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سهم موتورسواران از حوادث رانندگي در تهران تكان دهنده است
جنگجويان خيابان هاي شهري !

در تهران براي پياده روي هم بايد پول بپردازيد !

بس�ياري از آنها به جبر زمانه موتورسوار 
شده اند. بسياري را مشكالت مالي و باقي را 
ترافيك سرسام آور كالنشهرها موتورسوار 
كرده اس�ت، اما به هر حال كوچك ترين 
اش�تباهي براي اين افراد آخرين اشتباه 
خواهد بود؛ دقيقًا مانن�د جنگجويان در 
ميدان جنگ! رئيس اداره تصادفات پليس 
راهنماي�ي و رانندگ�ي تهران ب�زرگ در 
همين زمينه نسبت به سهم 33درصدي 
موتور سيكلت سواران از كل جانباختگان 
حوادث رانندگي هشدار جدي داده است. 
سرهنگ احس��ان مومني با اش��اره به سهم 
موتور سيكلت س��واران از كل جانباختگان 
حوادث رانندگي در تهران اظهار كرد: برابر 
آمارهاي سازمان پزشكي قانوني ۳۳درصد 
كشته شدگان حوادث رانندگي در پايتخت 
را در س��ال گذش��ته موتور سيكلت سواران 
ش��امل ش��دند كه اين موضوع از آمار باالي 
موتور سيكلت س��واران از كل تصادف��ات 
مرگبار حكايت دارد.  مومني عمده تخلفات 
موتور سواران را نداش��تن كاله ايمني، عبور 
از محل ممنوعه، انجام حركات نمايش��ي و 

حمل بيش از حد بار و مسافر با موتور سيكلت 
اعالم كرد و گفت: در صورت��ي كه مأموران 
پليس اين تخلفات را مش��اهد كنند، نسبت 
ب��ه توقي��ف اعم��ال خواهند ك��رد. تمامي 
موتور سيكلت س��واران باي��د توجه داش��ته 
باش��ند كه اس��تفاده از كاله ايمن��ي براي 
راكب و سرنش��ين موتور س��يكلت الزامي 

است؛ همچنين سوار كردن بيش از يك نفر 
سرنشين روي موتور تخلف بوده و در صورت 
رؤيت پليس حتماً با آن برخورد مي ش��ود.  
رئي��س اداره تصادفات پلي��س راهنمايي و 
رانندگي به موتور س��وران توصي��ه كرد كه 
چراغ جلوي موتور سيكلت را عالوه بر هنگام 
تاريكي هوا در س��اعات روز براي بهتر ديده 

شدن روشن نگه دارند و از حركات مارپيچ و 
تغيير مسير ناگهاني خودداري كنند. 

وي با بيان اينكه حرك��ت در بين خودروها 
جزو مواردي اس��ت كه مي توان��د منجر به 
تصادف ش��ود، گفت: موتور سيكلت سواران 
باي��د از جابه جايي بار هاي حجي��م با موتور 
خودداري كنند؛ چراك��ه اين موضوع عالوه 
بر اينكه تخلف محس��وب مي شود، احتمال 
وق��وع تصادف را ت��ا چندين براب��ر افزايش 
مي دهد. ضم��ن اينكه حتماً از س��الم بودن 
ترمز مطمئن ب��وده و آن را به صورت روزانه 
چك كنند.  اگر مش��كلي در اين حد مطرح 
اس��ت، بايد به علل اصلي آن توجه كرد؛ اين 
مس��ئله درباره موتورس��وارها هم مصداق 
دارد يا درباره دستفروش ها، كار غير دائمي، 
درگيري با نهادهاي مختل��ف براي گذران 
زندگي، موضوعاتي است كه هر روز آنها را به 
هم مي ريزد و تا حدي قابل درك است پس 
از اين همه مشكالت، آنها رفتار خالف عرف 
داشته باشند. موتورسواران عوارض مي دهند، 
بيمه پرداخت مي كنند و حق زندگي بدون 

دغدغه دارند. 

