
 معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط  زیست: 

فصل سالمت زیست محیطی در مدارس 
تدوین می شود

شــهروند| معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط  زیست گفت: فصلی به نام سالمت 
زیســت محیطی در کوریکولــوم جامــع آموزش 
ســالمت مدارس تدوین شــد که بخش 13 آن به 
موضوع سالمت زیســت محیطی پرداخته است. 
به گزارش ســازمان حفاظت محیط  زیست، مهناز 
مظاهری افزود:  همکاری بی سابقه وزارت آموزش 
و پرورش با ســازمان حفاظت محیط  زیست قابل 
تقدیر اســت و این همکاری فرصتــی برای حفظ 
محیط  زیست ایجاد کرده که نباید از آن غفلت کرد. 
او با اشاره به تفاهمنامه ای که میان معصومه ابتکار، 
 معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت و علی اصغر فانی، وزیــر آموزش و 
پرورش در اسفند 92 امضا شــد، خاطرنشان کرد: 
براســاس این تفاهمنامه، کارگروهی مشــترک از 
نمایندگان 2 ســازمان جهت اجرایی کردن مفاد 
تفاهمنامه شکل گرفت. مظاهری اظهارکرد: پیرو 
تفاهمنامه منعقد شــده در بســیاری از استان ها 
ازجمله قزوین، کردستان، بوشهر و خراسان جنوبی 
تفاهمنامه های اســتانی میان ادارات کل حفاظت 
محیط  زیســت و آموزش و پرورش شــکل گرفت. 
معاون ســازمان حفاظت محیط  زیست با اشاره به 
این که یکی از تعهــدات وزارت آموزش و پرورش در 
این تفاهمنامه، ایجاد پســت کارشناس مسئول و 
کارشناس محیط  زیست در دفتر سالمت معاونت 
تربیت بدنی و ســالمت به منظور راهبری برنامه ها 
و فعالیت های محیط  زیســت در حــوزه آموزش 
و پرورش بود، افــزود:  همــکاری وزارت آموزش و 
پرورش در ایجاد این پست و فعالیت کارشناسان آن 
قابل تقدیر است. او ارتقای کیفیت و کمیت مطالب 
آموزشی محیط زیســتی در کتب درسی مقاطع 
مختلف تحصیلی را از دیگر تعهدات وزارت آموزش 
و پرورش برشــمرد و گفت: همکاری بسیار خوب 
وزارتخانه در اجرایی شدن این بند منجر به تدوین 
فصلی به نام سالمت زیست محیطی در کوریکولوم 
جامع آموزش سالمت در مدارس شد که بخش 13 
آن کامال به موضوع سالمت زیست محیطی پرداخته 
است. مظاهری با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی با 
عنوان تبیین سواد و اخالق محیط زیستی در نظام 
آموزش رســمی کشــور ویژه مولفان کتب درسی 
وزارت آموزش و پرورش در اســتان البــرز، افزود:  
آموزش 500 معلم پایه چهارم ابتدایی سراسر کشور 
در دانشگاه فرهنگیان و اختصاص یکی از بندهای 
کنفرانس آموزش فیزیک دبیران به محیط  زیست 
و آموزش بیش از 700 نفر از دبیران فیزیک کشور 
در استان کردستان با مشــارکت سازمان حفاظت 
محیط  زیســت در همین راســتا انجام شده است. 
معاون سازمان حفاظت محیط  زیست فعال کردن 
کد دوره هــای ضمن خدمت فرهنگیان توســط 
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش و در راســتای 
آموزش و ارتقای فرهنگ  زیست محیطی کارکنان 
این وزارتخانه را ازجمله اقدامات ارزنده این وزارتخانه 
برشمرد و افزود:  این دوره در 3 بخش محیط  زیست 
و دولت سبز، بهداشــت و حفاظت محیط  زیست، 
روش های آموزش فعال مهارت های زیست محیطی 
و به مدت 44 ساعت برگزار شد. او برگزاری دوره های 
عمومی آموزش محیط  زیست )قابل استفاده برای 
تمام پســت های اداری و آموزشــی( تحت عنوان 
محیط  زیســت و دولت ســبز بــرای 19591 نفر 
شاغل وزارتخانه آموزش و پرورش را نمونه ای دیگر 
 از تعامل ســازنده این وزارتخانه با سازمان حفاظت

محیط  زیست دانســت و اظهار کرد: این آموزش ها 
تا کنون 20استان کشور ازجمله اصفهان، خراسان 
رضوی، همدان، فارس، قــم و زنجان را در برگرفته 

است. 

