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اجتماعی

پرداخت کمک هزینه عمل جراحی به «دوجنسهها»

حبیباهلل مسعودی فرید ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت:
ساالنه از میان هر  50هزار تولد ،یک نفر تمایل دارد جنسیت «زن» داشته باشد که این
میزان در میان زنانی که تمایل دارند جنسیت آنها به «مرد» تغییر کند بسیار کمتر است.
سازمان بهزیستی حداکثر  3تا  5میلیون تومان برای انجام عمل جراحی به متقاضیانی که
پرونده آنها تأیید شده است ،کمک مالی پرداخت میکند».

استان
در بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
بهمناسبت دهه مبارک فجر انجام گرفت

افتتاح پروژه سازه فلزی قوسی
باکاربریدرمانی-پشتیبانی

صاحباناصلی
این انقالب را دریابیم!

ادامه از صفحه اول:
برخی را هــم از قطار انقالب پیــاده کردیم که
میتوانســتیم پیاده نکنیم و امــروز باید همه را
مجددا به سوار شــدن قطار موفقیت و پیروزی
انقالب دعوت کنیــم ».و این یعنی«:برخیها را
میتوانســتیم پیاده نکنیم»! و دست آخر از یک
امکان ســخن به میان آورد ،امکانی که اگر دچار
حاشیه شود فرصتی طالیی را از دست داده ایم:
«ثمره انقالب و میراث امام بزرگ ما قانون اساسی
اســت ،آن را پــاس بداریــم و از ظرفیتهایش
استفاده کنیم .بســیاری از مسائلی که امروز در
حوزه روابط اجتماعی و سرمایهگذاریها ،به عنوان
مشکل در جامعه داریم ،ناشی از عمل نکردن به
قانون اساسی است .قانون اساسی معیار ما است.
هر که قانون اساســی را قبول دارد ،انقالبی است
و همه شــامل تمام قوا و نیروهای مسلح باید به
قانون اساسی عمل کنیم .قانون اساسی بنبستها
را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد».
این ســخن شــاید کلیدی ترین وظیفه رئیس
قوه مجریه را یادآور شــود که همانا پاسداری از
قانون اساسی و حقوق همه شــهروندان ایرانی
اســت .روحانی با تاکید بر اینکه«:اگر جایی ما
با هم بحث داریم باید به اصل  59قانون اساسی
مراجعه کنیم»؛ بر اصل  59قانون اساسی تأکید
میکند؛ همان اصلی که میگوید«:در برخی موارد
قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،مراجعه
به آراء مســتقیم مردم است .اگر در دو تا مسئله
اختالف نظر داریم ،جناحها اختالف دارند ،دعوا
و شعار ندارد ،صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل
 59قانون اساسی هر چه مردم گفتند ،به آن عمل
کنیم ،این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به
ظرفیتهای قانون اساسیمان عمل کنیم».
شاید حســن روحانی با بر زبان راندن این طرح،
پیش بینی میکرده است که قسمتی از سخنرانی
وی در  22بهمن به حاشــیه کشــانیده شود و
چالش آفرین شود پس بر همین اساس بوده که
تأکید میکند«:یک مقدار مدارا و آستانه تحمل
ما باید افزایش یابد و در کنار هم ،برای کشــور
و ملت تالش کنیم .همانطور که در حرم امام(ره)
گفتم ،سه چیز برای ما اصل است؛ اسالم ،ایران
و ملت ایران و "همه ما برای اسالم ،همه ما برای
ایران و همه ما برای ملت ایران».
صاحبان اصلی این انقالب را دریابیم!

به چند و چــون ماجرای تحلیلها و مخالفتها
کاری نداریــم ،به این که برخــی با بزرگنمایی
عبارت«رفراندوم» به دنبال کدام حاشیه سازی
و سیاســت زدگی هســتند نیز کار نداریم اما
بــه این موضــوع کارداریم که ایــن انقالب در
کالم امــام راحل ،صاحبانــی دارد که هیچ گاه
از راهی که 39ســال قبل فصــل نوینی از آن را
بعد از ســالها مبارزه آغاز کردنــد بازنخواهند
گشــت و منحرف نخواهند شد .صاحبان اصلی
این انقالب مردمانی هســتند که با همه ســوء
مدیریتها ،کمبودها ،ویرانیها ،سیاسی بازیها،

