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وعده هــاي تأمیــن اجتماعي: آقــاي عدني در تمــاس با ما 
عنــوان كردنــد كه تمــام بازنشســته هاي تأميــن اجتماعي 
تهران را براي همسان ســازي حقوق به ساختمان نگين در 
خيابــان آزادي دعــوت نموده و بعد از 3 ســاعت صحبت 
توســط بــزرگان تأميــن اجتماعــي تنهــا همچــون گذشــته 

وعده هايي داده شد.
  به یاد شهداي آتش نشان: هموطن محترمي از اردبيل اظهار 
داشــتند كــه از خوانندگان هميشــگي روزنامه ايران هســتم و 
هــر روز يكي از خاطرات آتش نشــانان وخانــواده آنها را چاپ 
مي كنيــد و من هميشــه دعا مي كنم آنها با امام حســين)ع( 

محشور شوند. ما در غم خانواده آنها شريك هستيم.
عیدي بازنشســتگان تأمیــن اجتماعي: آقــاي نورمحمدي 
چنين بيان كردند كه من بازنشسته تأمين اجتماعي هستم كه تا امروز عيدي خود 
را دريافــت نكرده ام. براي من يك مســأله جالب اســت. 780 هــزار و 500 تومان 
عيــدي تعيين كردند. ما نمي دانيم ايــن 500 تومان يعني چه و بايد آن را چه كار 
و چطــور خرجش كنيم. از رئيس ســازمان تأمين اجتماعي درخواســت مي كنيم 

راهكاري براي هزينه كرد آن هم ارائه بدهد.

گروهی از فعاالن شبكه های اجتماعی، 
هنرمنــدان و روزنامــه نــگاران پــس از 
حادثــه  در  آتش نشــان   16 شــهادت 
پالســكو، كمپيــن» نــه بــه چهارشــنبه 
راه انــدازی  را  ســال«  آخــر  ســوری 
كرده انــد تا شــايد امســال اين مراســم 
برگــزار  بی خطــر  و  ســنتی  شــكل  بــه 
شــود و آتش نشــان ها در روز پرحادثــه 
پرخطــر  عمليات هــای  در  پايتخــت 
كمتــری حضــور پيــدا كنند. نخســتين 
بار ســخنگوی ســازمان آتش نشانی در 
هشــتم اســفند مــاه بــا حضــور در تاالر 
اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر ضمــن 
تماشــای نمايش» تــرن« از راه اندازی 
آتش نشــانان،  احتــرام  »بــه  كمپيــن 
نــه بــه چهارشــنبه ســوری خطرناک« 
خبــر داده بــود. كمپينــی كــه مطالــب 
آن در فضــای مجــازی بــا هشــتگ#نه 
به چهارشــنبه ســوری خطرناک ميان 
اشــتراک  بــه  سرشــناس  چهره هــای 
گذاشــته می شــود. آنها با عضويت در 
از  مــردم خواســته اند  از  ايــن كمپيــن 
ترقــه و مــواد آتــش زا اســتفاده نكنند. 
انتشــار متنــی در  بــا  پرويــز پرســتويی 
عنــوان  بــا  خــود  اينســتاگرام  صفحــه 
»كمپين تحريم چهارشــنبه سوری« و 
درج تصويــری از آتش نشــانان در روز 
حادثه پالسكو نوشت: »از امسال آتش 
درســت می كنيــم از روی آن می پريــم 
را  پولمــان  و شــادی می كنيــم. ديگــر 
حــرام ترقه هــا و جنس هــای گوناگــون 

