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اجتماعی
فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه همایش فرماندهان
و مدی��ران یگانهای انتظامی ته��ران بزرگ در مورد
شیوه برخورد پلیس با تجمعات مالباختگان موسسات
مالی گفت :سعی میکنیم ضمن اینکه مجری قانون
هس��تیم با بهترین روش برای مدیریت این تجمعات
عمل کنیم .به گزارش ایس��نا ،سردار حسین اشتری اظهار کرد:
آمارها و گزارشهایی در برخورد با جرائم خش��ن توفیق داشتیم.
همچنین شناس��ایی مجرمان افزایش پیدا کرده و کاهش جرائم

بافتهای فرسوده نیازمند تعامل دولت و مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت :توجه به بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری نیازمند نگاه حاکمیتی و تعامل دولت و مجلس است .به گزارش ایسنا،
سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد :توجه و رسیدگی به بافتهای فرسوده ،حاشیهای و
ناکارآمد شهری ،امروزه در جایگاهی قرار دارد که معضالت و مصائب وارده به شهروندان
از محل بافت فرسوده ،این مطالبهگری را در خانه ملت ایجاب کرد.

خبرتلگرامی
 Dحس�ینعلی ابراهیم�ی ،مدیرکل
حفاظت محیطزیست استان مازندران:
با توجه به تالشهای بس�یاری که در
زمینه رها شدن پسماندها در سواحل
دریا یا جنگلها ش�ده ،اما این مشکل
همچن�ان پابرجاس�ت و متاس�فانه
اکث�ر ش�هرداران در ای�ن زمین�ه
پرون�ده قضای�ی دارن�د و برخ�ی نیز
محکوم شدهاند.
 Dمحم�د ناص�ری ،مدی�رکل دفت�ر
انتش�ارات وزارت آم�وزش و پرورش:
بی�ش از  ۶۰درص�د کتابه�ای کمک
درس�ی غی�ر اس�تاندارد اس�ت .از
۲۸۴۲عنوان کتاب کمک درسی که از
ابتدای سال ۹۴تا آبان سال ۹۶به دفتر
انتشارات ارسال شده تنها  ۷۶۳کتاب
استاندارد است.
 Dمجی�د قدم�ی ،رئی�س س�ازمان
آموزش و پرورش اس�تثنایی :افزایش
بودج�ه س�ازمان آم�وزش و پ�رورش
از ۲۴میلی�ارد توم�ان ب�ه ۹۰میلیارد
توم�ان در دول�ت تدبی�ر و امی�د که
علیرغ�م کاه�ش قیمت نفت و س�ایر
درآمده�ای دول�ت ص�ورت گرفت�ه،
قابلتقدیر است.
 Dعیس�ی فرهادی ،فرمان�دار تهران:
پروازهای فرودگاه مهرآباد تا ساعت24
انج�ام میش�ود ،مگ�ر به عل�ت یک
ض�رورت ک�ه ممک�ن اس�ت پ�س از
س�اعت 24ش�اهد پرواز هواپیمایی از
این فرودگاه باش�یم .تالش مس�ئوالن
فرمانداری تهران و سازمان هواپیمایی
کش�وری این اس�ت که جهت رعایت
حال اهالی منطقه ،از س�اعت 12ش�ب
تا پنج بامداد پ�روازی در این فرودگاه
انجام نشود.
 Dعل�ی نوبخ�ت حقیق�ی ،رئی�س
کمیسیون بهداش�ت و درمان مجلس:
ت�ا چندی پیش س�هم هزین�ه درمان
بیمار در بخش بستری  47درصد بود
اما اکنون به سه تا شش درصد کاهش
یافته اس�ت .همچنین س�هم بیمار در
درمان بخش سرپایی  70درصد بود که
با اجرای طرح تحول سالمت اکنون به
42درصد کاهش یافته است.
 Dناهید تاجالدین ،عضو هیئت رئیسه
کمیس�یون اجتماع�ی مجل�س :طبق
آخرین سرشماریها س�رانه جمعیت
معلول در کش�ور  1.35درصد اس�ت،
به بی�ان دیگر ه�م اکن�ون از هر یک
هزار نفر حدود  13نفر در کش�ور یک
نوع معلولیت دارند .س�االنه حدود 30
تا 40ه�زار معلول به جامع�ه معلوالن
کش�ور به واسطه تولد فرزندان معلول
و معلولی�ت ناش�ی از ح�وادث کار و
رانندگی اضافه میشوند.
 Dدر دوازهمین اجالس ساالنه کمیته
می�راث فرهنگی ناملموس یونس�کو،
غذای س�نتی ُدلمه از سوی جمهوری
آذربایجان در فهرس�ت میراث جهانی
ب�ه ثب�ت رس�ید .امس�ال در مجموع
 ۳۵اث�ر از کش�ورهای مختلف را برای
ثبت در فهرس�ت جهانی مورد بررسی
قرار میدهد.
 Dمحم�ود جبارون�د ،رئی�س انجمن
چشم پزشکی :س�االنه بیش از ۷هزار
پیون�د قرنیه انج�ام میش�ود و هیچ
بیم�اری در صف پیوند قرنیه نیس�ت.
بی�ش از ۹۰درص�د جراحیهای پیوند
قرنیه موفقیتآمیز هستند.

