
در ش�رايطي كه بيم�اري كرونا به م�رز مهار 
نزديك شده بود و تعداد فوتي هاي اين ويروس 
با روندي كاهشي حتي به 34 نفر رسيده بود، 
به جاي آنكه اقتصاد به كمك س�امت بيايد، 
سامت خواست تا به كمك اقتصاد برود و روند 
شتابزده بازگشايي ها موجب شد تا آنچه نظام 
سامت و چند ماه زحمت طاقت فرساي كادر 
درمان در حوزه مهار و كنترل كرونا به دست 
آورده بودند، پنبه شود. حاال طبق آخرين آمار 
وزارت بهداشت هر 33 ثانيه يك نفر در كشور 
به كرونا مبتا مي شود و هر 13 دقيقه هم يك 
نفر به دليل بيماري كرونا جانش را از دس�ت 
مي دهد. اين در حالي است كه ايران توانسته 
بود در زم�ره موفق ترين كش�ورها در حوزه 
كنترل و درمان ويروس تاجدار شناخته شود 
و عملكرد ساختار بهداش�ت و درمان كشور 
بارها از سوي س�ازمان جهاني بهداشت مورد 
تقدير ق�رار گرفته بود،اما وقت�ي پاي اقتصاد 
به ميان آمد و دغدغه هاي اقتصادي بهانه اي 
براي بازگشايي هاي بي برنامه شد، با عقبگرد 
در ح�وزه مه�ار و كنت�رل وي�روس تاجدار 
مواجه ش�ديم. روز گذشته هم با اضافه شدن 
125نفر به آم�ار فوتي هاي ناش�ي از ويروس 
كرونا مجموع جانباخت�گان اين بيماري به 1۰ 
هزار و 3۶4 نفر رس�يد. عاوه ب�ر اين 2 هزار 
و 45۶ بيم�ار جديد مبت�ا به كووي�د1۹ در 
كش�ور شناس�ايي ش�د كه يك هزار و 13۹ 
مورد بستري ش�دند. روند افزايشي بيماران 
و فوتي ه�اي ناش�ي از كرونا در حال�ي اتفاق 
مي افتد كه كادر درمان كشور پس از پنج ماه 
تاش بي وقفه براي مديريت و مهار كرونا اين 
روزها بيش از هميشه خس�ته و فرسوده اند. 
تجربه جهاني نش��ان مي دهد صرف هزينه براي 
سالمت جامعه در عمل نه فقط آسيبي به اقتصاد 
نمي زند، بلكه به نوعي سرمايه گذاري محسوب 
است. در همه گيري كرونا هم كشوري همچون 
تايوان با وجود مج��اورت جغرافيايي با چين به 
دليل اختصاص منابع و واكنش سريع و مناسب 
در برابر كوويد 19 توانست موفق ترين كشور در 
مواجهه با اين بيماري باشد. در ايران هم با تالش 
نظام بهداشت و درمان كشورمان كرونا مي رفت 
تا مهار شود و آمار ابتال و فوتي ها كاهشي جدي 
را تجربه مي كرد، اما بازگش��ايي هاي شتابزده با 
توجيه اقتصاد و معيشت مردم، موجب شد تا روند 
مهار كرونا نه فقط متوقف كه معكوس شود. حاال 
كشور دوباره با بحران كرونا به شكلي جدي تر از 
قبل درگير شده است، به طوري كه آمار فوتي ها به 
روزهاي اوج كرونا بازگشته و از بين موارد جديد 
ابتال چيزي حدود نيمي از موارد نيازمند بستري 
هستند؛ اتفاقي كه در صورت ادامه بي توجهي و 
رها ش��دگي مي تواند ضربات جبران ناپذيري به 
اقتصاد كش��ور وارد كند. در حالي كه اگر ما هم 
روي مهار كرونا متمركز مي شديم و نظام سالمت 
در راستاي صدور مجوز براي بازگشايي ها تحت 
فش��ار قرار نمي گرفت، امروز با عقبگرد در حوزه 

مهار ويروس تاجدار مواجه نبوديم. 