نمی كنيم. چهارشــنبه ســوری جشــن 
ماست.«

و  آتش نشــانی  پليــس،  ســال  هــر 
اورژانــس نســبت بــه اســتفاده از مواد 
اســتاندارد  غيــر  ترقه هــای  و  آتــش زا 
هشــدار می دهنــد امــا بــا وجــود ايــن 
ســوری  چهارشــنبه  مراســم  حــوادث 
همچنان هر ســاله منجربه ســوختگی 
عــده زيــادی از افــراد می شــود. از ايــن 
رو امســال كمپين هايی در شــبكه های 
از  كاربــران  و  افتــاد  راه  بــه  اجتماعــی 
يكديگر خواســتند تا در اين روز از ترقه 
اســتفاده نكننــد. از ســوی ديگــر جالل 
ملكی سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
تهران از استقرار مأموران آتش نشانی 
در بيــش از هــزار نقطــه تهــران در اين 
روز خبــر داده اســت. همچنيــن ايــرج 
حريرچــی، قائم مقــام وزير بهداشــت 
نيــز اعــالم كرده اســت  در چهارشــنبه 
سوری سال گذشته 10 نفر جان باختند 
و نزديک به ســه هزار مورد مراجعه به 

اورژانس وجود داشته است.
عالوه بر پرويز پرستويی، هنرمندان 
كيانيــان،  رضــا  چــون  ورزشــكارانی  و 
مهــراوه شــريفی نيــا، احســان كرمــی، 
بهــاره رهنمــا، ســهيال جــوادی، اميــر 
اميرعلــی  بياتــی،  نازنيــن  جعفــری، 
نبويان، ليندا كيانی، هدايت هاشــمی، 
حميدرضــا آذرنــگ، بهرنــگ علــوی، 
علی ســليمانی، مژده لواسانی، عادل 
غالمــی و... با انتشــار تصويــری از خود 

بــا پوســتر ايــن كمپيــن از شــهروندان 
خواســته اند كــه با آنــان همراه شــوند. 
بــا  نيــز  تئاتــر  اجراهــای  از  تعــدادی 
يــادآوری ايــن كمپين بــه روی صحنه 
رفته انــد. روزنامــه نــگاران نيــز در اين 
كمپين مشاركت گســترده ای دارند اما 
در كنار هنرمندان و ورزشــكاران، بيش 
از حــدود 100  از 40 هــزار دانش آمــوز 
مدرسه در محدوده غرب استان تهران 
طوماری امضــا كرده و تعهــد داده اند 
كه در مراسم چهارشنبه سوری از مواد 

محترقه استفاده نخواهند كرد.
امسال چهره های مذهبی و مراجع 
تقليد نيز با برپايی مراســم چهارشنبه 
آيــت اهلل  كرده انــد.  مخالفــت  ســوری 
مكارم شــيرازی يكــی از همين مراجع 
تقليد اســت كه در ســخنانی به تحريم 
اشــاره  خطرنــاک  ســوری  چهارشــنبه 

كرده است.
گــروه ديگــری كــه كمپيــن را دنبال 
می كننــد، آتش نشــانان و خانواده های 
آنان هســتند، تعدادی از آتش نشانان 
بــا عكس هــای گروهــی خود با پوســتر 
ســوری  چهارشــنبه  بــه  نــه  كمپيــن 
خطرنــاک يا انتشــار تصاويــر مختلف 
در شــبكه های اجتماعی از شهروندان 
خواســته اند كه آنان را همراهی كرده و 
اجازه دهند كه اين افراد در چهارشنبه 
ســوری فشــار روانــی و اســترس كاری 
كمتــری را متحمل شــوند. ســخنگوی 
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان 

ايمنــی شــهر تهــران درباره عقبــه اين 
كمپيــن و حاميــان آن به ايســنا گفت: 
ايــن كمپيــن كامــاًل خودجوش اســت 
ريــزش  از همــان روزهــای نخســت  و 
حادثه پالســكو و در شــرايطی كه تمام 
دغدغه هــا آواربــرداری از محــل بــود، 
ايــن مــردم و فعــاالن فضــای مجازی 
بودنــد كه ايــن كمپيــن را راه انداختند 
و از يكديگر می خواســتند كه به احترام 
آتش نشانان چهارشنبه سوری را ايمن 
برگزار كنند.وی ادامــه داد: مدتی بعد 
ايــن رويــداد فراگير شــد و ما پوســتری 
را از ميــان آثار هنری مرتبــط با حادثه 
پالســكو انتخاب كــرده و چــاپ كرديم 

