
ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشــنبه 12 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1514

افتتاح 3هزار متر مربع فضای آموزشی 
توسط خیریه دکتر نراقی

موسسه خیریه شادروان دکتر مصطفی نراقی در راستای 
مســئولیت اجتماعی و رویکرد آمــوزش محورانه خود، 2 
موسسه مدرن و مجهز آموزشی را در مهرماه امسال و در کنار 

هنرستان دخترانه »ربابه طاهباز«  افتتاح کرد.
 به گزارش موسسه خیریه شادروان دكتر مصطفي نراقي 
همزمان با تاسیس یک موسسه فرهنگي آموزشي به همین 
عنوان در مجموعه كهریزك كرج، از طریق حضور فعال در 
هیات مدیره و هیات امنای كهریزك، بیش از 2٨٠٠ مددجو 
 كه ٤٠٠ نفر آن بیماران ام اس هســتند را تحت پوشــش 

قرار داد.
»مهر مهربان« یكي از برنامه ها و اهداف از پیش تعیین 
شده خیریه دكتر نراقي اســت که در ابتدای سال جاری به 
بار نشست و صدها دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلي 
توانســتند در كالس هاي درســي که با نظارت سازمان 
 نوســازي مدارس ســاخته و راه اندازي شــده بود حضور

 بهم رسانند .
در همین رابطه زنگ دو موسسه مدرن و مجهز آموزشي، با 
نام مدرسه دخترانه »فروردین طاهباز« و دبیرستان دخترانه 
»باقر طاهباز« همزمان با آغاز ســال تحصیلي، در منطقه 
محروم و حاشیه اي »ساختمون« واقع در کوچه های باریک 

شهرک شهید باهنر شهر مقدس مشهد به صدا در آمد.
این مجموعه هاي آموزشي در زمیني به مساحت بیش 
از ٣٠٠٠متر مربع و زیر بنــاي كل بیش از ١٥٠٠متر مربع 
با هدف جذب و فراهم آوري امكانات كسب علم برای بیش 
از ١٠٠٠ دانش آموز آغاز به كار نمــود و آیین مهرورزي در 
ابتداي مهر ماه اینچنین زیبا با لبخند دختركان دبستاني و 

دبیرستاني به پاییز رنگ زیباتری بخشید .
موسسات آموزشي فوق در ادامه گسترش طرح احداث  
هنرستان دخترانه كار و دانش »ربابه طاهباز« در سال ١٣٧٧ 
است كه در زمیني به مســاحت بیش از ٥٠٠٠ متر مربع با 
زیربناي ١٤٠٠متر به آموزش دختران این منطقه محروم 
در رشته هاي گرافیك، خیاطي، گلدوزي، گیاهان دارویي 
و پرورش قارچ پرداخته اســت. بدیهي است كلیه مخارج 
هنرجویان كم بضاعت از جمله لوازم التحریر، چرخ خیاطي 

و...توسط این خیریه تامین شده است .
همچنین در شهر کرج، هنرستانی پســرانه در زمیني 
بــه مســاحت٤٨٠٠متر مربع و زیــر بنایــي در حدود 
١2٠٠مترمربع احداث شد و در حال حاضر ٤٠٠دانش آموز 
در رشته هاي الكترونیك، نقشــه كشي و مكانیك خودرو  

مهارت آموزي می شوند.
حمایت هاي مالي و مسئولیت پذیري دو مجموعه بزرگ 
دارویي كشــور، احداث هنرســتان ها و موسسات مدرن 
آموزشــی و بكارگیري بیش از 2٧٠٠ نیرو و ایجاد كسب و 
كارهاي جدید و در نهایت اشتغال زایي برای جوانان مستعد 
و فعال از دیگر اقدامات این موسسه در راستای مسئولیت 

اجتماعی شرکتی است.

