
براساس مصوبه شورای شهر تهران صورت 
می گیرد

افزایش کرایه اتوبوس و مترو از 
امروز، تاکسی ها از هفته آینده

شهروند| کرایه های تاکس��ی، مترو و اتوبوس از 
امروز در تهران بین 15 تا 20 درصد افزایش می یابد 
البته برچس��ب کرایه های جدید ت��ا هفته آینده به 

تاکسی ها تحویل و روی شیشه آنها نصب می شود.
امسال شاید اولین سالی است که فرآیند افزایش 
نرخ کرایه های تاکس��ی در پایتخت همزمان با آغاز 
 س��ال نو بدون اختالف نظر و ح��رف و حدیث های 
حاشیه ای قرار اس��ت، اجرا ش��ود. مهدی چمران، 
رئیس شورای شهر تهران از اجرا شدن مصوبه شورا 
برای افزایش نرخ کرایه های تاکسی در  سال 94 خبر 

داد و گفت: کرایه ها از 15 فروردین افزایش می یابد. 
براس��اس مصوبه ش��ورا بهای بلیت مترو به طور 
متوس��ط 50 تومان در بلیت های اعتباری افزایش 
یافت. همچنین در این الیحه قیمت بلیت تک سفره 
600 تومان و بلیت دو سفره یک هزار تومان تعیین 
شده است. کرایه های تاکسی هم با توجه به مسافت و 
مسیر تاکسی ها بین 15 تا 20 درصد افزایش می یابد. 
همچنین به موجب مصوبه شورا کرایه های اتوبوس 
اعم از عمومی و خصوصی در  سال 94 بیش از 100 
تومان افزایش نخواهد داش��ت و در همه مس��یر ها 
به طور متوسط بین 50 تا 1200 تومان افزایش پیدا 
خواهد کرد. اگرچه اعضای شورای شهر تهران مصوبه 
شورا را در مورد افزایش نرخ کرایه وسایل حمل ونقل 
عمومی از امروز یعنی پانزدهم فروردین الزم االجرا 
می دانند اما در م��ورد کرایه تاکس��ی ها، رانندگان 
تاکسی آن طور که رئیس سازمان تاکسیرانی اعالم 
کرده باید یک هفته دیگر منتظر بمانند و بعد کرایه ها 
را گ��ران کنند. میث��م مظفر، مدیرعامل س��ازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران دراین باره 
گفت: برچسب های جدید هفته آینده به طور کامل 
روی تاکسی ها نصب می شود. او ادامه داد: برای آنکه 
مسافران بیش از مصوبه شورای شهر تهران کرایه ای 
پرداخت نکنند، حتما براساس برچسب نصب شده 
روی شیش��ه جلوی تاکس��ی ها کرایه بپردازند و تا 
برچسب های جدید را مشاهده نکرده اند کرایه های 
جدید را پرداخت نکنند. براس��اس مصوبه شورای 
شهر تهران کرایه های تاکسی در  س��ال 94 به طور 
متوسط 20 درصد افزایش می یابد.در یکصد و بیست 
و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران الیحه 
قیمت کرایه ها در دستورکار قرار گرفت که در نهایت 
افزایش 20 درصدی قیمت کرایه های تاکس��ی در 
 سال 94 به تصویب رسید. تمامی رانندگان تاکسی 
و اتوبوس موظف هستند براساس برچسب هایی که 
در خودروهای آنها نصب خواهد شد، اقدام به دریافت 
کرایه های جدید کنند و در صورتی که بیش از مصوبه 
شورا اقدام به اخذ کرایه کنند، با آنها برخورد می شود.

معاون غذا و دارو خراسان  شمالی: 

داروهای غیرمجاز دارای سموم 
خطرناک هستند

 ش�هروند| »داروهای غیرمجاز دارای س��موم 
خطرناک هستند، این داروها از مواد اولیه مرغوب و 
باکیفیت ساخته نشده اند و در آن از مواد افزودنی و 
رنگ های غیرمجاز استفاده می شود.« اینها را معاون 
غذا و داروی خراسان شمالی می گوید. علی وکیلی در 
توضیح بیشتر درباره آلودگی داروهای قاچاق ادامه 
می دهد: »ترکیبات اس��تفاده ش��ده در این دارو ها 
ناخالصی دارد و به انواع س��موم و فلزات س��نگین 
آلوده هستند.« به گفته وکیلی، بعضی از این داروها 
بسیار س��ریع و به طور کامل درد را تسکین می دهد 
اما واقعیت این است که در ساخت آن مقدار زیادتری 
از دارو ب��ه کار رفته که عوارض بیش��تری نیز برای 
سالمت انس��ان دارد و نیز خطر اعتیاد به آن نباید از 
نظر دور باشد. وکیلی ادامه می دهد: »تمام دارو های 
قاچاق مشکل ساز هستند چون تحقیقات نشان داده 
است که بیشتر دارو های قاچاق، تقلبی هستند و با 
روش های بس��یار حرف��ه ای از روی دارو های اصلی 
کپی زده می ش��وند و ظاهر آن هم خیلی جذاب تر 
اس��ت اما از آن جا که بدون رعایت ضوابط مربوط به 
ساخت دارو تهیه شده و هیچ نظارت و بررسی علمی 
و کارشناس��ی در مراحل تهیه و توزی��ع آنها وجود 
 ندارد، می تواند مش��کالتی را برای ب��دن فرد همراه 

