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چهرههایسرشناسازدنیامیروندجانماییخوبیبرایبهرهگیریازنامآنهادرسطحشهرصورت
بگیردوقطعاآیتاهللهاشمیرفسنجانینیزازاینقاعدهمستثنینیستند.هنوزدراینخصوص
برنامهریزینشدهولیقطعاموضوعنامگذارییکیازمکانهاومعابرمعتبرتهران
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هشدار

سنتیبودن دلیل بر
سالمتوبهداشتنیست

یک مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آرایشــی و
بهداشــتی توصیههایی دربــاره فرآوردههای
ســنتی ارائه کرد .به گزارش تســنیم ،زهرا
مجدی با اشاره به اینکه در صورت تمایل به
مصرف لبنیات سنتی از نوع مطمئن و دارای
مجوز بهداشتی استفاده شود ،زیرا سنتی بودن
هر فرآورده دلیل بر سالمت و بهداشتی بودن
آن نیســت ،گفت :امروزه با توجه به گرایش
و اشــتیاق مردم به مصرف لبنیات ســنتی،
ایمنی و ســامت این دسته از محصوالت از
دغدغههای دستاندرکاران بهداشتی کشور
است .وی با اشاره به طرح ارزیابی محصوالت
لبنی سنتیروی ســه فرآورده ماست ،پنیر
و دوغ توســط معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشــکی فسا اظهار داشــت :متأسفانه
نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که اکثر
این فرآوردهها از بهداشــت و ایمنی چندانی
برخوردار نیستند .تمام شــهروندانباید در
هنگام خرید انواع لبنیات به شــماره پروانه
بهداشتی ســاخت ،نام و آدرس تولید کننده
و تاریخ تولیــد مصرف فرآورده توجه کنند و
از خرید فرآوردههایی که فاقد پروانه بهداشتی
است اجتناب کنند.

تازهها

دارویی که سلولهای
سرطانی را ذوب میکند

به تازگی دارویی برای اســتفاده بیماران مبتال
به ســرطان لوسمی مزمن تایید شده است که
به گفته کارشناسان سالمت «تحولی مهم در
راه مبارزه بشــر با غدد سرطانی» خوانده شده.
این دارو میتواند ســلولها را از چنگ سرطان
نجات دهد .ونهتوکالکس ( )Venetoclaxکه
با نــام تجــاری Venetoclaxدر بازار فروخته
خواهد شد ،پس از انجام آزمایشهای گوناگون
اکنون از ســوی فرآوردههای درمانی استرالیا
( )TGAبرای استفاده بیماران مبتال به شکل
پیشرفته لوسمی لنفوسیتیک مزمن مورد تایید
قرار گرفته است .به گزارش سالمت آنالین به
نقل از شینهوا ،تجویز این دارو به بیمارانی که
قادر به تحمل راههای درمانی دیگر نیستند یا
از روشهای دیگر درمانی پاســخی مناســب
نگرفتهانــد نیــز اوت ســال  ۲۰۱۶در آمریکا
تصویب شــدVenetoclax .با مسدود کردن
فعالیت پروتئین موسوم به ،2-BCLسلولهای
سرطانی را از چنگ سرطان نجات میدهد و بر
اساس تحقیقاتی تولید و عرضه شده که بیش از
 ۳۰سال به طول انجامیده است .داگ هیلتون،
مدیر موسسه تحقیقات پزشکی والتر و الیزاهال
درباره این دارو گفتVenetoclax« :مثل یک
تیر مرگبار اســت که مستقیماً به سمت قلب
 2-BCLشلیک شده باشد».