جامعه

مردان  ۱۰برابر بیشتر از زنان
«گل»میکشند

هادی پناهی ،رئیس کانون درمانگران اعتیاد
ایران گفت« :ترکیبات گل مانند ماده THT
حداقــل  ۳برابر حشــیش اســت؛ این ماده
بهشدت اعتیاد آور اســت و اثرات سوء بدی
در مصرف کنندگان برجــای میگذارد ».به
گزارش ایســنا ،این کارشناس ،علت ترغیب
جوانــان به مصــرف گل را پــرورش راحت
گلخانــهای این ماده ،تبلیغات اشــتباه راجع
به اعتیاد آور نبودن و شــادی آوری آن ذکر
کرد .وی با اشــاره به تمایل مصرف بانوان به
گل گفت« :دسترســی راحت و بی دردسر به
گل و نیز کاشــت گل خانهای آن سبب شده
تا بانوان گل را به مخدرهایی همچون تریاک
یا هروئیــن ترجیح بدهنــد ».رئیس کانون
درمانگران اعتیاد ،مهمترین عالئم جســمی
گل را پرخاشگری عنوان کرد و افزود« :نتیجه
تحقیقات نشان میدهد میزان مصرف آقایان
بویژه در جوانان و نوجوانان ۱۰برابر زنان است
و اینکه گفته میشود «گل» را بانوان بیشتر
مصرف میکنند اظهار نظر درستی نیست».

دولت
وزیر نیرو:

از طرح بارورسازی ابرها
توسطسپاهاستقبالمیکنیم

وزیر نیرو از طرح بارورســازی ابرها توســط
ســپاه پاســداران انقالب اســامی استقبال
کــرد و در عیــن حال گفت« :برای توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیر و خرید برق از بخش
خصوصی برنامه داریــم ».به گزارش فارس،
رضــا اردکانیان ،وزیر نیرو با اشــاره به اینکه
طرح بارورســازی ابرها  20سال است که در
دســتور کار قرار دارد ،افزود« :این تجهیزات
مســتعمل شــده و نیاز بــه نوســازی دارد؛
از این رو در تالشیم تا تجهیزات باروری ابرها
را بهروزرسانی کنیم».
جناحنگریها ،نارساییها و کمبودها؛ پای مرام و
مشی انقالبیگری خود محکم ایستادند و گوش
خود را از برخی الطائــات و بازیهای باندی و
جناحــی نیز پر نکردند .ایــن انقالب صاحبانی
دارد مستحکم و برحق که در تنگناهایی به شدت
حساس با به میدان آمدن ،نه تنها هر نقشهای را
نقش بر آب کردند که دشمن تا بن دندان مسلح
را دستخالی و ناامید روانه ساختند.
صاحبان اصلی انقالب اگرچــه این روزها گالیه
مند بسیاری از مسائل از جمله معیشت و گرانی و
فساد و تبعیض هستند اما این فرق دارد با شانه از
زیر بار انقالب خالی کردن؛ پس سخنرانی رئیس
قوه مجریه را میتوان از زاویهای دیگر نیز نگریست
و آن بازگشت به قدرتمند ترین نهاد این انقالب
یعنی مردم است.
مردم انتخاب کنندههای آگاهی هستند
حتی اگر اشتباه کنند!

