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»این روزها باید به فکر باشــیم و 
صرفه جویی  کنیم. اما کسی مردم را 
به کاهش مصرِف انرژی از جمله آب 
و برق تشــویق نمی کند. اگر از امروز 
کاری نکنیم حتما در تامین آب و برِق 

تابستان با مشکل روبرو می شویم«.
این نگرانی یک عضو شورای شهر 
تهران است، نگرانی که تنها مخصوص 
او نیســت؛ بســیاری کارشناسان و 
صاحبنظران و شهروندان دغدغه مند 
نیز در خصوص آن هشدار می دهند. 
تنها بــه همین مــوارد هــم ختم 
نمی شود؛ خطر زلزله و فرونشست را 
هم باید به این لیست افزود و صد البته 
آلودگی هوا و ریزگردها که این روزها 
روی نامیمونش را به تهران نشــان 

داده است.
مواردی که هر کــدام اَبربحرانی 
برای یک کالنشهر محسوب می شود 
و تهران همه را یک جا دارد. هر چند 
برای ساماندهی برخی از موارد ذکر 
شده قوانینی هم تصویب و الزم االجرا 
شده، اما تاکنون هیچکدام سرانجامی 
نداشته است. نمونه این قبیل قوانین 
نافرجام »قانون هوای پاک« اســت. 
قانونی که به دلیل تعدد مراکز موظف 
و نبود متولی پاســخگو، راه به جایی 

نبرده است. 
همین جاســت که بســیاری از 

کارشناسان ســخن از یکپارچگی 
در مدیریــت به خصــوص مدیریت 
شهری مثل تهران  به میان می آورند 
و معتقدند باید در این خصوص کاری 
کرد. چرا کــه در غیر ایــن صورت 
شهرداری و شورای شهر - بدون توجه 
به حضور جناح و سلیقه خاص-تنها 
تدارکاتچی بیش نخواهد بود. البته 
تدارکاتچی که با دسترسی به منابع 
فراوان امکان انواع سوءاستفاده های 
مالی را هم از سیستم بروکراتیک این 

مجموعه در اختیار دارد.
در تابستان مشکل آب و برق 

خواهیم داشت
دیروز هم مهدی پیرهادی، رئیس 
کمیسیون ســالمت، محیط زیست و 
خدمات شهری شورای شهر تهران با 
اشــاره به اینکه یکی از مشکالت شهر 
تهران عدم مدیریت یکپارچه شهری 
است به ایلنا گفت: »در تهران هر کدام 
از مشــکالت مربوط به حوزه محیط 
زیست و انرژی بر عهده یک بخش است 
و این یکی از ضعف هاست. با شیوه ای که 
پیش می رویم حتما در تابستان مشکل 

آب و برق را نیز خواهیم داشت«.
او با اشــاره به موضــوع آلودگی 
هــوا و ریزگردها گفت: »در مســاله 
آلودگی هوا قانون هوای پاک را داریم 
که وظایف هر یک از دســتگاه ها را 
مشــخص کرده اســت. بیش از 18 
دســتگاه در این قانون وظیفه دارند 
و متولی هستند که اگر وظایف خود 
را به درســتی انجام دهند با مشکلی 

روبرو نخواهیم شد«. 

اما نگاهی به آمار سنجش هوای 
تهران حداقل در ســال های اخیر به 
وضوح مشخص می کند که این 18 
دستگاه متولی یا کاری نکرده اند یا به 
صورت پراکنده و نامنسجم اقداماتی 

بی حاصل انجام داده اند.
  لزوم اجزای 

مدیریت یکپارچه شهری
در حالــی کــه ناهماهنگی های 
موجود بین ســازمان های مدیریتی 
باعث سردرگمی اداره شهر و اتالف 
سرمایه های مادی و معنوی می شود و 
حتی گاهی تصمیم گیری سازمان ها 
و دســتگاه های خدمات شهری در 
برخی موارد در تضــاد با یکدیگرند، 
بسیاری سخن از مدیریت یکپارچه 
شهری به میان می آورند و معتقدند 
این رویکرد به کاهش هزینه شهرها 

به خصوص کالنشهرها می انجامد.
محمد توسلی، نخستین شهردار 
تهران پس از انقالب معتقد اســت: 
»شــهرداری ها باید تمام خدماتی 
که مردم نیــاز دارنــد را در اختیار 