 افزاي�ش مش�كات اقتص�ادي در پ�ي 
گسترش شيوع كرونا 

رهبر معظم انقالب هم در س��خنان روز گذشته 
خ��ود در ارتباط تصويري با همايش سراس��ري 
قوه قضائي��ه، با تأكي��د بر اينك��ه بي توجهي در 
مراقبت هاي كرونا موجب خستگي كادر درماني و 
افزايش مشكالت اقتصادي مي شود، فرمودند:» در 
اثر ف��داكاري دس��تگاه ها و كادره��اي درماني 
و بهداش��تي و همچنين مجاه��دت داوطلبانه 
گروه هاي مردمي و همكاري عموم مردم، ايران 
به عنوان يك كشور موفق در دنيا معرفي شد، اما 
اين مربوط به ابتداي كار بود و اكنون متأس��فانه 
آن حركت و مجاهدت از جان��ب بعضي مردم و 

مسئوالن سست شده است.«
رهبر انقالب فرمودند:  اينكه گفته مي شود بايد 
كاري كرد كه مشكالت اقتصادي از ناحيه كرونا 
به وجود نيايد، حرف درستي است، اما در صورت 
بي توجهي و شيوع گس��ترده بيماري، مشكالت 

اقتصادي هم بيشتر خواهد شد. 
 هر 33 ثانيه يك ابتا

حاال هم به نظر مي رس��د روند ش��يوع بيماري 
به س��مت لجام گس��يختگي حرك��ت مي كند. 
طبق گزارش هاي وزارت بهداش��ت، استان هاي 
خوزستان، كرمانش��اه، كردس��تان، هرمزگان، 
آذربايجان غربي و خراس��ان رضوي بيش��ترين 

موارد ابتال و بستري به كوويد 19 را داشته و در 
وضعيت قرمز قرار دارند. استان هاي آذربايجان 
شرقي، سيستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و 

گلستان در وضعيت هشدار قرار دارند. 
ب��ه گفت��ه اي��رج حريرچي، مع��اون كل وزارت 
بهداش��ت در حال حاضر هر 33 ثانيه در كشور 
يك نفر به كرونا مبتال مي ش��ود و هر 13 دقيقه 
يك نفر هم به دلي��ل كرونا ف��وت مي كند؛ اين 

موضوع زنگ خطري اس��ت كه بايد تالش كنيم 
فاصله گذاري را بيشتر رعايت كنيم. 

 آلودگي 4۰۶ نفر توسط هر يك مبتا 
بنابر اعالم مركز كنترل بيماري هاي اياالت متحده 
به ازاي هر نفر بيمار تش��خيص داده شده كرونا 
10نفر مبتالي ديگر در سطح جامعه وجود دارد 

كه تشخيص داده نمي شوند. 
به گفت��ه مع��اون كل وزارت بهداش��ت در اين 
مقطع حس��اس زماني از لحاظ ابت��ال به كرونا با 
رعايت دستورالعمل هاي ساده و بهداشتي مانند 
استفاده همگاني از ماس��ك در خارج از منزل و 
شست وشوي مرتب دست و ترويج اين اقدامات، 
جوانان مي توانند نقش بسيار مهمي در كاهش 
شيوع بيماري ايفا كنند؛ چراكه در افراد زير ۵0 
سال و خصوصاً در افراد جوان و با سن كم احتمال 
ابتال به بيماري بدون عالمت و كم عالمت بسيار 
زياد است. جوانان مبتال ناخواس��ته و نادانسته 
اطرافيان خود را به بيم��اري مبتال مي كنند كه 
گاهي منجر به مرگ و مير و بستري طوالني مدت 
اين افراد مي ش��ود.  وي تأكي��د كرد:» فراموش 
نكنيم هر نفر مبتال بدون فاصله گذاري اجتماعي 
۴0۶ نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به 