وزارت بهداشت اعالم کرد

نامه روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی به رئیس جمهوری درباره 

تأخیر بیمه ها
شهروند| وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد: نامه روسای دانشگاه های علوم 
پزشــکی به رئیس جمهوری برای جبــران تأخیر 
بیمه ها بوده و هیچ ربطی به تجمیع بیمه ها ندارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در واکنش به انتشار خبری مبنی 
بر مذاکره وزیر بهداشــت با رئیس جمهوری برای 
تجمیع بیمه ها با رد چنین مذاکــره ای اعالم کرد: 
تصمیم گیری در مورد تجمیع بیمه ها مطابق روال 
معمول درســطح دولت انجام می شــود و مذاکره  
جداگانه ای بین وزیر بهداشت و رئیس جمهوری در 
این زمینه انجام نشده است.براساس این گزارش، نامه 
روسای دانشگاه های علوم پزشکی به رئیس جمهوری 
نیز مربوط به سه ماه پیش و در مورد تأخیر پرداخت 
بیمه ها به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها 
و مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی بوده 
است.همچنین مذاکره اخیر وزیربهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی با رئیس جمهوری نیز در راستای 
مذاکرات معمول و ارایه گزارش به رئیس جمهوری 
درمورد تأخیر پرداخت بیمه ها بوده است.این گزارش 
تأکید می کند: موضوع بیمه ها موضوع مستقلی است 
و اتخاذ تصمیم در این  خصوص طبق روال معمول 
در سطح دولت انجام خواهد شد. مسئوالن وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ماه های اخیر 
از تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی 
دولتی انتقاد کرده و اعالم کرده اند که بیمه های پایه 
از اول امسال هیچ پرداختی به بیمارستان های دولتی 
نداشته اند و بدهی معوقه بیمه ها به بیمارستان های 

دولتی از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشته است.

بررسی آثار ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز و خیابان ستارخان در گفت وگو با عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی: 

 ساخت خط ویژه در بلوار کشاورز 
آثار مخرب اجتماعی و شهری دارد 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

فضایامنیتیدرسازمانهایمردمنهادبهپایانرسیدهاست
 دولت یازدهم یک دولت محیط زیستی است

www.shahrvand-newspaper.ir  700 17شنبه 9 آبان 1394 | سال سوم | شماره

شــیده اللمی| تهران اگر چند محــور و خیابان 
خاطره انگیز داشــته باشــد، یکــی از مهم ترین آنها 
بلوارکشاورز اســت. اهمیت این بلوار تنها در کتاب ها و 
جغرافیای تاریخی تهران مورد توجه قرار نگرفته و فراتر 
از آن درخاطره جمعی بسیاری از تهرانی ها، بلوار کشاورز 
هویت شــهری تعریف شــده ای دارد. عالوه بر این که 
این بلوار نقطه تالقی خاطره های جمعی چند نســل 
از تهرانی هاست، ســاکنان کوچه پس کوچه های بلوار 
کشاورز هم به شما خواهند گفت... وقتی از آنها می پرسید 
چرا این محله را برای سکونت انتخاب کرده اند، تقریبا 
اکثریت قریب به اتفاق شان یک دلیل مشترک دارند و 
آن احساس تعلقی است که به بلوار کشاورز و ردیف سبز 

درختانش و هویت شهری منحصربه فردش دارند.
بســیاری از آنها هنوز نمی دانند چند ســالی است 
زمزمه تغییراتی در بلوار کشاورز به گوش می رسد. این 
تغییرات از جنس تغییرات ترافیکی است. طبق طرح و 
برنامه هایی که شهرداری تهران برای توسعه حمل ونقل 
و عمومــی در تهــران دنبال می کنــد، متخصصان و 
کارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافیک یک خط رفت 
و برگشت اتوبوس را طوری روی نقشه تهران کشیده اند 
که از هفت تیر شروع شود و به صادقیه برسد. این خط 
باید از بلوار کشاورز بگذرد تا به ســتارخان و پس از آن 
صادقیه برسد اما آیا عبور چنین خطی از میان یکی از 
خاطره انگیز ترین بلوارهای تهــران، هویت تاریخی آن 
را مخدوش نمی کند؟ آیا درختان و میراث طبیعی آن 
آســیب نمی بینند و از همه مهم تر آیا بلوار کشاورز که 
در فهرست میراث فرهنگی کشور نیز ثبت شده است، 
پس از احداث چنین خطی بازهم شبیه همان خیابان 
دوست داشتنی خاطره های ما خواهد بود؟ اساسا آیا قرار 
اســت اتوبوس های جدید میهمان بلوار کشاورز تهران 
شوند؟ دکتر »فرزانه ساســان پور«، عضو هیأت علمی 
گروه جغرافیا و برنامه ریز شهری دانشگاه خوارزمی که 
مدیر علمی پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی 
ساخت خط ویژه از هفت تیر تا ستارخان بوده است، این 