و در واقــع شــايد تنهــا اقــدام ســازمان 
آتش نشانی در همين بخش باشد و در 
ديگر بخش ها تمام كار از ســوی مردم 
و هنرمنــدان و ورزشــكاران و روزنامــه 

نگاران و... پيش می رود.
وی با اشــاره به شــعار ايــن كمپين 
يعنی چهارشنبه سوری بدون ترقه نيز 
گفت: اين شــعار از سال ها پيش وجود 
داشــته و شــعار خوبــی هم اســت، اما 
می خواهم بــه موضوع ديگری اشــاره 
كنــم كه جــان آتش نشــانان را به خطر 
افــراد ســودجو  می انــدازد. متأســفانه 
از  بخش هايــی  در  را  محترقــه  مــواد 
انبارها مخفی كرده يا حتی در پوشــش 

را نگهــداری  راحتــی آن  بــه  و  عــادی 
می كنند. وجود چنين موادی در خانه، 
مغــازه و... بســيار خطرناک بــوده و در 
صــورت وقــوع حريــق منجــر بــه بروز 
كــه  می شــود  درپــی  پــی  انفجارهــای 
سالمت آتش نشانان و امدادگران را به 

خطر می اندازد.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ايمنی شــهر تهــران در پايان 
از شــهروندان خواســت كــه در اين باره 
با آتش نشــانان همكاری داشته باشند 
و اگر متوجه انبار كردن مواد محترقه از 
سوی افراد سوجو شدند، حتماً مراتب 

را به پليس اطالع دهند.

کمپینی که در شبکه های اجتماعی فراگیر شده است

چهارشنبه سوری بی خطر  به یاد شهدای آتش نشان»پالسکو«

اخبار

سه سناریو برای تعیین تعرفه پزشکی 
در سال آینده

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی به اعالم مصوبات جلســه اخير شــورای 
عالــی بيمه پرداخــت و از تدوين و ابالغ راهنماهای بالينی، افزايش ســرانه 
پزشــک خانــواده، تعرفه دار شــدن خدمات پرســتاری در منــزل و چگونگی 
تعييــن تعرفه های پزشــكی ســال آينــده خبــر داد. علی ربيعی به تشــريح 
مهم ترين مصوبات شــصت و پنجمين جلسه شــورای عالی بيمه پرداخت 
و اظهــار كــرد: ابــالغ راهنماهــای بالينــی يكی از مصوبــات اين جلســه بود. 
راهنماهــای طبابــت بالينــی در مديريــت هدفمنــد منابع نظام ســالمت و 
ارتقای ســطح دسترســی مردم به خدمات ســالمت مورد نياز نقش مؤثری 
دارنــد.وی افزود: مقرر شــد كارگروهی مركــب از نماينــدگان وزارت تعاون، 
وزارت بهداشــت، ســازمان نظــام پزشــكی، انجمن های علمــی تخصصی، 
ســازمان های بيمه گــر پايه و ســاير مراجع ذيصــالح ذيل دبيرخانه شــورای 
عالــی بيمه خدمات درمانی كشــور تشــكيل و مدل اجرايی نحوه اســتقرار و 

پياده سازی راهنماهای طبابت بالينی را تدوين كنند.
ربيعــی ادامــه داد: منابــع ما محدود اســت امــا به جامعه پزشــكی حق 
می دهــم كــه قيمــت تمام شــده محاســبه شــود. بايــد بيــن ايــن دو، نقطه 
بهينه ای پيدا كنيم. ســه سناريوی حالت صفر، نرخ تورم 7 درصد و افزايش 
حقــوق و دســتمزد كــه 10 درصد اســت را داريــم؛ به عنوان مســئول بيمه ها 
اعالم می كنم بيمه ها به همين اندازه قدرت خريد دارند و مابقی بستگی به 
تأمين بار مالی دارد.وی در پايان از تصويب تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در منــزل در جلســه اخيــر شــورای عالــی بيمــه خبــر داد و گفــت: در برخی 
موارد ســوء  استفاده هايی از مردم شــده و در برخی موارد هم حق پرستاران 
داده نمی شــود و يک مشــكل دوطرفه وجود دارد. بــرای اينكه اين خدمات 
ســاختاری پيدا كند، قيمت گذاری را در شــورای عالی تصويب كرديم و قرار 

شد اجزای آن با مشاركت ذينفعان و شركای ذيربط تعيين شود.

