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 ëراهاندازي ايستگاه آتشنشــاني :آقاي رحيمي در
سالم
تماس با ما عنوان كردند كه در منطقه تهرانپارس،
ايران
حــدود فلكه اول و دوم تهرانپارس كمبود ايســتگاه
آتشنشــاني داريم كه در صــورت حريق خيلي دير
به منطقــه حريق ميرســند .در خواســت داريم در
اين منطقــه ايســتگاههاي جديدي راهانــدازي كنند
تا خدايناكرده مشــكلي پيش نيايد و آتشنشــانان
تلفن تماس:
88769075
سريعتر به سر صحنه برسند.
 ëانتقــاد بــه كولبري :هموطــن محترمــي نيز چنين
بيانكردنــد كــه چنــدي پيــش مهنــدس خضــري
نماينــده محترم سردشــت و پيرانشــهر در جوابيه ســخناني گفتــه بود تحت
عنوان آغاز پوشــش بيمه  18هزار كولبر در كشــور كه خدا خيرتان بدهد ولي
اين كولبران بار را براي چهكســاني و چه ارگاني حمل ميكنند؟ اگر كارشــان
قانوني اســت چرا از مبادي قانوني كشــور وارد نميكننــد؟ چرا كولبري فقط
مخصوص كردســتان اســت .اين ســوراخ بزرگ و بزرگتر ميشــود و از اين
ســوراخ ،لودر ،بولدوزر و… هم وارد كشور ميشود و از كنترل خارج ميشود.
 18هزار نفر عدد پاييني نيست.
 ëكمك به زندانيان بند مالي :مخاطب محترمي نيز چنين گفتند كه از زندانيان
بند مالي زندان تهران بزرگ هستم .از آنجايي كه زندانيهاي بند مالي ساليان
متمــادي در حبــس هســتند و عمدهترين مشــكالت ايــن عزيــزان رد مال حق
شــاكي خصوصــي و جزاي نقدي از ســوي قضــات مجتمعهاي قضايي اســتان
تهران اســت؛ از مسئوالن محترم قوه قضائيه استدعا داريم با مالك عمل قرار
دادن بيانات و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و بخشنامه رياست محترم قوه
قضائيه ،دستورات شايسته و فوري در رفع موضوعات فوق صادر فرمايند.

ایرنا

خطاب به استانداران
خراسان رضوی و گلستان صادر شد

دستور جهانگیری برای
امدادرسانی گسترده به سیلزدگان

معــاون اول رئیــس جمهــوری در تمــاس تلفنــی بــا
اســتانداران خراسان رضوی و گلستان خواســتار رسیدگی هرچه بیشتر و تالش
حداکثــری بــرای امدادرســانی به ســیلزدگان در این اســتانها شــد .به گزارش
پایــگاه اطالعرســانی معــاون اول رئیــس جمهــوری ،اســحاق جهانگیــری روز
گذشــته در تماس تلفنی با اســتانداران خراسان رضوی و گلســتان ،گزارشی از
آخرین میزان تلفات و خســارات وارده و روند امدادرســانی در مناطق سیلزده
دریافت کرد .وی در این تماس تلفنی بر لزوم رســیدگی هرچه بیشــتر و کمک
بــه آســیب زدگان تأکیــد کرد .معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنین ضمن
اعــام همــدردی بــا خانوادههــای جانباختــگان و مصدومــان حادثه ســیل از
اســتانداران خراسان رضوی و گلستان خواســت با بسیج همه امکانات استان،
رسیدگی هرچه بیشتر به سیلزدگان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند
و حداکثر توان نیروهای امدادی را برای یافتن مفقودان و جبران خسارات وارد
شده بخصوص به زیرساختها بهکار گیرند.

زمان واریز یارانه مرداد ماه اعالم شد

هفتــاد و هشــتمین مرحله یارانه نقــدی مربوط به مردادماه ســالجاری همانند
ماههای گذشته به ازای هرنفر  455هزار ریال واریز خواهد شد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،در اواخر هفته جاری هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی به
حساب سرپرستان خانوار واریز میشود .این در حالی است که از ابتدای سالجاری
هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشدهاند .براین اساس
هفتاد و هشتمین مرحله یارانه نقدی ساعت  24پنجشنبه ( 26مرداد) به حساب
سرپرســتان خانوار واریز و از بامداد روز جمعه قابل برداشــت خواهد بود .الزم به
ذکر است مبلغ یارانه نقدی ،همانند ماههای گذشته  ۴۵هزار و ۵۰۰تومان است.