داشته باشد.«

تهیه نقشه آلودگی منابع آب خام شهر 
تهران تا خرداد ۹۴

مهر| رئیس س��تاد محیط زیست و توسعه پایدار 
شهرداری تهران از تهیه نقشه آلودگی منابع آب خام 

شهر تهران تا ابتدای خرداد 94 خبر داد. 
علی محمد شاعری گفت: تا پایان اردیبهشت ماه 
 سال  جاری براساس پایش ها و نمونه گیری از منابع 
آب مناطق 22گانه تهران نقش��ه آلودگی منابع آب 
خام شهر تهران که نشان دهنده وضع کمی و کیفی 
آب خام مورد نیاز ش��هرداری تهران اس��ت، منتشر 
خواهد ش��د. به گفته او، همچنین در  سال جاری به 
گونه ای برنامه ریزی شده است که بتوان با بازچرخانی 
و استفاده مجدد از پس��اب ها و روان آب ها آب خام 
مورد نی��از ش��هرداری را تأمین کرد. رئیس س��تاد 
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه 
داد: در  سال 94 پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و 
براساس دستور شهردار تهران در نظر گرفتن مسائل 
زیس��ت محیطی و مقابله با آلودگی هوا و مدیریت 
کمبود های آبی اولویت تمام معاونت های شهرداری 
ش��امل حمل ونق��ل و ترافیک، خدمات ش��هری و 
عمران و شهرسازی است. ش��اعری گفت: در  سال 
94 همچنین استفاده از انرژی های نو برای مقابله با 

آلودگی هوا توسعه بیشتری خواهد یافت.

گزارش »شهروند« از بازتاب های مردمي تفاهم هسته ای

امید مردم پررنگ شد
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شهروند| قرار بود در تعطیالت نوروزی خبر نهایی 
مذاکرات هسته ای از لوزان سوییس برسد و سرانجام 
در آخرین س��اعات آخری��ن روز تعطیالت این خبر 
رسید. خبری که ایرانیان را در هر کجا که بودند، پای 
تلویزیون ها میخکوب کرد، آنها منتظر بودند ببینند 
نتیجه این توافقات چیست و چه تأثیری بر زندگی آنها 

خواهد گذاشت. 
خالص��ه ای از آنچ��ه به عنوان بیانیه ای توس��ط 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دانش��گاه 
لوزان س��وییس خوانده ش��د چند دقیقه پیش از 
آغاز مراسم رسمی در این دانشگاه توسط تعدادی 
از خبرگزاری های ایران مخاب��ره و از طریق پیامک 
به طور گس��ترده اطالع رس��انی ش��ده بود. وقتی 
موگرینی مت��ن بیانی��ه را اعالم می ک��رد احتماال 
بسیاری از ایرانیان در پی این بودند که چه تصمیمی 
برای تحریم ها گرفته شده، تحریم هایی که اگرچه 
ایران با تکیه بر سیاست های سختگیرانه اقتصادی از 
آنها عبور کرده اما تأثیر آنها بر زندگی روزمره مردم 
آن قدر محس��وس بوده که خیلی از آنها رسیدن به 
یک توافق نهایی در مذاکرات و برداشتن تحریم ها 
را نقطه شروعی یا دست کم نقطه عطفی برای عبور 
از شرایط دشوار پیش رو بدانند. انتشار بیانیه لوزان 
در آخری��ن س��اعات آخرین روز تعطی��الت نوروز 
94 خبر خوش��ی بود که واکنش ه��ای اجتماعی 
متفاوتی را ب��ه دنبال داش��ت. در دنی��ای مجازی 
موجی از تصاویر و طرح هایی منتش��ر شد که پای 
ثابت آنها چهره محمدجواد ظری��ف بود. همزمان 
مجموعه ای از پیام های نوشتاری تبریک و تحلیل 
در گروه های مختلف وایب��ری، فیس بوک و تلگرام 
به اشتراک گذاشته ش��د که نشان می داد اعالم این 
بیانیه چه م��وج اجتماعی به راه انداخته اس��ت. در 
دنیای واقعی، در تهران مردم در همان نیمه ش��ب 
اعالم خبر به خیابان ها آمدند با چراغ های روشن و 
بوق هایی که با ضرب آهنگ شادی خبر از پیروزی 
داش��ت. تنها نیم س��اعت پس از اع��الم خبرهای 
اولیه این بیانی��ه، روبه روی س��اختمان وزارت امور 
خارجه در کنار س��ر در باغ ملی، محلی برای تجمع 
آنهایی شد که آمده بودند تا بگویند: »دکتر ظریف 
زنده  باد، روحانی پاینده باد« یا سرود ملی و میهنی 
»ای ایران،  ای م��رز پر گهر« بخوانن��د. اعالم اولیه 
بیانیه توافق ن��ه فقط در مقابل س��اختمان وزارت 
امور خارجه ک��ه در دیگر خیابان ه��ا و میدان های 
تهران هم جش��ن و پایکوبی به راه انداخت. مردم با 
پرچم های ایران، چراغ های روش��ن تا پاسی از شب 
و س��اعاتی از بامداد خیابان های تهران را دور زدند و 
مقصد بسیاری از آنها به فرودگاه مهرآباد ختم شد، 
بس��یاری از آنها در انتظار ورود تیم مذاکره کننده و 
البته وزیر امور خارجه شب را در محوطه و فضای باز 
فرودگاه مهرآباد به صبح رساندند. قرار بود هواپیمای 
ظریف و تیم همراهش حدود ساعت 7 و 30 صبح 
به زمین بنشیند، پرواز بدون تأخیر و رأس ساعت به 
تهران رس��ید و وزیر امور خارجه ساعت 8 صبح در 
نشست خبری اش پاسخگوی سواالت خبرنگاران 
داخل��ی و خارجی بود. ورود ظری��ف به تهران البته 
حاشیه هایی هم داش��ت از قربانی کردن گوسفند 