شهری

برگزاریجشنهایهفته
وحدت در شهردخت

رئی��س اداره بان��وان ش��هرداری منطقه 6از
برگزاری سلسله جش��نهای هفته وحدت و
میالد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع) در
مجموعه فرهنگی و ورزش��ی شهردخت خبر
داد و گفت :همزمان با آغاز هفته وحدت این
جشنها با هدف ترویج سبک زندگی اسالمی
ایرانی و نیز ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان
و دختران برگزار میش��ود .به گزارش روابط
عموم��ی ش��هرداری منطقه ،6هل��ن نیکفرد
توضی��ح داد :این جش��نواره ش��امل بازارچه
خیریه کتاب با تخفیف 50درصد و برنامههای
متنوع دیگر اس��ت .برگزاری بازارچه دخترانه
با تولی��دات دختران��ه و برگزاری جش��نواره
بازی رومی��زی همراه با جوایز ارزنده ،از دیگر
برنامههای پیش بینی شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

پلیستجمعاتغیرقانونیمالباختگانرامدیریتمیکند

را شاهد هستیم .در زمینه تلفات تصادفات شهری
نیز در چند ماهه اخیر کاهش 11درصدی را شاهد
بودهای��م .فرمان��ده نیروی انتظامی در مورد ش��یوه
برخورد پلیس با تجمعاتی که از سوی مالباختگان
ص��ورت میگی��رد ،گفت :پلی��س از ه��ر حرکت
غیرقانونی و بدون مجوز براس��اس وظیفهاش باید ممانعت کند.
درخصوص تجمعاتی که اخیرا از سوی مالباختگان موسسات مالی
و اعتباری صورت گرفته ،پلیس ضمن اینکه مجری قانون است و

در این راستا نباید اجازه تجمعات غیرقانونی را بدهد ،سعی کرده
ب��رای مدیریت این تجمعات با بهترین روش عمل کند .س��ردار
اشتری اضافه کرد :همکاران بنده در تهران و سراسر کشور سعی
کردهان��د که این تجمعات را مدیریت کنن��د و اگر در جایی این
تجمع��ات رخ داد با صحبت و آوردن مدی��ران مربوطه در میان
مردم ،این تجمعات را مدیریت کنند .خوشبختانه تاکنون اینگونه
ب��وده و امیدواریم به همین روند پیش برود و مس��ئله اصلی این
موسسات نیز با پیگیری مسئوالن مرتبط حل شود.

پای چه کسانی در میان است؟

گردشهای میلیاردی مانع حذف کنکور

آفتاب یزد – گ�روه اجتماعی :کنکور را تبدیل
کردهایم به یک رویا برای جوانان .رویایی که آنها را
به همه آرزوهایشان میرساند اما با خروج از دانشگاه،
تازه با مشکالت واقعی روبرو میشوند و مشکالتی
همچون بیکاری ،جذب نش��دن توس��ط نهادهای
مربوطه ،نداش��تن تجرب��ه کاری ،مغایرت آنچه در
دانش��گاه خواندهاند و آنچه در ب��ازار وجود دارد و...
دست به دست هم میدهد تا جوان فارغالتحصیل از
تحصیل در دانشگاهها ناامید و مایوس شوند.
تبلیغات صدا و سیما