كرونا مبتال مي كند.«
معاون كل وزارت بهداش��ت با اع��الم خبر آغاز 
پوي��ش »اس��تفاده همگاني از ماس��ك« تأكيد 
مي كند:» رعاي��ت فاصل��ه فيزيكي ي��ك متري 
۸۵درصد  و استفاده از ماسك ۸0 درصد و پوشش 
محافظ چش��مي ۷۸ درصد انتق��ال ويروس را 
كاهش مي دهد كه ارقام بسيار مهم و قابل تأثيري 

هستند.«
حريرچي در رابطه با ايمني اف��رادي كه قباًل به 
كرونا مبتال ش��دند نيز اينگونه توضيح مي دهد: 
» افرادي كه قباًل به كرونا مبتال شدند و افرادي كه 
آنتي بادي آنها مثبت شده و تصور مي كنند ايمن 
هستند بايد فاصله گذاري را رعايت كنند و هنوز 
نمي توان اعالم كرد اين افراد در برابر كرونا ايمن 
هستند. از سوي ديگر رسيدن تعداد مبتاليان در 
جهان به حدود ۵ ميلي��ون نفر و مرگ و مير نيم 

ميليون نفري زنگ خطر جدي است.«
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رهبر معظم انقاب: در صورت بي توجهي و شيوع گسترده بيماري، مشكات اقتصادي هم بيشتر خواهد شد
هر 33 ثانيه يك نفر در كشور به كرونا مبتا مي شود و هر 13 دقيقه هم يك نفر مي ميرد

اوقاف۲۵۰هزاربستهمعيشتي
برايخانوادههاينيازمندارسالميکند

مدير كل بقاع متبركه و اماكن مذهبي س�ازمان اوقاف گفت: 25۰ 
هزار خانواده نيازمند و آسيب ديده در اين ايام توسط سازمان اوقاف 
شناسايي ش�ده اند كه مرحله چهارم ارس�ال بسته هاي معيشتي 
براي اين خانواده ها آغاز شده و در دهه كرامت در حال انجام است. 
مدير كل بقاع متبركه و اماكن مذهبي سازمان اوقاف با تشكر از خيرين 
به دليل توسعه فضاهاي بقاع متبركه در كشور تصريح كرد: بسياري از 
بقاع متبركه بودند كه بناي جزئي داشتند و امامزاده در يك اتاق كوچك 
واقع شده بود كه با همت خيرين بناي اين بقاع متبركه گسترش يافت. 
حجت االسالم محمد نوروزپور در خصوص فعاليت امامزادگان در ايام شيوع 
ويروس كرونا گفت: ب��ا فراگيري ويروس كرونا، در امام��زادگان با توجه به 
تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا بسته شد، اما اين به اين معنا نبود كه خدمات 
بقاع متبركه تعطيل ش��ود، بلكه خدمات اجتماع��ي در اين اماكن مقدس 
ادامه داشت.  وي با اشاره به فعاليت ۲1۷ بقعه متبركه براي توليد ماسك و 
لباس گان افزود: توليد 10 ميليون ماسك و ۴۷ هزار دست لباس گان براي 
بيمارس��تان ها، حاصل زحمات خدمتگزاران در بقاع متبركه بوده اس��ت.  
نوروزپور با اشاره به فعاليت مراكز افق امامزادگان در اين ايام تصريح كرد: ۲۵0 
هزار خانواده آسيب ديده در اين ايام شناسايي شدند كه تاكنون در سه مرحله 
براي آنها بسته هاي معيشتي ارسال شده است؛ مرحله چهارم ارسال بسته هاي 
معيشتي نيز آغاز شده و در دهه كرامت در حال انجام است.  وي با بيان اينكه 
بسياري از همايش هاي مربوط به دهه كرامت بدون حضور مردم ادامه دارد، 
يادآور شد: زيارت امامزادگان و بقاع متبركه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي فقط در صحن ها برقرار است. 
در همين زمينه، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خيريه نيز 
ضمن اعالم برنامه هاي اين سازمان در ايام دهه كرامت گفت: شيوع كرونا 
باعث ش��د تا فضاي مجازي را در برنامه هاي امس��ال در دهه كرامت مورد 
توجه قرار دهيم؛ در همين راس��تا حضور و توليد محتوا در فضاي مجازي 
در قالب »كمپين # امامزادگان سرزمين من« را مورد تأكيد قرار داده ايم.  
غالمرضا عادل با بيان اينكه كاروان هاي شادي با عنوان »شميم كرامت« در 
سالروز والدت امام رضا )ع( به مناطق مختلف كشور اعزام مي شوند، تصريح 
كرد: اجراي برنامه هاي مختلف در امامزادگان و بقاع  متبركه بدون حضور 
جمعيت برگزار مي ش��ود، اما انعكاس اين برنامه ها از شبكه هاي استاني، 
سراسري و پخش از مأذنه ها و نمايشگرهاي صحن هاي بقاع متبركه از ديگر 