از سوی تشکلهای محیط زیستی مازندران مطرح شد

شفاف سازی میراث قالیباف در آینه آمار
ی فرد
حمیده امین 

منتخبیــن شــورای پنجــم با شــروع بکار شــورای
جدیــد ،گــزارش دقیقــی از شــهری کــه تحویــل
گرفتهانــد ،به مــردم تهــران ارائه خواهنــد داد تا
پایتخت نشــینها بــدور از آمــار و ارقامهای ضد
و نقیــض از چهــره واقعی شهرشــان در  12ســال
گذشــته آگاه شــوند و بداننــد .پایتخــت در چــه
شــرایطی بــه مدیــران جدیــد شــهرداری تهــران
تحویــل داده میشــود؟ آیا تهران به اســتناد آمار
و ارقامهایــی که مدیران شــهری اعالم میکنند،
دارایــیاش  2برابر و نیم شــده اســت؟ آیا تهران
تنهــا 20هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دارد؟ یا نه
تهران شــهر سوختهای اســت که  60هزارمیلیارد
تومان بدهی روی دست شــهردار جدید گذاشته
است؟ تهران هم اکنون چگونه شهری است و در
آینده پس از  4سال چگونه شهری خواهد شد؟
ëëبــرای صفر کردن بدهیهــا به  10ســال زمان نیاز
است
مجید فراهانی ،منتخب شورای پنجم با بیان
اینکه شــهروندان تهرانی مشــکالت شــهر تهران
را به خوبی لمــس کردهاند ،به «ایران» میگوید:
«بــه صراحت بگویم هــر ادعایی چــه مثبت و یا
منفی دربــاره وضعیت کنونی شــهر تهران ،روی
شــهروندان پایتخــت نشــین اثر ویــژهای نــدارد.
شــهروندان قضاوت خــود در خصوص مدیریت
شــهر را بــر اســاس کیفیت زیســت خود در شــهر
انجــام میدهنــد و نــه ادعاهــای افــراد .وقتــی
شــهروندان تهرانــی روزانــه بــه طــور میانگیــن 2
تــا  3ســاعت از عمــر مفیــد خــود را در ترافیــک
سرســام آور تهــران هــدر میدهنــد و بدنبــال آن
مشکالتی مثل خســتگی ،افسردگی و عصبانیت
را تجربه میکنند و یا وقتی از ســونامی ســرطانها
در بیمارستانها بدنبال آلودگی هوا اطالع دارند
و بســتگانی از خــود را درگیــر آن دیدهاند متوجه
مشــکالت تهــران هســتند .هرچنــد پروژههــای
عمرانــی در شهرشــان راهاندازی شــده باشــد که
البته قابل قدردانی اســت ،نمیتوان با تبلیغات
مثبــت و منفــی آنهــا را از اتفاقاتی کــه از نزدیک
لمس میکنند ،دور نگه داشت!»
آنطور که فراهانی توضیح میدهد ،هماکنون
جمع بدهیهای عقب افتــاده بعالوه مبلغ الزم
برای اتمام پروژههای نیمه تمام شــهرداری بالغ
بــر چهــار برابر بودجــه ســاالنه شــهرداری تهران
اســت و غالب ایــن بدهیها بــه بانکهــا و بویژه
بانــک شــهر تعلــق دارد« :بدهیهــای سررســید
چیــزی در حــدود  25هــزار میلیارد تومــان اعالم
شــده که نیمی از آن یعنی حدود  12هزار میلیارد
و  500میلیــون تومــان آن متعلق به بانک شــهر
است و غالب دیون هم به سایر بانکها ،اشخاص
حقیقی ،حقوقی و پیمانکاران تعلق دارد».
وی بــا بیــان اینکــه باید حــدود  10ســال زمان
صرف شــود ،تا به زحمت بتوان بر اساس برنامه
زمانبنــدی دقیق این میــزان بدهی را صفر کرد،
میگویــد« :نخســتین خاصیــت ایــن بدهــی این
اســت که دســت شــهردار آینده را برای عملیاتی
کردن ایدهها و تعریف پروژههای جدید میبندد.
همیــن االن بــرای تکمیــل پروژههــای ناتمامــی
کــه روی دســت شــهردار جدیــد گذاشــته شــده،
حــدود  40هــزار میلیارد تومان اعتبار الزم اســت
که شــهردارآینده هنر کند ،فقــط میتواند بخش
کوچکــی از طرحهــای نیمه تمــام را تکمیل کند.
بــرای مثــال ،خــط هفــت و هشــت متــرو را در
نظــر بگیریــد که در یکمــاه اخیر افتتاح شــدهاند،