بگیرند. در حــال  حاضر این خدمات 
در اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی مختلف است که هزینه های 
ســنگینی دارند و مــردم باید تمام 
تعرفه های مشخص کرده را پرداخت 
کنند. اما اگر دولت ایــن خدمات را 
در اختیار شــهرداری  تهران و سایر 
شــهرها بگذارد، روند تغییر خواهد 
کرد، ساختار دولت کوچک خواهد 
شــد و در چنین ساختاری باید فقط 
نیروهای توانمنــد و چابک در دولت 
برای کار های ستادی حضور داشته 
باشــند؛ بنابراین هزینه های جاری 
دولت خیلی کوچک شــده و کارها 
هم به دست مردم و بخش خصوصی 
ســپرده می شــود و خود مردم هم 

نظارت خواهند کرد«. 
او ادامــه می دهد: »ســاختاری 
که با همکاری و مشــارکت مردم و 
دولت می تواند سیاســت های کالن 
ملی داشته باشد و شــهرداری ها و 
دهیاری ها هم بتوانند در چارچوب 
قانون، شهر و روســتای خود را اداره 
کنند، بیش از 1۰۰ سال در کشورهای 
توسعه یافته به صورت قانونمند اجرا 
شــده اســت. بررسی کشــورهای 
درحال توســعه منطقه چون هند، 
ترکیه، مالزی و...  هم نشان می دهد 
که ســاختار مدیریت دولتی آنها نیز 
در همین  راســتا کوچک و چابک و 
اختیارات به خود مردم و شهرداری ها 

تفویض شده است«.
ایــن در حالی کــه بــه اعتقاد 
صاحبنظران تشــکیل شورای شهر 

در 6 دوره گذشــته نه تنها نتوانست 
دردی از شــهرهای مــا دوا کند که 
بعضا اختالفات، فســاد و در نهایت 
هزینه های شــهری را افزایش داده 

است. 
 الیحه بی سرانجام 

مدیریت یکپارچه شهری
قانون بلدیه در سال 1۲8۳ هجری 
شمسی برای نخستین بار تدوین شد. 
قانونی 1۰8 ماده ای که هدفش حفظ 
منافع شــهرها بود. در سال 1۳۰۹ 
قانون بلدیه قبلی ملغی شد و قانون 
تازه ای نوشته شد. این قانون از سال 
1۳۲8 تاکنون تغییرات زیادی کرده 
اســت که مهمترین آن به آغاز کار 
شوراهای شهر و روستا در سال 1۳77 
و آخریــن تغییرات آن هم به ســال  
1۳8۵ و تغییر قانون شــهرداری ها 
بازمی گردد. با این حال پس از گذشت 
شــش دوره از فعالیت شورای های 
شهر و روستا و 1۵ ســال از تغییر در 
قانون شــهرداری ها، در ســال های 
اخیر ضرورت ایجاد قانــون تازه در 
حوزه مدیریت شــهری احســاس 
می شود. ضرورتی که در نهایت منجر 
به نوشتن پیش نویس یک الیحه شد 
که سازمان شــهرداری های وزارت 

کشور آن را تهیه کرد.
پیش نویــس الیحــه مدیریت 
یکپارچه شهری در شــهریور سال 
۹۳ بازنگری شــد، اما سرنوشت آن 
همچنان بالتکلیف اســت. مجلس 
شورای اســالمی نتوانســت آن را 
مصوب کنــد و در بدنه بهارســتان 
همچنان مخالفانی دارد. با این حال 
بسیاری بر ضرورت تصویب این الیحه 
اصرار دارند و معتقدند یکی از راه های 
رسیدن به شهر مطلوب می تواند در 

گرو تصویب همین الیحه باشد. 
  چرا قوانین فعلی شهرداری 

کافی نیست؟
در قانون اختیــارات زیادی برای 
شهرداری ها و شــوراها معین شده 
اســت، اما وقتی صحبت از عمل به 
حدود و اختیارات می شــود، دولت 
زمینه را برای کاهش اختیارات خود 
و تحویل آن به مدیریت شهری ایجاد 
نمی کند. هادی درودی، کارشناس 
امور شهری معتقد است: »تصویب این 
الیحه می تواند از تداخل مأموریت ها 
در نهاد شــهری جلوگیــری کند و 
زمینه های وجود فســاد را هم از بین 
ببــرد«. او ادامــه داد: »از مهم ترین 
منافعی که می تواند این الیحه داشته 
باشد این است که شهروند می تواند 
بدون ارتباط مســتقیم با پرســنل 

شهرداری و شــورا، امور جاری اش را 
رتق و فتق کند«.