برنامه هاي سازمان اوقاف در ايام دهه كرامت است. 

حسين سروقامت

خسارت14هزارميلياردي
13دستگاهدولتيبهمحيطزيست
گزارش ديوان محاسبات از تخريب هاي عجيب
 14 هزار و 1۶۹ ميليارد توماني نهادهاي دولتي 

به محيط زيست كشور خبرمي دهد
گزارش جديد تفري�غ بودجه ديوان محاس�بات، زواي�اي جالبي 
از خس�ارت هاي نهاده�اي دولت�ي ب�ه محيط زيس�ت را افش�ا 
كرده اس�ت. بر اس�اس اين گزارش 13 وزارتخانه و سازمان دولتي 
در مجموع 14 هزار و 1۶۹ ميليارد تومان خسارت به منابع طبيعي 
وارد كرده ان�د و حاضر به تس�ويه اين خس�ارت ها هم نيس�تند. 
 در قانون بودجه امس��ال در بخ��ش جريمه ها س��ه رديف، مخصوص 
كسب درآمد از خس��ارت هاي زيس��ت محيطي پيش بيني شده است. 
اين خس��ارت ها در مجم��وع ۲۲0 ميليارد تومان درنظر گرفته ش��ده 
كه ۷0 برابر كمتر از جمع خس��ارت هاي محاسبه ش��ده توسط ديوان 
محاسبات است! يعني اگر بدهكاري 1۴ هزار ميلياردي نهادهاي دولتي 
به محيط زيست حتي در طول 10 سال توس��ط خود دولتي ها تسويه 
شود مي توان ساالنه هفت برابر اكنون خرج حفاظت، احيا و توسعه منابع 
طبيعي كرد.  به عبارت ديگر، يعني اگر نهادهاي دولتي سالي 1۴00 
ميليارد تومان)10 درصد( از خسارت شان را هم قسطي تسويه كنند؛ 
مي شود هفت برابر بودجه فعلي احيا و حفاظت از محيط زيست از طريق 

خسارت هايي كه در بودجه در نظر گرفته شده است. 
 اقدامي براي تسويه صورت نگرفته

ديوان محاسبات كش��ور يكي از نهادهاي وابس��ته به مجلس شوراي 
اسالمي است كه وظيفه نظارت بر همه فرايندهاي مالي كشور را بر عهده 
دارد و به عنوان بازوي نظارتي مجلس عمل مي كند. ديوان محاسبات 
ساالنه با بررسي حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه هاي دولتي گزارش 
تفريغ بودجه را تهيه مي كند. تفريغ بودجه هم ميزان هزينه و عملكرد 
نهادهاي مختلف را با توجه به بودجه شان مشخص مي كند و اگر تخلفي 