روزها پاسخ دقیقی برای این پرسش ها دارد.
 خانم ساســان پور، چند ماه پیش شهرداری 
منطقه 6 از احداث خــط ویژه اتوبوس در تهران 
ازجمله در مســیر هفت تیر تا میان صادقیه و 
بلوار کشــاورز خبر دادند، شما ارزیابی تاثیرات 
اجتماعی و فرهنگی این پــروژه را انجام دادید، 
خطی که بنا بوده از بلوار کشــاورز عبور کند، 
خط اتوبوس های تندرو است یا خط ویژه؟ لطفا 
بفرمایید مطالعه شما در چه زمینه ای متمرکز بوده 

است؟
موضوع مورد مطالعه ارزیابی تاثیــرات اجتماعی و 
فرهنگی ساخت خط ویژه مسیر هفت تیر- صادقیه بوده 
که در طول مسیر از کریم خان، میدان ولی عصر و بلوار 
کشــاورز عبور می کند و در ادامه به خیابان ستارخان و 
پس از آن میدان صادقیه می رسد. تأکید می کنم که این 
خط ویژه بوده و نه خط تندرو چراکه خط ویژه تعریف 
و استانداردهایی متفاوت با خطوط اتوبوس های تندرو 

دارد.
 طول این خط دقیقا چقدر است؟ 

طول خط از هفت تیر تا صادقیــه 9.8کیلومتر و در 
مسیر برگشت 10.7کیلومتر است. طبق برنامه در طول 
این مسیر 20 ایستگاه و جداسازی مسیر با رنگ و کنترل 

مکانیزه خط ویژه پیش بینی شده بود.
 این خط دقیقا از چه بخشی از بلوار کشاورز 

عبور می کند؟
اگــر این خط ویــژه ای کــه از بلوار کشــاورز طبق 
 برنامه های اعالم شده، قرار بوده مسیر ویژه اتوبوس ها با 
6 ایستگاه )سه ایستگاه سمت راســت و سه ایستگاه 
ســمت چپ( از وســط بلوار گرفته شــود، براساس 
جمع بندی مطالعــات ارزیابی تاثیــرات اجتماعی و 
فرهنگی این پروژه، نتیجه نهایی البته No Act اعالم 
شد به این معنا که به دلیل اثرات نامطلوب اجتماعی و 
فرهنگی که احداث خط ویژه در طول مســیر ازجمله 
بلوار کشــاورز و هم در ادامه در مسیر ستارخان خواهد 
داشت، نباید اجرا شود و باید به دنبال پیامدهای حاصله 

کاربست های جایگزین ارایه شده است. 
 بلوار کشــاورز یکی از بلوارهای قدیمی و به 

اصطالح خاطره انگیز تهران اســت، مثل نقش 
و کارکردی که خیابان ولی عصــر و الله زار برای 
تهران دارند، یکی از مهم ترین نگرانی ها این است 
که احداث خط ویژه و تردد مســتمر اتوبوس ها 
در این بلوار آیا بــا هویت تاریخی و فرهنگی آن 
سازگار اســت و آن را مخدوش نمی کند، یا مثال 
روی درختان و محیط زیســت آن تأثیر منفی 