استاندار سیستان و بلوچستان:
جاده های سیستان و بلوچستان را 

به جای ترافیک ١٢ ساعته شمال امتحان کنید
اســتاندار سيســتان و بلوچســتان گفت: وقتی دروازه های اســتان به 
روی گردشــگری بسته بوده، باالخره اين صنعت توجيه اقتصادی 
نداشته است و سفر به شهرهای سيستان و بلوچستان گران بود. اما 
در آغاز ورود به صنعت گردشگری هستيم و سعی داريم در سال 
۹۶ ميزبان جشن ها، فستيوا ل ها، تور ها و گردشگران زيادی باشيم.

علی اوسط هاشمی، سال ۹۶ را سال گردشگری و ميراث فرهنگی 
در ايــن اســتان خواند و اعــالم كرد: در ســال ۹۶ تمامی بخش های 
استان اين آمادگی را دارند كه گردشگران را از بخش های مختلف 

كشور ميزبانی كنند.
او گفــت: متأســفانه تصــور منفی نســبت به وضعيــت امنيتی 
اســتان سيســتان و بلوچســتان وجــود دارد، در گذشــته مشــكالتی 
امنيتی در استان وجود داشت، اما سال های زيادی است كه امنيت 
كامــل در اســتان برقرار اســت. او در ادامه تأكيد كــرد: هم اكنون ما 
۵ فــرودگاه در اســتان داريــم كــه بزرگترين فــرودگاه بين المللی را 
در چابهار می ســازيم. در اســتان، ايرالين داريم، ما خط كشتيرانی 
ايران و عمان را راه اندازی كرديم؛ مســقط تا چابهار ســه ســاعت و 
نيم خط دريايی اســت. و بزرگ ترين پايانه كشــتيرانی در كشــور را 
فعال كرديم، حتی اين ظرفيت در چابهار وجود دارد كشــتی كروز 
گردشــگران اروپايــی كه به مســقط می آينــد را ميزبانی كنــد و اين 
گردشــگران را به اين شــهر بياورد.هاشــمی دربــاره هزينه بر بودن 
ســفر به اين اســتان اظهار كرد: آمار خروجی مشــخص می كند اگر 
مــردم برای تعيين مقصدی اراده كنند، حتی اگر چابهار و زاهدان 
باشد در سبد سفر قرار می دهند. وقتی گرايش مردم به اين استان 
تقويت شــود، توسعه زيرســاخت نيز اتفاق خواهد افتاد. مردم به 
جای تحمل 1۲ ســاعت ترافيک شــمال، می توانند تجربه سفر در 

خيابان های خلوت اين استان را به دست بياورند.
او يــادآور شــد: داشــتن توقــع از ســازمان ميــراث فرهنگــی و 
گردشگری برای پرداخت يارانه برای سفر كافی نيست، زيرا بر اين 
باوريم كه مجلس نيز بايد هم راســتا با آن اقداماتی داشــته باشد 
و ضمــن آنكه بايد جذابيت ها را مطرح كنيم كه ســفر در اولويت 
قرار گيرد. او اضافه كرد: بررســی ها نشــان می دهد كه مردم برای 
ســفرهای خارجــی ۴.۵ ميليــارد دالر صرف كرده انــد، از خودمان 
ســؤال كنيــم چرا آمــار گردشــگری اينقــدر باالســت.اين مقــام با 
تأكيــد بر اينكه نســبت به گردشــگری بلندپروازی نــدارد گفت: ما 
در اقــدام نخســت به پروژه های ملی فكــر می كنيم، همانگونه كه 
كرمــان با ارگ بم توانســت نشــان پيدا كند، ما هم با ســايت های 
جهانی مان مانند شــهر ســوخته و كوير لــوت می توانيم به مقصد 
سفر گردشگران تبديل شــويم. آرمانی نمی انديشم، برای همين 
ســال آينده را  آغازی برای گردشــگری اين استان می دانيم. تأكيد 
مــا بر اين اســت كه نگاه مــردم به اين منطقه تغيير كند و بيشــتر 
تمركزمان روی همين موضوع خواهد بود.در تكميل اين سخنان، 
كامبيز مشــتاق گوهری، مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری اســتان سيستان و بلوچستان نيز گفت: در حال حاضر 
تور چابهار به مبلغ يک ميليون و ۲00 هزار تومان طراحی شده كه 
مناسب است. برخی از آژانس ها نيز با دادن يارانه تالش می كنند 
در ايــن مســير با هزينه 700 تا 800 هزار تومــان اين تورها را برقرار 