مقابل تیم مذاکره کننده هسته ای گرفته تا حضور 
چهره هایی مثل سیدحسن خمینی و اکبر ترکان 
میان استقبال کنندگان و البته چشمان اشک ریزان 
ظریف که در میان مردمی که شعار خوشامدگویی 
س��ر داده بودند و سرود »سرآمد زمس��تان« و »یار 

دبستانی من« می خواندند.
 روز سرافرازیه، ملت ازت راضیه

بسیاری از استقبال کنندگان در فرودگاه مهرآباد 
آن قدر سراسیمه خودشان را رسانده بودند که تنها 
توانسته بودند با خودکار روی تکه ای مقوا تشکرشان 
را بنویسند: »عراقچی زنده باد، ظریف پاینده باد«، 
»روحانی متش��کریم« و »روز سرافرازیه، ملت ازت 
راضیه« خیلی ها هم با دست های خالی آمده بودند 
اما همان طور که ش��عار می دادند، موبایل به دست 
س��عی می کردند لحظه ورود وزیر خارجه محبوب 
را ثبت و لحظات��ی بعد در ش��بکه های اجتماعی 
منتش��ر کنند. این گونه بود که صب��ح روز جمعه 
شبکه اجتماعی اینستاگرام پر شد از تصاویری که 
ورود ظریف را البته با چهره ای خندان و خسته ثبت 
کرده بودند. در میان افرادی که به استقبال ظریف 
رفته بودند البته کم نبودند منتقدانی که در مقواها 
و کاغذهایی که در دست هایشان بود، نوشته بودند: 
»نتیجه مذاکرات چه بود؟« یا این که عکس فرزندان 
شهدای هسته ای را در دست داشتند که روی آنها 
نوش��ته ش��ده بود، »از تیم مذاکره کننده بپرسید 
پدرم کجاست؟« آنها که برای استقبال از ظریف به 
فرودگاه مهرآباد آمده بودند در برخی از ش��عارها او 
را با مصدق، مقایسه کردند، وقتی می گفتند: »وزیر 
اهل منطق، یادآور مصدق«. البته این تنها در شعار 
نبود، در بسیاری از پست های مردم در شبکه های 
اجتماعی تصویر ظریف را در کنار ش��خصیت های 
تاریخی مثل امیرکبیر قرار داده بودند و از او به عنوان 
یکی از نخبگان و قهرمانان کش��ور نام برده بودند. 
زیر بسیاری از این تصاویر جمله »تاریخ به احترام 
تو خواهد ایستاد« نوشته ش��ده بود، جمله ای که 
همزمان با اعالم بیانیه لوزان توس��ط بس��یاری از 
کاربران شبکه های اجتماعی با تصاویر و طرح هایی 

از محمد جواد ظریف به اش��تراک گذاش��ته شد، 
آن قدر که درنهایت این جمله به یکی از هشتگ های 
اینستاگرام زیر عکس های ظریف تبدیل شد. حاال 
بماند که در این میان خالقیت همیشگی ایرانیان که 
آن را در بزنگاه های سیاسی برای ساخت انواع جوک 
و لطیفه به کار می گیرند هم به کار افتاد و موجی از 
انواع شعارها و نوشته های فانتزی هم به راه افتاد مثال 