 خود گرداني بيمارستان ها 
فرار دولت از تعهد در قبال سالمت

 رئيس انجمن اقتصاد سالمت: طرح خودگرداني بيمارستان ها به معني خصوصي سازي است
 و هزينه درمان را از گردن دولت برمي دارد و به دوش مردم مي اندازد

طرح »خودگرداني بيمارس�تان ها«طرح  
قديمي و شكست خورده اي است كه حاال 
دوباره احيا و ابالغ شده اس�ت،حتي اگر با 
روح عدالت در س�المت در تعارض باشد. 
هرچند سخنگوي وزارت بهداشت معتقد 
اس�ت اين دس�تورالعمل به هيچ ش�كلي 
منجر به افزايش هزينه هاي درمان بيماران 
نخواهد ش�د، اما رئي�س انجم�ن اقتصاد 
س�المت ايران تأكيد مي كن�د: اين طرح 
بر خالف قانون اساس�ي اس�ت و با تبديل 
بيمارستان ها به بنگاه هاي اقتصادي روح 
عدال�ت در س�المت مخدوش مي ش�ود. 
طرح خودگرداني بيمارستان ها، سال 1۳75 
با حذف بودجه بخش درمان وزارت بهداشت 
و ارائه آن به سازمان هاي بيمه گر اجرا شد كه 
75درصد از هزينه هاي درمان از سوي بيمه ها 
و مابقي آن از طرف مردم پرداخت شود. اين 
طرح تا سال 84 اجرايي مي شد، اما چالش هاي 
متعددي كه طرح خودگرداني بيمارستان ها و 
افزايش پرداخت از جيب بيماران از 25 درصد 
به 60 درص��د منجر به كنار گذاشته ش��دن 
آن ش��د. حرف نمايندگان مجلس هفتم هم 
اين بود كه با اداره بيمارس��تان هاي كشور به 

شكل خودگردان اگر بيماري هزينه درمان را 
نداشته باشد، نمي تواند از بيمارستان مرخص 
شود. حاال بعد از چند سال اجراي طرح تحول 
س��المت و به رغم آنكه هنوز مسئوالن حوزه 
سالمت كشور اصرار دارند بگويند طرح تحول 
سالمت همچنان ادامه دارد، اما در عمل تنها 
نامي از اين طرح باقي مانده و وزارت بهداشت 
براي مديريت هزينه هاي سنگين اين طرح 
دوب��اره روي جيب مردم و بيماران حس��اب 
باز كرده و طرح شكست خورده خودگرداني 
بيمارس��تان ها را كه س��ال ها قبل امتحانش 
را پس داده   ابالغ كرده اس��ت. براساس ابالغ 
جديد وزارت بهداش��ت به بيمارس��تان هاي 
دولت��ي از اي��ن پس اي��ن مراك��ز درماني از 
وابس��تگي مس��تقيم به وزارت بهداشت رها 
مي ش��وند و به ص��ورت ارگان هاي مس��تقل 
از دولت، خدم��ات درماني ارائ��ه مي كنند و 

خودگردان مي شوند. 
  حركت خالف جهت قانون اساسي

كافي اس��ت تا س��ري به بيمارس��تان هاي 
دولتي بزنيد و با بيماران��ي كه به اميد درمان 
به اين مراكز آمده اند از نزديك آش��نا شويد. 
بخ��ش مهم��ي از مراجعه كنن��دگان به اين 

بيمارستان ها افراد فقيري هستند كه توانايي 
پرداخت هزينه س��نگين دوا و درم��ان را در 
مراكز خصوصي ندارند. حاال با ابالغ بخشنامه 
تازه وزارت بهداش��ت در عمل بار هزينه هاي 
درمان اين افراد به دوش خودش��ان خواهد 
افتاد؛ چراكه بيمه ها در دوره قبل اجراي طرح 
خودگرداني آزمون خود را پس داده اند.  محمد 
واعظ مه��دوي در مورد ط��رح خودگرداني 
بيمارس��تان ها كه به تازگي از س��وي وزارت 
بهداشت ابالغ شده اس��ت، مي گويد:دولت ها 
پذيرفته اند كه بهداش��ت و درم��ان، كااليي 
عموم��ي و تأمي��ن كاالي عموم��ي بر عهده 
دولت هاست. دولت هم بر اساس اصول 2٩ ، 
4۳ و 2۳ قانون اساسي موظف است خدمات 
اجتماعي پايه را براي همه شهروندان تأمين 
كند و تمام مسئوالن بايد توجه داشته باشند 
كه مس��ئوليت خودش��ان را در قالب قانون 
اساسي به دست آورده اند و نمي توانند خارج 
از اين قالب گام بردارند.  رئيس انجمن اقتصاد 
س��المت تأكيد مي كند:  ط��رح خودگرداني 
بيمارس��تان ها ب��ه معني خصوصي س��ازي 
بيمارس��تان ها اس��ت و با اين ط��رح، هزينه 
درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم 