كنند.

اخبار

مرگ سه پلنگ 
در کمتر از یک هفته

 بــا گذشــت كمتر از يک هفتــه از مرگ 
يــک قــالده پلنــگ در بهشــهر مازنــدران 
بــه دليــل گيــر افتــادن در تله های انســان 
ساخت، الشه دو پلنگ ديگر در دو منطقه 
حفاظــت شــده در شــمال غرب و شــمال 

شرق كشور پيدا شد. 
اين رخداد در حالی به وقوع پيوست 
كــه يكمــاه قبــل نيــز پلنــگ ديگــری در 
گيــر  دليــل  بــه  گيــالن  رودســر  منطقــه 
افتــادن در تلــه دچــار ضايعــه نخاعــی 
شــده بود و همچنان در پارک پرديســان 
تحت مــداوا قــرار دارد.گزارش ها حاكی 
شــده  يافــت  جديــد  الشــه های  اســت 
متعلــق بــه منطقه حفاظت شــده گلول 
و ســرانی در شــيروان و منطقه حفاظت 

شده آق داغ خلخال بوده است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره كل 
محيط زيست استان خراسان شمالی اين 
پلنگ به دليل شكســتگی دســت بشــدت 
دچار ضعف جســمانی و الغری شده بود 
كه در نهايت منجر به مرگ اين گونه شده 

است.

 رئيــس ســازمان حفاظــت محيط زيســت با 
بيــان اينكه شــهرهای ايــران تنها شــهرهايی 
گفــت:  دارنــد،  هــوا  آلودگــی  كــه  نيســتند 
اميدواريــم تا ســال ۹۹ بتوانيم كل كشــور را با 
بنزيــن اســتاندارد پوشــش دهيم.معصومــه 
ابتكار در اختتاميه جشنواره پوستر نفس های 
شــهر گفت: مــا نيازمند همراهــی هنرمندان 
بــرای انتقــال پيام حفاظت از محيط زيســت 
هســتيم و ايــن نــوع فعاليت ها بــرای ارتقای 
ســطح آگاهی، حساســيت و جلب مشــاركت 

مردم بسيار مؤثر است .
او با اشاره به اينكه سه سال و نيم دشواری 
را پشــت ســر گذاشــته ايم و مديران ســازمان 
حفاظت محيط زيســت با همــكاری مديران 
بخش هــای مختلــف دولت، انــرژی زيادی را 
برای بهبود كيفيت هوای كشــور گذاشــته اند، 
افزود: با تالش شــبانه روزی ســه سال و نيمه  
در ســطح كل دولت  و با همكاری 1۶ دستگاه 
بــا مشــاركت جــدی بخش هايــی  اجرايــی و 
ماننــد نيروی انتظامــی و شــهرداری ها امروز 
بــه نتايجــی رســيده ايم. گرچــه برنامه هــای 
كاهش آلودگی هوا كوتاه مدت نيســت. ســال 
137۹ كــه برنامــه جامع كاهــش آلودگی هوا 
در دولت اصالحات شــروع شد اعالم كرديم 
كــه ايــن برنامه 1۵ ســاله اســت. ابتــكار ادامه 
داد: اين اتفاق تا ســال 8۴ ادامه پيدا كرد ولی 