نگاه مخاطب

هزارگونه
بیمه درمانی
علی اکبر فرقانی

بيمههاي تأمين اجتماعي ،خدمات درماني،
آتيــه ،دانا و غيره ،ســازمان تأمين اجتماعي
و خدمــات درماني بيمههايي هســتند كه از
ســالهاي متمادي براي كارگران و كارمندان
تعيين و معرفي شــدهاند ،امــا به دليل اينكه
بيمهشدگان براي درمان و انجام آزمايشها و
عملهاي جراحــي در نوبتهاي طوالني قرار
ميگيرند ،در كنار آنها بيمههاي ديگري قد علم
كردند و قصد خوشخدمتي به بيماران را دارند
البته افراد هنگامی که ميخواهند از خدمات
درماني بيمهها استفاده كنند ،بايد مبالغي را كه
از سوي آنها تعيين و ابالغ شده ،پرداخت كنند.
متوجه نشــديم هدف از افزايش شمار مراكز
بيمهگر و ارائه خدمات آنها در مقايسه با يكديگر
چگونه است و هدف از راهاندازي اين همه بيمه
چيست ،آيا واقعاً خدماترساني به بيمه شدگان
و مردم است يا اينكه منبع درآمدي براي آنان
است و آيا بهتر نيست به جاي اين همه دفتر و
دستك و بيمههاي متفاوت ،فقط يك نوع بيمه
داشته باشيم تا مردم در انتخاب ،گمراه نشوند؟
هر ماه بابت بيمه ،مبلغ قابل توجهي از حقوق
مردم كســر ميشــود ،بنابراین ضرورت دارد
خدمات رايگان مناسب و با سرعت به بيماران
انجام شــود .در ميان بيمههاي فراوان ،بيمه
طاليي براي فرهنگيان هم مدتهاست راهاندازي
شــده كه برخيها راضي و عدهاي هم از اين
طــرح ناراضياند و ميگويند پولهايشــان با
تأخير پرداخت ميشود .به هرحال انواع و اقسام
بيمهها يكي پس از ديگري راهاندازي شدهاند و
احتماالً در آينده هم بیشتر خواهد شد .مهم
نفس كار اســت و خدماترساني مطلوب به
بيماران و بيمهشدگان ،از اينها كه بگذريم مگر
افراد حقوقبگير چقدر درآمد دارند كه بتوانند
از پس هزينههاي بيمههاي اين چنيني برآيند.
نپُركن و رنگ به رنگ
بيمههاي متفاوت و دها 
بايد پشتوانه قانوني هم داشته باشند تا مردم
بتوانند به بيمهگران اعتماد بيشتري كنند.

کوچه سالمت

نگرانیازتعطیلی
 40هزار مطب پزشکی

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس
شــورای اســامی با انتقاد از مصوبه ممانعت
از فعالیت پزشــکان بخــش دولتی در بخش
خصوصــی گفت :ایــن مصوبه مغایــر قانون
اساسی اســت و در صورت اجرای این مصوبه
حدود 40هزار مطب پزشکی تعطیل و 16هزار
عضو هیئــت علمی از مراکــز درمانی خارج
میشوند.
محمــد حســین قربانی ،عضو کمیســیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی راجع
به مصوبه مجلس مبنی بر ممانعت از فعالیت
همزمان پزشــکان دولتی در بخش خصوصی
اظهار کرد :معایب این اقدام بســیار بیشتر از
مزایای آن است زیرا هنوز زیرساختهای الزم
برای اجرای این مصوبه فراهم نشده است.
وی افزود :هم اکنون بسیاری از اعضای هیئت
علمــی و پزشــکان تمام وقت مــا در بخش
خصوصی فعالیت میکنند و حتی بسیاری از
آنان مطب دارند که براســاس این قانون باید
مطبهای خود را تعطیل کنند ،بنابراین آنها
ترجیح میدهند فعالیــت در مراکز دولتی را
کنار بگذارند و به ادامه فعالیت خود در مطب
و بخش خصوصی بپردازند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شــورای اسالمی ادامه داد :در صورت تائید این
مصوبه از سوی شورای نگهبان احتمال خروج
حدود 16هزار نفــر از اعضاي هیئت علمی از
مراکز بهداشتی و درمانی و علمی کشور وجود
دارد؛ همچنین اگر همه این فشــارها را اعمال
کنیم بیش از 40هزار مطب پزشــکی تعطیل
خواهد شد در حالی که مردم به دریافت خدمات
و درمان در بخش خصوصی نیز نیاز دارند.
وی افزود :ما باید بتوانیم زیرساختهای الزم
برای اجرای این مصوبه را فراهم کنیم به طوری
که بیمارستانهای ما به اندازه کافی فضای کار
بــرای اعضای هیئت علمــی و متخصصان را
داشته باشد ،منابع الزم و کافی را برای پزشکان
در نظر گرفته باشیم تا بتوانیم آنان را از فعالیت
در بخش خصوصی منصرف کنیم .این مصوبه
در حالی است که هنوز بسیاری از پزشکان ما
در مراکز درمانی دولتی حدود  8ماه از مطالبات
خــود را دریافت نکردهاند و رغبتی برای ادامه
فعالیــت در بخش دولتی دارنــد ،همچنین
تحصن داروسازان برای دریافت مطالباتشان،
سیستم پخش دارو به بیمارستانهای دولتی
و بدهی ســازمان بیمه سالمت نشان میدهد
که منابع مالی برای پرداخت به موقع مطالبات
پزشــکان در نظر گرفته نشده است .این عضو
کمیسیون مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
این مصوبه منطبق بر واقعیت نیست و نوعی
تبعیض محسوب میشود .زیرا ما حق نداریم
برای فعالیت پزشکان و نخبگان کشور تعیین
تکلیف و تعیین محــل کنیم .همان طور که
برای جامعه مهندسان ،وزارت علوم و اساتید
حوزه نتوانستیم تعیین تکلیف کنیم .اجرای
این مصوبه باعــث محدود کردن فعالیتهای
جامعه نخبه و پزشکان کشور است و براسا س
بند 9قانون اساسی تبعیض در امور مردم است.