انداخته مي شود. 
وي معتق��د اس��ت: اب��الغ دس��تورالعمل 
خودگرداني بيمارس��تان ها موج��ب ايجاد 
دوگانگي در وظايف دولت مي ش��ود؛ چراكه 
درآمد اين واح��د درماني به لح��اظ اصولي 
با نقش ارائ��ه خدم��ت مغاير اس��ت. وقتي 
بيمارس��تان به دنب��ال خودگرداني باش��د و 
بخواهد به اداره كارش به صورت بنگاهداري 
نگاه كند، طبيعتاً بايد هزينه را كاهش دهد. در 
اين حالت حتي ممكن است رئيس بيمارستان 
بخش عفوني را كه بيمار باي��د دراز مدت در 
آن بستري ش��ود، فعال نكند چون به لحاظ 
اقتصادي براي بيمارس��تان مقرون به صرفه 
نيست، همچنين ممكن است بيمارستان ها 
عمل جراحي سرطان را انجام ندهند و دنبال 
بيمار و م��وارد نقلي و كم هزين��ه و پر درآمد 
باش��ند، در نتيجه خ��ود به خ��ود به كاهش 

خدمات سوق داده مي شوند. 
  انداختن هزينه درمان به دوش مردم

ب��ه گفته واع��ظ مه��دوي ب��ا عجين كردن 
خصوصي س��ازي بيمارس��تان ها ب��ا بيم��ه 
همگان��ي، اهمي��ت بيمه همگان��ي كاهش 
مي يابد و به گونه اي هزينه درم��ان از گردن 
دولت برداش��ته و ب��ه دوش م��ردم انداخته 
مي شود، در حالي كه در كش��ورهاي توسعه 
يافته، هزينه بهداشت و درمان توسط دولت ها 

تقبل مي شود. 
از نگاه مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي اين 
طرح خدمات سالمت دريافتي از سوي فقرا و 
ثروتمندان را متفاوت مي كند. واعظ مهدوي 
در اين باره توضيح مي دهد: امروزه عدالت در 
سالمت به اين معناس��ت كه افراد بايد خارج 
از درآمد و توان مالي ش��ان، خدمات سالمت 
دريافت كنند و س��طح س��المت گروه هاي 
مختلف اجتماعي نبايد متفاوت باشد و فقرا 
بيمارتر و ثروتمندان سالم تر باشند، بلكه نحوه 
ارائه خدمات سالمت بايد به گونه اي باشد كه 
دارا و ندار، خدمات م��ورد نياز خود را به طور 
كامل دريافت كنند.  وي با بيان اينكه منطق 
خودگرداني در بيمارستان، مديران بيمارستان 
را از ارائه خدمات پر هزينه و درمان سنگين 
معاف مي كند و شايد تمركز دولت بر مديريت 
واحد هاي درماني را كاهش بدهد، مي افزايد: در 
برابر اين اما بيمارستان وادار مي شود خودش 
درآمدزايي كند، چون بايد هزينه را از محل 
درآمدش بپردازد و عماًل به س��مت كارهاي 

كم هزينه و پردرآمد مي رود. 

نما | محمود محمدتبریزی
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س��اعت 6 و ۳0 دقيقه صبح چهارش��نبه 
يكي از قطارهاي خط 5 مترو در ايس��تگاه 
اتمسفر دچار نقص فني مي شود. بعد از 15 
دقيقه و با توجه به رفع نش��دن نقص قطار 
مس��افران تخليه مي ش��وند و قطار از خط 
خارج مي ش��ود. قطار بعدي در ساعت 7 و 
10 دقيقه جمعيت كثيري از مسافران را از 
خطوط جمع مي كند و در ايستگاه استاديوم 
آزادي به دليل تأخيرات پيش آمده مسافران 