با این وجود ،باز هم رویای دانش��گاه ،دانشآموزان
را مس��خ کرده و قبولی در کنکور برایشان آرزویی
است که برایش سختی زیادی کشیده و (در صورت
استطاعت مالی) پولهای هنگفتی بابت آن هزینه
میکنند .چندی پیش بود که برنامه 20:30گزارشی
در مورد مض��رات کنکور پخش کرد .بالفاصله بعد
از پخش این خبر ،تبلیغات آموزش��گاههای کنکور
شروع میشود و یکی پس از دیگری جعبه جادویی
را از آن خود میکنند .از س��وی دیگر در نمایشگاه
کتاب و س��طح شهر هم این آموزشگاههای کنکور
هس��تند که بیش از ناشران دیگر تبلیغ میکنند و
بنرهای عریض و طویل را به در و دیوار نمایش��گاه
و شهر نصب کرده و پول این تبلیغات را به خانواده
دانشآموزان پشت کنکوری تحمیل میکنند.
حذف کنکور امکانپذیر نیست؟

فرهاد رهبر ،رئیس دانش��گاه آزاد اس�لامی هم به
موضوع کنکور و آموزش��گاههایی که در این حوزه
فعال هس��تند واکنش نش��ان داده و با بیان اینکه
دانش��گاه آزاد اس�لامی عضو کمیته بررس��ی این
موضوع است و پیشنهاد بنده بود که حذف کنکور
که مدتها مسکوت باقی مانده ،مورد بررسی مجدد
قرار بگیرد ،میگوید« :رئیس جمهور دستور داد که
شورای عالی انقالب فرهنگی کمیتهای را تشکیل
و این مس��ئله را در دس��تور کار قرار دهد تا برنامه

عملیاتی حذف کنکور مورد بررسی قرار گیرد».
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی در پاسخ به این سوال
که آیا س��ازمان س��نجش منحل میشود یا خیر؟
تاکید میکند« :بحث انحالل مطرح نیس��ت ،بلکه
مس��ئله تغییر ساختار در دس��ت بررسی است .در
دنیا چند کنکور در سال برگزار میشود و یک فرد
میتواند با باالترین نمرهای که از کنکورها میگیرد
در دانش��گاهها پذیرش شود .یکی از پیشنهادهای
دانشگاه آزاد اسالمی این است که به جای برگزاری
ی��ک کنک��ور در س��ال و وارد کردن اس��ترس به
خانوادهها چند بار در س��ال کنکور برگزار ش��ود و
باالترین نمره فرد مالک پذیرش قرار گیرد .یک لوال
میان نظام پرورشی و نظام آموزش عالی وجود دارد
که بر این اساس  ۸هزار میلیارد تومان گردش مالی
آن است ،یعنی کالسهای کنکور ،برگزاری آزمون
و مس��ائل اینچنینی دارای  ۸هزار میلیارد تومان
گردش مالی است که افرادی اجازه نمیدهند کنکور
حذف شود .باید ببینیم چه کسانی و به چه دالیلی
نمیگذارند کنکور حذف ش��ود .ای��ن طرح را دنیا
اختراع کرده و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم».
 30میلیارد تومان گردش ساالنه

ام��ا یک منبع آگاه از وزارت آم��وزش و پرورش به
آفتاب یزد آمار دیگری میدهد و به نظر میرس��د
که فرهاد رهبر کف گردش مالی این آموزش��گاهها
را در نظر گرفته و اعالم کرده است .این منبع آگاه
میگوید« :بعضی از مدیران مناطق و بعضی مدیران
در م��دارس آم��وزش و پرورش ،با آموزش��گاههای
غیرمجاز کنکور در باغ سبز نشان میدهند».
وی با اشاره به این رابطه میافزاید30« :هزار میلیارد
تومان گردش مالی س��االنه این آموزشگاههاست.
تستزنی واقعا به نفع بچهها نیست .این آموزشگاهها
مغز بچهها را در قالب تس��ت در میآورند ،تس��تی
ک��ه مهارت��ی در آن وجود دارد .ب��ا این حال طبق
گزارشهای��ی ک��ه ب��ه دس��تمان رس��یده ،این
آموزش��گاهها در تالشند که به مقطع دبستان هم

