
جـامعه

گزارش

وزیر بهداشت اعالم کرد  :

 بیماری های غیر واگیر
 علت ۸۰ درصد مرگ ایرانی ها

شــهروند|  وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به نظر مثبت تیم ارزیاب سازمان 
بهداشــت جهانی درباره اجرای طرح پیشگیری و 
کنترل بیماری های غیرواگیر در کشــور )ایراپن( 
از برنامه دولت دوازدهم بــرای ادامه طرح تحول و 
پوشش بیشــتر خدمات همگانی سالمت سخن 

گفت.
»حســن قاضی زاده هاشــمی« در نشســت 
جمع بنــدی برنامه ادغام خدمات پیشــگیری از 
بیماری های غیرواگیر با حضور ارزیابان ســازمان 
بهداشــت جهانی توضیــح داد: »درحال حاضر 
تقریبا ۸۰ درصد علت مرگ ایرانیان به دلیل ابتال 
به بیماری های غیرواگیر است و ما تالش می کنیم 
که میزان این رقــم را کاهش دهیم. درطول دولت 
یازدهم برای این برنامه طرحی سراســری به نام 
ایراپن پیش بینی کردیم و نمونه آزمایشی آن را در 

چهار شهر اجرا کردیم.«
او ادامه داد: »من در این جلســه مطالب بسیار 
امیدوارکننــده ای از گروه ارزیــاب برنامه ایراپن 
شنیدم. انتظار داشتم اشکاالت زیادی را در شروع 
این برنامه داشته باشیم اما خوشحالیم که این تیم به 
تعهد عالی نظام جمهوری اسالمی ایران برای تحقق 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در سطح عالی 
باور داشتند و اولویت های ما نیز صحیح بوده است. 
این تیم اعالم کرد که در حوزه سرطان نیز به خوبی 
عمل کردیم و این اقدامات می تواند برای ایران در 

منطقه و جهان قابل افتخار باشد.«
هاشــمی با اشــاره به ارتباط بین دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراکز بهداشــتی در طرح ایراپن 
گفت: »امیدواریم در بازدیدهای بعدی تیم ارزیاب 
سازمان بهداشت جهانی نکاتی که در قالب هفت 
پیشنهاد مطرح شد، عملی شود. تأکید می کنم که 
دولت دوازدهم در ادامه طرح تحول نظام سالمت 
و پوشش بیشتر خدمات همگانی سالمت متعهد 

است.«
او همچنین اضافه کرد: »تغییراتی که در سطح 
معاونان وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علوم 
پزشــکی رخ داده و ادامه خواهد داشــت نیز، در 
جهت تأمین این هدف اســت. ما برای ادامه طرح 
تحول و اجرای سند کنترل بیماری های غیرواگیر 
برنامه مفصلی داریم. قرار است مجمع سالمت را به 
کمک استانداران و دستگاه های ذیربط در استان ها 
برگزار کنیم. این مجمع در سطح کشور با حضور 
رئیس جمهوری و ۹ وزیر کابینه، دو نوبت در  سال 

برگزار می شود.«
وزیر بهداشت با بیان این که این تالش ها برای این 
است که در پایان چهار سال دولت دوازدهم کارنامه 
قابل قبولی از نظر مردم داشته باشیم، افزود: »مردم 
ایران در پایان دولت دوازدهم از ما می پرســند که 
چقدر توانســتیم به طول عمر آنها اضافه کنیم و 
بیماری ها و معلولیت هــا را کاهش دهیم. پایش و 
رصد این طرح بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم 
در قبال هزینــه ای که از جیب مــردم می کنیم، 
شاخص ها را به نحوی تغییر دهیم که از نظر مردم 
و نمایندگان آنها قابل قبول باشند.« او تأکید کرد: 
»تیم ارزیاب سازمان بهداشت جهانی از طرف مردم 
ناظر هستند تا این مسیر کوتاه تر و کم هزینه تر طی 
شود. امیدواریم برای مردم امانتداران خوبی باشیم و 
این مسیر را کم اشتباه طی کنیم تا در پایان منجر 
به طول عمری بیشتر و زندگی سالم تری برای آنها 

