیکند و
اگر شــرکتی نتواند تجهیزات خــود را به این
نهاد بفروشــد ورشکست میشود.رئیس هیأت
مدیره انجمن صنفــی متخصصین تجهیزات
پزشکی کشور تصریح کرد :هیأت امنای ارزی
مانع تحقق اصل رقابت شده است و هیأت امنا
باید ساختار بازرگانی خود را تقویت کرده و در
حیطه مســؤولیتهای خود عمل کند.مسلمی
با اشــاره به راهاندازی قرارگاه در ســازمان غذا
و دارو تأکید کرد :این موضوع بسیار خوبی بود
اما توجه داشته باشیم که در کمیته تجهیزات
پزشــکی  9عضو دارویی وجــود دارد و تنها 3
نفر از صنعت تجهیزات پزشــکی در آن عضو
هســتند که امیدواریم تغییراتی در این زمینه
صورت گیرد.
و درمانی به روز تأمین شــوند.وی افزود :با توجه
به نوسانات و تغییرات ارزی تجهیزات ،این رشته
بسیار گران شــده و چون این تجهیزات وابسته
به ارز هستند توان خرید نداریم.حسینی تصریح
کرد :در این راســتا از مسئوالن وزارت بهداشت
درخواســت حمایت بــرای تأمیــن تجهیزات
تشخیصی و درمانی به روز رشــته اورولوژی را
داریم .به گفته وی ،در سالهای اخیر با توجه به
تربیت اورولوژیست نیروی جوان متخصص بیش
از حد نیاز بــوده و در دور افتادهترین نقاط هم
مردم به بهترین خدمات دسترسی دارند.
مقایسه با کشورهایی مانند چین هیچ گونه کم
و کاستی ندارد.وی افزود :هنوز فرهنگ استفاده
از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه در کشور
ما به وجود نیامده است و ذهنیت جامعه برای
اســتفاده از دوچرخه آماده نیست که در این
زمینه باید با فرهنگسازی مردم را با دوچرخه
آشــتی دهیم.آرش میالنــی  -رئیس کمیته
محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران  -در
این نشست گفت :در برنامه سوم سعی کردهایم
احکامی مربوط به محیط زیست در نظر گرفته
شــود که این احکام قابل پیگیری اســت .در
زمینه پسماند باید شهروندان را حساس کرد تا
تفکیک از مبدا به درستی صورت گیرد .بدون
حل مسائل زیستمحیطی قطعا در سایر اهداف
هم شکســت خواهیم خورد که در این زمینه
مدیریت شهری و شورای شهر مشتاق طرحها و
ایدههای سبز است و از آنها استقبال میکند.