درودی معتقــد اســت: »یکی از 
دالیل تسری فساد در شهرداری ها 
در کشور فقدان همین الیحه است. 
تصویب این الیحه می تواند شفافیت 
ایجاد کند و زمینه برای بروز فساد را 
کاهش دهد«. به اعتقاد او نبود انسجام 
در سیاست گذاری مدیریت شهری در 
سطح کالن و عملیاتی باعث مشکالت 
عدیده در اجرای طرح های شــهری 
شــده اســت و نبود تضمین امنیت 
و حقوق فردی و گروهــی از تبعات 
فقدان سیاســت یکپارچه مدیریت 

شهری است.
در همیــن باره پرویز ســروری، 
رئیس شــورای عالی اســتان ها  نیز 
با بیان اینکه مهم تریــن موضوع در 
حوزه شوراها تصویب الیحه مدیریت 
یکپارچه شــهری گفت: »مــا باید 
بتوانیــم دولت را مجــاب کنیم که 
برخی از اختیارات و مسئولیت های 
خود در حوزه شــهری و روستایی را 
به شــهرداری ها و دهیاری ها واگذار 
کند تا هر شهر یک مسئول و پاسخگو 

داشته باشد«.
رئیس شــورای عالی استان ها با 
بیــان اینکه باید بــرای تصویب این 
طرح تالش کنیم، تاکید کرد: »ما در 
حال رایزنی با دولت هستیم تا بتوانیم 
از ظرفیت دولت استفاده کنیم و این 
راهبردهــا به ما کمــک  می کند که 
شوراها از وضع موجود به وضع کارآمد 
و واقعی ارتقا پیدا کنند و باری از روی 

دوش دولت بردارند«.
در حالی این روزها کنترل منابع 
آب و برق یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
محسوب می شود که به نظر می رسد 
این موضوع در سایه تحقق مدیریت 
یکپارچه شهری قابل تحقق است؛ و 
حال نبود این مدیریت خود بحرانی 
برای شهری مثل تهران خواهد بود 
که باید با روزهای ســختی دست و 

پنجه نرم کند. 

بحران انرژی و آلودگی بر تهران سایه افکنده است

پایتخت در تب فقدان مدیریت یکپارچه شهری

خبر

رئیس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت گفت: ساالنه برای 
خدمات مربوط به بیماران هموفیلی در بســته 
خدمتی وزارت بهداشــت، ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار در وزارت بهداشت در نظر گرفته می شود.

به گزارش ایسنا، امیرحسام علیرضایی گفت: 
در سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت، حدود 
1۳ هزار بیمار هموفیلی ثبت شــده داریم که 
تعدادی از این بیماران به انواع خفیف هموفیلی 
مبتال هســتند که دارو دریافت نمی کنند، اما از 
آنجایی که اگر دچار تصادف یا در جراحی بزرگ، 
ممکن است نیاز به فاکتورهای انعقادی داشته 
باشند، در ســامانه ثبت شــده اند. اما بیماران 
هموفیلی که در ســامانه ما ثبت شده و خدمت 
مستمر دریافت می کنند، حدود 11 هزار و ۵۰۰ 

بیمار هستند.
وجود ۱۳ نوع اختالل انعقادی

وی بــا بیــان اینکــه تمــام اختــالالت 
خونریزی دهنده ارثی و اکتسابی را ثبت کرده ایم، 
گفت: در حــال حاضر حدود 1۳ نــوع اختالل 
انعقــادی داریم کــه همه آن ها تحــت عنوان 

هموفیلی خدمات دریافت می کنند. بزرگ ترین 
گروه بیماران هموفیلی، فاکتور هشتی ها هستند 
که حدود ۵۰۰۰ نفرند و طی سال های اخیر از نظر 
تامین و دسترسی به دارو نیاز خاصی نداشته اند. 
همچنین حدود 1۲۰۰ بیمار هموفیلی B داریم 

که فاکتور ۹ مورد نیازشان است.
وضعیت تامین فاکتور ۸ 

وی دربــاره کمبود فاکتور هشــت بیماران 
هموفیلی، گفت: باید توجه کرد که دو نوع فاکتور 
هشت مشتق از پالسما و نوترکیب وجود دارد. 
نوع پالسمایی و نوترکیب تولید داخلی آن وجود 
دارد و کمبود فاکتور هشت نداریم. البته ممکن 
است در بازه های زمانی خاصی یک فاکتور خاص 
به دلیل تحریم ها، کمبودی ایجاد شود، اما بسیار 
اندک بوده است. خوشبختانه فاکتور هشت تولید 