پروپاگانداهــای تبلیغاتی و رســانه ای ،برخی
ســیاه و ســفید نگاریها و بعضــی جریانات
ســابقا پرنفوذ ممکن است در برهههایی مردم
را در انتخابهــای خود دچــار تردید و حتی
اشــتباهاتی کرده باشند و اما باید پذیرفت که
این مردم همچنان انتخــاب کنندههایی آگاه
و برگزینندگانی هوشــمند هســتند حتی اگر
در ایــن انتخاب و گزینــش در مقاطعی دچار
اشتباهاتی محاسباتی شوند.
ایــن را میتوان از برخــورد و واکنشهای آنی و
غیرآنی آنها فهمید ،از ســکوتهای ممتد و به
صحنه آمدنهایی جانانه!
این که در موارد اختالفی بهتر اســت به مردم و
رأی مردم مراجعه کنیم تعبیر درســت تری از
بازگرداندن انقالب به صاحبان اصلی آن اســت
که چون یک مال نزد صاحب اصلی باشــد قطعا
دلسوزتر از امین ترین امانات داران از آن محافظت
خواهد کرد.
البــه الی عکسهایی که از اقصی نقاط کشــور
دریافت کرده ایم یک عکس ،همه ی روح و روان
واقعیتهای این انقالب را به رخ کشــید .گویی
با نگاهی عمیق و تأثیرگــذار این پیام را منتقل
میکنند که انقالب باید همچنان مردمی و نزد
مردم باقی بماند و تنها در این صورت اســت که
هیــچ گزندی به آن نخواهد رســید .این عکس
میتواند خواســتنی ترین حمایــت مردمی از
یک انقالب  39ســاله لقب بگیرد آن هم توسط
کودکانی که سالها و شاید دههها بعد از بهمن
 57قدم به عرصه وجود نهاده اند.
این انقالب و دســتاوردهای این انقالب تنها در
یک صورت اســت که محفوظ و مستحکم باقی
خواهد ماند و آن در صورتی است که مردم محرم
و صاحب اصلی آن قلمداد شوند .تا این جای ماجرا
هرچه آسیب دیده ایم یا آسیب زده ایم مسبب
آن فرد ،گروه یا حزب و تفکر سیاسی نبوده بلکه
مسبب اصلی آن فاصله گرفتن از مردم بوده پس
بنابر قول صحیح حسن روحانی بهتر و پسندیدهتر
آن اســت که حتی عمیقترین و اساســیترین
اختالفات را به رأی مســتقیم مردم واگذاریم و
اجازه دهیم تصمیم آخر را نه یک جناح و دسته
سیاسی که صاحبان اصلی این انقالب اتخاذ کنند.

تایید فوت کودک ۲ماهه سرپلذهابی در بیمارستان کرمانشاه

فوت کودک  ۲ماهه سرپلذهابی در بیمارستان
کرمانشاه توسط روابط عمومی بیمارستان تایید
شد.
هانیه محمدی ،مدیر روابط عمومی بیمارســتان
امام رضا(ع) کرمانشــاه در رابطــه با خبر فوت
یکنوزاد دیگر ســرپل ذهابی به نام کارن الیاسی دو ماهه
بــه ایلنا گفت« :طبق گفته پزشــک معالج ایــن نوزاد در

۱۸بهمن ماه با عالئم سرفه و تب به بیمارستان
امامرضا(ع) مراجعه و در این مرکز بستری شده
است».
وی افزود« :براســاس اظهــارات دکتر معالج،
یک روز پس از شــروع درمان ،تب بیمار قطع
و ســرفههای او کاهش یافته و بدون دیســترس تنفسی و
بــا حال عمومــی خوب ،روند درمان را طــی کرده و رو به

بهبودی بود؛ اما براســاس گزارش پرستاری که در پرونده
بیمار موجود اســت ،ســاعت  ۶و  ۳۰دقیقه روز گذشته در
حالی که در آغوش مادر در حال شــیرخوردن بوده ،دچار
حالت ســرفه و سیانوز و باال آوردن شــیر و حالت خفگی
میشــود و بالفاصلــه عملیــات احیاء برای بیمار شــروع
میشود .متاسفانه احیاء ناموفق بوده و کودک جان خود را
از دست داد».