متأسفانه از اولويت خارج شد و ما در سال ۹۲ 
با بحران آلودگی هوا در تهران و 8 كالن شهر 
كار را دوبــاره شــروع كرديــم. اواخــر ســال ۹۲ 
نخســتين و مهــم ترين اقدام كه بــرای بهبود 
كيفيت هوا در دولت رخ داد اين بود كه بنزين 
پتروشــيمی از چرخــه عرضه ســوخت كشــور 
حــذف شــد و مطابــق آن عرضه بنزيــن يورو 
۴ شــروع شــد. درحال حاضر در اســتان هايی 
ماننــد خوزســتان، آبــادان و خرمشــهر بنزين 
يورو ۴ عرضه می شــود و قرار اســت اين طرح 
به 1۵ مركز استان ديگر نيز در سال ۹۶ اضافه 

شــود.او افزود: خطوط توليد خودروها به طور 
مســتمر و دقيق بازرســی می شــود، عــالوه بر 
اين موتورســيكلت های توليدی كشور از نيمه 
ســال ۹۵ انژكتــوری شــدند و موتورســيكلت 
كاربراتــوری كــه ۵ برابر خــودرو آلودگی توليد 
می كند، در ايران توليد نمی شــود و به سمت 
كرده ايــم.  حركــت  برقــی  خــودروی  توليــد 
درحــال  ايرانــی  خودروســاز  دو  همچنيــن 
حاضر در حال فراهم كردن زمينه های توليد 
خــودروی برقــی هســتند و حداقــل دو مــورد 

موتورسيكلت برقی در راه داريم.

ابتــكار بــا اشــاره بــه اينكــه طی چندســال 
گذشــته بيش از ۹00 هزار خودرو از رده خارج 
شــده است، ادامه داد: امسال ۶0 هزار تاكسی 
فرســوده از رده خــارج شــد و تاكســی گازســوز 
جايگزين آن ها شد. تعداد قابل توجهی مينی 
بوس های فرسوده تهران و برخی كالنشهرها 
از رده خارج شده است. وی ضمن بيان اينكه 
نيروگاه هــای كشــور در ســال ۹۲ بيــش از ۴0 
درصد مازوت مصرف می كردند، خاطرنشان 
كرد: امســال مصرف مــازوت در نيروگاه ها به 
زيــر 8 درصد رســيده اســت و اميدوارم ســال 
آينــده صفــر شــود.معاون رئيــس جمهوری 
درباره معاينه فنــی خودروهای درحال تردد 
توضيح داد: اطالعات ۴۴0 مركز معاينه فنی 
كشور يكپارچه شده اســت و با دوربين كنترل 
می شــود. اميدواريم از ايــن طريق حداقل ۲0 
درصــد كاهش آلودگــی هوا در كالنشــهرها را 

داشته باشيم.
ابتــكار اظهــار كــرد: شــهرهای ايــران تنها 
شــهرهايی نيســتند كــه آلودگــی هــوا دارنــد. 
امســال در پاريــس چند روز بــه دليل آلودگی 
هوا تعطيل شــد، همچنين شــهرهايی مانند 
آتــن، مادريــد، پكــن، دهلــی و لنــدن نيــز بــا 
مشــكل آلودگی هــوا مواجه هســتند. درچين 
نيــز ۲8 شــهر متوســط آاليندگــی بــاالی 300 

داشته اند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

900 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است
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مديرعامل ســابق شــركت متــرو تهران 
و معاون توســعه دانشــگاه آزاد اسالمی 
با بيــان اينكه متوســط عمر شــهرداران 
دو ســال بــود، امــا قاليبــاف ركــورد عمر 
می بينيــم  گفــت:  دارد،  را  شــهرداران 
روز  شــهر  در  بارگــذاری  مشــكالت  كــه 
وجــود  بــا  و  می يابــد  افزايــش  روز  بــه 
ســرمايه گذاری های زيــادی كــه صورت 
مــردم  بــرای  زندگــی  جــای  گرفتــه، 
سخت تر شــده و در شرايطی هستيم كه 
بايد بــه ســمت خردجمعــی و آرامش 
در تصميم گيــری برويــم و نبايــد بدون 