ورود پیدا کنند».
اما جای تاسف دارد که این منبع آگاه تاکید میکند:
«هس��تند پدر و مادرهایی که از مدرسه و آموزش
و پرورش ش��کایت میکنند و میگویند که چرا با
بچ ه من تست کار نمیشود .یا چرا حلالمسائل به
بچهها نمیدهند .قبول داریم که وجود آموزشگاهها
و کانونهای کنکوری ،کتاب کنکور و حلالمسائل
به دلیل ضعف کتب آموزش و پرورش اس��ت .اگر
در دوره 12س��اله تحصیل��ی دروس ،مفه��وم را به
دانشآموز برس��اند ،دیگر نیازی به حلالمس��ائل
نخواهد بود .البته قرار است در آموزش و پرورش به
این موضوع رسیدگی شده و مشکالت کتب درسی
به زودی رفع شود».
دست بعضیها در کاسه آموزشگاهها

مجلس با تصویب حذف  85درصدی کنکور ،اولین
قدم را برداش��ت .اما این قانون هنوز اجرایی نشده
اس��ت .میرحمایت میرزاده ،سخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با آفتاب یزد
میگوید« :اطالعی از گردش مالی این موسس��ات
کنک��ور ندارم و اظهار نظری در این مورد نمیکنم.
اما در این که منافع افراد زیادی در پابرجایی کنکور
است ،شکی نیست .میلیاردها تومان در این حوزه
رد و بدل میش��ود .مثال میبینید که صدا و سیما
وقت زیادی به تبلی��غ کنکور اختصاص میدهد و
جوانان را تشویق میکند که در این آموزشگاهها و
موسسات حضور یابند».
وی به آزمونهای هفتگی آموزشگاهها اشاره کرده
و میافزای��د« :ای��ن آموزش��گاهها جمعهها آزمون
میگیرند و گاهی طی یک هفته چندین آموزشگاه
آزمون برقرار میکنند .در مجموع باید بگوییم که
منافع افراد زیادی در این است که وضعیت به همین
گونه بماند و کنکور پابرجا باشد».
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجل��س؛ «در و دی��وار خیابانهای ته��ران (جلو
دانشگاه تهران ،خیابان انقالب ،خیابان ایرانشهر و)...

که مراکز دانشگاهی در آن واقع شده هم پر شده
از تبلیغات این آموزشگاهها».
میرزاده با اش��اره به این ک��ه یک واقعیت
تل��خ در این می��ان وج��ود دارد ،تاکید
میکن��د« :بعضی از این موسس��ات
متعلق اس��ت به افرادی که سالیان
سال مس��ئولیت داشتند و در این
تشکیالت فعالیت داشتند و اگر در
این آموزشگاهها تخته شود ممکن است خیلیها
از نظ��ر مادی ضرر کنند .حتی واقعیت این اس��ت
که در بخش��ی از اجرا نشدن «سند تحول بنیادین
آم��وزش و پرورش» هم پای این آموزش��گاهها در
میان است».
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
میافزاید« :وقتی درس هنر و خالقیت ،مهارتهای
فنی و زندگی ،اشتغال و ...در سیستم آموزشی هیچ
ارزشی ندارد ،طبیعی است که هر چه شعار دهیم،
در عمل امکان تحقق آن نخواهد بود».
میرزاده با بیان این که شرایط طوری پیش میرود
که خانوادهها از ابتدا فرزندانشان را برای تستزنی
آماده کنند ،تاکید میکند« :بنابراین این ش��رایط
و وضعیت (فعالیت آموزش��گاهها و کنکور) ماندگار
خواهد بود».
وی با اش��اره به این که شرایط اینقدر نگرانکننده
ش��ده که غیر از رد و بدل شدن مسائل مالی ،کل
تعلیم و تربیت در خطر است ،میگوید« :کل دانشی
که بچهها باید فرا بگیرند در خطر اس��ت .مس��ائل
مالی آن شاید قابل جبران باشد اما فرزندانمان با
مجموعهای از استرس ،فش��ارهای روحی و روانی،
اضطراب و دلهره تربیت میش��وند .خانوادهها هم
از دوران ابتدایی کل زندگیشان را رها میکنند و
اسیر این نوع موضوعات میشوند».
می��رزاده با اش��اره به ای��ن که نه به ای��ن اندازه به
فارغالتحصیل نی��از داریم و نه در هیچ کجای دنیا
فضای آموزش��ی اینگونه است ،میافزاید« :شرایط
آنق��در نگرانکننده اس��ت که با ادام��ه این روند و