توگو به پیشنهاد خوانندگان روزنامه انجام شده است
این گف 

گفتوگوی آفتاب یزد با مهدی ریاضی
طراح طرح ترافیک در سال 1359

بالیی که بر سر
طرح ترافیک آوردند

عکس :آفتاب یزد

سرپرست بیمارستان شــهدای سرپل ذهاب
از افتتاح پروژه ســازه فلزی قوسی با کاربری
درمانی-پشتیبانی در این بیمارستان خبر داد.
شــهرام کرکودی بــا اعالم ایــن خبر گفت:
پروژه سوله فلزی قوسی با کاربری( درمانی-
پشــتیبانی) پس از وقوع زلزله در شهرستان
ســرپل ذهاب بــه همت "موسســه خیریه
امیرسامان گلستانی" به بیمارستان شهدا این
ش گروه صنعتی غرب
شهرستان اهدا و با تال 
اســتیل آماده بهره برداری شــد .وی با بیان
اینکه این سازه برابر با اصول فنی و مهندسی
ســاخته شــده ،اظهار داشــت  :این سازه با
مســاحت  504متر مربع همزمان با نهمین
روز از دهــه مبارک فجر با حضــور فرماندار
و مسئولین این شهرســتان و نیز مسئولین
موسســه خیریه و گروه صنعتی فوق افتتاح
شد .کرکودی با اشــاره به اینکه سازه مذکور
در داخــل محوطه بیمارســتان و در موازات
ضلع جنوبی احداث شده است ،هزینه ساخت
این پروژه را که توسط مؤسسه خیریه مذکور
پرداخت گردیده ،عالوه بر استفاده از ظرفیت
نیروی فنی مهندسی شرکت سازنده وابسته
به موسسه خیریه فوق ،بیش از یک میلیارد و
 500میلیون ریال عنوان کرد.
وی ضمــن قدردانی از بانی ،خیر و اهداکننده
این سازه به حوزه بهداشت و درمان درخصوص
نوع متریال آن توضیح داد :این ســازه از ورق
گالوانیزه است که در روی فوندانسیون خاصی
ســوار گردیده و با توجه به فضای خوبی که از
نظر متراژ دارد میتوان از آن برای کاربریهای
متفاوت درمانی  -پشــتیبانی استفاده نمود.
کرکودی در ادامه هزینه مورد نیاز برای تأمین
برق ،آب ،فاضالب و سیستمهای سرمایشی،
گرمایشی این پروژه را مبلغ  100میلیون تومان
برآورد کرد و گفت :این مبلغ در صورت تصویب
از منابع مالی دانشگاه هزینه خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

شهردار وقت به من گفت صد تومان بابت هزینه ورود به طرح بگیر اما من
تاکیدکردم که اگر روزی باب شود که یک نفر شروع به پول گرفتن کند
مملکت به هوا میرود

ادامه از صفحه اول:

از پرداخت  100هزار تومان در ماه یا روزی  40هزار
تومان میترسد؟ این است که سیاست قیمتگذاری
در ایران درست نیست.

مــا از روی مطالعه مبدا-مقصــدی که  65درصد
ســفرهای کاری از منزل به ایــن مناطق میآمد،
محــدوده طرح ترافیک را انتخــاب کردیم ،یعنی
انتخاب منطقه از روی مطالعه و محاســبه بود نه
شیر یا خط امروزی .قصد آن هم حذف  65درصد
سفرها بود .اول باید ناوگان حمل و نقل عمومی را
درست میکردیم .پس از محاسبه مشخص شد که
تعداد 1800اتوبوس موجود و تقریبا  20درصد آنها
برگشتی است و ما برای انجام این سفرها به باالی
هزار اتوبوس دیگر نیــاز داریم .در اینجا مطالعات
ســرویس کارکنان دولت به دست ما رسید ،پس
به شــورای انقالب رفته و مصوبهای گرفتم تا کلیه
اتوبوسهای سرویس کارکنان به  80درصد ناوگان
عمومی اضافه شود .سپس شبانه اساسنامه سازمان
تاکسیرانی را نوشته و به قائم مقام وزارت کشور دادم
و تاکسیهایی را آوردیم که کاپوت جلو و عقبشان
سبز شدند تا قابل شناسایی باشند .متجاوز از یکصد
خط مسیر برای جاهایی مثل کوچهها که اتوبوس
نمیرفت ،ایجاد کردیم .این تاکسیها مردم را از هر
نقطه شــهر میآوردند تا به اتوبوسها برسانند .اما
بازهم کافی نبود ،پس آمدیم و چهل خیابان را یک
طرفه کردیم تا بتوانیم کارایی اتوبوس را باال بیاوریم.
حاال باید سرعت هم اضافه میشد پس در آن چهل
خیابان ،یک اتوبوس در جهت حرکت میتوانست
بــرود و دیگری در خالف جهــت حرکت میکرد.
سپس  200ایستگاه اتوبوس ،خارج از مسیر احداث
کردیم و دو ترمینال اتوبوس شهری هم برای اینکه
مقداری دسترســی اتوبوس و تغییر مسیر را آسان
کند ،ایجاد کردیم .یک خط هم که در مهندســی
ترافیک خط قرمز بود ،در بزرگراه مدرس از تجریش
تا میدان امام گذاشتیم .پس از آنکه تاکسی ،اتوبوس،
پوشش و خط ویژه تکمیل شد ،برای مشخص شدن
محدوده یک طرفهها و جهت حرکت مردم ،نقشه
چاپ کردیم و پالکتهایی نصب شد تا کسی باعث
مسدود شــدن مسیر نشود .به عالوه اینکه مرحوم
آیت اهلل طالقانــی هم در نماز جمعه گفتند« :این
طرح مربوط به طاغوت نیست و همکاری کنید».

