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رئیس کل بانک مرکزی:

متن و حاشیه های آخرین جلسه علنی مجلس نهم عقب افتادن شهریه، علت رفتار متفاوت با یک دانش آموز

  اصالح نظام بانکی  با ادغام بانک ها  امسال کلید می خورد

   پیام رهبر معظم انقالب به مجلس خبرگان: مسئولیت مجلس 
خبرگان حراست دقیق و همه جانبه از هویت اسالمی و انقالبی نظام است

   همه جایزه گرفتند جز کودکی که پدرش به مدرسه بدهکار بود   الریجانی: در مجلس نهم 18 درصد طرح ها و 47 درصد لوایح به قانون تبدیل شد

   محمدعلی موحدی کرمانی نایب رئیس اول، سیدمحمود 
 هاشمی شاهرودی نایب رئیس دوم و سیداحمد خاتمی و قربانعلی 

دری نجف آبادی منشیان هیأت رئیسه شدند

آیت اهلل جنتی رئیس مجلس 
آخرین سلفی های نمایندگیخبرگان رهبری شد بدهکاری پدر، بدرفتاری مدرسه
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ماجرایکتکخوردن
خواهرانایرانیدرقفس

MMA بازتاب های مبارزه 8 پسر و 2 دختر کشور در رقابت های خشن

بيرونبردنراهآهنازشهرمسألهاصلينيست
به موازاتي كه شهرها بزرگ مي شوند و نيز همزمان با 
توسعه كه موجب افزايش تحرك مكاني و سفر مي شود، 
حمل ونقل درون شهري و برون شهري اهميت بيشتري 
پيدا مي كند. چند شيوه حمل ونقل برون شهري شامل 
الف ـ جاده اي از طريق سواري شخصي و سواري عمومي 
و نيز اتوبــوس ب ـ ريلــي ج ـ هوايي دـ دريايي اســت. 
حمل ونقل دريايي براي ايران موضوعيت چنداني ندارد. 
محدوديت هاي سرعت و محدود بودن مبدأ و مقصد آن 
يكي از عوامل مهم اســت؛ ولي سه نوع ديگر حمل ونقل 
هركدام به تناسب واجد اهميت هستند. وجود حمل ونقل 
هوايي به دليل وسعت زياد كشور براي بسياري از مسيرها 
ضروري است ولي ميان حمل ونقل ريلي و جاده اي ايران 
نوعي عدم توازن جدي وجود دارد؛ عــدم توازني كه در 
تعداد خودرو و قطار و واگن يا حمل ونقل مسافر و حتي 
در بار با خودرو و قطار شاهد هستيم و جالب اينكه مطابق 
برنامه هاي مصوب توسعه كشــور بايد سهم حمل ونقل 
ريلي از آنچه كه است، بيشتر شود ولي در عمل اين سهم 
كاهش هم داشته اســت و اين امر نشان دهنده مشكل 
جدي در ساختار و نگاه تصميم گيري در ايران نسبت به 
سياست هاي حمل ونقل است. هرچند با آمدن دولت و 
وزير جديد در وزارتخانه ای كه متولي حمل ونقل است، 
اين نگاه تا حدي تغيير كرده و براي توســعه حمل ونقل 
ريلي توافقات گوناگوني انجام شده است، ولي تا رسيدن 

به وضع مطلوب راه زيادي در پيش داريم.
يكي از مشكالت مهم در نظام حمل ونقل ايران ارتباط 

ميان بخش هاي گوناگون حمل ونقل اســت؛ به عبارت 
ديگر وصل كردن شــبكه حمل ونقل ريلي و جاده اي و 
هوايي به يكديگر و نيز به شبكه حمل ونقل درون شهری 
و دسترسي آسان و ارزان به هر يك از آنها است. به همين 
دليل دسترسي ساده و آسان به فرودگاه و ايستگاه قطار 
دغدغه سياســت هاي حمل ونقل بوده است؛ زيرا هرچه 
دسترسي به اين دو وسيله سخت تر باشد، به طور طبيعي 
گرايش مردم به استفاده از وســيله نقليه جايگزين كه 
خودرو اســت، بيشتر خواهد شــد و اين برخالف هدف 
سياستگذاران است؛ ولي مســأله ای كه در اين راه وجود 
دارد، مشكالت ناشي از نزديكي فرودگاه و ايستگاه هاي 
قطار بر مراكز شهري است. در نهايت سياست غالب اين 
است كه فرودگاه را به حد قابل قبولي به خارج از شهرها 
منتقل كنند؛ زيــرا آلودگي هاي صوتــي و نيز مصرف 
ســوخت و آلودگی هوای ناشــی از آن و از همه مهم تر 
خطرات احتمالی از نزديكي فرودگاه به شهر، موجب  شد 
كه فرودگاه به مناطق دوردست برده شود، ولي از طريق 
خطوط ريلي و مترو دسترسي به آن آسان شود. در مقابل 
ايستگاه هاي قطار به طور معمول در مناطق شهري باقي 
ماندند؛ زيرا با برقي شــدن قطارها آلودگي هاي صوتي و 
هوايي آنها عمال از ميان رفت و با محدود كردن دسترسي 
به خطوط ريلي يا حتي زيرزمين بردن آنها ساير مشكالت 