اینکه »کی گفته تو ظریفی؟ 6 نفر را حریفی«. 
 بذر امید کاشتیم، امید برداشتیم

اعالم بیانیه لوزان نه فقط در س��اعات اولیه و شب 
سیزدهم فروردین که دیروز )جمعه( هم ادامه داشت. 
در فضای مجازی بس��یاری از کاربران اینترنت پای 
خبرهایی که درباره این توافق منتشر شده نوشتند 
آنچه س��یزدهم فروردین در لوزان به نتیجه رسید، 
محصول بذر امیدی اس��ت که آنها 24 خ��رداد 92 
کاشته بودند. »حس��ین« یکی از کاربران اینترنت، 
نوش��ت: » انش��اءاهلل ایران به جایگاه اصلی خود در 
دنیا باز خواهد گشت و چشم کشورهای منطقه کور 
خواهد شد، جناب وزیر خسته نباشید.« به نظر یکی 
دیگر از کاربران »سیاست یعنی رابطه برقرار کردن 
که اولین قدم مثبت انجام ش��ده تحریم ه��ا را هم با 
همین رابطه ها از بین می برند.« »مس��عود« هم در 
یکی از نظرات خبرها نوشت: »در عیدي که همه ما 
پیش خانواده هایمان بودیم این ابر مرد داشت از حق 
مسلم ما دفاع مي کرد.« یکی دیگر از کاربران هم که 
به نوشته خودش دوران سربازی اش را می گذراند، با 
تش��کر از دولت و ظریف و تیم مذاکره کننده نوشته: 

»ممنون که کشور را از جنگ دور کردی.« 
»مهیار« از دیگر کاربران شبکه های اجتماعی هم 
نوشته: »شادمانی همه جا پشت در است، در گشودن 
هنر است. همین که اوباما سعی می کند دل کنگره 
و نتانیاهو را به دست بیاورد نشان می دهد که اتفاق 
مهمی افتاده است و باید به احترام تیم مذاکره کننده 

کاله از سر برداشت...«
 هنرمندان چه گفتند؟

همراه با مردم بسیاری از هنرمندان هم در صفحات 
شخصی ش��ان در ش��بکه  های اجتماعی با انتش��ار 

تصاوی��ری از تیم مذاکره کننده، رس��یدن به توافق 
را اتفاقی خوش��حال کننده خواندند و این موفقیت 
را به مردم و دولت تبری��ک گفتند. ازجمله »حمید 
گودرزی«، بازیگر تلویزیون و س��ینما که هم اکنون 
فیلم ایران برگر و روب��اه با بازی او روی پرده اس��ت؛ 
در اینس��تاگرام خطاب به ظریف نوشت: »یک مرد 
دوست داشتنی که دیش��ب یک ملتی را خوشحال 

کرد. خدا عمرت بدهد.« 
»بهاره کیان افشار« هم با انتشار پرچم ایران نوشته 
است: »دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاویدان.« 
»مهناز افش��ار«، هم در صفحه ش��خصی اش در 
اینس��تاگرام تصویری از ظریف منتشر کرد و زیر آن 
نوشت: »حتی برای آنان که نمی خواهند زحمات شما 
را ببینند و خوشحالی ماها را تعبیر دلخواه می کنند، با 
احترام به آنها، آقای ظریف ش��ما بار دیگر نام ایران را 

سربلند کردید و دست مریزاد.« 
»صابر ابر«، هم در صفحه شخصی اش زیر عکس 
ظریف نوشت: »مرد جان چه خوب که هستی، جای 

تو در جان ما خالی بود.«
»امیر جعفری«، بازیگر س��ینما و تلویزیون هم با 
انتشار یکی از شعارهای مردمی با این جمله »دکتر 
ظریف به اندازه هشت سال از تو متشکریم.« نسبت به 

بیانیه لوزان واکنش نشان داد. 
»نیوش��ا ضیغمی« هم جزو هنرمندانی بود که به 
بیانیه لوزان با انتشار مطلب و عکس زیر واکنش نشان 
داد: »بي شک نام جناب آقاي دکتر ظریف در تاریخ 
ای��ران زمین جاودانه خواهد مان��د. بزرگترین هدیه 
نوروز امس��ال رو از زحمات این بزرگمرد تاریخ ایران 

گرفتیم.«
»باران کوثری« بازیگر س��ینما و تئاتر هم از یک 
ضرب المثل قدیمی برای تبریک استفاده کرده است؛ 

»سالی که نکوست از بهارش پیداست، تبریک.« 
»مهدی پاکدل«، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما 
هم نوشته: »سیزده ای که نحس نبود. خسته نباشی 