چرا میگویید اجرای طرح ترافیک در آن
زمان خیلی مشکل بود؟ چه موانعی بر سر راه
شما قرار داشت؟
زیرا زمانی این طرح را اجرا کردیم که مردم پشت
چراغ قرمز نمیایســتادند .کسی نمیتوانست جلو
مردم بایستد .افسرها نمیخواستند به سر کار بروند
زیرا میگفتند با مردم درگیر میشویم .پلیسی به من
گفت تو داری پلیس را در مقابل مردم میگذاری،
گفتم این اتفاق نمیافتد .سپس به شورای انقالب
رفته و طرح را در آنجا به تصویب رســاندم .در آن
جلسه مرحوم رجایی ،آیت اهللهاشمی رفسنجانی
و مهندس بازرگان هم حضور داشتند .بعد از پایان
جلســه رئیسجمهور وقت آمد و در راه از یک نفر
پرســیده بود که موضوع چیست؟ گفته بودند این
آقا میخواهد شهر را ببندد .وقتی که به من رسید
گفت ببند و اینچنین به تصویب رئیسجمهور هم

اساســا چرا سیاســت قیمتگذاری در
ایران جواب نداد اما در کشورهای دیگر اجرا
میشود؟
طرحهایی کــه در همه دنیا برای مقابله با آلودگی
هوا اجرا میشــد ،دو دسته بودند :یک -مکانیکال
که مربوط به داخل ماشین ،مصرف بنزین و ...بود.
گروه دوم هم سیاستها بودند که معروفترین آنها
قیمتگذاری نام داشت و سنگاپور معروفترین آن
بود .یعنی محدودهای مشخص کرده و با پرداخت
پول مردم وارد آن میشدند .در این بین شهرهایی
مانند نیویورک هم سیاســت پارکینــگ را اجرا
کردنــد که برای توقف یک ســاعته باید مبلغی را
میپرداختی اما این باعث میشد که کسی ماشین
نبرد .همچنیــن گران کردن بنزیــن یکی از این
سیاستها بود .زمانی گفتم ایران تنها کشوری است
که باالترین مالیات را روی ماشین دارد .در نتیجه
هیچ تغییری در سیاست قیمتگذاری نمیتوانید
انجام دهید .شما بنزین را ده برابر کردید چه اتفاقی
افتــاد؟ ده برابر هم مصرف بــاال رفت .االن قیمت
ماشینی که ارزش واقعی آن  3میلیون تومان است،
پانزده میلیون تومان شــده .یعنی 5برابر باید پول
پرداخت کرد .کسی که چنین مبلغی میپردازد آیا

رســید .آن زمان قوانین بسیار سفت و سخت بود
تــا جایی که جلو آقای باهنر ،نخســت وزیر را در
میدان پاستور گرفته و گفته بودند اجازه وارد شدن
به این محدوده را ندارید .یــا برو کاغذ اجازه ورود
بگیر یا پیاده برو که پیاده شده بود .به هر حال این
طرح اجرا شــد اما چند نکته نوشته بودم که اگر
این طــرح ذرهای از موقتی بودنش ادامه پیدا کند
موتور سیکلت چشم شما را در میآورد .این نکته