را نيز برطرف كردند.
وضعيت حمل ونقل در ايران به ويژه كالنشــهر تهران 
به طور آشكار دچار مشكل و نارسايي است. در اين ميان 
ايده خارج كردن راه آهن از تهران نيز اخيرا مطرح شــده 
اســت و احتمال دارد كه اجراي آن اين كالف سردرگم 
را پيچيده تر و غيرقابل حل تر كنــد. چندي پيش آقاي 
شهردار تهران اين ايده را مطرح كرد و گفت: »شهرداری 
پايتخت طرح مشخصی برای انتقال راه آهن از درون شهر 
دارد. شهرداری شمال حرم امام خمينی)ره( و مجموعه 
راه آهن منطقه آبيــك تهران را به عنــوان محل جديد 
ايستگاه مركزی راه آهن پيشنهاد داده است. شهرداری 
برای اجرای اين طرح انتقال ايستگاه راه آهن آمادگی كامل 
دارد. اين طرح در شهرداری تهران مورد بحث قرار گرفته و 
با اجرايی شدن آن مشكالت متعدد محدوده جنوب شهر 

ازجمله آلودگی هوای اين منطقه حل خواهد شد.«
 اكنون نيز معاون شــهرداري تهران بــه اين موضوع 
پرداخته است: »شــهرداري بر نظر خود مبني بر انتقال 
ايستگاه راه آهن به حومه شــهر مصر و معتقد است كه 
محاسن انتقال راه آهن براي منافع مردم و سيما و منظر 
شهري بيشتر از هزينه ها است. اين ديدگاه بر اين اعتقاد 
اســت كه به دليل بار صوتي، ترافيكي و آلودگي ناشي از 
جابه جايي قطارها و آثار منفي كه منظر و انضباط شهري را 

تحت تاثير قرار مي دهد، راه آهن بايد به حومه شهر منتقل 
و در نهايت از حومه شهر امكان استفاده مسافران راه آهن 
از طريق خطوط اتوبوســي يا مترو به تهران فراهم شود. 
ديدگاه ديگر حاكي از آن اســت كه اتفاقا در شــهر هاي 
بزرگ امروز مانند پاريس و لندن ايستگاه راه آهن در وسط 
شهر اســت و بنابراين اين ديدگاه با مقاومت درخصوص 
انتقال راه آهن به حاشــيه شــهر، به دنبال رفع تبعات 
زيست محيطي، آلودگي صوتي و آشفتگي هاي ناشي از 

آن است.«
 قصد ما اين نيســت كه بگوييم راه آهن از داخل شهر 
خارج شــود يا خير. اين كار را مي توان در عرصه عمومي 
طرح كــرد و موافق و مخالــف درباره آن نظــر دهند. 
مسأله اصلي اين است كه مشــكالت حمل ونقل درون 
و برون شــهري كشــور را در درجه اول از طريق اعمال 
سياست هاي ديگر برطرف مي كنند و چون آن سياست ها 
تاكنون به اجرا درنيامده يا ضعيف اجرا شده است، گمان 
مي كنيم كه وجود ايستگاه راه آهن در داخل شهر مشكلي 
براي شهر تهران است؛ در حالي كه چنين نيست. تاكنون 
چه كسي و براساس كدام شواهد تجربي و داليل مناسب 
اين مسأله را ثابت كرده اســت؟ مگر ترافيك در اطراف 
ميدان راه آهن يا به سوي آن بيش از مناطق ديگر و مركزی 
شهر وجود دارد؟ ترافيك آنجا بيشتر است يا بزرگراه صدر 