مطالعه كافی تصميم گيری كنيم.
همايــش  در  هاشــمی  محســن 
»طرح هــای توســعه شــهری از ايــده تــا 
عمل« بــا بيان اينكه آيت آهلل هاشــمی 
رفسنجانی دو دوره در سمت نمايندگی 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
نقــش زيــادی ايفــا كردنــد، گفــت: يكی 
از مســائل، مثال زدنــی، متــرو اســت كه 
پروژه هــای  بــه  نســبت  كســانی  بعضــاً 
اينچنينی ايراد می گرفتند و اين پروژه ها 
خوابيده بود، اما آيت اهلل هاشمی برای 
مترو تهران خطبه خواندند و در جلســه 
هيأت دولت شركت و از اين پروژه دفاع 
كردنــد و حاال خوشــبختانه درصدد اين 
هســتيم كــه 7 خــط متــرو را در اختيــار 

شهروندان قرار دهيم.
وی بــا بيــان اينكــه بايــد بــه دنبــال 
حــل مشــكالت تهــران باشــيم، چراكــه 
تهــران بــه الگــوی مابقــی شــهرها بدل 
شــده اســت، گفت: بايد مواظب مابقی 
شــهرها باشــيم تــا در آينــده مشــكالت 
تهران گريبان شــهرهای ديگر را نگيرد، 
برايــن اســاس وزارتخانه های مســكن و 
كشــور و همچنين ســازمان شهرداری ها 
بايــد در لوايح و طرح های خــود تنها به 
فكر حل مشــكل كالنشــهرها نباشــند  و 
اجازه دهند كه تجربه موفق كالنشهرها 
در شهرهای ديگر پياده شود.هاشمی با 
بيان اينكه نبايد مطالعات صوری باشد 
و بــرای پروژه هــا مطالعــات مشــخص 

ترتيــب دهيــم، گفــت: خــرد جمعــی، 
آرامــش در تصميم گيری، درآمد پايدار 
كه منجر به توسعه پايدار می شود، ديگر 
ويژگی هايی اســت كه بايــد در مديريت 
شــهر به آن توجه شــود.وی همچنين از 
تجميع دانشگاه های آزاد در يک سايت 
بــه منظــور حل مشــكل بافت فرســوده 
خبــر داد.هاشــمی بــا بيــان اينكــه عدم 
خودكفايی در شهرداری ها يكی از عمده 
مشكالت كالنشهرها است، گفت: وقتی 
درآمد ناشــی از مازاد تراكم يا بارگذاری 
غيراصولــی باشــد، شــهر دچار مشــكل 
می شــود و حتــی مطالعــات پايــه نيــز 
جوابگوی ما نيســت كه متأسفانه شاهد 
هســتيم طرح های توســعه ای در تهران 

بخصوص در حوزه حمل و نقل بيشــتر 
بر پايه سعی و خطا است و تنها يک بار 
مطالعه كلی درخصوص تقاضای سفر 
در مبدأ و مقصــد آن هم قبل از انقالب 
انجام شــده است كه مســئوالن به جای 
انجــام مطالعه جديــد، اطالعات قبلی 
را بــه روزســانی و تعميــم می دهنــد كه 
اين درســت نيست چراكه در مطالعات 
بايد با مردم صادق باشيم و به گونه ای 
عمــل كنيــم كه مــردم احســاس نكنند 
مطالعــات را طــوری می نويســيم كه به 
هــدف خــود برســيم و اين می شــود كه 
نتيجتاً پروژه های شــهری دچار مشــكل 

می شود.
90 درصد ســرمایه گذاری ها در حوزه 
ســاخت و ســاز شــهر تهــران در جاهایی 