مانع از بسته شدن در ها مي شوند. 
 قطار بعدي در ساعت 7 و ۳0 دقيقه طبق 
دستور خطوط ترافيكي مترو، سعي مي كند 
از قطار متوقف ش��ده عبور كند. تصميمي 
كه با توجه به تأخير پيش آمده مس��افران 
را بيش از قبل عصبان��ي مي كند و هزاران 
نفر از م��ردم وارد ريل مترو مي ش��وند تا از 
حركت قطاره��اي بعدي ه��م جلوگيري 
كنند. در نهايت اين تصميم باعث مي شود 
كه مسافران قطار ديگر نيز در هاي مترو را از 
داخل باز كنند و به سمت ريل هجوم ببرند 

تا اعتراض عملي خود را نشان دهند. 
ورود مس��افران به خط مترو و راهپيمايی 
اعتراضی آنان روی ريل به دليل نقص فنی، 
با توجه به جريان برق قوی، ممكن بود باعث 
جزغاله شدن مسافران شود؛  گفته مي شود 
هر ك��دام از قطارها به صورت اس��تاندارد 
نزديك 4 هزار مس��افر براي پيك ترافيكي 
صبح دارد كه جمع��اً نزديك 8 ه��زار نفر 

س��رگردان روي ريل مترو اعتراض خود را 
نس��بت به بي كفايتي مديريت مترو نشان 
دادند. اعتراضي كه بنا بر همان داليلي كه 
پيش تر از اين بارها و بارها روزنامه »جوان« 
درباره آن هشدار داده بود، منجر به اختالل 

حركتي خط 5 مترو شد. 
»جوان« پيش از اين و با مطرح كردن طرح 
جديد مترو تأكيد داشت كه طرح حضور دو 
راهبر قطار در كابي��ن اصلي )master( و 
خالي مان��دن كابين كمك��ي )slave(  در 
قطارهايي مث��ل خط 5 اش��كاالت عمده 
و اساس��ي دارد كه يكي از آنه��ا بروز نقص 
فني در خطوط مترو و اعتراض مس��افران 
و در نهايت خروج از واگن ها و ورود به ريل 

است. 
اين پيش بيني همان واكنشي است كه طبق 
گفته مديران احتمال آن »يك به هزار« ادعا 
شده بود، اكنون شايد اگر مقاومت راهبران 
براي به تعويق افتادن ط��رح مذكور نبود، 
اتفاق روز گذش��ته خط 5 مت��روي تهران 
داراي عواقب بدتري بود. حال آنكه پيش تر 
از اين در بحث تصميمات غيركارشناس��ي 
مترو و نيز نق��ص فني متع��دد و مديريت 
نادرست مترو هشدارهاي الزم داده شده و 
ورود مدعي العموم به اين قضيه هم گوشزد 
ش��ده بود؛ باشد كه در راس��تاي استيفاي 
حقوق عامه و حفظ سالمت و امنيت رواني 

شهروندان واكنش هاي الزم صورت گيرد.

مع�اون فن�ي مرك�ز س�المت محيط 
و كار وزارت بهداش�ت ب�ا بي�ان اينكه 
تمهي�دات بهداش�تي و بازرس�ي ها از 
اماكن و اغذيه فروشي ها در ماه رمضان 
تش�ديد مي ش�ود، گفت: در اي�ام ماه 
رمضان، ع�ادات غذايي م�ردم تغيير 
مي كن�د و ب�ا توجه ب�ه اي�ن موضوع، 
س�اعت حضور مردم براي تهيه غذا و 
افطاري در مراكز عرضه مواد غذايي نيز 
تغيير مي كند، به همين دليل تيم هاي 
بازرس�ي بهداش�ت محي�ط آمادگ�ي 
بيشتري را براي كنترل محيط و اماكن 
تهي�ه موادغذاي�ي خواهند داش�ت. 
محس��ن فرهادي درخصوص اقدامات و 
تمهيدات بهداشتي در ماه مبارك رمضان 
اظهار داشت: به اين منظور دستورالعملي 
به معاونت بهداش��تي دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي سراسر كش��ور مبني بر تشديد 
بازرسي هاي بهداشتي در ايام ماه رمضان 