ایراد این طرحها چیست؟
شما وقتی میگویی «پول بده و وارد محدوده شو»
نمیدانی که چند نفر و چه کسانی وارد شدهاند اما
در ممالک دیگر باید یک سال قبل از طرح ،بودجه
مورد نیاز را تامین و همه جوانب را سنجید .این طرح
ترافیک اصال ربطی به قیمتگذاری نداشت و دقیقا
عکس این سیاســت عمل میکرد .قرار نبود بابت
ورود به محدوده طرح ترافیک ریالی از فردی گرفته
شود .اصال قرار نبود به جز افرادی که مشخص کرده
و ورود آنها هم کامال رایگان بود ،اشخاص دیگری
وارد این محدوده شوند .تنها افرادی مانند وزرا اجازه
ورود داشــتند و مریضهایی که دیالیزی بودند دو
روز در هفته به مدت دو ساعت .اصال بحث دریافت
پول در میان نبود ،بحث نیاز بود .پس از اجرای طرح
موقت ترافیک در روزنامهها نوشتند ،اعضای هیئت
دولت با مینی بوس به ســر کار رفتند .اجرای این
طرح از تئوری آن بسیار مشکل تر بود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران:

بازار تهران به بمبی آماده انفجار تبدیل شده است
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان تهران
اجرای طــرح بازآفرینــی را تنهــا راه تامین
امنیت جانی کســبههای این منطقه دانست.
محمد محمودی شــا ه نشین در گفت و گو با
خانــه ملت ،در مورد وضعیت بــازار تهران و
خطراتی همچون حریق که آن را تهدید کرده
و با تکرار حوادث اخیر میتواند فاجعه دیگری
چه بســا عمیقتر از ساختمان پالسکو را رقم
بزنــد ،گفت« :بیتوجهی به این مهم در حالی
شــکل گرفته که در این ســالها میشد برای
برونرفت از این مشــکل بهراحتی از مشاوره
متخصصان داخلی و حتــی خارجی بهرهمند
شد ».وی با اشاره به طرحی که تنها در قالب
پیشــنهاد برای تامین ایمنی ســاختمانهای
قدیمی مطرح شــده اســت اظهــار کرد« :به
تازگی طرح بازآفرینی توســط رئیس جمهور
مطرح شــده اســت که اولویت اول آن ترمیم
بافتهای فرســوده نقاط مرکزی استان تهران
بــه ویژه بازار اســت و بــرای عملیاتی کردن
آن نیز هر چنــد در ابتدای راه برای مطالعات

شهرســازی نیاز به تامین اعتبارات دارد اما در
ادامــه راه بدون اعتبارات ملــی هم قابل اداره
کردن بوده به طوری که ارزشافزوده بســیار
باالیی نیز داشته باشد ».وی در بیان مشکالت
تهدیدکننــده ایمنی بازار تهــران اظهار کرد:
«هماکنون بازارهای خطی که در مرکز شــهر
قرار گرفته با مشــکالت متعددی همراه است
چــرا که در آنها نکات ایمنــی از جمله تامین
پلههای فرار در زمان بروز خطر تعبیه نشــده
و ســایر تدابیر الزم برای زمان آتشســوزی
اندیشیده نشده است ،کما اینکه در بسیاری از
خیابانهای منتهی به بازار بزرگ تهران حتی
امکان تردد ماشینهای آتشنشانی هم وجود
نــدارد ».این نماینده مــردم در مجلس دهم،
افزود« :متاسفانه یکی از اشتباهات بزرگی که
در ســالهای گذشته انجام شده ،این بوده که
بجای استفاده از انرژی برق برای تامین گرما،
لولههای گاز شــهری به مغازهها و کوچههای
باریک بازار انتقال داده شــده و این امر بازار را
به بمب آماده انفجار تبدیل کرده است».