متأســفانه بخــش عمــده ایســتگاههای ایــن دو
خــط بــه همــراه تجهیــزات الزم این ایســتگاهها
بــه بهرهبــرداری نرســیدهاند ،امــا طــول ایــن دو
خــط را شــهردار محترم جزو آمــار عملکرد خود
بــه حســاب آورده اســت ،درصورتیکــه تجهیــز
ایستگاهها و اتمام همین دو خط به بیش از چهار
هزار میلیارد تومان اعتبار و نزدیک به یک و نیم
ســال زمان نیاز دارد و شهردار آینده باید نزدیک
دو ســال وقت بگذارد که بتواند این خط را با این
میــزان اعتبارکامــل کند .امــا زمــان بهرهبرداری
همــه میگوینــد کــه این خــط قبــاً افتتاح شــده
اســت! درباره پروژه شهر آفتاب ،هزار و یک شب
و کثیــری پروژههــای نیمه تمام دیگــر نیز همین
روایت صدق میکند».
فراهانی ادامه میدهد« :به همین علت قرار
شــد تا به محــض شــروع کار شــورای پنجم ،تیم
کارشناســی از داخل شــهرداری با بررســی دقیق
پروژههای نیمه تمام ،داراییها ،بدهیها ،امالک
و مســتغالت کنونی شــهرداری را بررســی کرده و
درنهایــت گزارش جامعی به مــردم تهران داده
شود تا بدانند ،تهران در چه وضعیتی به شهردار
و شورای جدید تحویل داده شده است».
وی بــا بیان اینکــه درحال حاضر هیــچ آمار و
اطالعاتی از میزان امالک و مستغالت شهرداری
تهــران و نیــز میــزان تراکــم ســیار هولوگــرام دار
فروختــه شــده در دســت نیســت ،میگویــد« :نه
تنهــا ما که حتی شــورای چهــارم هــم از این آمار
بیاطالعنــد ،حتــی آنها میگفتند که شــهرداری
طــی ایــن  4ســال قــول داده کــه بــا راهانــدازی
سامانهای آنالین ،این اطالعات را در اختیارشان
قرار دهد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است».
ëëابهام در قیمت گذاری شهر آفتاب و شهروند
فراهانــی ادامــه میدهــد« :بــر اســاس اخبــار
واصلــه در همیــن روزهــای هفتــه جــاری هــم
اکنــون دو دارایــی مهــم شــهرداری تهــران یعنی
فروشــگاههای زنجیــرهای شــهروند و نیــز پــروژه
شــهر آفتاب بــدون تشــریفات قانونــی و برگزاری
مزایــده بــرای کاهــش بدهــی شــهرداری تهــران
بــه بانک شــهر درحال واگــذاری نهایی اســت که
همچنــان این ســؤال وجود دارد کــه چرا برخالف
مصوبــه شــورای چهــارم درخصــوص واگــذاری
ایــن دو دارایــی مهم مزایده برگزار نشــده و ابهام
وجــود دارد آیا قیمتگــذاری این دو ملک صحیح
و قانونــی بوده یا نه؟! یا درباره آمارهایی که امروز
منتشــر میشــود ،بایــد گفت هیــچ کــدام مبنای
خاصــی نــدارد .بگذاریــد یــک مثــال مشــخص
بزنم :درباره مبلغ تمام شــده پروژه تونل نیایش
و بزرگــراه طبقاتــی صدر ،آمارهــای ضد و نقیض
زیــادی تاکنون مطرح شــده اســت که هیــچ کدام
قابل استناد نیست .آقای مازیار حسینی معاونت
سابق فنی عمرانی شــهرداری در تاریخ  4آذرماه
 92هزینه تمام شــده تونل نیایش را  860میلیارد
تومــان و بزرگــراه دو طبقــه صــدر را  640میلیارد
تومــان اعالم کرده اســت 3 ،ســال بعــد یعنی در
تاریخ  23مرداد ماه  ،95آقای جاوید ،معاون فنی
و عمرانــی فعلی هزینه کل بزرگراه صدر را هزار و
 297میلیــارد تومان و تونل نیایــش را هم  2هزار
و  708میلیــارد تومان اعالم میکند ،باز در جایی
دیگر از زبان خود ایشــان ،هزینه ســاخت بزرگراه
صــدر بــدون هزینه تملــک ،هــزار و  300میلیارد
تومان اعالم شــده اســت و این درحالی اســت که
در تاریخ دی مــاه  93آقای علی امام مدیرعامل
محترم ســازمان مهندســی و عمــران تهران طی
نامــهای رســمی جمــع کل هزینه عملکــرد مالی