داخلی داریم و در حال حاضر کمبودی نداریم.
 ورود یک داروی جدید هموفیلی

 به فهرست دارویی کشور 
رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت درباره اضافه شدن 
برخی داروهای جدید هموفیلی به فهرست دارویی 

کشــور گفت: یک دارو با عنوان امی سی زوماپ، 
دارویی اســت که بــه صورت پروفیالکســی و 
پیشگیرانه می تواند به صورت هفتگی یا دو هفته یا 
چهار هفته یکبار بسته به نظر پزشک به شکل زیر 
جلدی استفاده شود و دیگر نیاز به رگ گیری ندارد. 
البته هزینه آن مقداری باالست و گران قیمت است، 
اما در معاونت درمان و سازمان غذا و دارو مطالعاتی 
برای این دارو انجام شد که نشــان داد علی رغم 
اینکه گران اســت، در طوالنی مدت آسیب های 
بیمار، بستری شــدن و مشــکالت هزینه ای را 
کاهش می دهد و هزینه_اثربخش مشخص شد 
و درخواست دادیم تا بر این اساس وارد فهرست 
دارویی کشور شد. امیدواریم به زودی شرایط در 
کشور به گونه ای شود تا بتوانیم این دارو را در کشور 

برای همه بیماران عرضه کنیم.
تدوین بسته خدمات درمانی-مراقبتی 

جامع برای بیماران هموفیلی
علیرضایی درباره ســایر خدمــات درمانی و 
مراقبتی برای بیماران هموفیلی، گفت: یک بسته 
خدمات درمانی-مراقبتی جامــع برای بیماران 
هموفیلی از سوی کمیته کشوری هموفیلی تدوین 

و ابالغ شده و در آن اعالم شده که هر بیمار هموفیل 
باید مراقبت های دوره ای را دریافت کند. مثال هر 
شش ماه باید توســط پزشک ارتوپد یا متخصص 
گوارش معاینه شود یا یکسری آزمایشات دوره ای 
و معاینات دندان پزشکی، فیزیوتراپی و ... را انجام 
دهد. هزینه بخشــی از خدمات بســته خدمتی 
مانند تعویض مفصل را سازمان های بیمه گر تقبل 
می کنند. آن بخش از هزینه را که ســازمان های 
بیمه گــر نمی پردازند، مابه التفاوتــش را وزارت 
بهداشت تحت عنوان بســته حمایتی از بیماران 

خاص و صعب العالج که یکی از آن ها هموفیلی است 
به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می کند. در 
نتیجه بیمار هموفیلی می تواند از خدمات دندان 
پزشکی، فیزیوتراپی، مشــاوره های تخصصی و 
... اســتفاده کند و با مراجعه به مرکز مربوطه در 
بیمارستان دولتی خدمات را دریافت کرده و ما سهم 
بیمار را به دانشــگاه ها پرداخت می کنیم. ساالنه 
برای خدمات مربوط به بیماران هموفیلی در بسته 
خدمتی وزارت بهداشت، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان 

اعتبار در وزارت بهداشت در نظر گرفته می شود.

همزمان با روز جهانی این بیماری اعالم شد؛

20 میلیارد تومان اعتبار برای ۱۳ هزار بیمار هموفیلی

در حالی که 
ناهماهنگی های موجود 

بین سازمان های مدیریتی 
باعث سردرگمی اداره شهر 

و اتالف سرمایه  می شود، 
بسیاری برای حل مشکالت 

شهری سخن از مدیریت 
یکپارچه شهری به میان 

می آورند

یک کارشناس شهری: 
»یکی از دالیل تسری فساد 

در شهرداری ها فقدان 
الیحه مدیریت یکپارچه  
شهری است. تصویب این 
الیحه می تواند شفافیت 

ایجاد کند و زمینه های بروز 
فساد را کاهش دهد«
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سعیده علیپور

 اعتراض مردم سراوان 
به دپوی زباله

جمعــی از اهالی 
ســراواِن رشــت در 
اعتراض بــه وضعیت 
نامناســب محل دفن 
زباله از یکشنبه گذشته، 
از ورود خودروهــای حمــل زباله بــه این منطقه 
جلوگیری کرده و خواستار تعیین تکلیف و رسیدگی 
به مشکالتشان شدند.به گزارش ایرنا، مردم منطقه 
سراوان می گویند: مســئوالن مربوطه برای رفع 
مشکل از ســال های گذشــته هر بار وعده هایی 
بی سرانجام داده اند. این در حالی تسن که بوی تعفن 
زندگی را برای اهالی منطقه سخت کرده است.محل 
دفن زباله در منطقه سراوان رشت کوهستانی از زباله 
به ارتفاع ۹۲ متر است که روزانه 7۰۰ تن زباله به آن 

افزوده می شود.
    