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد

باید به حال تهران گریست
 80سوله مدیریت بحران واگذار شده است

آفتاب یزد – گروه اجتماعی :مدیران شهری در گذشته
برای مقابله با زمینلرزه در تهران تمهیداتی اندیشیدند و
سولههای بحران ،ساخت و سازهای اصولی و نظارت بر آنها
را در دستور کار خود قرار دادند اما گزارشهای ارائه شده
در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران حاکی از
این بود که تهران خود به بحرانی تبدیل ش��ده در مقابل
زمینلرزه .مهدی حجت ،معاون شهرس��ازی و معماری
ش��هرداری تهران با حضور در صحن علنی شورای شهر
ت و سازهای اخیر در تهران گزارشی
تهران در مورد ساخ 
ارائه کرد.
تخلفات بیاندازه ساخت و ساز

معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران میگوید:
تخلفات س��اخت و س��از در ته��ران بی��ش از حد تصور
اس��ت و تهران در ساختمان غرق شده و جای ساختمان
دیگری نیست.
مهدی حج��ت ،با تاکید بر اینکه ش��هرداری تهران باید
بهسمت درآمد پایدار برود و کیفیت زندگی در شهر ارتقا
یابد ،میافزاید :بای��د در طرح تفصیلی تجدیدنظر کرد و
حال زمان آن فرا رس��یده است .باید میزان تحققپذیری
طرح تفصیل��ی و انحراف��ات آن احصا ش��ود ،همچنین
باید طرح تفصیلی در بس��تر طرح جامع بررس��ی شده و
چشمانداز نیز متصور شود .تخلفات ساخت و ساز در تهران
بیش از حد تصور است.
او با تاکید بر اینکه باید آییننامه ایس��تایی ساختمان در
زمینه ایمنسازی ایجاد شود ،تاکید میکند :جای سوال
دارد که س��ازمان نظام مهندس��ی در بح��ث آیین نامه
ایس��تایی و اجرای آن چه نقش��ی بر عهده دارد؟ در حال
حاضر وضعیت بیمارستانها ،دانشگاهها و ...در حوزه ایمنی
مناسب نیس��ت اما از آنجایی که هر کدام متولی خود را
دارند دست ما بسته است.
حجت با انتقاد از ش��ورای عالی معماری کشور میگوید:
این ش��ورا با مصوبات خود بار س��نگینی را بر دوش شهر
میگذارد و هر تصمیم در این شورا عواقب و نتایج زیادی
بر تهران دارد و من نمیدانم چگونه تکالیف آرمانگرایانه
دولت را با وجود این تنگناهای مالی ادامه دهم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص
حل معضل بافت فرسوده میافزاید :دولت به امر نوسازی
بافت فرسوده چراغ سبز نشان داده ،بعد از زلزله بم اکثریت
توجه سازمان نوسازی به زلزله معطوف شد و این سازمان
به شدت پیگیر جذب بخش خصوصی است و حتی آورده
زمی��ن آزاد را برای جایگزینی بافت در دس��تور کار دارد.
از روزی که س��ر کار آمدیم س��عی کردی��م رویکرد این
سازمان را تغییر دهیم .نوسازی باید در سه مقیاس تجمیع
واحدهای مختصر ،ناحیهای و مقیاس بزرگتر دنبال شود
و در مقیاس نوسازی ،ناحیهای الزم است که مردم از ناحیه
تخلیه شده و جای دیگری اسکان داده شوند تا امر نوسازی
تکمیل شود.
بلندمرتبههاینگرانکننده