میز خبر

مغز افراد دو زبانه بسیار قویتر است
بررســی جدید محققان علوم پزشکی نشان
میدهد افراد دو زبانه ،در حفظ قدرت مغزی
از دیگران موفقترند و زوال حافظه کمتر در
آنان دیده میشود .به گزارش خبرگزاری صدا
و ســیما ،مغز افرادی که به دو زبان مسلط
هستند از طریق شبکهها و مدارهای متفاوت
عمل می کند یا به عبارتی ،شاهراههای مغزی
آنــان اطالعات را از طــرق مختلف منتقل
میکند .دکتر آنا اینس آنسالدو و همکارانش
در دانشگاه مونترال ،برای بررسی این موضوع،
کارکرد ارتباطی مغز را در افراد ســالخورده
تک زبانه و دو زبانه مقایسه کردند.این گروه
از محققان ،سالها تغییر در مغز افراد دو زبانه
را بررسی کردند .دانشمندان میگویند دوزبانه
بودن ،مغز را بسیار موثرتر و در حفظ منابعش،
بسیاراقتصادیترمیکند.

خداحافظی عجیب پس از مرگ

دوستان یک مرد عاشق موتورسیکلت پس
از مرگش با او خداحافظی جالبی داشتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،یک مرد
عاشقموتورسیکلتبعدازمرگشباخداحافظی
جالبی روبرو شد که دوستانش برای او ترتیب
دادهبودند.دوستاناینمردعاشقموتورسیکلت
که چندین موتور برای خود خریده بود و آنها
رادرپارکینگخانهخودنگهداریمیکرد،برای
خداحافظی با او یک واگن برای موتور او خریدند
و تابوت دوســت خود را در آن گذاشتند و تا
قبرستانحملکردند.

عرضه تخممرغهای محلی غیربهداشتی

دبیر انجمن تخممرغ شناسنامهدار ایران نسبت به خرید
و مصرف برخی تخممرغهای بســتهبندی عرضه شده
در ســطح شهر هشدار داد .ســید فرزاد طالکش دبیر
انجمن تخم مرغ شناسنامهدار ایران در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ درباره عرضه تخممرغهای بستهبندی
غیربهداشتی و ناسالم در سطح شهر تهران و شهرهای شمالی کشور
گفت :متاسفانه عدهای ،تخممرغهایی که برای مرغ مادر است (امکان
جوجهکشی ندارند) یا در شرایط کامال غیربهداشتی تهیه شدهاند به

اســم تخممرغ محلی به فروش میرسانند که حتی
از لحاظ پوسته کامال غیربهداشتی هستند .این افراد
برای محلی جلوه دادن تخممرغها ،آنها را در داخل کاه
میریزند که اکثرا آلودگیهای قارچی و کپکی دارند
لذا اصال مورد تائید نیستند .وی اعالم کرد :از آنجا که
گســتره مغازههای فروشنده این محصول بسیار زیاد است سازمان
دامپزشکی علیرغم تمام تالشهای خود نتوانسته بازرسیهای قوی
داشته باشد و لذا مجبور به صدور اطالعیه برای آگاهی مردم شدیم.