نیم نگاه

ëëبدهیهای سررســید چیزی در حدود  25هزار میلیارد تومان اعالم شده که نیمی از
آن یعنی حدود  12هزار میلیارد و  500میلیون تومان آن متعلق به بانک شهر است و
غالب دیون هم به سایر بانکها ،اشخاص حقیقی ،حقوقی و پیمانکاران تعلق دارد
ëëهمیــن االن بــرای تکمیــل پروژههــای ناتمامــی که روی دســت شــهردار جدید
گذاشته شــده ،حدود  40هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است که شهردارآینده هنر
کند ،فقط میتواند بخش کوچکی از طرحهای نیمه تمام را تکمیل کند
ëëدر این شرایط گذار ،مدیر جدید سیستمی را تحویل میگیرد که به گرانی عادت کرده
اســت ،پرسنل مجرب ،متخصص و قدیمیاش ،بیانگیزه و افسرده شدهاند و از آنجا
کــه عادت به نمایشهای زیبا داشــته ،نمیتواند به شــکل واقعی مدیریت شــود و کار
سختی برای جلب رضایت شهروندانی دارد که زیاد دیدهاند هر چند کم بهره بردهاند

اصالح تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر
را  3هــزار و  500میلیــارد تومان اعالم کردهاند که
پیشــرفت  100درصــدی داشــته اســت .بنابرایــن
میبینیــد که فقــط درخصوص همیــن مصداق
مشخص آمار متناقضی درخصوص هزینه تمام
شــده پروژه اعالم شــده اســت لذا جهت گزارش
دقیق به مردم نیازمند آمار صحیح و احصا شده
هســتیم که انشــاءاهلل بــه فاصله کوتاهــی پس از
استقرار شــورای پنجم و شهردار منتخب صورت
خواهد پذیرفت.
ëëحسابرسی اســناد و مدارک شــهرداری با شروع
به کار شورای پنجم
ابراهیــم امینی ،دیگر منتخب شــورای پنجم
هــم در ایــن بــاره اینطــور توضیح میدهــد« :به
طــور طبیعی در هر دســتگاهی ،در زمان تغییر و
تحــوالت و آمد و رفت مســئوالن قدیــم و جدید،
بایــد میــزان دارایی ،دیــون ،تعهــدات و امالک و
اموال آن ســازمان برای مســئولین جدید روشــن
شــود ،ایــن رویــه در شــهرداری هــم بایــد جاری
باشد و شورای پنجم و شهردار منتخب آنها باید
در بدو شــروع کار ،از وضعیــت مالی و اقتصادی
شــهرداری مطلع شــوند تــا بتوانند بعــد از پایان
دوره ،گزارش کاملی از اقداماتی که انجام شــده،
ارائه بدهند و در نهایت مشــخص شــود که گامی
رو بــه جلــو برداشــتهاند یا خیــر! اما متأســفانه با
توجه به گزارشــات شــفاهی ضد و نقیضــی که از
ســوی اعضای شــورای چهارم و همینطور برخی
مسئوالن شــهرداری اعالم میشود ،نمیتوان در
ایــن باره به اطالعات و آمــار و ارقام دقیق و قابل