كرده باشند، برمال مي كند. 
در گزارش ديوان محاسبات گفته شده كه براس��اس گزارش سازمان 
جنگل ها تاكنون حدود 1۴ ه��زار و 1۶9 ميليارد تومان خس��ارت به 
عرصه منابع طبيعي وارد شده كه وصول نشده است و مي بايست پس 
از وصول مطابق قانون ص��رف حفاظت، احيا و توس��عه منابع طبيعي 
شود. در اين گزارش تأكيد ش��ده » ليكن تاكنون اقدام مؤثري توسط 
دس��تگاه هاي اجرايي در اين زمينه انجام نگرفته است. توضيح اينكه 
بيش��ترين خس��ارت وارده مربوط به اجراي طرح هاي عمراني توسط 
وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرس��ازي و نفت جمعاً به مبلغ 13 هزار و 

۷۵1 ميليارد تومان بوده است.«
 منابع درآمدي از جريمه ها

در قانون بودجه امس��ال در بخ��ش جريمه ها س��ه رديف مخصوص 
خس��ارت هاي زيس��ت محيطي پيش بيني شده اس��ت. يكي با عنوان 
»خس��ارات ناش��ي از اجراي طرح ه��اي عمراني و معدن��ي در عرصه 
منابع زراعي و باغ ها« به مبلغ 1۲0 ميليارد توم��ان، ديگري با عنوان 
»جريمه ها و خسارت ناشي از اجراي اصالح قانون حفظ كاربري اراضي 
زراعي و باغ ها« به مبلغ 90 ميليارد تومان و در نهايت رديفي به عنوان 
»جريمه ها و خسارت هاي زيست محيطي« به مبلغ 10 ميليارد تومان. 
جمع اين س��ه رديف با هم به ۲۲0 ميليارد تومان مي رس��د كه تقريباً 
۷0 برابر كمتر از جمع خس��ارت هاي محاسبه  ش��ده توس��ط سازمان 

جنگل ها است. 
 وزارت نيروي صدرنشين

ديوان محاسبات كشور در جدولي فهرست ش��ده، اين خسارت ها را از 
طرف 11 وزارتخانه و دو سازمان دولتي اعالم كرده است. اين نهادهاي 
دولتي يكي شان ۷ هزار ميليارد تومان و كمترين شان هم 10 ميليون 
تومان به منابع طبيعي خسارت وارد كرده اند.  در صدر اين جدول وزارت 
نيرو جا خوش كرده كه احتماالً به دنب��ال پروژه هاي عمراني خطوط 
انتقال آب و برق حدود ۶۸۵0 ميليارد تومان خسارت زيست محيطي 
به بار آورده است.  در سكوي دوم اين جدول وزارت راه و شهرسازي قرار 
دارد كه با ۶ هزار ميليارد تومان در مق��ام دوم قرار دارد. احتماالً انجام 
پروژه هاي راه س��ازي و عمليات عمراني احداث خطوط راه آهن باعث 

دليل باال بودن حجم اين خسارت ها است. 
 خسارت محيط زيست به محيط زيست !

مدال برنز تخلفات زيست محيطي هم بر گردن وزارت نفت است كه با 
حدود 900 ميليارد تومان در سكوي سوم قرار گرفته است. وزارت جهاد 
كشاورزي با حدود 300 ميليارد تومان و وزارت ارتباطات هم با حدود 

9۴ ميليارد تومان در جايگاه هاي چهارم و پنجم قرار گرفته اند. 
نكته جالب توج��ه درباره اين جدول اعالم ش��ده ديوان محاس��بات؛ 
مزين شدن نام سازمان محيط زيس��ت و سازمان هواشناسي به عنوان 

خسارت زنندگان به منابع طبيعي كشور است!
س��ازمان محيط زيس��ت به مي��زان ۲00 ميلي��ون تومان و س��ازمان 
هواشناس��ي هم به ميزان 100 ميليون تومان به محيط زيست آسيب 