انجام شده که نباید باشد
و  آزاد  دانشــگاه  توســعه  معــاون 
مديرعامل ســابق شــركت متــرو تهران 
با اشــاره به تأثيــرات بافت فرســوده در 
شــهر گفــت: بافت فرســوده مشــكالت 
زيــادی ايجــاد می كنــد كه بايــد بافت ها 
را با اجرای طرح های شــهری بارگذاری 
جديد كنيم.هاشــمی  افــزود: ۹0 درصد 
و  ســاخت  حــوزه  در  ســرمايه گذاری ها 
انجــام  جاهايــی  در  تهــران  شــهر  ســاز 
شــده كه نبايد باشــد و اين مسأله سبب 

شــده  شــهری  طرح هــای  بهم ريختــن 
اســت.وی بــا بيــان اينكــه در دانشــگاه 
ســاختمان های  تجميــع  بحــث  آزاد 
ايــن دانشــگاه وجــود دارد، گفــت: ما در 
تهــران 80 ســاختمان پراكنــده داريــم 
و قــرار شــد در مركــز تهــران بــا فــروش 
داشــته  بارگــذاری  ســاختمان هايمان 
باشيم و ســايت دانشگاهی تهران مركز 
را داير كنيم كــه مطالعات اين موضوع 
انجــام شــده و چند منطقه نيز پيشــنهاد 
شــده و اميدواريــم بــا خريــد بافت هــای 
را  دانشــگاهی  ســاختمان های  فرســوده 
آنجــا دايــر كنيــم و اگــر شــهرداری كمک 
كنــد، می توانيم اين مهم را محقق كنيم.
وی افــزود: اين پروژه يكــی از عظيم ترين 
پروژه های احيای بافت های شهری است 
كه می توانيم بافت فرسوده را با بارگذاری 
شــديد به منطقــه اداری – تجاری تبديل 
كنيم و درآمدهای كسب شده را نيز صرف 

احيای بافت فرسوده كنيم.
   افــراد پاک دســت باید وارد شــورای 

شهر شوند
همچنين مرتضــی الويری، شــهردار 
اســبق تهران نيز در ايــن همايش گفت: 
در انتخابــات پيــش روی شــورای شــهر 
تهــران بايــد مــردم را دعــوت كنيــم بــه 
افــراد متخصــص كــه تجربــه الزم را در 

زمينه مســائل شهری دارند، رأی دهند و 
همچنين افرادی كه پاک دست هستند، 
بايد به پارلمان محلی وارد شوند چراكه 
بعضاً مديران در معرض خريده شــدن 
هســتند و ايــن آفــت، شــورا و مجلس را 
تهديــد می كنــد.وی با بيــان اينكــه يكی 
شــهرداری ها  اساســی  هــای  چالــش  از 
سرفصل درآمدهزينه ها است، گفت: در 
10 ماه ســال ۹5 ميزان درآمد شــهرداری 
تهران 10 هزار و 800 ميليارد تومان بوده 
كــه 5046 ميليــارد تومــان آن از محــل 
ساخت و ساز به دست آمده و اين نشان 
می دهــد كه درآمد شــهرداری ها ناپايدار 
و شــكننده اســت و جالب است كه با اين 
درآمــد ناپايدار پروژه های زيادی متوقف 
شــده و به ســرانجام نرســيده كه موجب 
اعتــراض اعضــای شــورا شــده اســت، با 
اين حــال شــاهد ســير صعــودی جذب 
نيــروی انســانی در شــهرداری ها بوديــم 
بــه طــوری كــه در ســال 8۲ كل نيــروی 
انســانی شــهرداری ها در مناطق ۲۲ گانه 
و ســازمان ها 41 هزار نفر بوده اما در سال 
۹5 ايــن تعــداد بــه 63 هــزار و 400 نفــر 
رسيده كه جديداً گزارش سازمان بازرسی 
نشان داده كه در سال های ۹1 و ۹۲، 4۲00 
نفر تنها در شــركت مترو جذب شــده اند 

كه اين مسأله بسيار نگران كننده است.

محسن هاشمی در همایش »طرح های توسعه شهری از ایده تا عمل« 

درآمد زایی شهرداری از فروش تراکم مشکل ایجاد می کند  
قالیباف رکورد دار طول دوره مدیریت در شهرداری است
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