سازوکاري براي تامین و توزیع داروي 
بیماران خاص

ايسنا| ســخنگوي ســازمان غذاودارو از سازوكار جدید 
این ســازمان براي تامین به موقع داروي بیماران خاص خبر 
داد. كیانوش جهانپور در این باره گفت: در تالشــیم تا توزیع 
كنترل شده داروهاي خاص را به سمت انتخاب بیمار ببریم، 
به این معنا كه سهمیه هر بیمار به داروخانه اي تعلق بگیرد كه 
بیمار آن را معرفي مي كند. جهانپور با اشاره به اهمیت مسأله 
توزیع دارو ادامه داد: در حوزه توزیع دارو ممکن است بعضي از 
داروها جزو توزیع های کنترل شده باشند و در بعضي موارد هم 
ممکن است شرکت های پخش با بعضي از داروخانه هایی که 
مشکالت مالی در پرداخت دارند، آنها را به سمت خرید نقدی 
یا پرداخت با بازه زمانی کوتاه سوق بدهند و سازمان غذا و دارو 
هم درصدد شناســایی و اصالح این موارد است. سخنگوي 
سازمان غذا و دارو افزود: بخشی از این مشکالت به دلیل وجود 
مشکالت مالی و مطالبات معوق و بعضي هم به دلیل نوسانات 
قیمت ارز بوده است. با توجه به اینکه ثبات نسبی قیمت دارو 
ایجاد شده است، قاعدتا دیگر بحث نوسانات مطرح نیست و 
بحث مطالبات معوق هم درحال پیگیری است و امیدواریم 
به زودی بخش های عمده ای از آن پرداخت شود. اگر این اتفاق 
بیفتد، مشکل فروش های نقدی یا پرداخت در بازه کوتاه مدت 
مرتفع خواهد شد و ســازمان غذا و دارو شرکت های پخش 
را به ســمت فروش با در نظر گرفتن بازپرداخت با بازه زمانی 

مشخص و منطقی سوق می دهد. 
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معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از تولید ۷۰ درصد وسایل کمک توانبخشی و تجهیزات موردنیاز معلوالن و سالمندان در داخل 
کشور خبر داد. حسین نحوی نژاد با تاکید بر اینکه براساس برنامه ریزی های انجام شده تالش می کنیم ۸۰ درصد از مشکالت جامعه هدف 
را در حوزه معلوالن و سالمندان برطرف کنیم، گفت:   سعی می کنیم تا پایان  سال مشکالت و کمبودهای تجهیزات توانبخشی معلوالن را 
برطرف کنیم. ارایه تسهیالت و تشویق های الزم به تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت توانبخشی و تخصیص ارز دولتی ازجمله این 

اقدامات است، البته در این زمینه از ظرفیت های بخش خصوصی هم استفاده خواهیم کرد. 

تولید 70درصدي وسایل 
 کمك توانبخشي معلوالن
 در داخل
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