نمی گذارد؟
اتفاقا یکی از مشــکالت برای ســاخت خط ویژه در 
این مســیر بلوار کشاورز اســت، با توجه به این که بلوار 
کشاورز بیست وششم شهریور امسال با شماره 31321 
در فهرســت آثار ملی ثبت شده اســت، انجام هرگونه 
مداخله ای در این بلوار امکان پذیر نیست. اساسا همین 
موضوع به تنهایی می توانســت انجام این پــروژه را در 
بلوار منتفی کند. عالوه بر این موضوع و بحث ثبت ملی 
بلوار کشاورز، در مسیری که به عنوان خط ویژه اتوبوس 
پیش بینی شده، نقاط مکث شهری مهم داریم. میدان 
هفت تیر، بلوار کشاورز و خیابان ســتارخان از مناطق 
جاذب جمعیت هســتند و به دلیل این ویژگی موجب 
سرزندگی مکان می شــوند و احتمال این که ایجاد خط 
ویژه باعث گسســت اجتماعی شــود، در این مناطق 
باالســت. مجموع متخصصانی که در ارزیابی تاثیرات 
اجتماعی این پروژه همکاری داشتند، هم نظر بودند که 
احداث این خط می تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
نامطلوب زیادی داشته باشد و این نتیجه اجماع نظری 
بین متخصصان رشته های مختلف عمران، محیط زیست 
شــهری، مدیریت شــهری و جامعه شناسی شهری و 
آسیب شناسی است. البته بحث هویت تاریخی و فرهنگی 
تنها بخشی از پیامدهایی اســت که ما مطالعه کردیم و 
احداث خط ویژه پیامدهای دیگری هم داشــته که هر 
کدام از آنها به تنهایی می توانست دالیلی قانع کننده برای 

بازنگری در نحوه اجرای این طرح باشد. 
 آن پیامدها چه بوده است؟ 

ببینید مهم ترین اتفاقی که در منطقــه 6 رخ داده و 
نمودهای آن آشکار اســت، این که این منطقه درحال 
از دست دادن جمعیت ســاکن و بومی است و به تدریج 
خالی از سکنه می شود. کاربری های اداری و تجاری در 
این منطقه درحال گســترش است و ساکنان قدیمی و 
اصیل این منطقه با این تغییر کاربری ها انگیزه ماندن را 
از دست داده اند، این درحالی است که این منطقه یکی از 
مناطق مهم و درواقع منطقه فرهنگی با اکثریت ساکنان 
تحصیلکرده است. ما معتقدیم وقتی الیه دوم سکونتی 
خالی از جمعیت می شود، زنگ خطر را روشن می کند. 
ما معتقدیم درحال حاضر درمنطقه 6 زنگ خطر نواخته 
شده است، درچنین شرایطی اگر شــرایط عبورومرور 
و تردد را آســان تر کنید و حجمی از جمعیت را بیاورید 
و ببرید درواقع شرایط را برای خالی شدن این منطقه و 
افزایش کاربری های اداری- تجاری در آن فراهم کرده اید 
و در نتیجه خانه های مجردی و آسیب های اجتماعی را 
ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه دیگر این که ارزیابی 
آثار اجتماعی و فرهنگی این پروژه نشــان داد، آســان 
کردن عبورومرور در این مسیر فراخوانی است برای انواع 

آسیب های اجتماعی. 

همه ســازمان ها تقریبا با اجرای این پروژه و احداث 
خط ویژه در بلوار کشاروز مخالف هستند. سازمان میراث 
فرهنگی، شورای شهر تهران، شورایاران منطقه 6، همگی 
براین نکته تاکید داشتند که با توجه به تبعات اجتماعی 
و فرهنگی که خط ویژه می تواند در این منطقه از تهران 

ایجاد کند، باید از ساخت آن به این شکل صرف نظر کرد.
 چرا؟ خط ویژه چه تاثیری روی آســیب های 

اجتماعی دارد؟
یکــی از حوزه هایی کــه در اتاف )ارزیابــی تاثیرات 
اجتماعی و فرهنگی( بررسی می شود، تاثیراتی است که 
اجرای یک پروژه در آسیب های اجتماعی چه کاهش چه 
افزایش می تواند داشته باشد. این که می گوییم احداث 
این خط فراخوانی برای انواع آسیب های اجتماعی است 
به این دلیل است آسیب های اجتماعی در نقاط مبدا و 
مقصد با هم متفاوت اســت. در میدان صادقیه، جرایم و 

آسیب هایی داریم که در هفت تیر وجود ندارد. 
 مثال چه آسیب هایی؟

برای مثال در منطقه صادقیه آسیب هایی وجود دارد 
که هنوز در هفت تیر یا میدان ولی عصر این آســیب ها 
وجود ندارد، شــکل و نوع آســیب ها و جرایم در این دو 
منطقه کامال متفاوت است و ما معتقدیم راه اندازی این 
خط می تواند زمینه انتقال این آسیب ها را فراهم کند و 
همان آسیب ها و مشکالتی که در منطقه صادقیه وجود 
دارد را بــه منطقه 6 منتقل کند. بــا ورود و افزایش این 
آسیب ها شاهد بروز مشکالت جدیدی در منطقه خواهیم 
بود و سرعت تبدیل شدن خانه های مسکونی به انبار و 
خانه های مجردی افزایش می یابد و با انتقال جمعیتی 
که تعلق خاطری به این مکان ها ندارد، ساختار فرهنگی 
تازه ای در این محله ها ایجاد می شود که زمینه مناسبی 
برای شــکل گیری انواع جرایم، بازماندگــی از هویت 