شود.«
وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم هم، گفت: 
»هدف اصلی اجرای ســند کنتــرل بیماری های 
غیرواگیر و طرح ایراپن، تشخیص سریع و درمان 
بیماری های غیرواگیر با دقت باالتر و هزینه کمتر 
است. تالش ما بر این است که بتوانیم با تکمیل این 
طرح زمینه تشخیص سریع تر و پیشگیری را فراهم 
کنیم تا میزان مرگ ومیــر و معلولیت ها کاهش 

یابد.«
هاشمی همچنین از مردم ایران درخواست کرد 
که از ســالمت خود مراقبت کننــد و از خوردن و 
آشامیدن آنچه که برای آنها مضر است، پرهیز کنند: 
»چراکه افزایش وزن و بیماری دیابت  سال به سال 
درحال افزایش اســت و تا مردم نخواهند، وزارت 
بهداشت نیز نمی تواند کاری انجام دهد. صداوسیما 
و فضای مجــازی نیز تالش زیــادی برای افزایش 
آگاهی مردم در این زمینه انجام می دهند. در کنار 
آن توجهات حکومت به حوزه سالمت نیز اهمیت 

زیادی دارد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »رسانه نیز می تواند در 
این مسأله تأثیرگذار باشد که آگاهی مردم در حوزه 
سالمت را افزایش دهد. آگاهی مقدمه ای است برای 
تصمیم گرفتن و امیدواریم که اراده تصمیم گرفتن 
را نیز بتوانیم در خودمان تقویت کنیم.«در حاشیه 
جلسه دیروز، »اولگ چستنوف«، نماینده سازمان 
جهانی بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره موانع 
و الزامات پیش نیاز برای اجرای برنامه پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر، گفت: »نظام سالمت باید 
اولویت های خودش را به پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر اختصاص دهد که این امر امروزه در ایران 
رعایت می شــود.« او در ادامه و در پاســخ به مهر 
توضیح داد: »یکی از مســائلی که برای تشخص 
زودرس بیماری ها خیلی مهم است، به کارگرفتن 
نیروی انسانی آزموده و مجرب است و همین طور 
نظام اطالعاتی مناســب در ســالمت که ایران در 
دو سال اخیر پیشــرفت خیره کننده ای در زمینه 
تبدیل پرونده بیماران به پرونده دکتر نیک داشته 
است.« »ایراپن« طرحی برای ۸ عامل خطر و چهار 
بیماری است که تقریبا 7۰ درصد علت مرگ مردم 
ایران را تشکیل می دهد و به گفته کارشناسان، این 

طرح می تواند تحولی در حوزه بهداشت باشد.

خبر

معاون توانبخشی بهزیستی خبر داد: 

 صدورکارت معلولیت
 برای ۴۵ درصد معلوالن

مهر| معاون امور توانبخشــی سازمان بهزیستی 
کشــور از صدور کارت معلولیت برای ۴۵ درصد از 
معلوالن تحت پوشش خبر داد. حسین نحوی نژاد با 
اعالم این خبر گفت: »تا پایان  سال ۹7 برای تمامی 

معلوالن کارت صادر خواهد شد.« 
او ادامه داد: »براســاس آمارها، ۳ درصــد از افراد 
جامعه دچار ناتوانی هســتند که البته تمامی آنان 
نیاز به دریافت خدمات ندارند و از حدود ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار فرد ناتوان در کشور، یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر نیازمند دریافت خدمــات بوده و در مراکز تحت 