استنادی دست یافت».
وی ادامــه میدهــد« :برایــن اســاس شــورای
پنجم ،به محض آغاز بکار ،حسابرســی و بررسی
اســناد و مــدارک چه در حوزههــای مالی و چه در
بخشهای عمرانی و توسعهای شهرداری تهران
را در ســالهای گذشــته در دســتور کارخــود قــرار
خواهد داد ،چرا که با صرف بیان شفاهی و بدون
ادلــه و مــدرک کتبی و کارســاز ،نمیتــوان درباره
اقداماتی که صورت گرفته یا نگرفته قضاوت کرد.
به هرحال شورای پنجم در همه حوزهها با توجه
به وظایفی کــه دارد ،ورود میکند تا از این طریق
بتواند بهتر به مطالبات مردم پاسخ دهد».
ایــن کارشــناس حــوزه شــهری ،با بیــان اینکه
درحال حاضر میتوان  3نقد کلی را به وضعیت
فعلی تهران وارد کرد ،تأکید میکند :درواقع این
 3نقــد شــرح حال کلی میراثی اســت کــه در این
دوره گذار به مدیر دیگری واگذار میشــود و البته
این به معنای نفی کامل دستاوردهایی که در این
 12سال بدست آمده ،نیست.
دکتر امینــی ادامه میدهد :نقــد اول به گران
اداره شــدن شــهر برمیگــردد .درواقــع همه این
دســتاوردهایی که بدان اشــاره شــد ،گران بدست
آمده و درســت اســت که شــاخصهای عینی در
بسیاری از حوزهها از جمله محیط زیست ،فضای
سبز و عمران رشد داشته ،اما همه این شاخصها
بســیار گرانتر از هزینه واقعیشــان بدست آمده
اســت ،به عبارتی اگر نظام هزینه -فایده درست
و سیســتم نظارتــی کارآمــدی برقــرار بود ،شــاید
همین دستاوردها -فارغ از ضروری بودنشان -با

وزارت بهداشت خبر داد

شناسایی بیش از  66هزار نفر مبتال به ایدز در کشور

رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت با بیان اینکه
بیماری ایدز از طریق رابطه جنســی در کشور در
حال افزایش است ،درباره آخرین آمار مبتالیان
به ایدز گفت :تا اول فروردین ســال  ،۹۶تخمین
زده میشــود  ۶۶۳۵۹نفر در کشــور مبتال به ایدز
ن آنهــا  ۳۴۹۴۹نفر مبتال به ایدز
باشــند که از میا 
شناســایی شــده که از این تعداد  ۸۴درصد مرد
و  ۱۶درصــد زن هســتند .همچنین  ۵۳درصد از
این تعداد بین  ۲۱تا  ۳۵سال است و از کل افراد
شناسایی شده  ۹۴۷۷نفر فوت شدهاند.
پروین افســر کازرونــی در گفتوگو بــا ایلنا با
اشــاره بــه راههای انتقــال ویروس ایــدز در افراد
شناســایی شــده تا اول فروردین ســال  ۹۶گفت:
 ۳ .۶۶درصــد از ایــن افــراد براثــر اســتفاده از
سرنگ مشــترک و از طریق اعتیاد تزریقی مبتال
شــدهاند .همچنین  ۳ .۱۹درصد از طریق رابطه
جنســی ۵ .۱ ،درصــد از طریــق مادر بــه کودک و
 ۷دهم درصد براثــر خون و فرآوردههای خونی
مبتــا شــدهاند کــه البتــه راه انتقــال از طریــق
فرآوردههای خونی در ســالهای اخیر بهشــدت
کاهش یافته است.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت با اشاره به
آمارهــای مبتالیان بــه ایدز در ماههــای ابتدایی
ســال  ۹۶خاطرنشــان کــرد :مبتالیــان از ابتــدای
ســال جــاری تاکنون شــامل ۳۰درصــد زن و ۷۰
درصــد مرد هســتند ۳۹ .درصــد از این افــراد از
طریــق اعتیاد تزریقی ۴۱ ،درصد از طریق رابطه