خیلی واضحی بود ،زیرا موتور سیکلت میتوانست
وارد محدوده طرح شــود و در این صورت به دلیل
آماده نکردن حمل و نقل عمومی کافی برای مردم،
همه اقدام به خرید موتور سیکلت کرده و تعدادشان
زیاد و غیر قابل کنترل میشــد .اما به این تذکرات
گوش نداده و زیر ساختها فراهم نشد.
اگر این طرح با چنان هدفی طراحی شده
و به گفته شــما کامال برای افرادی که از آن
میتوانستند اســتفاده کنند ،رایگان بود ،چرا و
چه زمانی پولی شد؟
بــه هرحال ما آن طرح را اجرا کردیم و  37ســال
دوستان نامی از سازمان ترافیک ،من و افرادی که
برای آن زحمت کشیده بودند ،نیاوردند و بعد شروع
به دریافت پول کردند .شــهردار وقت به من گفت
صد تومان بابــت هزینه ورود به طرح بگیر اما من
تاکیــد کردم که اگر روزی باب شــود که یک نفر
شــروع به پول گرفتن کند مملکت به هوا میرود.
ایشان نامه نوشــت به آیت اهلل رفسنجانی که آیا
شما موافق هســتید تا نمایندگان مجلس پانصد
تومان برای کارت تردد بدهند؟ ایشان هم نوشتند
که موافق هستند .شهردار نامه را برای من آورد اما
گفتم اینکه نامه آقای رفسنجانی است درست ،اما
اگر قانون نباشد نمیگیرم و یکی از اختالفات ما هم
همین موضوع بود .گفتم من خیابانهایی را بستم
حاال اگر بگویم کــه برای ورود به آنها پول بدهید،
درســت نیست .اگر این موضوع باب شود یکی هوا
میفروشد و ...که این اتفاق هم افتاد .از سال 1361
نرخ ورود  2000تومان شد و بعد شروع به ترکیب
این طرح با پول کردنــد .البته علتش هم این بود
که اصال نمیدانســتند هدف این طرح چیست؟ با
خــود گفتند پولی هم از این بابت در میآوریم که
حاال میبینید قیمتش به چند میلیون تومان رسیده
است .جالب اســت که میگویند این طرح از اول
رانت داشته اما من میگویم برو درست بخوان این
رانتی است که شما ایجاد کرده اید.
این شــرح ما وقع طرح موقت ترافیک بود که باید
در این مدت بازنگری میشــد زیرا طرح برای این

بود که آن زمان  90درصد ســفرهای کاری در آن
مناطق انجام میشد ،نه االن که این سفرها مربوط
به همه جای تهران اســت .شما اگر میخواستید
این طرح را ادامه دهید حداقل پنج ســال بعد آن
را بازنگری میکردید .این محدوده حتما باید عوض
میشد ،اما همان را گرفتند و تا امروز ادامه دادند.ای
کاش بهجای طرح جدیدی(زوج و فرد) که اصال معنا
ندارد ،میآمدند و طرح ترافیک را بازنگری میکردند.

طرح ترافیک فعلی  37سال پیش
بهصورت موقت قرار بود اجرا شود
محدوده طرح ترافیک بر اســاس
مطالعه انتخاب شــد نــه مثل امروز
با شیر یا خط
مرحوم طالقانی در نماز جمعه گفتند
طرح ترافیک مربوط به طاغوت نیست
همکاری کنید
ایران تنها کشوری است که باالترین
مالیات را از خودروها میگیرد
سیاســت قیمتگــذاری در ایران
درست نیست
قرار نبود بابت ورود به طرح ترافیک
پول دریافت شود
اتوبان دو طبقه ساختهاند تا خودشان
راحت تر به لواسان بروند
شما مخالف ادامه طرح بودید؟
اینهــا چارهای جــز ادامه طــرح نداشــتند زیرا
حمل و نقل را گســترش نداده ،آماده نکردند و آن
هزار و خوردهای اتوبوس هم پس گرفته شد.
جالب اســت که االن ســازمان ترافیک هم وجود
نــدارد و تبدیل بــه معاونت ترافیک شــده .آقای
محسنهاشــمی در جایی گفته بــود «ترافیک از
داعش هم خطرناکتر است ».خوب اگر شما چنین
تشخیصی میدهید پس چرا سازمان مربوطه را که
بستهاید هیچ ،یک بزرگراه دو طبقه از دورترین نقطه
از مشکالت شهر هم ساختهاید که به لواسان بروید؟
شما با سهمیه دادن در طرح جدید موافق
هستید؟
مخالف نیستم اما باید هدف طرح مشخص شود.
برخی مخالفان طرح جدید میگویند که
این طرح سرمایه داری را ترویج میدهد .نظر
شما چیست؟
دقیقا همین است .من هیچ وقت از این بعد موضوع
را مطرح نکردم .اما اینجا هر کســی که پول بدهد
میتواند وارد محدوده طرح شود .آن زمان من به هر
روزنامهای دو تا سهمیه میدادم .یعنی یک عکاس و
یک خبرنگار .البته آن زمان این همه رسانه نداشتیم.
من با هر نوع پــول گرفتن از مردم بابت کاری که
نمیکنید،مخالفم.
در شرایط موجود جامعه ،شما به عنوان پدر
مهندســی ترافیک کشور چه نظر و پیشنهادی
برای بهبود اوضاع کنونی دارید؟
به دلیل نبود سازمان مربوطه بعضا سیاستهایی هم
که به کار گرفته میشود با یکدیگر متضاد هستند.
یعنی همزمان با اینکه وزارت مسکن و شهرسازی
شــهرهای اقماری مانند پردیس و پرنــد را برای
سرریز جمعیتی میسازد ،شهرداری هم شروع به
تراکم فروشی میکند که اینها دو سوی متضاد هم
هســتند .به هر حال باید جایی باشد که بتوان به
این اوضاع سر و سامان داد .مسئله ترافیک فقط با
مهندس ترافیک حل نمیشود .ترافیک موضوعی
اســت که باید همه ارکان مانند اقتصاد که نقش
اساسی دارد همکاری کنند .حاال مهندس ترافیک
هم سهمی در حل آن دارد.