 پایتخت ایران
  درصورت اجرای دقیق 

 برنامه جدیدتوسعه
 چه تغییراتی خواهد داشت؟

 تهران
 ۵سال  

بعد

محاسبه واحدعنوان شاخص
وضع

موجود
هدف کمی)تجمعی(

13981399140014011402
55555*درصدکاهش شاخص فساد 

بهبــود رتبــه شــهر تهــران در رتبه بندی هــای 
ــی 54321*رتبهبین الملل

نسبت اسناد و مدارک سازمانی
اعتبارسنجی شــده بــه کل اســناد ومــدارک 

ــازمانی س
51015203040درصد

محاسبه واحدعنوان شاخص
وضع موجود

اهداف کمی

13981399140014011402

از  نیــرو  تأمیــن  نــرخ 
یــا  و  طریــق فراخــوان 

داخــل کار  بــازار 

)درصد(نسبت تعداد نیروی 
تامین شده از طریق فراخوان/ 
بازار کار داخل به کل نیروهای 

وارد شده به واحد تابعه
105090909090

نرخ انتصاب 
درون واحدی

)درصد(تعداد انتصاب مدیران 
مبتنی برشایستگی از درون واحد 

به کل مدیران)مدیران 13 و 
باالتر(

405060708080

نسبت موازنه 
ورود/خروج

)درصد(نسبت تعداد کارکنان 
واردشده به تعداد کل کارکنان 

خارج  شده
152525252525

میزان
رضایت شغلی

)درصد( سنجش رضایت کارکنان 
از حقوق، پاداش، پست سازمانی، 

خدمات درمانی و...
555860626365

)درصد( میزان استرس شغلی نرخ استرس کارکنان
403836343230کارکنان

محاسبهواحدعنوان شاخص
وضع

موجود

اهداف کمی
13981399140014011402

نسبت بدهی
شهرداری تهران
به بودجه مصوب

مجموع بدهی
شهرداری تهران
به بودجه مصوب

سالیانه
3.43.43.33.23.13

شهروند| برنامه ای آرمانی یا تهران توسعه یافته در ۱۴۰۲؛ 
الیحه ای که قرار است نحوه مدیریت پایتخت ایران در ۵ سال 
آینده را مشخص کند و اکنون به مرحله چکش کاری رسیده 
است. آن طور که مدیران شهرداری و دست اندرکاران این برنامه 
می گویند، در تنظیم آن بســیاری از کارشناسان ایرانی نقش 
داشته اند و بارها در کمیسیون های مختلف شورا، بخش های 
مختلف آن بررسی شده تا به مرحله امروزی رسیده است. این 
توضیحات تا اندازه ای از تغییرات اندک این برنامه در شــورا و 
تصویب کلیات آن حکایت دارد. برنامه ۵ســاله سوم توسعه 
تهران، ۹۸ حکم دارد و در پایان آن، تهران آینده با مشخصات و 

اعداد و ارقام مشخص شده است. 
 ايرادهای تايپی و ويرايشی در برنامه

 ۸00 میلیون تومانی
اگرچه معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران تالش کرده که 
این برنامه ۲۰۶صفحه ای به صورتی شکیل و دقیق طراحی شود 
اما به نظر می آید این دقت نظر چندان هم موفق نبوده اســت. 
شاید اصلی ترین پرسش درباره این موضوع به همین ایرادات 
تایپی و ویرایشی برگردد؛ وقتی برای تهیه برنامه ای دست کم 
۸۰۰میلیون تومان هزینه شــده اســت، انتظار این است که 
دچار ایرادات فاحش نباشد. اگرچه ناظران و کارشناس شهری 
انتقادات خود به این برنامه را با میزان هزینه صورت گرفته برای 
آن، آغاز کرده اند اما در سوی دیگر معاونت شهرداری از ضرورت 
مقایسه سخن می گویند و معتقدند وقتی برای برنامه دوم در  
سال ۹۲، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ تومان هزینه شده، عدد 

۸۰۰میلیون تومان برای  سال ۹۷، چندان رقم بزرگی نیست. 
کاهش ۵درصدی ساالنه فساد

مبارزه با فســاد در سیستم شــهرداری ها  مدت هاست که 
دغدغه همه مسئوالن شهری است. اگرچه سکانداران زیادی 
با شعار مقابله با فساد کلید مدیریت پایتخت را در دست گرفتند 
اما بررسی های آماری از فســاد باال در شهرداری حکایت دارد. 
یکی از بخش های برنامه ۵ساله سوم توسعه، به همین موضوع 
اختصاص پیدا کرده که براســاس این برنامه قرار است از  سال 
۹۸ تا ۱۴۰۲، ساالنه شاخص فساد در شهرداری تهران ۵درصد 
کاهش پیدا کند. مورد دیگر اما تالش به بهبود رتبه تهران در 
رتبه بندی هــای معتبر و بین المللی اســت؛ این بحث زمانی 
مهم می شود که بدانیم در پایتخت ایران جایی دربسیاری از 

رتبه بندی های مهم بین المللی ندارد و اگر موسسه ای هم به 
بررســی وضع تهران پرداخته، پرجمعیت ترین شهر ایران در 
خانه های انتهایی جدول قرار داده است. تنظیم کنندگان برنامه 
توسعه تهران، معتقدند که این شــهر باید در رتبه بندی های 
بین المللی و در ۵ سال آینده، ۱۵ رتبه خود را باال بکشد؛ کاری 