ابالغ شده است. 
مع��اون فني مركز س��المت محيط و كار 
وزارت بهداش��ت با اشاره به دستورالعمل 
ابالغي به دانش��گاه هاي علوم پزش��كي 
خاطرنشان كرد: برطبق اين دستورالعمل، 
با ائم��ه جماعات، هيئت امناي مس��اجد 
و اماكن متبرك��ه و همچنين محل هاي 
برگ��زاري مراس��م مذهب��ي و هيئت ها، 
هماهنگي هاي الزم ب��ه عمل خواهد آمد 
تا هم��كاران بهداش��تي در ابت��دا اصول 
بهداشتي را به متوليان امر آموزش دهند 
تا به تبع آن هماهنگي هاي درون بخشي 

را انجام دهند. 
وي با بيان اينكه اكيپ هاي ثابت و س��يار 
بهداش��ت محيط، ملب��س ب��ه يونيفرم 
بهداشت 1٩0 خواهند بود، اظهار داشت: 
ساعت كار بازرسان بهداش��ت محيط از 
8صبح تا 8 شب در نظر گرفته شده است، 
اين بازرس��ان در ايام تعطي��ل نيز به كار 
خود ادامه مي دهند و از آنجا كه س��اعت 
كار اغذيه فروش��ي ها مابين زمان افطار و 

سحري تشديد پيدا مي كند، الزم است، در 
ايام ماه رمضان عالوه بر بازرسي هاي قبل 
از افطار و بعد از وعده سحري، بازرسي هاي 
شبانه را نيز در دستور كار خود قرار دهند. 
مع��اون فني مركز س��المت محيط و كار 
وزارت بهداش��ت ب��ا تأكيد اينك��ه مردم 
مي توانند ش��كايات خود را به صورت 24 
ساعته از طريق شماره تلفن 1٩0 به گوش 
مسئوالن برس��انند، درخصوص ضرورت 
رعايت بهداشت در ليالي قدر افزود: مردم 
بايد بر رعايت بهداشت فردي در مساجد 
و هيئت ها اهتمام ورزند، مس��ئوالن نيز 
بايد بر اين موضوع نظارت و تأكيد ويژه اي 
داشته باشند. در ماه رمضان، به هيچ وجه 
از دستفروش ها، مواد خوراكي خريداري 
نكنيد؛ چراكه اين اقالم مورد تأييد نبوده و 

سالمتشان تضمين نمي شود. 
وي بر تش��ديد كنترل، نظارت و بازرسي 
مستمر از مراكز تهيه و توزيع زولبيا، باميه، 
آش و حليم پزي ها، رستوران ها، كبابي ها 
و قنادي ها و انجام بازرس��ي هاي مستمر 
ش��بانه روزي در طول ماه مبارك رمضان 
تأكيد كرد و گفت: با توجه به گرم ش��دن 
هوا و قرار گرفتن ماه مب��ارك رمضان در 
ماه گرم سال، احتمال شيوع بيماري هاي 
منتقله از آب و غ��ذا، به ويژه بيماري هاي 
عفوني روده اي در مكان هايي كه به صورت 
دسته جمعي غذا تهيه و توزيع مي شود، 
افزايش پيدا مي كند، بنابراين الزم است 
تمهيدات بهداشتي بيش از پيش رعايت 

شود. 
فرهادي تصريح ك��رد: در ايام ماه رمضان 
با متخلفان و متقلبان بهداش��تي برخورد 
قضايي خواهد شد. از طرفي در ماه رمضان 
برخ��ي كارگاه هاي غيرمج��از زيرزميني 
مش��غول به كار مي ش��وند و موادغذايي 
مانن��د زولبيا، بامي��ه، آش و حلي��م را به 
قيمت ارزان تر مي فروشند كه در صورت 
شناسايي، پلمب می شود و با آنها برخورد 

قضايي صورت خواهد گرفت. 

  حكم افشانی شهردار جديد تهران توس��ط وزيركشور  طی مراسمی به 
وی ابالغ شد. 