نماینده مردم سنقر در مجلس:

بیش از  ۱۳۵۰نفر در پی زلزله کرمانشاه بیکار شدهاند
نماینده مردم سنقر در مجلس ،با یادآوری اینکه
بیــش از  ۱۳۵۰نفر از صاحبــان صنایع در پی
زلزله استان کرمانشــاه بیکار شدهاند از مکاتبه
نمایندگان برای تشکیل ستادی ویژه بهمنظور
احیــای بنگاههای اقتصادی مناطــق زلزلهزده
خبر داد .ســیدجواد حسینی کیا ،در مورد آمار
بیکار شــدن  1350نفر از کرمانشاهیان در پی
بروز زلزله به خانه ملت ،گفت« :زلزله کرمانشاه
بسیاری از مردم ساکن این منطقه را بیخانمان
و آواره کرد ،از سوی دیگر به صنایع این استان
خسارات قابل توجهی را وارد ساخت و میتوان
گفت آمار افرادی که در پی بروز زلزله شغل خود
را از دســت دادهاند بیشتر از  1350نفر است».
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای
اســامی ،ادامه داد« :اغلب مناطق غرب استان
کرمانشاه در پی بروز زلزله با بحران جدی مواجه
شــدند ،تاجایی که پیشبینی میشــود افراد
خسارتدیده در آینده نیز با چالشهای جدی
مواجه شــوند ».وی در ارائه راهــکار برای رفع
بحران بیکاری در مناطق زلزلهزده غرب کشور

اظهار کرد« :هماکنون باید وامهایی با سود کم
به افراد صاحب صنایع داده شــود تا بتوانند به
سرعت به راهاندازی کسب و کار خود بپردازند،
همچنین دولت باید همانطور که به زلزلهزدگان
برای تامیــن محلی برای اســکان کمکهای
بالعوضی داشت ،این تسهیالت را برای صاحبان
صنایع که مشــاغل خود را از دست دادهاند نیز
درنظر بگیرد ،همچنین برای صنایعی که دچار
چالش شــدهاند و باید مجدد راهاندازی شوند،
خرید محصوالتشــان را تضمین کند ».حسنی
کیا در ارائه دیگر راهــکاری که میتواند منابع
الزم برای ایجاد امنیت شــغلی صاحبان صنایع
خسارتدیده زلزله اخیر را تامین کند اظهارکرد:
«در این راســتا پیشنهاد وزیر صنعت ،معدن و
تجارت مبنی بر ممنوع کردن واردات کاالهایی
که 50درصد آن در داخل تولید میشود ،کمک
بزرگی به رونق مجددصنایع اســتان کرمانشاه
خواهد بود ».وی خاطرنشــان کرد« :بر اساس
آمارها کرمانشاه که یک استان مرزی بوده دارای
رتبه اول بیکاری کشور است».