پس از ارائه این گزارش ،عضو هیئت رئیسه شورای شهر

تهران با بیان اینکه بیتوجهی به مسئله مهم بناهای بلند
مرتبه در شهر تهران نگران کننده است ،میگوید :از 981
بن��ای بلندمرتبه موجود در پایتخت ،ح��دود  250مورد
که قریب به  25درصد را ش��امل میشود ،ناایمن و بدون
شناسنامه اطالعاتی سازه و تاسیسات است.
زهرا نژادبهرام در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه
هرچن��د که چالشهای��ی چون ترافی��ک کالفه کننده،
آلودگی خفهکننده ،رانت و فس��اد نهادینه شده ،انبساط
ساختاری مدیریت شهری از معضالت پایتخت به شمار
میروند ،میافزاید :در طرح جامع  8.7میلیون نفر جمعیت
برای سال 1405در کالنشهر تهران پیشبینی شده است
اما این پیشبینی  10س��ال زودتر تحقق پیدا کرده و در
حال حاضر بیم آن میرود که تهران در سال 1405سقف
جمعیتپذیری طرح جامع یعنی  10.5میلیون نفر را تا
حد زیادی پش��ت س��ر بگذارد بدون آنکه بسترهای ارائه
خدمات و ارتقای کیفیت زندگی تامین شده باشد.
نژادبهرام به درآمدهای شهرداری اشاره و تاکید میکند:
تامین بخش زیادی از منابع درآمدی شهرداری از محل
عوارض حاصل از س��اخت و ساز اس��ت؛ به گونهای که
صرفا در ردیف بودجه س��ال 96ح��دود  7300میلیارد
تومان از بودجه  17هزار و  900میلیارد تومانی ،از تغییر
کاربری و عوارض مازاد بر تراکم حاصل شده است .وجود
 3300هکتار بافت فرسوده 14 ،هزار و  800هکتار بافت
ناپایدار و  9600هکتار بافت ناکارآمد شهری خطرناک
اس��ت .اجرایی ش��دن کمتر از یک دهم درصد از آرای
قلع و قمع صادره توس��ط کمیسیون ماده  100نگرانی
بیش��تری بر نهادینه شدن تخلفها و عدم رسیدگی به
آنها را در پی دارد.
سولهها به شهربازی تبدیل شدند

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از
واگذاری سوله مدیریت بحران منطقه 4به افراد خاص خبر
داده و میگوید :به عنوان نماینده مردم تهران متاسفم که
باید اعالم کنم از  102سوله مدیریت بحران پایتخت تنها
 22س��وله به عنوان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران در
اختیار س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
است ،بقیه سولهها یا به ورزشگاه تبدیل شده یا به عنوان
فضای کسب و کار و کاربریهای غیرمعقول بدل شده که
هرجایی را میتوان برایشان متصور شد جز اینکه در پایگاه
مدیریت بحران برپا شوند.
وی با ادعای اینکه متاسفانه سوله بحران شهید آبشناسان
در منطقه 4علیرغم هزینه 4میلیارد تومانی ش��هرداری
تهران تبدیل به شهربازی شده ،میافزاید :طی قراردادی
این س��وله به مدت 10س��ال به یکی از نورچشمیهای
مدیریت شهری سابق با بهای اندک واگذار شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه در برخی رس��انهها اخب��اری درباره
واگ��ذاری پایگاههای منطق��ه 2و 12و ...ب��ه پیمانکاران
بهازای بدهیهایش��ان منتشر ش��ده ،تاکید میکند :اگر
این امر واقعیت داشته باشد ،باید به حال تهران گریست
چراکه فضاهای پشتیبانیکنندهاش را با تغییر کاربری یا
فروختهاند یا به فضای کسب و کار بدل کردهاند.

حذف افراد فاقدصالحیت از ساختوسازها

معاون نظارت ش��ورای ش��هر تهران ه��م اظهار میکند:
ت هس��تند اجازه
نبای��د ب��ه افرادی ک��ه فاق��د صالحی 
ساختوساز داد.
افشین حبیبزاده میگوید :ابتدای سال 94شهردار وقت
اعالم کرد س��اخت و س��از نیاز به مجری ذیصالح و ثبت
آن در پروانه ندارد ،این بخشنامه اثرات نامطلوب فراوانی
در طول این س��الها از خود به جا گذاش��ت و در نتیجه
آن ،هر شخصی در این شهر با هر نوع تخصصی میتواند
ساختمان بسازد .این بخشنامه فاقد هرگونه منطقی است.
او میافزاید :این بخشنامه بر خالف مقررات ساختمان و
قانون نظام مهندسی است و ارائه این روند با توجه به تغییر
نگرشهای حاکم بر شورا و شهرداری از سوی شهروندان
نیز قابل پذیرش نیست ،هر چند منافع برخی سازندگان را
در پی خواهد داشت.
حبیبزاده خطاب به حجت تاکی��د میکند« :اگر زلزله
در کمین شهر تهران است چرا اجازه میدهید افراد فاقد
صالحیت ساختمان بسازند .اگر وزارت راه و شهرسازی در
این خصوص کوتاهی میکند پس به صراحت اعالم کنید،
اگر ش��هرداری موافق این امر نیست دالیل آن را توضیح
دهید و اگر هیچ کدام از این موارد صحت ندارد ،دس��تور
آغاز مجدد این ط��رح را صادر بفرمایید و اگر هم منتظر
یک طرح دوفوریتی از سوی شورا هستید ،به این موضوع
اذعان کنید».
نبود پیوست ترافیکی در طر حهای بزرگ شهری