برخی شرکتهای عرضه تخم مرغ مثل "لبخند طالیی" فعالیتی
کامال زیرزمینی دارند چرا که با وجود پیگیریهای مداوم هرگز به
نام چنین شرکتی برنخورده و نشانی از آنها را نیافتیم .این شرکت،
تخممرغهای معمولی را تحت عنوان تخممرغ ســبز یا ارگانیک در
بستهبندیهای خاص با قیمتهای گزاف به مردم میفروشد که کامال
مصداق تخلف است .عرضه اینگونه تخممرغها فاقد مشخصههای الزم
روی برچســب خود هستند .متاسفانه از طریق مغازهداران تاکنون
نتوانستهایم به آدرس اصلی این مراکز دست پیدا کنیم.

گزارشمیدانیآفتابیزدازساختمانهاینیمهسازرهاشدهدرتهران

خأل قانونی در
رفع مشکالتشهرسازی

این عکسهای یک جرثقیل و ساختمان متروکه است که از عمر آن بیش از 30سال
گذشته و چندین بار هم گفتهایم و نوشتهایم اما هیچ کس به حرفمان گوش نمیکند.
قسمتپاییناینساختمان،مکانتخلیهزبالهوموجبآلودگیمنطقهشدهاست.
عالوه بر این جرثقیل داخل این ساختمان ممکن است به دلیل پوسیدگی
هر لحظه ،بر سر من و سایر همسایگان سقوط کند
آفتاب یزد  -پریساهاشــمی :یک نام ه همراه
چند عکس به ایمیل روزنامه ارســال شد .در این
نامه نوشته شده بود« :این عکسهای یک جرثقیل
و ســاختمان متروکه اســت که از عمر آن بیش
از  30ســال گذشــته و چندین بار هم گفتهایم و
نوشتهایم اما هیچ کس به حرفمان گوش نمیکند.
قسمت پایین این ساختمان ،مکان تخلیه زباله و
موجــب آلودگی منطقه شدهاســت .عالوه بر این
جرثقیل داخل این ساختمان ممکن است به دلیل
پوسیدگی هر لحظه ،بر سر من و سایر همسایگان
ســقوط کند .هر لحظه ممکن است این آهنهای
پوســیده و لرزان ســاختمان زندگی مــا را نابود
سازند .به چه کسی و چگونه باید گفت .چه کسی
مسئولیت قبول میکند .آن قدر مشکل داریم که
ما را درک نمیکننــد .آنقدر آلودگی داریم که به
فکر بهداشت ما نیستند .نه اینکه فکرکنید ما در
یکی از روستاهای کوچک یک شهر دور افتادهایم.
نــه !...ما در قلب تهــران و گرانترین خیابانهای
کشور ساکن هستیم که قیمت هر مترمربع زمین
آن سر به فلک میکشد .از این ساختمانهای رها
شده در گوشه و کنار شهر فراوان است .جدا از آنکه
به بسیاری مجوز ساخت و ساز در شمال شهر ،در
کوچه پس کوچههای تنگ الهيه ،زعفرانیه ،امانیه و ...
را دادهاند ،هیچ کس نمیپرســد مگر میشود در
یک کوچه  6متری ،برج بیست طبقه ساخت و اما
بعدهاج و واج به یکدیگر نگاه میکنیم و میگوییم
چرا شهر ما آلوده است؟»
آدرس سرراســتی دارد .ســاختمان بــزرگ
نیمهساختهای که هنوز ساخته نشده و زندگی در
آن قوت نگرفته تبدیل به متروکهای زجرآور برای
ت (دیوارهای فلزی) دورش
همسایهها شده است .پلی 
هم فرسوده و پیر شدهاند و بیشتر جایش را به فنس
(دیوار طوری فلزی) داده است .حاال این ساختمان
ی خیابان را از
عریض و طویل عریان ایستاده و زیبای 
بین برده است .خانمیکه ساکن این محل است به
خبرنگار ما میگوید« :نگاه کنید چقدر زبال ه اینجا
جمع شده است .چند سال باید تحمل کنیم که این
زبالهها اینجا باشد؟ این هم جرثقیل زنگ زدهاش.
معلوم نیست کی قرار است روی سرمان خراب شود.
باور کنید امنیت نداریــم .با آن که اینجا را خیلی
دوست دارم اما چند وقتی هست که تصمیم گرفتیم
از این محل برویم .متاسفانه اینجا یکی از محلههای
گرانقیمت تهران اســت و نمیتوانیم خانهمان را
بفروشیم .منتظریم تا مشتری پیدا شود و از اینجا
برویم .خیلی از همســایهها به خاطــر وجود این
ساختمان یا از اینجا رفتند یا معترض هستند اما چه
کسی به حرف ما گوش میدهد؟»
او که میرود نگاهم دقیق میشود .این ساختمان
ایمنسازی شــده اما ایمنسازیشان هم شاید با
مشکل روبرو شود .درست است که این ساختمان
با اصول معماری به اینجا رسیده است اما بتونها
و آهنهایی که ســالهای متمادی در معرض نور
مستقیم و رطوبت قرار میگیرند دوامشان کاهش
مییابد .در حقیقت مصالح هم فرســوده میشود.
بدنه جرثقیلی که همســایهها را نگران کرد ه نیز
ایمن ســازی شده اســت اما احتمال دارد بخش
افقی این جرثقیل حدود  30سال است از آسمان
محله را میپاید سقوط کرده و نگرانیها را تبدیل
به واقعه کند .اما این تنها ساختمان نیمهساخته و
رها شده تهران نیست .مردم اکثر محلههای تهران
با این مشکل روبرو هستند.
این جرثقیل سالیان دراز است که بالاستفاده مانده
است در صورتی که اجاره ماهیانه آن میتواند یک
آپارتمان کوچک باشــد برای افراد آبرومند که در
تامین اجاره خانهشان درماندهاند.
دالیل نیمهتمام ماندن ساختمانها