وکاهش امنیت اجتماعی است. 
 درحال حاضر در منطقه 6 بخشــی از همین 
مشکالت نمود پیدا کرده اســت، آشکارترین 
مسأله شب مردگی اســت که در ضلع جنوبی 
این مســیر به ویژه حدفاصل هفت تیر تا میدان 
ولی عصر مسأله جدی است و در روزهای تعطیل 
بیشتر رســتوران ها و مغازه های این محدوده 
تعطیل اســت و مغازه داران می گویند مشتری 

ندارند...
- بله شــب مردگی یکی از مشکالت منطقه 6 است. 
بخش هایی از منطقه تا 8 و 9شب مملو از جمعیت است و 
بعد خالی می شود. اگر بگوییم این منطقه قلب دوم شهر 
تهران است، باید درباره هویت فرهنگی و اجتماعی این 
منطقه حساسیت داشته باشیم. از نظر ما بلوار کشاورز و 
هویت تاریخی و فرهنگی اش تنها متعلق به مردم تهران 
نیست و فراتر از مردم تهران و ساکنان این محله، بسیاری 
از افرادی که به تهران می آیند، هم یک خاطره جمعی 
از این بلوار دارند و این خاطره ها باید حفظ شــود. نکته 
مهم دیگر بحث آسیب های اجتماعی و ناامنی است؛ این 
موضوع کم اهمیتی نیست، نباید ســاده از آن گذشت. 
بلوار کشاورز و خیابان ســتارخان از مکان های سرزنده 
تهران است و باید این مکان را با همان سرزندگی حفظ 

کنیم.

 یکی از اقداماتی کــه در ارزیابی اجتماعی و 
فرهنگی انجام می شود، مراجعه به دیدگاه های 
مردمی است و این که آنها چه نظری درباره اجرای 
پروژه های جدید دارند، درباره احداث خط ویژه 
در بلوار کشــاورز و خیابان ستارخان مردم چه 
می گویند؟ در نظرســنجی که حتما انجام شده 
چه نتایجی به دست آمده است، آیا آنها موافق 

احداث خط ویژه در بلوار کشاورز هستند؟
نتایج نظرســنجی ما با اســتناد به 385 پرسشنامه 
و مصاحبه هــای دیگری که انجام شــده، نشــان داد 
61.6 درصد مردم با ایجاد خط ویژه در این مسیر مخالف 
هستند و موافقند اتوبوسرانی خط موجود را ساماندهی 
کند. درحال حاضر درهمین مسیر اتوبوس هایی تردد 
می کنند که فاقد کیفیــت الزم، ازجمله تهویه مطبوع 
و عمدتا فرسوده هستند و به همین دلیل مردم تمایل 
چندانی به اســتفاده از آنها ندارند. اما بررسی ها نشان 
می دهد با توجه به خوانایی خطوط فعلی جاری، مردم 
بیشــتر تمایل دارند همین خطوط که برای آنها دارای 
تصویر ذهنی و شناخته شــده و جای ایستگاه های آن 
مشخص و ثابت است، ســاماندهی شود نه این که خط 
جدیدی ایجاد شود و کال ساختار موجود را تغییر دهد. 
همچنین نتایج نظرسنجی و مصاحبه ها نشان می  دهد 
مردم و افرادی که تحت تأثیر اجرای این پروژه قرار دارند، 
نگران از بین رفتن هویت اجتماعی محله شان هستند. 
بسیاری از آنها نگران از بین رفتن فضای سبز و درختان 

بلوار کشاورز و خیابان ستارخان هستند. 
 مســیر خط ویژه طبق اعالم مســئوالن 
شــهرداری منطقه 6 از هفت تیر به صادقیه و 
برعکس همین مسیر در بازگشت خواهد بود، 
دقیقا درهمین مسیر مترو فعال است و اساسا چه 

نیازی به احداث خط ویژه است؟
بایــد روی این نکته تأکیــد کنم که هم ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک و هم شهرداری منطقه6 و همچنین 
تیم اتاف در راستای حل مشکالت مردم گام برمی دارند، 
نباید این تلقی ایجاد شــود که آنها بــدون مطالعات 
تصمیمــی گرفته اند. ایــن موضوع شــبکه یکپارچه 
حمل ونقل شهری چه مختصاتی داشــته باشد و چه 
حجمی از مسافران را جابه جا کند، مطالعات تخصصی 
است که متخصصان این حوزه و سازمان های مربوطه در 
شهرداری تهران آن را انجام داده اند. ما وارد بحث ترافیکی 
نشدیم، آنها براساس مدل های علمی برآورد می کردند.