در جنگل های هیرکانی گیالن صورت می گیرد

 خشکاندن درخت ها 
به طمع قاچاق چوب

در جنگل های هیرکانی گیالن برخی از افراد به 
طمع قاچاق چوب درخت ها را به روش های عجیبی 

می خشکانند.
به گزارش برترین ها، ویدئویی در فضای مجازی 
منتشــر شــده که از روش قاچاقچیان چوب در 
جنگل هــای هیرکانی پرده برمــی دارد. این افراد 
ســود جو با بریدن بخشــی از درختان در انتظار 
خشک شدن و افتادن درختان کهنسال این منطقه 
می نشــینند.یکی از افراد محلی که در این ویدئو 
شرایط را شرح می دهد با انتقاد از مسئوالن سازمان 
محیط زیست می پرســد: مگر می شود صدای اره 

موتوری که این افراد استفاده می کنند را نشنوید؟
    

افزایش ۳0 درصدی کمک های 
ایران برای بازسازی عتبات عراق

روابــط عمومــی 
ستاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات از افزایش 
صــدی«  ر د  ۳۰ «
کمک های ایران برای 

بازسازی عتبات در کشور عراق خبر داد.
معاون فرهنگی و مشارکت های مردمی این ستاد 
گزارش داد: برای امسال، اعتباری در حدود یک هزار 

و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
یوسف افضلی با بیان این که در کنار طرح های 
در حال اجرا، چند پروژه جدید نیز تعریف شــده 
است، افزود: عالوه  بر توسعه حرم های عتبات، برنامه 
بازسازی و توسعه  مزار چند شخصیت بزرگ دینی 
و ملی مدفون در عراق تعریف شــده است.افضلی 
به مزارهای سلمان فارسی در مدائن و رئیس علی 
دلواری اشاره کرد.مسئوالن ستاد بازسازی عتبات 
عالیات، پیشــتر اعالم کرده  بودند که بیش از 1۵۰ 
پروژه  بازســازی اماکن مذهبی شــیعه در عراق و 
سایر کشورها که هزینه های آن توسط ایران تامین 

می شود، تا ۲۰ سال آینده ادامه خواهد داشت.
    

 ۹۷درصد زندانیان آقایان
 و ۳ درصد خانم ها هستند

رئیس ســازمان زندان ها گفت: خوشبختانه 
ارتکاب جرم از ســوی بانوان بسیار کمتر از آقایان، 
و ترکیب جنســیتی زندان های ما شامل ۳ درصد 

خانم ها و ۹7 درصد آقایان است.
غالمعلی محمدی افزود: درصد ارتکاب جرم از 
سوی بانوان در کشور ما در ســال های اخیر باز هم 
کاهش یافته به طوری که ترکیب جنسیتی زندان ها 
از نسبت ۴ یا ۵ درصد بانوان در برابر ۹6 یا ۹۵ درصد 
آقایان، اکنون به نسبت ۳ درصد خانم ها و ۹7 درصد 

آقایان رسیده است.
    

 مرگ یک جوان
 براثر انفجار منزل مسکونی

سخنگوی سازمان آتش نشــانی از مرگ یک 
جوان ۳۵ ساله به دلیل انفجار در منزل مسکونی در 

خیابان پلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا، جالل ملکی گفت: صبح روز 
دوشــنبه در طبقه همکف یک ساختمان چهار 
طبقه مســکونی در خیابان پلیس تهران صدای 
انفجاری شنیده شد. آتش نشــان ها در مراجعه 
با وضعیت ســوخته و بی حال یک جوان حدودا 
۳۵ساله مواجه شدند که سوختگی شدید روی 
بدن داشت و در همان لحظات اول به دلیل شدت 
آتش ســوزی در همان اتاق خواب جان خود را از 

دست داده بود. 
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: گمانه های 
اولیه که قطعی نیست حاکی از نشست گاز از یکی از 
وسائل گازسوز و انفجار بوده که منجر به این حادثه 

شده است.

از گوشه و کنار