محس��ن هاش��می ،رئیس شورای ش��هر اما نگاه دیگری
به س��اخت و س��ازها دارد و به نبود پیوست ترافیکی در
طرحهای بزرگ ش��هری به خصوص پاس��اژها از جمله
ارگ ،پاالدیوم ،اطلسمال و کوروش اش��اره کرده و از آن
انتقادمیکند.
هاش��می با بیان این که طرحهای حجیم تهران پیوست
ترافیکی ندارند ،گفت :در مورد ساختمان ارگ ،پاالدیوم و
اطلسمال مطالعه ترافیکی صورت نگرفته است .در نتیجه
باید دوباره در این زمینه س��رمایهگذاری شده و برای آنها
پیوست ترافیکی تهیه ش��ود .من درباره پروژه اطلسمال
شخصا س��وال و اعالم کردم که تحقیقاتی در این زمینه
ص��ورت گرفته و این تحقیقات نش��ان داده که با احداث
پروژه ،کل ترافیک منطقه مختل خواهد ش��د و وقتی از
آنها پرسیدم راهحل شما چیست اظهار کردند راهحل این
است که با احداث دو تونل ،ترافیک منطقه روان شود .این
در حالی است که احداث این دو تونل نیازمند حجم باالی
سرمایهگذاری است.
او ادامه داد :پاس��اژ پاالدی��وم و ارگ کامال مناطق خود
را قفل کردهاند ،ش��اهد هس��تیم که پاساژ کوروش هم
اتوبان س��تاری را کامال بسته است .در نتیجه پیشنهاد
میکنیم که در پروژههایی که طرح آنها داده ش��ده اما
هنوز راه نیفتادهاند حتما پیوس��ت ترافیکی تهیه شود.
برای پروژههایی که راه افتادهاند باید با پول خو ِد صاحبان
که درآمد باالیی نیز از این پاساژها دارند فکری برای حل
معضل ترافیک کرد.

در این ش��رایط
بچههایمان را از
دس��ت میدهیم.
بچهه��ا ب��ه ج��ز
تس��تزنی و مدرک
چی��زی عایدش��ان
نمیشود».
س��خنگوی کمیس��یون آم��وزش و تحقیق��ات
مجلس با اش��اره به لزوم همکاری مجلس و دولت،
تاکید میکن��د« :مجلس به وظیفه خ��ود عمل و
قانونگذاری کرده اس��ت .اعضای کمیسیون آموزش
و تحقیقات این مس��ئله را پیگیری هم میکنند و
چندین جلسه با مسئوالن آموزش و پرورش و وزارت
علوم داشتیم و قطعا این جلسات ادامه خواهد داشت
تا ببینیم به چه نتیجهای میرسیم .تاکنون بخشی از
قانون حذف  85درصدی کنکور اجرا شده و به جهت
آمایش سرزمین کامال اجرا نشده است».
وی ب��ا اش��اره به این که دانش��گاه ها و رش��ته را
بیرویه گس��ترش دادیم ،میافزای��د« :ولی باز هم
در رش��تههای خاصی یا مقاطع باالتر حساسیت و
نگرانیهایی به وجود آوردهایم ،یعنی برای یکرشته
 10نفر پذیرش میش��ود ولی به خاطر این 10نفر
هزاران نفر پش��ت کنکور میمانن��د .خودمان هم
میدانیم که نه به این اندازه به حساسیت در مورد
رشته نیاز داریم و نه امکان آن را داریم .در هر حال
شرایط طوری است که مجلس وارد این مسئله شده
و از این بیشتر هم پیش میرویم».
میرزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به فعالیت
مجلس دهم در این موضوع احتمال دارد در فرصت
باقیمانده (تا انتخابات) کنکور کامال حذف ش��ود؟
میگوید« :نمیتوانم چنین مسئلهای را پیشبینی
کنم ولی به عنوان نمایندگان مردم ،نگران وضعیت
و شرایط فرزندان کشورمان هستیم».