توضیحی که من می توانم برای روشن شدن بحث بدهم، 
این است که آنها براساس مطالعات دقیق به این نتیجه 
رسیده اند که هرکدام از شبکه های حمل ونقل عمومی 
باید چه ســهمی در جا به جایی مســافران و سفرهای 
درون شهری داشته باشند تا بتوان به این ترتیب و فراهم 
کردن زمینه استفاده از وســایل حمل ونقل عمومی، 
کاهش آلودگی هوا و پاســخگویي بــه تقاضای باالی 
جمعیت بوده است. درواقع آنها شبکه های حمل ونقل 
عمومی را مکمل هم می بینند و اینطور نیست که اگر در 
یک مسیر مترو وجود دارد، دیگر به اتوبوس نیازی نباشد. 
نکته ای که اکنون درباره خط ویژه هفت تیر به صادقیه 
مطرح است، این که درحال حاضر 4 خط اتوبوسرانی با 
همین مسیر موجود هم پوشانی دارند. در مسیر رفت، 
»میدان ولی عصر به متروی صادقیه«. هفت تیر به پایانه 
ازادی،»ولی عصر به شــهرک اکباتان« و »میدان انقالب 
به میدان صادقیه« و در مســیر برگشــت »اکباتان به 
ولی عصر« و»متروی شهید بهشتی به انقالب«، »صادقیه 
به ولی عصر« و »آزادی به هفت تیر« دقیقا با همین مسیر 

هم پوشانی داشتند. 
 یعنی اگر خط ویژه ایجاد شود این خطوط در 

خط جدید ادغام می شوند؟
براساس مستندات فرادســتی طرح قرار شده بود، 
ادغام شود. البته در این زمینه ما پیشنهاد بدیل دادیم 
و آن این که طرح موجود نباید اجرایی شــود و آلترناتیو 
آن این که این ایستگاه ها را دست نزنند اما اتوبوس های 
جدید را جایگزین اتوبوس های قدیمی کنند، این بهترین 
راه اســت و هم هزینه ها را کاهش می دهد و این شیوه 
باعث افزایــش درآمد پایداری مدیران شــهری و این 
شیوه تعاملی سبب هم سویی بین شهروندان و مدیریت 

شهری خواهد شد.

شهروند| معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست می گوید دولت یازدهم یک دولت محیط زیستی است. 

ابتکار در نشست خبری با رســانه های اصفهان در استانداری این استان 
گفت: »فضای امنیتی انجمن ها و سازمان های مردم نهاد دیگر به پایان رسیده 
و دولت عالوه بر اینکه از همه توان و انرژی خود برای حمایت حقوقی از این 
قشر استفاده می کند بلکه گوش شنوایی برای نقدهای آن ها نیز هست چرا که 
دولت تدبیر و امید به این باور رسیده است که تحقق رشد و توسعه اجتماعی 

بدون مشارکت اجتماعی همه مردم امکان پذیر نیست.« 
او گفت: »دولت تدبیر و امید در بدترین شــرایط اقتصادی و در بحبوحه 
تحریم ها زمام امور را به دســت گرفت اما رئیس جمهوری در همان شرایط 
ســخت نیز اعالم کرد که دولت او یک دولت محیط زیســتی اســت. این 
 گفته رئیس جمهور از دید من یک ســند مهم اســت و نشان می دهد که 
جهت گیری های راهبردی عالی ترین مقام اجرایی کشور بهبود شاخصه های 

محیط زیستی برای رسیدن به کمال مطلوب است.« 
او با بیان اینکه سازمان محیط زیست فاقد کمبود یا چالش نیست، ادامه 
داد: »کارها در سطح کشــور هنوز نیمه تمام هســتند؛ در برخی استان ها 

تغییرات محسوسی ایجاد نشده و برخی استان ها نیز مانند اصفهان به خوبی 
فعالیت های محیط زیستی خود را ارتقا بخشیده اند.« 