زده اند و هنوز جريمه شان را تسويه نكرده اند!
 آسيب رساني با چراغ خاموش

يكي از مشكالتي كه اكنون گريبان گير بسياري از كالنشهرهاي كشور 
شده و دردس��رهايي را پيش روي مديران ش��هري ايجاد كرده وجود 
پسماندها و نخاله هاست. تخليه و دفن غير اصولي نخاله ها و پسماندها 
كه از ديد جامعه به دور اس��ت، از عوامل نابودي محيط زيست و منابع 
طبيعي كشور محسوب مي ش��ود؛ رخدادي كه بدون شك بسياري از 
نهادهاي دولتي در ايجاد آن دست دارند و از اين جنبه به محيط زيست 

آسيب مي رسانند. 
برخالف تصور عموم، پس��ماندهاي حاصل از س��اخت و ساز، تخريب 
اماكن، س��اختمان هاي فرس��وده، گودبرداري، خاك برداري، تعمير و 
نوسازي، آسفالت معابر و حفاري هاي مربوط به تأسيسات شهري هم 
كه از سوي دستگاه هاي دولتي غير عمراني )مثل هواشناسي( به وفور 

صورت مي گيرد از آسيب هاي وارده به منابع طبيعي كشور است. 
 تخلفات تعجب آور

گويا ح��وادث زيس��ت محيطي جزء الينف��ك فعاليت ه��اي عمراني، 
جاده س��ازي، معدن كاوي و انتق��ال خطوط آب و ب��رق و نفت و گاز و 
مخابرات و حتي فعاليت هاي عمراني در حوزه كشاورزي است. به همين 
دليل در قانون پيش بيني شده كه خسارات وارده محاسبه و به خزانه 

واريز و خرج حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي شود. 
در همين جدول اعالم شده، وزارت دفاع با خسارت 1۲ ميليارد توماني، 
وزارت كشور با خسارت ۶ ميليارد توماني، ميراث فرهنگي با خسارت 3 
ميليارد توماني و وزارت ورزش و جوانان با خسارت يك ميليارد توماني 
و آموزش وپرورش هم با خسارت 1ميليارد توماني قرار گرفته اند كه بايد 
از اينها پرسيد اصاًل به چه دليلي وارد حيطه منابع طبيعي شده  و براي 

چه ضرورتي اقدام به ساخت وساز كرده اند؟!

رفتار مسئوالنه گاه در گرو قانون است و گاه در گرو نهاد بشر؛
اگر در گرو قانون باش�د، آدم قانونمند به مح�ض ديدن چراغ 
قرمز توقف كرده، ممكن نيست از آن عبور كند، اما اگر روزي از 
اين بند و بست هاي قانوني خبري نباشد، همين انساِن منضبط 

چنان از قانون عبور مي كندكه نگو و نپرس!
اما اگر رفتار مس�ئوالنه در گرو نهاد بشر باش�د؛ يعني انسان 
به كاري كه مي كند، عميقًا باور داش�ته باشد، ديگر چه تفاوت 

مي كند كسي وي را كنترل كند يا نه!
تكليف انساِن مسئول عقيده مند روشن است؛

او همواره كاري را مي كند كه بايد بكند!

۵6

محسن هاشمي گفت: دستگاه هاي حفار مدرني 
كه براي كندن تونل هاي مترو و س�اخت سازه 
تونل به كشور وارد شده بود، االن سه سال است 
كه بيكار افتاده و در اين س�ه س�ال حتي يك 
كيلومتر مترو هم در تهران ساخته نشده است. 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران گفت: 
در قانون مت��رو كه مصوب مجلس اس��ت، دولت 
موظف شده است كه كل هزينه هاي توسعه مترو 
و حتي بهره ب��رداري را بپردازد، اما پ��س از آن در 
قان��ون حمايت از قطار ش��هري، به دول��ت اجازه 
داده ش��د، نيمي از هزينه هاي بلي��ت مترو و نصف 
يارانه بليت اتوبوس را پرداخت كند كه عماًل بخش 
مربوط به ياران��ه بليت مترو و اتوب��وس پرداخت 
نشده اس��ت؛يعني از حدود ۵00 ميلي��ارد تومان 
سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط 9 ميليارد 
تومان يعني كمتر از ۲ درصد پرداخت شده و درباره 
اتوبوس هم به همين شكل اس��ت؛ البته اين فقط 
مسئله تهران نيست و درباره همه كالنشهر ها اين 