که اگرچه دشوار ولی ناممکن نیست. 
 با اين همه نیروی مازاد چه خواهد شد؟

اگر یک بحث درباره شهرداری تهران، مورد قبول گروه های 
مختلف سیاسی و کارشناسان شهری باشد، همین نیروهای 
مازاد در شهرداری تهران اســت که البته درباره عامل و مقصر 
این موضوع، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. مدیران کنونی 
شهری، محمدباقر قالیباف؛ شهردار ۱۲ساله پایتخت را مقصر 
اصلی این مسأله می دانند و معتقدند که شهردار پیشین تهران 
پای افراد زیادی را به شهرداری تهران کشیده است. قالیباف اما 

در یکی از آخرین اظهارات خود در کســوت شهرداری تهران، 
این مازاد نیرو را تأیید کرد اما معتقد بود که اخراج کارکنان در 
شرایط کنونی جامعه کار درستی نیست. با این همه و براساس 
آمار رسمی و اظهارات مدیران شهرداری، درحال حاضر بیش 
از ۶۰ هزار نفر در شهرداری تهران مشغول به کار هستند و بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شهرداری 
تهران حقوق دریافت می کنند و این درحالی  است که مدیریت 
شهر تهران با حدود ۱۵هزار پرسنل هم ممکن است. پرسش 
اصلی نحــوه برخورد با ایــن نیروی مــازاد و همچنین ایجاد 
سازوکاری منطقی برای جذب نخبگان در شهرداری است که 
این برنامه ای تا اندازه ای به آن پرداخته است. براساس این برنامه، 
شهرداری باید ساالنه میزان اســتخدام نیرو از طریق فراخوان 
را افزایش دهد و در  ســال ۱۴۰۲، ۹۰درصد نیروهای ورودی 
به شهرداری باید از طریق فراخوان وارد شوند. تالش به بهبود 
شرایط جسمی و روحی این کارکنان هم بخش دیگری از این 
برنامه اســت که به عنوان مثال، نرخ استرس کارکنان درحال 
حاضر ۴۰ درصد است که در ٥ سال آینده به ۳۰درصد کاهش 

پیدا کند. 

تهران همچنان بدهکار خواهد ماند؟
روزی که اصولگرایان کلید تهــران را به اصالح طلبان 
تقدیم کردند، تهران بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار 
بود و همچنان این بدهی به قوت خود باقی است. یکی از 
نکات برنامه سوم توسعه و به  گمان بسیاری از کارشناسان 
شــهری، آرمانی نبودن آن است. ناظران معتقدند در یک 
مدیریت کارآمد این برنامه قابل اجراست که شاید بتوان 
یکی از مشخصه های این آرمانی نبودن برنامه را در میزان 
بدهی ها دانســت. برنامه ۵ ساله توســعه پایتخت ایران 
می گوید که مجموع بدهی شــهرداری تهران به بودجه 
مصوب در  سال ۱۴۰۲ باید عدد ۳ باشد؛ این عدد درحال 
حاضر ٣.٤  اســت که قرار است ســاالنه حدود یک دهم 

کاهش پیدا کند. 

 بزرگراه ديگر اولويت اصلی نیست 
بزرگراه ســازی در تهــران، حکایت طوالنــی و نقد اصلی به 
مدیریت شهری در یک دهه گذشته است و منتقدان معتقدند 
که پول مالیات شــهروندان، صرف کارهایی شــده که در کنار 

غیرکارشناسی بودن، قابل اســتفاده برای همه شهروندان هم 
نیست. همین انتقادات باعث شــده مدیران جدید شهرداری، 
تمرکز خــود را  روی مــوارد دیگری قرار دهند. پیــش از این، 
»محمدعلی نجفی« شــهردار پیشــین تهران کــه عمر دوره 
شهرداری اش کوتاه بود و به دالیل شخصی از این سمت استعفا 
داد، به »شهروند« گفته بود که »پروژه های نیمه تمام را تکمیل 