جنسی و  ۳درصد از طریق مادر به کودک مبتال
شدهاند.
وی افــزود :همچنیــن مبتالیــان بــه ایــدز در
ســنین زیر  ۱۵ســال  ۳۷درصد در کشور تخمین
زده شــدهاند و از ایــن تعــداد نیــز  ۸۸درصد به
دوره مراقبــت رفتنــد و  ۹۸درصــد از افرادی که
بــه دوره مراقبــت رفتنــد در حال دریافــت دارو
هســتند .همچنیــن در عمــده کــودکان زیــر ۱۵
ســال ،بیماری از طریق مادر مبتال که اطالعی از
وضعیت خود نداشته ،منتقل شده است.
کازرونی با بیان اینکه بیش از  ۶۰درصد افراد
مبتال به ایدز هنوز از بیماریشان اطالعی ندارند،
گفت :از ۳۴درصد مبتالیان به ایدز که شناسایی
شــدهاند  50درصــد بــه برنامههــای مراقبــت
درمــان وصــل شــدهاند ۸۲ ،درصــد از افــرادی
کــه بــه برنامههای مراقبــت وصل شــده ،تحت
مراقبتهای درمانی و دارویی قرار گرفتهاند.
او بــا اشــاره به اینکــه دســتورالعمل درمانی
ایدز مورد بازنگری قرار گرفته است ،خاطرنشان
کــرد :در دســتورالعمل جدیــد پــس از اینکــه
بیماری به طور قطع تشخیص داده شد ،مرحله
دریافــت دارو برای آنها آغاز میشــود ،در حالی
کــه در گذشــته همــه افرادی کــه بیماریشــان به
طور قطع تشــخیص داده میشــد دارو دریافت
نمیکردنــد و افراد واجد شــرایط بــرای دریافت
دارو انتخــاب میشــدند ،امــا در حــال حاضــر
وقتی بیماری فردی تشــخیص داده شــد ،تحت

مشــاوره قــرار میگیــرد تــا پایبنــدی بــه درمــان
داشــته باشــد و درمــان دارویــی را نیــز همزمان
آغاز میکنیم.
او با اشــاره به پیشــگیری دربــاره این بیماری
گفت :متأســفانه بــه دلیل عدم آگاهــی بیش از
 ۶۰درصــد افــراد مبتال به ایــدز هنــوز از بیماری
خود اطالعی ندارند از ســوی دیگــر روند انتقال
ایــن بیمــاری از طریــق روابــط جنســی در حــال
افزایــش اســت .یکــی از مهمتریــن اقدامــات
افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد خود
مراقبتــی و افزایــش آگاهــی والدین و بــاال بردن
مهارت فرزندپروری اســت تا بتوانند با برقراری
ارتباط مناســب با کــودکان از گرایــش نوجوان و
جوانان به رفتارهای پرخطر جلوگیری کنند.