دالیل اقتصادی و کمبود نقدینگی اولین و مهمترین

ماسک ضد کوالک

مشــکالت نیمه تمام ماندن ساختمانهاســت.
بسیاری اســکلت را میزنند و به دلیل معضالت
مالی در همین مرحله باقی میماند.
مشــکالتی که در دریافت پروانــه وجود دارد هم
شــهرداری را مجبور میکند جلوی ساخت و ساز
یک ساختمان را بگیرد .انحراف در ساخت و ساز،
عدم دریافت پروانه و اضافه طبقات از بیشــترین
معضالت شــهرداری با سازندگان ساختمان است
و برخی موارد مسبب توقف کار توسط شهرداری
میگردد.
مســئله بعدی مسائل حقوقی اســت که گریبان
ساختمانهای در حال ساخت را میگیرد و سرعت
ساختش را گرفته و به دلیل زمان زیاد رفع مسائل
حقوقی ،برخی ساختمانها نیمهکاره رها میشوند
و به ثمر نمیرسند.
مصوبه شورای شهر

بهمنماه ســال گذشــته بود که محمد ساالری،
رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی زنگ
خطر را در شورای شهر به صدا درآورد و به وجود
خسارتهای محیط زیســتی ،مخاطرات ایمنی
برای عابرین و ساختمانهای مجاور گودهای رها
شده ،ناشی از عملیاتهای ساختمانی نیمه کاره
و رها شده اشاره کرد .او آسیبهای اجتماعی که
ساختمانهای نیمهســاز برای ساکنین محلهاش
ایجــاد میکنند را هم از قلــم نینداخت .او برای
نمایان شدن نواقص مصوبات قبلی شورای شهر در
مورد نحوه محاســبه هزینه تعلیق بنا بدون لحاظ
میزان خطرپذیری ســازه نیمه همه کاره به این
موارد اشاره میکند.
در الیحه کمیسیون معماری و شهرسازی پیشنهاد
شده شــهرداری تهران از ابتدای سال  ۹۵موظف
شود برای آن دسته از ساختمانهایی که در مهلت
قانونی مندرج در پروانه ساختمانی عملیات خود
را به اتمام نرسانده و ســاختمان را نیمهکاره رها
کردهاند به ازای هر ماه تعویق عوارضی تحت عنوان
«هزینه تعلیق ساختمانسازی» دریافت کنند .در
حقیقت توجه به مرحله ســاختمانی ملک تا دو
سال پس از اتمام مهلت قانونی در پروانه ساختمانی
درج شــده و اخذ میشود .پس از گذشت دو سال
اگر باز هم بنا نیمهتمام باشد به ازای هر سال تأخیر
 ۱۰درصد افزایش به مبالغی معین اضافه میشود.
همچنین معصومه آباد ،رئیس کمیته ایمنی شورا
در همان جلسه شــورا از وجود  ۱۰۲۳ساختمان
نیمه کاره در پایتخت خبــر داد و گفت« :قدمت
عمده این ساختمانها مربوط به سال  ۱۳۵۳است
و اگر ســاخت این ســاختمانها به اتمام رسیده
بود در حال حاضر کلنگی محســوب شده و باید
تخریــب میشــدند!  ۸۰درصد ســاختمانهای
نیمهکارهمربوطبهاداراتدولتیوتعاونیهایمسکن
است .ســازمان رفاه در مورد تاثیر ساختمانهای
نیمه کاره بر مسائل اجتماعی مطالعهای انجام داده
که بر اساس آن  ۳۰درصد آسیبهای اجتماعی در
بستر ساختمانهای نیمه کاره است که عمدتا این
ساختمانها به دلیل بدهی و جریمه نتوانستهاند
کامل شوند.