خواهیم کرد، ولی دیگــر بزرگراه نخواهیم ســاخت.« نجفی 
رفت و افشانی ساکن خیابان بهشت شــد و حاال اگر مدیریت او 
بتواند از قانون »منع بکارگیری بازنشستگان« جان سالم به در 
ببرد، باید همین مســیر را ادامه دهد و در ۵ سال آینده تنها ۷۶ 
کیلومتر بزرگراه بسازد که بخشی از این عدد به تکمیل پروژه های 
نیمه تمام برمی گردد. در کنار این موضوع، اما در برنامه سوم به 
مقاوم سازی و زیســت پذیرکردن پروژه های کنونی تاکید شده 

است. 
سهم 3۸درصدی حمل ونقل عمومی

با وجود تمام شــعارها مبنی بــر لزوم اســتفاده از حمل ونقل 
عمومی، همچنان تهران در این شاخص فاصله فراوانی با شهرهای 
توسعه یافته دنیا دارد. برنامه ۵ساله آینده تهران می گویند که ساالنه 
میزان استفاده شهروندان از مترو و اتوبوس شهری باید افزایش پیدا 

کند و ۲۶درصد کنونی باید ۳۸درصد برسد. 
باغ های تهران حفاظت می شوند؟

حاال دیگر هر تهرانی می داند که مصوبــه برج باغ ها، دمار از 
روزگار آن  همه درخت و باغ تهــران درآورده و عمال چیزی از 
باغات پایتخت ایران باقی  نمانده است. همین مسأله ضرورت 

حفظ باغ های کنونی را بیشــتر آشکار می کند و البته شورای 
پنجم در یکی از نخســتین گام های خود این مصوبه را باطل 
اعالم کرده بود. براســاس این برنامه نســبت مساحت باغات 
حفاظت شده به کل باغات شــهر تهران که درحال حاضر ۳۰ 

هکتار است، باید در  سال ۱۴۰۲، به ۲۸۰ هکتار برسد. 
تهران برای توان يابان زيست پذير خواهد شد؟

یکی از شــعارهای شورای پنجم شــهر تهران در بحبوحه  
انتخابات شورای شهر، زیست پذیرکردن تهران برای توان یابان 
و معلوالن بوده است. برنامه پنجم توجه فراوانی به این موضوع 
نشــان داده و حاال باید منتظر و ناظر نحوه اجرایی شــدن آن 

باشیم.

محاسبهواحدعنوان شاخص
وضع

موجود

هدف کمی سال های برنامه )تجمعی(
13981399140014011402

احداث شبکه بزرگراهی بر
584600615630645660طول کیلومتراساس طرح جامع تهران

223241505965دستگاهمقاوم سازی پل ها

محاسبهواحدعنوان شاخص
وضع

موجود

هدف کمی 

13981399140014011402
سهم سفر مترو از

کل سفرهای درون شهری
درصد

»تجمعی«
101415161820

سهم سفر اتوبوسرانی از کل
سفرهای درون شهری

درصد
»تجمعی«

161616.51717.518

ســهم ســفر تاکســیرانی، آژانــس  هــا 
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محاسبهواحدعنوان شاخص
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مقدار هدف کمی
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نسبت مساحت باغات حفاظت شده 

3080130180230280هکتاربه کل باغات شهر تهران 

محاسبهواحدعنوان شاخص
وضع

موجود

هدف کمی
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نرخ رشد بهسازی 
مراکز فرهنگی، 
هنری و ورزشی 
برای معلوالن و 

سالمندان

رشد نسبت مراکز
فرهنگی، هنری و 

ورزشی
بهسازی شده در سال

مالک عمل به  سال قبل

10درصد10درصد10درصد10درصد10درصد

نرخ رشد مناسب 
سازی طول 

معابر شهری 
برای معلوالن و 

سالمندان

رشد نسبت طول معابر 
شهری مناسب سازی شده 

در  سال مالک عمل به 
سال قبل

15درصد10درصد10درصد10درصد10درصد

نرخ رشد 
مناسب سازی 
پارک ها برای 

معلوالن و 
سالمندان

رشد نسبت پارک های 
مناسب  سازی شده در 

سال مالک عمل به 
سال قبل

15درصد15درصد15درصد15درصد10درصد
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