مرد بزرگ.«
احمد مهران فر هم این جمله را در کنار عکس ظریف 

نوشته است: »بهترین وزیر امور خارجه جهان.«
پرس��تو صالحی که خودش نوش��ته تصمیم داشته 
به دنیای سیاس��ت کاری نداشته باش��د هم در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »امشب صدای ضربان قلب خودم 
را شنیدم، خدایا مردم سرزمین من شایسته بهترین ها 
هستند. دکتر ظریف خدا قوت که نور امید را در دل من و 

مردم سرزمینم روشن کردی...« 
تهمینه میالنی، کارگردان هم نوشت: »تبریک برای 
پایان تحریم ها. امیدوارم شکوفایی اقتصادی که در پی 
آن خواهد آمد، انگیزه حرکت مثبت برای جوانان عزیز 
کشور باشد و البته ما میانسال ها! لب هایتان پر از خنده 

باد و دل هایتان پر از شادی.«
رضا یزدانی هم از این توافق بی تفاوت عبور نکرد و با 
این شعر به آن واکنش نشان داد: »وطن یعنی یه ملت 
مرد داری/ وطن یعنی خیالت تخت باشه/ وطن یعنی 
تو می تونی بجنگی/ اگه حتی ش��رایط سخت باشه/ تو 
حاال برگی از تاریخ هس��تی/ همون که آرزوشو داشتی 
 باش/ کبوتر ک��ن تموم پرچمارو/ با هرک��س روبه روته 

آشتی باش«.

ش�هروند| یک بار دیگر نوروز آم��د و رفت، یک بار 
دیگر مردم به »شمال« رفتند و برگشتند. جاده هایی 
که مسافران شهرهای ش��مالی اما برای سفر انتخاب 
کردند، همچنان همان جاده ها بودند؛ جاده چالوس، 
هراز، فیروزک��وه و تهران – قزوین – رش��ت. ترافیک 
این جاده ها هم هنوز س��رجای خودش بود؛ مردم هم 
برای رفتن به شهرهای ش��مالی و برگشت، آن قدر در 
جاده ها ماندند که شاید خیلی هایشان از تصمیمشان 
برای سفر به شمال پشیمان شدند و خیلی ها هم عطای 
س��فر به خوش آب و هواترین ش��هرهای ای��ران را به 
لقایش بخشیدند و جاده را نیامده، دور زدند و برگشتند. 
هرچند هنوز تعداد سفرهای امسال مردم به شهرهای 
شمالی اعالم نشده اما آخرین خبرها درباره جاده های 
شمالی کش��ور در روز آخر تعطیالت، یعنی دیروز هم 
از ش��لوغ بودن جاده هایی که ش��هرهای شمالی را به 
شهرهای مرکزی و جنوبی می رساند، حکایت می کند. 
آن طور که پلیس راه��ور تا بعد از ظهر دی��روز اعالم 
کرد، ترافیک در جاده های شمالی همچنان سنگین 
و نیمه س��نگین بود. رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت 
که ترافیک سنگینی در جاده های شمالی کشور داریم 
و از دیروز چالوس و هراز یک طرفه شده است. سرهنگ 
محمدحس��ین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا 
گفت آن چیزی که درحال حاضر در سطح جاده های 
کشور شاهد آن هستیم ترافیک در محورهای شمالی 
اس��ت: » همه جاده های شمالی چون کرج - چالوس، 
رشت - قزوین، ساری - تهران، فیروزکوه و جاده های 
استان گلستان درحال حاضر زیر بار ترافیک سنگین 
رفته اند. ما در روز پنجشنبه هم همین بار ترافیکی را 
شاهد بودیم که به همین دلیل محدودیت های تردد 
یک طرفه را در جاده چالوس و هراز اعمال کردیم.« او 
ادامه داد: »پیش بینی ما این است که با توجه به پایان 
تعطیالت و همچنین بازگشت مسافران شاهد ترافیک 
سنگین تا پایان وقت باشیم. البته بازگشت مسافرانی 
که مسیرهای طوالنی را می پیمودند به پایان رسیده 
و افرادی که امروز در جاده ها تردد می کنند س��اکنان 
اس��تان های همجوار استان های ش��مالی هستند.« 