و نيايش و...؟ به عالوه از منظر زيباشناختي، محوطه ريل ها 
و راه آهن چه مشكلي براي شهر تهران ايجاد كرده است؟ 
محالت تهران از قديم براساس وجود راه آهن شكل گرفته 
بودند؛ درحالی كه اتوبان های احداث شده در همه موارد 
محالت شــهر را تجزيه كردند. نمونه اش، اتوبان صياد 
است. تجربه ايستگاه هاي راه آهن اصفهان و شيراز كه با 
فاصله زياد از شهر هســتند، چقدر به رفت وآمد از طريق 
حمل ونقل ريلي به اين دو شهر كمك كرده اند؟ آيا تاكنون 
در اين دو شــهر يا شهرهاي مشــابه ديگري كه فاصله 
ايستگاه با شهر زياد است، از مردم پرسيده ايم كه چرا از 

قطار براي رفت وآمد برون شهري استفاده نمي كنند؟
مشــكل اصلي ما در اين نيست كه ايســتگاه قطار يا 
فرودگاه در داخل شــهر باشد يا بيرون آن؛ مشكل اصلي 
اين است كه سازوكار تصميم مربوط به حمل ونقل روشن 
نيســت. هنوز فراموش نكرده ايم كه همين شهرداري 
چگونه و با چه هزينه و زحمتي پايه هاي مونوريل ساخته 
شده شــهردار پيش از خود را به درســتی از ميان برد و 

هنوز هم نمي دانيم سرنوشت 
مونوريل با هزينه هاي گزافش 
در قم و كرمانشاه چه مي شود؟ 
و آيا دســتاوردهاي پل صدر 
معادل هزينه هايش بوده است؟ 
يا حتي اتوبان امام علي)ع( در 
برابر تكميل متــرو چه نفعي 

داشت؟
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تورمپساز25سالتکرقمیمیشود
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خبر

وزیر بهداشت در مجمع جهانی بهداشت در ژنو: 

نقششهرونداندرجلوگيریاز
تروریسمضروریاست

شهروند| وزير بهداشــت در شصت و نهمين 
مجمع جهانی بهداشت در ژنو، نقش شهروندان را 
در جلوگيری از مشكالتی مثل تروريسم و خشونت 
عليه زنان و كودكان ضروری دانســت.  به گزارش 
وبدا، حسن  هاشمی گفت: »متاسفانه ما در دنيايی 
زندگی می كنيم كه 30 درصــد از مردم آن فاقد 
هرگونه پوششــی برای هزينه های سالمت خود 
هستند و ما بايد منابع پايداری را از محل افزايش 
منابع مالياتی برای تأمين اين كمبودها پيدا كنيم.« 
وزير بهداشت در ادامه ســخنرانی خود گفت : در 
طرح سالمت  برای رضايتمندی همه اقشار مردم 

پزشكان را در مناطق محروم مستقر كرده ايم

 چهارشنبه 5 خرداد 13۹5 |  18 شعبان 1437
May 2016 25 |  سال چهارم  |  شماره 855  

جامعه
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درآمدهاییبا7صفر
وبدوندغدغهنظارت

 سازمان بازرسی کل کشور به پرداخت های میلیونی وزارت بهداشت ورود کرد

هاللحوادث
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ترک اعتیاد 
شرط مادر برای 
بخشیدن قاتل 

پسرش 

تفاهم 5 ساله 
هالل احمر و 

دانشگاه علوم 
پزشکی

شهروند| تورم پس از 25 سال درتابستان امسال تك 
رقمی می شود، اين خبری بود كه رئيس كل بانك مركزی 
دربيست و ششمين همايش سياست های پولی و ارزی در 
محل سالن اجالس سران اعالم كرد. طبق اعالم نهادهای 
رسمی آماری در ارديبهشت امسال نرخ تورم كمی باالتر 

از 10 درصد ايستاد و تمام پيش بينی ها حاكی ازاين است 
كه به زودی اين شاخص كالن و مهم اقتصادی تك رقمی 
می شــود و آثارمثبت خود را درزندگی و معيشت مردم و 
همچنين كســب و كارفعاالن اقتصادی نشان خواهد داد. 
عالوه برايــن وزيراموراقتصادی و دارايی نيز با اشــاره به 

برنامه های دولت برای بهبود شــرايط اقتصــادی از آماده 
شدن فضا برای تحقق رشــد اقتصادی 5 درصدی درسال 
جاری خبرداد.  رئيس كل بانك مركــزی به مهار تورم در 
دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: نرخ تورم پس از 25 سال 
در تابستان امسال تك رقمی خواهد شد. ولی اهلل سيف در 

بيست و ششمين همايش ساالنه سياست های پولی و ارزی، 
اعالم كرد: با اتخاذ سياست های پولی در دولت يازدهم تورم 
مهار شده و از نرخ باالی 40 درصد در سال 1392 به 11.2 
درصد در فروردين ماه امسال كاهش يافته است. وی با بيان 

اينكه كنترل تورم اولويت اصلی بوده است...
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