نیمی از هزینهها بدســت میآمد و اما اینکه چرا
امــروز با ایــن حجم بدهــی در شــهرداری تهران
روبهرو هستیم هم به علت همین دستاوردهای
گــران اســت .همچنیــن فســاد ،تخلفــات مالــی،
نارضایتی پیمانکاران و عدم شایســته ساالری ،از
جمله پیامدهای همین مسأله است.
به گفته او ،نقد دوم به حاشیه راندن نیروهای
با تجربه ،قدیمی و کارشــناس شــهرداری تهران
برمیگردد .در واقع این افراد در فرایند مدیریتی
این  12ســال ،به حاشــیه رانده شــدند و در نتیجه
شــهر از ســوی افــراد خاصــی اداره میشــد کــه
اکثــراً تجربــه و تخصص و ســابقه مرتبــط الزم را
نداشتند .حتی در الیههای میانی نیز کارشناسان
دارای ســابقه و نیروهــای رســمی و توانمنــد
شــهرداری کنار گذاشته شــده بودند.اینکه بعضاً
از شــهر تهران به عنوان یک شــهر سوخته تعبیر
و یاد میشــود هرچنــد غلوآمیز ،ناشــی از چنین
رویکردهای مدیریتی است.
وی دربــاره نقد ســوم به نمایشــی اداره کردن
کالنشــهر تهــران در همه حوزههای شــهر اشــاره
میکنــد و میگویــد :درواقــع دو نقد قبلی شــاید
بــه نوعی در این نقد نیز مســتتر شــده اســت .در
ســالهای گذشته ما در تهران نه افزایش کیفیت
و رفــاه شــهری کــه بیشــتر نمایشــی از افزایــش
کیفیت شــهری را شــاهد بودیــم .برای مثــال در
بهرهبرداری از بزرگراه طبقاتی صدر ،به تعبیری
 3برابــر هزینــه واقعــی و منطقی بــرای آن خرج
شده اســت ،از طرفی بیشــتر از نیروهای خارج از
بدنــه شــهرداری اســتفاده کردهانــد و در نهایــت
هــم به هدف اصلی که برای آن پیشبینی شــده
یعنــی کاهش آلودگــی هوا و روانســازی ترافیک
نرســیدهایم .چرا؟ چون بیشــتر به دنبال نمایش
زیبایی از بهرهبرداری بودهایم.
بنابرایــن در ایــن شــرایط گــذار ،مدیــر جدید
سیســتمی را تحویل میگیرد کــه به گرانی عادت
کــرده اســت ،پرســنل مجــرب ،متخصــص و
قدیمیاش ،بیانگیزه و افسرده شدهاند و از آنجا
کــه عادت به نمایشهای زیبا داشــته ،نمیتواند
به شــکل واقعی مدیریت شود و کار سختی برای
جلب رضایت شــهروندانی دارد که زیاد دیدهاند
هر چند کم بهره بردهاند.