او درباره حاشیه های اعتراضات برخی کارمندان سازمان محیط زیست با 
بیان اینکه بعضی به دنبال آلوده کردن دولت با مسائل سیاسی به هر شکل 
ممکن هســتند، ادامه داد: »کارکنان همه سازمان های دولتی ممکن است 
در یک مقطع زمانی مطالبات و اعتراض های خود را علنی کنند اگر چه تنها 
5 درصد جمعیت کل شاغل در ساختمان مرکزی محیط زیست در تهران 
نسبت به برخی مســائل معترض بوده اند اما برخی رسانه ها و اشخاص این 
اعتراض صنفی را به یک درگیری درون مجموعه گســترده تبدیل کرده و 

برخی مسائل ناروا را به سازمان محیط زیست نسبت دادند.« 
ابتکار ادامه داد: »اقدامات دولت هرچه قدر هم عالی هیچ گاه به صورت کامل 
توسط همه رسانه های داخلی پوشش دهی نمی شود اما یک جناح خاص و 
رسانه های وابسته به آن ها از تمام فرصت های ممکن و غیر ممکن برای ضربه 
زدن به سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت سوء استفاده می کنند؛ مسأله 
مهم برای آن ها نه فقط بهره برداری های سیاسی و جناحی است و بلکه این 

گروه از خدشه دار کردن چهره کارمندان دولت نیز هیچ ابایی ندارند.« 

او درباره تعداد مجوزهای توریسم شــکار در سال جاری گفت: »هیچ 
مجوزی در سال گذشــته و جاری برای این نوع شکار صادر نشده اما در 
سال 93 به دلیل گزارش های مکرر برخی دامداران محلی و مردم بومی 
مبنی بر اذیت و آزار گرازها تعداد اندکی از این موجودات با نظارت کامل 
سازمان محیط زیست تلف شــدند که البته عنوان توریسم شکار را برای 

این موارد نمی توان به کار برد.« 
ابتکار با بیان این کــه محیط بانان در صف اول دفــاع از طبیعت بکر ایران 
ایستاده اند، ادامه داد: »محیط بانان جان برکف اصفهانی در اقدامی شایسته و قابل 
تقدیر برای نخستین بار در کشور از 3 هزار امتیاز به عنوان سختی کار بهره مند 
شــده اند و امیدواریم تصمیمات همه مدیران و مسئوالن کشور در مناصب 
کالن اجرایی و نظارتی به بهبود شــرایط معیشتی محیط بانان منجر شود.« 
او با ابراز رضایت از افزایش تعداد روزهای سالم در هفت ماهه نخست سال 
94 نسبت به مدت مشابه آن در سال های 93 و 92 گفت: »تعداد روزهای سالم 
در شهر اصفهان در طول سه سال گذشته با رشد سه برابری رو به رو بوده است 
به طوری که تعداد روزهای سالم از 48 روز در نیمه نخست سال 92 به 154 

روز در مدت مشابه سال جاری رسیده است.« 

روي خط خبرخبر

یکشنبه و دوشنبه سردی در راه است

بارش ها تا یکشنبه ادامه دارد

شهروند| بارش ها تا فردا، یکشنبه ادامه دارد. 
براساس اعالم ســازمان هواشناســی کشور، با 
تقویت پرفشار سطح زمین و جریان های شمالی، 
روزهای یکشنبه و دوشنبه ســردترین روزهای 
هفته پیش بینی می شود. احد وظیفه، مدیرکل 
پیش بینی و هشدار سریع ســازمان هواشناسی 
کشور در توضیح بیشــتر به ایسنا گفت: »کاهش 
دما در نیمه شمالی کشور طی این مدت حدود 5 
تا 7 درجه و در شمال شرق کشور حدود 8 تا 15 
درجه سانتیگراد برآورد می شود و فردا، یکشنبه 
در ارتفاعات البرز و ارتفاعات شــمال شرق کشور 

کوالک برف دور از انتظار نیست.«
 او افزود: »بر اســاس تحلیل آخریــن داده ها و 
نقشه های پیش یابی هواشناســی ضمن تداوم 
فعالیت سامانه بارشی فعال مستقر در کشور طی 
3 روز آینده در شمال غرب، غرب، سواحل دریای 
خزر، دامنه های البرز، دامنه های زاگرس، شمال 
شرق بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و در 
مناطق کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود 
که به تدریج از امروز از شدت فعالیت این سامانه 
در مناطق غربی کشور کاسته می شود و گستره 