براساس تصمیم پلیس راهور، دیروز تردد از ساعت 12 و 
از کرج به سمت چالوس محدود و از ساعت 4 بعدازظهر 
تردد از چالوس به سمت تهران یک طرفه شد. در جاده 
هراز هم از س��اعت 12 تردد از رودهن به س��مت آب 
اسک ممنوع و در س��اعت 2 بعدازظهر از آب اسک به 
سمت تهران یک طرفه بود. از طرف دیگر و آن طور که 
سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک راهور ناجا دیروز گفت، براساس آخرین اخبار 
واصل��ه در محورهای هراز )مح��دوده تونل های 1و2، 
نارنجستان، س��ه راهی بلده و پنجاب( چالوس - کرج 
)از مرزن آباد تا دزدبن، سیاه بیشه تا پل زنگوله و کفی 
هزارچم(، فیروزکوه )از شیرگاه تا سوادکوه و محدوده 
ورسک( و رش��ت - قزوین )محدوده منجیل و رودبار( 

ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
امسال اما مثل هر  س��ال از آزادراه تهران – شمال 
خبری نبود. آزادراهی که 30 سال از شروع طراحی و 
ساخت و سازش می گذرد و هنوز ایرانی ها برای سفر 
کردن به شهرهای شمالی نمی توانند از آن استفاده 
کنند. در سال های گذش��ته ساخت وساز این آزادراه 
آن قدر ح��رف و حدیث داش��ته که باعث ش��ده در 
برهه هایی مسئوالن راه و شهرسازی از تعطیل شدن 
ساخت وساز آن خبر بدهند؛ این روند البته بعد از روی 
کار آمدن دولت یازدهم کمی معکوس شده تا جایی 
که همین چند وقت پیش معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت که مردم به زودی خبرهای خوش��ی از آزادراه 
تهران - شمال دریافت می کنند؛ خبری که البته با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 93 به بازگشایی 
مسیری که چند سالی از افتتاحش می گذرد، محدود 
ماند؛ مس��یر قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال که 
حدفاصل سه راهی دشت نظیر مرزن آباد - چالوس به 
طول حدود 23 کیلومتر است؛ این قطعه اواخر  سال 
92 با حضور رئیس جمهوری وقت ب��ه بهره برداری 
رسید و برای س��اخت این قطعه حدود 230 میلیارد 
تومان هزینه شده بود. این مسیر دارای دو خط رفت 
و دو خط برگشت است و در قس��مت های فراز یک 
خط کندرو به مسیر اضافه می شود. اجرای این قطعه 

از  س��ال 1375 آغاز و در دولت دهم ابتدا با پیشرفت 
فیزیکی 97 درصدی به بهره برداری رس��ید و سپس 
به تدریج تکمیل ش��د. امس��ال اما 10 فروردین بود 
که خبر آمد 2 الین قطعه 4 آزادراه تهران - ش��مال 
بازگشایی شده است. خبر را مدیرکل راه و شهرسازی 
مازندران داد. او با بیان این که در آس��تانه نوروز یک 
الین آزادراه تهران – ش��مال حدفاص��ل چالوس تا 
مرزن آباد بازگشایی شده بود گفت که برای مدیریت 
ترافیک ایام عید الین دیگر آن هم بازگش��ایی شده 
است؛ »مدیریت ترافیک این آزادراه برعهده پلیس راه 
گذاشته شده است و بازگشایی این محور در کنترل و 
مدیریت ترافیک به ویژه در شهر مرزن آباد که به عنوان 
یک گلوگاه ورودی است، تأثیر بسزایی داشته است.« 
نوروزی گفت که ایمن سازی خوبی در محور آزادراه 
تهران- شمال و در قطعه چهارم صورت گرفته است: 
»به عنوان نمونه در مح��دوده تونل، یک بهمن گیر 
نصب شده اس��ت تا ریزش های احتمالی را مدیریت 
و کنترل کن��د.« اما کمی بعد از اع��الم این خبر بود 
که محمدناصر زندی، فرماندار چالوس گفت آزادراه 
تهران - شمال تا ایمن سازی کامل باز نمی شود: »تا 
زمانی که الین شمال به جنوب آزادراه تهران � شمال 
ایمن سازی کامل نشود اجازه بازگشایی دایمی داده 
نمی ش��ود. حجم باالی ترافیکی در ایام نوروز سبب 
بازگشایی موقت قطعه چهارم آزادراه تهران �  شمال 
در حدفاصل چالوس تا مرزن آباد شد ولی هنوز نقاط 
زیاد و مختلفی از قطعه دارای مشکالت اساسی است، 
بنابراین ایمن س��ازی آن در دس��تورکار قرار گرفت 
و تا زمانی که ایمن س��ازی این محور به طور کامل و 
استاندارد انجام نشود، اجازه بازگشایی کامل آن داده 

نمی شود.« 
قطع��ه چه��ار آزادراه تهران - ش��مال ب��ه دلیل 
رانش ه��ای متع��دد بن��ا به دس��تور رئی��س بنیاد 
مستضعفان به عنوان پیمانکار این قطعه و معاون وزیر 
راه و شهرسازی از پنج دی  سال گذشته بسته و قرار 
شد طبق برنامه پس از رفع نقاط حادثه خیز آن دوباره 
بازگشایی شود. بعد از آن بود که علی نورزاد، معاون 

وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت که با وجود حدود 
79 نقطه حادثه خیز شناسایی شده در این مسیر و نیز 
مشکالتی نظیر ناپایداری زمین و رانش های متعدد 
ناشی از آن اما عملیات ایمن سازی این قطعه از آزادراه 

به نحو مطلوب انجام گرفته است. 
پ��روژه آزادراه تهران - ش��مال ب��ه منظور تأمین 
ارتباط مطمئن، سریع و ارزان بین منطقه شمالی و 
مرکزی کشور و سهولت ارتباط با کشورهای همسایه 
شمالی اجرا می ش��ود؛ این آزاد راه بخش��ی از آزادراه 
سراسری شمال - جنوب است که کوتاه ترین مسیر 
ارتباطی دریای خزر با خلیج فارس بوده و در ترانزیت 
منطقه عمده ترین نقش را برعهده خواهد داشت. در 
طرح کالبدی منطقه گی��الن و مازندران و مجموعه 
راهبردها و سیاست ها که در  سال 1373 به تصویب 
ش��ورایعالي معماری و شهرسازی رس��یده است، بر 
ساخت یک راه ارتباطی س��ریع میان تهران و غرب 

مازندران تأکید شده است.
مطالعات س��اخت این آزادراه برای نخستین بار با 
وعده پنج س��اله برای ساخت در  سال 56 به تصویب 
رس��ید و هزینه آن طب��ق نظر فرانس��وی هایی که 
داوطلب اجرای آن بودند تا پایان زمان 10ساله پس از 
بهره برداری حدود 750 میلیارد ریال برآورد شده بود، 
اما درنهایت کلنگ آن در  س��ال 75 به زمین خورد و 
قرارداد مشارکت با بنیاد مستضعفان با برآورد دو هزار 
و 500 میلیارد ریال و سهم الشراکه وزارت راه به مبلغ 
150 میلیارد ریال به ص��ورت مقطوع جهت تملک 
اراضی به وس��یله دولت و بقیه تعهدات و هزینه های 
تکمیل و بهره برداری توسط بنیاد منعقد شد. حاال اما 
و با وجود گذشت سال ها از وعده های مختلف برای 
افتتاح این آزادراه، هنوز از روزی که رس��ما استفاده 
از این آزادراه برای س��فر به شهرهای شمالی، شروع 
شود خبری نیست و انتقادها درباره حجم زیاد سفرها 
از جاده های تاریخی چالوس و هراز و تبدیل ش��دن 
 این موضوع به یک بحران مس��افرتی برای ایرانی ها 

ادامه دارد. 

روي خط خبرخبر

معاون دریایی سازمان محیط زیست: 

 قوانین سواحل و دریاها 
بازنگری می شود

معاون دریایی سازمان محیط زیست از بازنگری در 
قوانین و مقررات حاکم بر س��واحل و دریاها در  سال 

94 خبر داد. 
پروین فرش��چی گفت: در  س��ال 94 ب��ا توجه به 
این که قوانین فعلی بعضا کلی اس��ت و حساسیت و 
ش��کنندگی س��واحل و دریاها را در نظر نمی گیرد، 
بازنگری و اصالح ج��دی در قوانین و مقررات حاکم 
بر سواحل و دریاهای کشور صورت می گیرد و سعی 
می کنی��م در نیمه اول امس��ال ای��ن قوانین جدید 

تصویب شود.
به گفته او، همچنین نقش محیط زیست دریایی 
نسبت به برنامه های چهارم و پنجم در برنامه ششم 
توسعه پررنگ تر شده و زمینه برای گرفتن اعتبارات 
بیش��تر و اقدامات کاربردی برای بهب��ود وضع این 

بخش فراهم می شود.
فرشچی ادامه داد: همچنین امسال سند توسعه 
دریایی که در  س��ال 93 تقریبا کامل ش��ده نهایی 
می شود و در اختیار تمام ارگان های دریایی به عنوان 

الگویی برای فعالیت ها قرار می گیرد.
معاون دریایی س��ازمان محیط زیست همچنین 
از همکاری با وزارت کش��ور برای اجرای برنامه های 
جدی در مدیریت زباله های 3 استان ساحلی شمال 

کشور در  سال  جاری خبر داد.
او گف��ت: همچنی��ن در  س��ال 94 ط��رح جامع 
مدیریت س��واحل و دریاها در اس��تان های جنوبی 
اجرایی می ش��ود که در ابتدا به ص��ورت پایلوت در 

استان هرمزگان عملیاتی خواهد شد.
فرشچی یادآور شد: از اردیبهشت امسال سیستم 
آزمایشگاه های محیط زیست دریایی بازنگری و تماما 

تجهیز خواهند شد.