  معاون قضايی دادستان كل كش��ور گفت: بايد همه دستگاه ها پای كار 
بيايند و به طور صد درصدی در حوزه مواد مخدر فعاليت كنند. در اين حوزه 

نمی توان با كار روتين و پشت ميزی به نتيجه مطلوب دست پيدا كرد.
   عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بسياري از جوانان كشور بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه ها كار ندارند و 
روز و شب را در پي كار مي گردند. ما در شهرستان ها با انبوهي از جوانان 
تحصيلكرده بيكار مواجهي��م كه زنگ خطر را در اي��ن خصوص به صدا 

درآورده است. 
   سيدحسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت درباره وضعيت تأمين 
داروهاي بيماران خاص و نگراني هايي كه در اين رابطه پس از خروج امريكا 
از برجام وجود دارد، عنوان كرد: جاي نگراني نيس��ت بيماران خاص هم 
نبايد نگران باش��ند. وي افزود: در همين رابطه با معاون اجتماعي خودم 

جلسه داشتم و اين مطلب مدام رصد مي شود. 
   عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در واكنش به خبر تخريب ويالي 
متعلق به وي در ساوجبالغ گفت كه اين خبر دروغ است. وي در پاسخ به 
اين سؤال كه دادستان ساوجبالغ مشخصاً گفته است ويال متعلق به وزير 

كشور است، تكرار كرد اين مسئله دروغ است. 
   رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي ش��هر اعالم كرد: براي ورود 2 
هزار واگن مترو 10 ه��زار ميليارد هزينه الزم اس��ت و 12 هزار ميليارد 
تومان هم هزينه تجهيز خطوط اس��ت و اين موضوع فرات��ر از اعتبارات 

شهرداري است. 
   مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت از اعزام 15 هزار زائر در نيمه اول 

ماه مبارك رمضان به عتبات عاليات خبر داد. 
  هر سال به ويژه در ايام امتحانات و كنكور مصرف قرص »ريتالين« در 
ميان دانش آموزان و دانشجويان افزايش مي يابد و برخي براي اينكه بيدار 
بمانند و بتوانند شب امتحان درس بخوانند از اين قرص استفاده و تصور 
مي كنند مصرف آن براي چند مرتبه نمي تواند آسيب زا باشد، در حالي كه 
كارشناسان حوزه اجتماعي معتقدند قرص هايي چون ريتالين و ترامادول 

دروازه ورود به اعتياد هستند. 
   معاون فني شركت كنترل كيفيت هواي تهران ضمن اشاره به رابطه 
بين ترافي��ك و آلودگي هوا گفت: دو ايس��تگاه س��نجش آاليندگي هوا 
در تونل نيايش براي اندازه گيري مي��زان آلودگي در حجم هاي مختلف 
ترافيكي نصب شده اس��ت كه تحليل اطالعات آن مي تواند در مدل هاي 

ترافيكي و ميزان آلودگي هوا مؤثر باشد. 
  معاون وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر لزوم توجه به مدارس استثنايي 
گفت: 5 هزار پ��روژه نيمه تمام در آموزش و پ��رورش داريم كه لزوم ورود 

خيران براي تكميل آنها را مي طلبد. 
  در شرايطی كه آموزش و پرورش شهر تهران طی گفت وگوها و بخشنامه 
بر داير بودن مدارس ابتدايی تا 1۳ خرداد ماه تأكيد داشت، وزير آموزش و 
پرورش اعالم كرد كه دبستانی ها در صورت »پايان يافتن كتاب و ارزشيابی« 

در خرداد به مدرسه نمی روند.

ناديده گرفتن هشدارهاي مترويي »جوان« حادثه آفريد
ممكن بود روز گذشته هزاران نفر روی خط متروی كرج جزغاله شوند

 تشديد بازرسي هاي بهداشتي
 از اماكن تهيه و توزيع غذا 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 
توييت جنلي: مرگ را به بازي گرفته است. آن كودك نوپا ي زيبارو با 
تمام قدرت زور و بازو. با سنگ كوچكي در مشت. روبه رو يش بيگانه اي 

در وطن. آنكه با گلوله برادرش را كشت.  
 

  حس�ين نخلي با انتش�ار اين تصوي�ر در توييتر نوش�ت: من 
شهيد مي شوم و شما ها منو تشييع كنيد؛ بازي اين روز هاي بچه هاي 

فلسطين.  

 تو ييت رضا آزاد: واردات ايران از امريكا، فروردين امس��ال نسبت به 
پارسال، 215 درصد رشد داشته اس��ت؛ از جمله اقالم وارداتي: اسپرم 
گاو، تخم سبزيجات براي كشت، ژالتين، بذر ذرت، سبوس و فضوالت، 

لوله و شيلنگ، درزبند، واشر و پوسته ياتاقان. 
 

 ahisamassi توييت كرد: آينده رژيم صهيونيس��تي رو ميشه در 
همين نگاه خوند.  