فعالیت این سامانه به شرق کشور می رسد.« 
وظیفه در ادامــه در مورد وضع هــوای امروز 
استان تهران هم گفت: »آسمان تهران بارانی و در 
ارتفاعات بارش برف همراه با وزش باد پیش بینی 
می شــود. بیشــینه و کمینه دمای امروز، 19 و 
8 درجه سانتیگراد اســت که در روز یکشنبه با 
ادامه بارش ها، بیشینه و کمینه دما 13 و 5 درجه 

سانتیگراد  خواهد بود.«

ساالنه یک میلیون تن آسفالت صرف 
تعمیر و نگهداری معابر می شود

رئیس کمیته عمران شــورای اسالمی شهر 
تهران گفــت: با توجه به هزینه هــای زیادی که 
ساالنه برای تعمیر و نگهداری معابر انجام می شود، 
ســامانه مکانیزه تعمیر و نگهــداری معابر یک 

ضرورت است. 
اقبال شــاکری با اشــاره به اهمیت کیفیت 
روســازی معابر در سطح شــهر گفت: یکی از 
موارد اساســی که همواره مورد بحث و اعتراض 
شــهروندان بوده، موضوع بهبود انجام تعمیر و 
نگهداری معابر شــامل پیاده راه، جداول، پل ها و 
آســفالت و حتی کانال های جمع آوری آب های 
سطحی بوده که همواره حجم بســیار زیادی از 
آســفالت را در برمی گیرد، به گونه ای که ساالنه 
یک میلیون تن آســفالت تنها صــرف تعمیر و 

نگهداری معابر می شود. 
او ادامــه داد: این اتفاق درحالی رخ می دهد که 
شــهروندان از چند اتفاق هــم گله مندند؛ یکی 
کیفیت آســفالت ها و یکی هــم دوباره کاری ها 
در تعمیر و نگهداری ها و نیــز انجام تعمیرات یا 
اقدامات عملیاتی نگهداری که لزومی نداشته ولی 

انجام شده است. 
شاکری افزود: از این رو نیاز به سامانه ای است 
که این اطالعات را جمع آوری کند تا نشان دهد 
هر معبری در چه وضعیتی است و چه نیاز دارد و 
 سال بعد باید چه اقدام ضروری در آن انجام شود 
تا از دوباره کاری ها جلوگیری کند. این ســامانه 
از یک سال و نیم پیش شروع شده و امروز شبکه 

معابر بزرگراهی نیز به آن پیوسته است. 
رئیس کمیته عمران اظهار داشت:  با استفاده 
از این ســامانه هر 25 متــر به 25 متــر معابر 
بزرگراهی دارای شناســنامه خواهند بود و وضع 
آنها به طور مرتب رصد می شــود؛ همانند معابر 
غیربزرگراهی، اطالعات این ســامانه همچنین 
تحلیل می شود و براساس این تحلیل هاست که 
مشخص می کند در  ســال بعد چه نیازی و چه 
اقدامی باید در شبکه های معابر انجام شود.  بر این 
اساس بودجه بندی مناطق براساس تحلیل های 

اطالعاتی این سامانه انجام خواهد شد. 
اقبال شاکری همچنین خاطرنشان کرد:  اتفاق 
دیگری که در این حوزه صــورت خواهد گرفت 
لزوم اجــرای قراردادهای عملکردمحور اســت. 
بدین ترتیب که اجــرا و تعمیر و نگهداری معابر 
طی پریود زمانی 3 تا 7 سال بر عهده یک پیمانکار 
باشد و پرداخت هایی که به آن پیمانکار می شود، 
براساس کیفیت معابر باشد. این گونه قراردادها در 
دیگر کشور های نظیر برزیل و آرژانتین هم انجام 
شــده و بازخورد های موفقیت آمیزی هم داشته 
است. او افزود: ما امیدواریم با استفاده از این سامانه 
شــاخص کیفیت   پی اس ای روسازی و بهسازی 
معابر به باالی 80 برسد. شاکری در بخش دیگری 
از سخنان خود به نحوه تأمین آسفالت اشاره کرد 
و افزود: درحال حاضر شهرداری تهران 4 شرکت 
آســفالت ســازی دارد که ظرفیت 800 هزار تن 
در سال آســفات تولید می کنند اما احراز شرایط 
اســتاندارد کیفی یکی از نکاتی اســت که هم 
شــرکت های وابسته به شــهرداری تهران و هم 
شرکت های خصوصی باید به آن پایبند باشند.  به 
بیانی میزان سنجش و به کارگیری آسفالت برای 

تعمیر و نگهداری کیفیت آن خواهد بود. 
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