سخنگوی اورژانس: 

نوروز امسال 6۹۹ نفر با عملیات احیا 
از مرگ حتمی نجات یافتند

فارس| س��خنگوی اورژانس کشور از پاسخگویی 
اورژان��س به 121 ه��زار و 204 م��ورد در تعطیالت 
ن��وروزی خب��ر داد. او دراین باره گف��ت: »از ابتدای 
طرح امداد نوروزی تاکنون به 121 هزار و 204مورد 
فوریت های پزشکی پاسخ داده شده است که از این 
تعداد 699 نفر با انجام عملیات احیای موفق توسط 
پرسنل فوریت های پزش��کی از مرگ حتمی نجات 

یافتند.«
مجتبی خالدی ادام��ه داد: »از ابتدای طرح امداد 
نوروزی که از 27 اسفند سال گذشته آغاز شده است 
تا 8 صبح ام��روز جمعه 14 فروردین س��ال جاری، 
121204 مورد فوریت های پزشکی توسط پرسنل 
اورژانس کشور پاسخ داده ش��ده اند که از این تعداد 
83781 مورد مرب��وط به ش��هرها و 37423 مورد 

مربوط به جاده های کشور بوده است.« 
او گفت: »از مجموع موارد 25108 مورد مربوط به 
حوادث ترافیکی بوده است که 21421 نفر به مراکز 
درمانی انتقال داده و 3447 نفر نیز به صورت سرپایی 
در مح��ل حادثه درمان ش��ده اند. س��ایر فوریت ها 
به ح��وادث غیرترافیک��ی و بیماری ه��ا اختصاص 
یافته است.«  سخنگوی اورژانس کش��ور ادامه داد: 
»11905 بیمار قلبی و 6268 بیمار تنفسی مداوا و به 
مراکز درمانی منتقل شده اند. نکته قابل توجه درباره 
احیای موفق 699 نفر توس��ط پرسنل فوریت های 
پزشکی از مرگ حتمی است. همچنین به 57269 
نفر توس��ط پرس��نل مرک��ز ارتباطات و پزش��کان 
فوریت های پزشکی مشاوره درمانی داده شده است.« 
خالدی گفت: » 1107 نف��ر مربوط به اورژانس های 
زنان گزارش شده اس��ت که به مراکز درمانی انتقال 

داده شده اند.« 

مدیرعامل بیمه سالمت: 

هزینه های درمانی بیماران خاص را 
بیمه سالمت پرداخت می کند

مدیرعامل بیمه س��المت ای��ران می گوید: » این 
سازمان تالش دارد تا در  سال 94 برخی از فرانشیزها 
را که در حد یک یا 2 درصد از بیماران خاص دریافت 
می شود، حذف کند و همه هزینه های این بیماران را 
بیمه سالمت تقبل کند.« به گزارش ایرنا، انوشیروان 
محسنی بندپی در حاشیه افتتاح مرکز بیمه سالمت 
شهرستان کالردش��ت درباره لزوم توجه به بیماران 
خاص، ادامه می دهد: »در پنجاه و هفتمین جلس��ه 
ش��ورایعالی بیمه تمام لوازم مصرفی بیماران خاص 
را نیز تحت پوش��ش بیمه قرار دادیم و هر روز بسته 
خدمات بیماران خاص در س��ازمان بیمه س��المت 
اثربخش تر و هزینه های بیم��اران خاص به حداقل 

می رسد.«
مدیرعامل بیمه س��المت ایران به همسان سازی 
بیمه ه��ا ه��م اش��اره می کن��د؛ »تم��ام رویه های 
س��ازمان های بیمه گر را برای همسان سازی به کار 
گرفته ایم. 7 گروه کارشناس��ی مش��خص شده اند. 
نحوه رسیدگی به اسناد، خرید خدمات و همچنین 
جمعیت هدف را شناس��ایی و همه س��ازمان های 
بیمه گر پایه را مکلف کردیم براساس سیاست های 
وزارت تعاون، کار و رف��اه از این وحدت رویه تبعیت 
کنند تا مقدمات این کار بزرگ که تجمیع بیمه هاست 
فراهم آید.« محس��نی بندپی با تأکی��د بر این که به 
داروخانه ها عالوه ب��ر پرداخت طلب، پیش پرداخت 
نیز صورت می گیرد، می گوید: »داروخانه ها اس��ناد 
طلب شان را آماده کنند.« مدیرعامل بیمه سالمت با 
اشاره به تعداد زیاد مبتالیان به دیابت در کشور، تأکید 
می کند: »7 تا 10 درصد مردم کشور ما دیابت دارند 
و حدود 3 درصد آنان از اینکه دیابت دارند، بی خبرند 
که باید در این خصوص اطالع رس��انی دقیق داشته 

باشیم و تالش ما در این حوزه باشد.«