خبـــر

اعطای کرسی پژوهشی
«مریم میرزاخانی»
به ریاضیدانان کشور

ایلنا

با آغاز به کار دولت دوازدهم و در حالی که صندلی ریاســت ســازمان حفاظت
محیط زیســت چند روزی اســت خالی مانده ،معاون ســازمان محیط زیست از
فشــارهای بخش معدن بر مناطق حفاظت شده پرده برداشت .فرهاد دبیری
اعــام کــرده :مخالفــت این ســازمان با بهرهبــرداری معــادن در داخل مناطق
تحت مدیریت خود منجر به اختالف نظرهایی میان ســازمان حفاظت محیط
زیست و وزارت صنعت شده است.
در همین حال در پی موافقت استاندار مازندران با تصمیم «کمیته استانی
مــاده  24مکــرر قانــون معادن» مبنی بر آغاز اکتشــافات معدنــی در بیش از 11
هــزار هکتــار از جنگلهای منطقه حفاظت شــده البرز مرکزی شــمالی ،شــبکه
تشــکلهای محیــط زیســتی اســتان مازنــدران نیز بــا ارســال نامهای بــه رئیس
جمهــوری با عنوان «کلنگ تیز قانون بر پیکــر نیمه جان جنگلهای هیرکانی»
خواستار ممانعت از معدنکاوی در جنگلهای هیرکانی و لغو همه تصمیمات
«هیأت حل اختالف ماده  24مکرر قانون معادن» شــد .این اعتراض در حالی
صــورت میگیــرد کــه پیش از ایــن نیــز ســازمانهای حفاظت محیط زیســت،
جنگلهــا و مراتــع و میــراث فرهنگی و گردشــگری با اســتناد بــه قوانین محیط
زیســتی و منابــع طبیعی با هرگونــه معدنکاوی در پهنههــای جنگلی حفاظت
شــده شمال ایران که آخرین بازمانده نسبتاً دســت نخورده و بکر رویشگاههای
جنگلی هیرکانی در مازندران است مخالفت کرده بودند.
به گزارش «ایران» ،در نامه فعاالن محیط زیست مازندران آمده است :با وجود
مصوبه هیأت وزیران در ســال  1392با عنوان «برنامه بهینهســازی پایش و حفظ
جنگلهای شمال» و بند  3ماده  6طرح جامع صیانت از جنگلهای شمال کشور
مصوب ســال  1382هیأت وزیران که هر گونه فعالیت عمرانی ناسازگار و مخرب
در جنگلهای کشــور را ممنوع ساخته اســت و براساس آن اکتشاف و بهرهبرداری
جدیــد از معــادن با بیش از چهار هکتار وســعت منوط به تصویب شــورای عالی
حفاظت محیط زیســت شــده و بســیاری قوانین دیگر ،اکنــون نمایندگان محترم
مجلس شــورای اســامی باید توضیح دهند که چطور قوانین متناقص و به دور از
مفاهیــم اولیه توســعه پایدار را در عرصههــای منابع طبیعی تصویب میکنند؟!
بیشک این قوانین مجوزی برای تخریب بیشتر جنگلهای هیرکانی است.
در بخــش دیگــری از این نامه آمده اســت :ایــن همه در حالی اســت که دولت
محترم نسبت به تکمیل پرونده جنگلهای هیرکانی جهت ثبت جهانی در یونسکو
اقدام کرده که تحت بررســی اســت .از این منظر مطالعات و عملیات معدنکاوی
تهدیدی جدی برای خروج پرونده از سیر ثبت جهانی خواهد بود و متأسفانه نتیجه
تصمیمات هیأت حل اختالف استان مبنی بر ساختن معادن در سطح جنگلها و
مراتع نیز چیزی بجز نابودی جنگل در بر نخواهد داشت .به همین دلیل خواستار
ممانعت از اجرای تبصره  5ماده  24قانون «اصالح قانون معدن» در عرصههای
منابــع طبیعی و بویژه جنگلهــای هیرکانی و لغو تمامــی تصمیمات هیأت حل
اختالف موضوع این قانون بوده و از قانونگذاران کشــور خواهان تجدید نظر و لغو
این گونه قوانین متناقض و ناقض توسعه پایدار کشور هستیم.
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کازرونــی تصریح کرد :پیشــگیری و کنترل اچ
آی وی نیــاز بــه همراهی دســتگاههای مختلف
دارد ،در چهارمیــن برنامــه اســتراتژیک ،HIV
بیســت و ســه ســازمان ،مؤسســه و وزارتخانــه
همــراه هســتند؛ ایــن برنامــه از اســفند  ۹۴در
هیــأت دولت تصویب و در ســال  ۹۵کمیتههای
عملیاتی شــدن این برنامــه ،محوریت با وزارت
آمــوزش و پــرورش ،بهزیســتی ،وزارت رفــاه و
وزارت کشــور و ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و
وزارت بهداشــت تشــکیل شــد و مترادف آن در
اســتانها نیز راهاندازی شد و هر سه ماه گزارش
عملکــرد این کمیتهها ارائه میشــود .همچنین
افراد میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر به
سایت  WWW. HIV-STI. IRمراجعه کنند.

رئیــس صندوق حمایــت از پژوهشــگران و
فناوران کشــور از برنامهریــزی این صندوق
بــرای اعطــای کرســی پژوهشــی مریــم
میرزاخانی به ریاضیدانان مطرح کشور خبر
داد .بــه گزارش ایســنا ،نصــرتاهلل ضرغام
با اشــاره بــه اینکه این کرســی  ۱۰ســاله و به
بهترین ریاضیدان کشــور اعطا خواهد شد،
اعــام کــرد :ایــن کرســی بــه افــرادی اعطا
خواهــد شــد که در رشــته خــود متخصص،
عالم و دارای اشــتهار باشــند ،ارزیابی ما در
اعطای این جایزه بیشــتر کیفی خواهد بود.
وی همچنیــن گفت :میــزان حمایت مالی
این کرســی برابر با  ۵۰میلیون تومان است.
محققــان این حــوزه میتواننــد خالصهای
از تحقیقــات خــود را به صندوق بفرســتند
تــا با بررســی بیشــتر بتوانیــم این کرســی را
بــه بهترین فــرد اعطــا کنیم .فــرد منتخب
میتوانــد دو پژوهشــگر پســادکترا داشــته
باشــد که به هر یک  ۲۴تا  ۲۷میلیون تومان
پرداخت خواهد شد .بنا داشتیم این کرسی
پژوهشی تنها برای محققان فعال در زمینه
ریاضی باشد اما درصددیم به پژوهشگران
حوزه فیزیک هم اعطا کنیم.