 

 يك كانال خبري با انتشار اين تصوير نوش�ت: تركيه در دزدي 
فرهنگ ايراني ديگه سنگ تمام گذاشته ! مجسمه ابن سينا را وسط شهر 

گذاشته و نوشته » ابن سينا دانشمند بزرگ ترك«.   

نيره ساري

زهرا چيذري 
   گزارش   یک

عليرضا سزاوار
   گزارش   2

   از شهر

 بعد از مطرح شدن طرح دريافت عوارض از خودرو ها براي 
تردد در تونل هاي شهري و برخي بزرگراه ها ي پايتخت، گويا 
شهرداري به صورت چراغ خاموش براي تردد عا بران در شهر 
هم قرار است پول دريافت كند. خبري آمده مبني بر اينكه 
از رهگذران پ��ل كابلي در حد فاصل دو پارك پرديس��ان و 
نهج البالغه 10 هزار تومان پول دريافت مي ش��ود ! دريافت 
اين هزينه عجيب براي راه رفتن رهگذران از س��وي رئيس 
كميسيون حمل ونقل شوراي شهر غيرقانوني عنوان شده 
است.  ساخت پل معلق نهج البالغه از س��ال 1۳8٩ شروع 
ش��د. آن زمان اعالم ش��د اين پل، طوالني ترين پل كابلي 
عابر پياده در شهر تهران اس��ت و نمونه آن در كشور و حتي 
در خاورميانه فقط در شهر مشگين شهر وجود دارد.  قرار بود 
اين پل يكي از پنج نماد تهران باشد و به گفته مسئوالن وقت 
شهرداري منطقه با س��اخت پل، امكان حضور شهروندان 
در دو بوس��تان فراهم مي ش��د. همچنين از شب مردگي و 

خلوتي ضلع ش��رقي بوس��تان نهج البالغه و غربي بوستان 
پرديسان كاس��ته مي ش��د، اما در زمان بهره برداري از اين 
پل مشخص ش��د همه ش��هروندان نمي توانند از روي اين 
پل عبور كنند. زيرا هزينه قدم زدن در آن براي هر فرد 10 
هزار تومان است و اگر يك خانواده پنج نفره بخواهد از اين 
مسير استفاده كند بايد 50 هزار تومان پرداخت كنند ! اين 
پل اولين معبر شهري است كه بايد براي عبور از آن عوارض 
پرداخت كرد. مسئول پل درباره اينكه چرا بايد شهروندان 
براي عبور از پل هزينه پرداخت كنند، مي گويد: اين پروژه 
توسط بخش خصوصي ساخته شده و تا دو سال براي تأمين 
هزينه هاي آن بليت فروشي مي شود و پس از آن پل متعلق 
به شهرداري خواهد شد.   محمد عليخاني، رئيس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر ته��ران در واكنش به 
اين اتفاق به »مهر« مي گويد: ش��وراي شهر اطالعي از اين 
موضوع ندارد،اما حتماً آن را پيگيري مي كنيم، زيرا اخذ هر 

گونه عوارض بايد با اطالع شوراي ش��هر تهران باشد. حتي 
اگر اين پروژه توسط بخش خصوصي س��اخته شده باشد، 
تصميم گيري در خصوص اخذ عوارض با شوراي شهر تهران 
اس��ت. اين مجوز توسط شوراي ش��هر تهران صادر نشده و 
شورا از آن بي اطالع بوده اس��ت.  بسياري از شهرونداني كه 
قصد پياده روي روي اين پل را دارند، بعد از اطالع از بليت 10 
هزار توماني از خريد آن پشيمان مي شوند؛خانواده هاي پر 
جمعيتي كه با پدر و مادر سالمند خود به بوستان نهج البالغه 
آمده اند و خوشحال از اينكه مي توانند بدون سختي مسير دو 
پارك را طي كنند، اما به دليل پولي بودن اين پل از تردد از 

آن پشيمان مي شوند. 
قرار بود تهران شهري انسان محور شود كه در آن عابران پياده 
در اولويت باشند، اما عبور از پل صدر با آن هزينه و اعتبار براي 
خودروها رايگان تمام مي شود، ولي عابران پياده براي عبور از 

يك پل در پارك بايد 10 هزار تومان بپردازند!

 ابوطالب نادري| مهر