ساختمان را تمام کند .زندگی ما پر شده از خاک.
چهره کوچهمان هم به همین زشــتی اســت که
میبینید .همیشه پر از خاک است .چندتا خانههای
نیمهساز در این محل وجود دارد .یکی دو تایشان
هم نگهبان ندارد و شده جایگاه معتادان و پر شده
از کولههای پر از زبالههای پالستیکیشان».
هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم

نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر با بیان این که هفته پیش بحث این مصوبه را
داشتیم ،به آفتاب یزد میگوید« :با اجرایی شدن
این مصوبه یکسری از پالکها دچار مشکل شدند
و در مراجعه و پرداخت با رقمهای سنگینی روبهرو
شــدند .منتها باید این رقمها را پرداخت کرده و
پروژه ادامه یابد».
محمدمهــدی تندگویان با اشــاره به این که ما با
پالکهایی درگیر هستیم که نه سازند ه مشخصی
دارد ،نــه مالک مشــخص ،میافزاید« :آنهایی که
کارگاههای فعالــی دارند به شــهرداری مراجعه
میکنند و ســاماندهی میشوند .ولی پالکهایی
که مالک یا ســازنده پول برای ادامه ساخت و ساز
نداشــتهاند ،ملک را رها کردهاند .در این موارد تا
حکم قضایی وجود نداشــته باشــد ،هیچ اقدامی
نمیتوان کرد .در حقیقت نه شــهرداری میتواند
کاری بکنــد نه کس دیگــری .پالکهای زیادی
داریم که در مراحل مختلف ســاز ه اســت که رها
شده و کاری نمیتوانیم بکنیم».
او بــا بیان این کــه اگر قوه قضائیــه حکم دهد،
شهرداری میتواند وارد ملک شود ،تاکید میکند:
«آنطور که به نظر من میرسد کار اجرایی در مورد
ایــن امالک نمیتوان انجــام داد .ما این امالک را
شناســایی کردیم و شــهرداری تنهــا کاری که
میتواند انجام دهد این اســت که هر دو ماه یک
بار ابالغیهای ارسال کند و اگر مالک یا سازنده این
پالکها مراجعه نکنند فقط دیونشان باال میرود
ولی وقتی مراجعه نمیکنند هیچ کاری نمیتوان
انجــام داد .ما با موضوع مالکیت طرف هســتیم
نه شهری».
به گفته وی هیچ وقــت اتفاق نمیافتد که دیون
یک ساختمان به قیمت ملک برسد .قیمت زمین
و ملک رشــد سالیانه و چندین برابر قیمت واقعی
بازار اســت بنابراین هیچ وقت عوارض یا مجموعه
تخلفات یک ملک از قیمت ملک بیشتر نميشود.
اگر به این مرحله هم برسد ،یقینا قوهقضائیه اجازه
مصادره ملک را نمیدهد چون مالک حقوق عامه
مردم را ضایع و در حقیقت تخلفی نکرده است.
نائب رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری

شورای شهر در پاسخ به این گفته که عامه مردم اما
با وجود چنین ساختمانهایی در همسایگیشان
با مشــکالت عدیدهای روبرو میشوند .میگوید:
«از نظر من که با دید شهرسازی نگاه میکنم بله
مشکلســاز است اما از نظر قوهقضائیه یقینا خیر.
زیرا بحث مالکیت در میان اســت .این اختالف در
ماده  ،100کمیســیون ماده  7و موضوعات دیگر
شهرســازی با قوهقضائیه داریــم و مقصر آن هم
قوهقضائیه نیســت زیرا احکام و قوانین ما اینطور
اســت .در کمیسیون ماده  7اگر قوهقضائیه به من
کمک کند  40پرونده دارم که من برایشان حکم
مصــادره دادم ولی قوهقضائیه احــکام ما را تائید
نمیکند ،زیرا با موانع قانونی روبهرو اســت و باید
به ادله خودشان برسند».
وی به این ســوال کــه چرا در مجلــس رایزنی
نمیکنید که احکام به تصویب آنها برســد؟ پاسخ
میدهد« :اگر مجلس وارد شده و احکام ثانویهای را
تصویب کند این مشکل حقوقی حل میشود .من
طبق وظایفم به آقای چمران نام ه میزنم .مواردی
بوده که در کمیسیونها نیاز به اصالح یا تصویب
قوانین فرادســتی داشتیم .آقای چمران این را به
ی
مجلس منتقل و مکاتبه شــده ولی در جمعبند 
کمیتههای مجلس به نتیجهای نرسیدیم .مشکلی
که شورای شــهرها و شهرداریها دارند این است
که قوانین مصوبش کشوری میشود .در حقیقت
نمایندگان شهرستانها ممکن است اجازه تصویب
آنچه مدنظرمان اســت برای تهــران را ندهند .در
شهرستانها خیلی از این قوانین قابل اجرا نیست
بنابراین قانون کلی را مصوب نمیکنند و ضررش
را ما تهرانیها میبینیم .این هم معضلی است که
مبادی ذیربط تصمیمگیرنده کشــوری داریم در
صورتی که مشکالت شهری و استانی است».
به گفته تندگویان ،یکی از بزرگترین معضالت ما
گود خیابان شهید بهشتی روبهروی مصلی تهران
است که چندین بار نام ه زدهام .فکر میکنم ارتفاع
آن بیش از  30متر اســت و متاســفانه هیچ نوع
محافظی ندارد و سالهاست که رها شده .این گود
قبــا ورودی مترو بوده ولی کار به پایان رســیده
و رها شــده است .مشــکل این است که مالکیت
با مصلی اســت و علیرغم این که شــورای شهر و
شــهرداری بارها نامهنگاری کردنــد به نتیجهای
نرســیدیم .اگر این ریزش کنــد و یک کوچه را با
خود پایین بکشد که یقینا این اتفاق خواهد افتاد
هیچ کسی پاسخگو نیست .من خیلی دوست دارم
به این امالک سامان میدادم ولی احکامش وجود
ندارد و اگر اقدامی شود هم شهردار و هم من را به
عنوان قاصب دستگیر خواهند کرد.

جایگاهکارتنخوابها

زنی خریدهایش را در چرخ دســتیاش گذاشته و
آن را روی زمین میکشد و نزدیک میشود .نگاهی
با تشر به ساختمان نیمهساز میاندازد و میخواهد
بگذرد .از او میپرسم که چند سال است که این
ساختمان نیمهکاره رها شــده است .او میگوید:
«حدود سه  -چهار سالی میشود .فقط یک کارگر
در آن زندگی میکند .گاهی همسایهها برایش غذا
میبرند و به هوای آن ،از عاقبت این ســاختمان
بزرگ میپرسند .او میگوید :ارباب پول ندارد که

کانادا کشور سردسیری است و در سال  ۱۹۳۹از این ماسک برای محافظت صورت بانوان در
برابر کوالک استفاده میشد.

امنترین شهر دنیا

قاب

چ یک از  ۴۰۰۰نفر از ســاکن آن خودرو ندارند و
شهری در هلند که از ســال  1980هی 
امنترین شهر دنیاست.