اتفاق افتاده است. 
وي گفت: در حوزه مترو، رقم تعيين شده به عنوان 
يارانه هر سفر شهروندان با مترو كه از طرف سازمان 
بهينه سازي حمل ونقل سوخت در وزارت نفت براي 
توسعه مترو بايد پرداخت شود، معادل 10 سنت 
است كه اگر تعداد سفر انجام شده با مترو تاكنون را 
حدود 10 ميليارد سفر فرض كنيم، اين عدد به بالغ 
بر يك ميليارد دالر مي رسد كه معادل ريالي آن با 

نرخ نيمايي حدود 1۵ هزار ميليارد تومان است. 
 وي افزود: اتفاق عجيبي كه االن افتاده، اين است 
كه به جاي تقويت حمل ونق��ل عمومي در كرونا، 
وزارت نفت عماًل هم��ان يارانه ناچيز س��ال هاي 
قبل را هم پرداخت نمي كند. چون ازدحام مسافر 
كم شده اس��ت، وزارت نف��ت عملك��رد مترو در 
سه ماهه نخست س��ال 139۶ را كه 3۶0 ميليون 
س��فر بوده، مبنا قرار داده و اگر مسافر بيش از آن 

باشد، يارانه پرداخت 
عم��اًل  و  مي كن��د 
مي گويد ك��ه چون 
االن مت��رو خلوت تر 
شده است، ديگر يارانه 
نمي دهم؛ يعني بايد 
مترو در اين ش��رايط 
كرونا، از مسافر لبريز 

شود و مردم به بيماري مبتال شوند كه يارانه به آن 
پرداخت شود!

 هاشمي افزود: دستگاه هاي حفار مدرني كه براي 
كندن تونل هاي مترو و ساخت سازه تونل در دوره 
گذشته از سوي خودم تأمين و به كشور وارد شده 
بود، االن سه سال اس��ت كه بيكار افتاده و در اين 
سه سال حتي يك كيلومتر مترو در تهران ساخته 
نشده اس��ت؛ در  حالي كه اصوالً ساخت تونل مترو 
بس��يار كم هزينه است و مش��كل مالي يا اجرايي 
ندارد و مي توان اعتبار آن را از طريق بودجه غيرنقد 

تأمين كرد. 
وي در گفت و گو با روزنامه شرق ياد آور شد: اگر اين 
دستگاه ها در سه سال گذشته فعاليت مي كردند، 
االن سه خط جديد مترو داشتيم يا در حوزه تكميل 
و راه اندازي ايس��تگاه ها هم با وج��ود آنكه هزينه 
سنگيني نداش��ت و قرار بود ماهانه يك ايستگاه 
مترو افتتاح شود، متوس��ط هر سه ماه يك بار هم 
شاهد افتتاح ايستگاه مترو نيس��تيم. باالخره اگر 
مديران جسارت، شجاعت و ريسك پذيري داشته 
باش��ند، پروژه را كلنگ مي زنند و شروع مي كنند 
و با سماجت بودجه آن را از ش��هرداري و دولت يا 

سيستم بانكي تأمين مي كنند. 
 هاشمي افزود: برخي از اعضاي شورا و كارشناسان 
نيز همين نظر را دارند كه از فرصت حضور شهردار 
تهران در هيئت دولت در اين دوره استفاده مناسبي 

نشده و در واقع برنامه اي براي آن نداشته ايم. 

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

رئيس شوراي شهر تهران:

يككيلومترمتروهمنساختيم!

  از شهر
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