پوشش سازمان نگهداری می شوند.« 
نحوی نژاد در مــورد تجهیزات مورد نیاز معلوالن 
گفت: »با توجه به این که معلوالن برای رفت و آمد و 
حضور در جامعه نیازمند اســتفاده از وسایل کمک 
توانبخشــی هســتند، به همین دلیل با همکاری 
شرکت های تولیدکننده توانسته ایم نیاز آنان را در 
این زمینه تأمین کنیم و هم اکنــون 7۰ درصد این 
وسایل در داخل کشور تولید می شوند؛ این درحالی 
است که طی ۵ سال گذشته ۶۰ درصد این تجهیزات 
صادراتی بود.« معاون امور توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی در مورد کارت های معلولیت هم گفت: 
»صدور کارت هــای بین المللی معلولیت برای افراد 
معلول تحت پوشش ســازمان، مدتی است که در 
دستورکار بهزیستی قرار گرفته به طوری  که پرونده 
۶۰ درصد معلوالن در کمیسیون های پزشکی مورد 
بررسی قرار گرفته اند و برای ۴۵ درصد این تعداد نیز 
کارت جدید صادر شده اســت.« نحوی نژاد با اشاره 
به این که کارت های قبلی معلوالن همچنان دارای 
اعتبار است، ادامه داد: »افرادی که هنوز کارت جدید 
برایشان صادر نشده، نگران نباشند و با همان کارت 
قبلی می توانند خدمات دریافت کنند.« به گفته او، 
براساس برنامه ریزی های انجام شده سعی خواهیم 
کرد تا پایان  سال ۹7 برای تمامی معلوالن کارت های 

جدید معلولیت صادر شود.

رئیس سازمان ثبت احوال خبر داد:

 حذف شناسنامه
 با تکمیل پایگاه اطالعات جمعیتی کشور

ایسنا|  رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
»در طول دو  سال اخیر توانستیم حدود ۲۶ میلیون 

کارت ملی هوشمند صادر کنیم.« 
حمید درخشــان نیا ادامــه داد: »ظرفیت صدور 
کارت ملی هوشمند در کشــور حدود ۲.۵ میلیون 
کارت در ماه اســت.« او با اشــاره به این که انضباط  
اداری، حفظ حرمت همکاران و ایجاد فضای همدلی 
و برادری از اهمیت زیادی برخوردار اســت، گفت: 
»سازمان ثبت احوال از سازمان های پیشرو در کشور 
است و در دولت الکترونیک نیز سازمان ثبت احوال 
یکی از کلیدی ترین سازمان ها است.« رئیس سازمان 
ثبت احوال کشــور ادامه داد: »پس از این که پایگاه 
اطالعات جمعیتی کشور تکمیل شود، شناسنامه به 
 طور کلی حذف خواهد شد. پایگاه اطالعات جمعیت 
کشور در حال به روز رسانی است و در هر ثانیه بیش از 

۶ هزار استعالم پاسخ داده می شود.«

محمدعلی نجفی سه شنبه نخستین روز کاری رسمی اش را با حضور در شورای شهر تهران آغاز خواهد کرد  

سوگند برای شهر 
  سخنگوی شورای شهر : نجفی درباره انتخاب معاونانش با اعضا جلسه ای نداشته است

  رئیس کمیسیون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران: شهردار تهران دستورات الزم را برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی مناطق صادر کند

شهروند | شــهردار تهران سه شــنبه همین هفته 
نخســتین روز کاري خود را در جلســه رسمي شوراي 
شهر تهران آغاز خواهد کرد. قرار است مراسم سوگندنامه 
برگزار شــود؛ آن هم در شــرایطي که از گوشــه کنار 
حرف هایي درباره فشار به مدیریت شهري براي انتخاب 
معاونان محمدعلی نجفی شنیده می شود اما اعضاي شورا 
می گویند که آنها هیچ جلسه ای درباره انتخاب معاونان 

شهردار با او نداشته اند. 
اگر در شــوراي چهارم اختالف نظر دو گروه حامیان 
قالیباف و منتقدانش حاشیه و بحث هایي داشت، حاال 
اعضاي پنجمین دوره شورا که همگي اعضاي لیست امید 
هستند حاشیه هاي دیگري دارند و این بار فعالیت هاي 
عکاسان خبري این حاشیه ها را رقم زده است؛ نمونه اش 
دیروز که انتشــار یک عکس از صحن شــورا که مجید 
فراهاني، یکی از اعضا را در حال خمیازه کشــیدن نشان 
می داد، باعث انتقادهایی شــد. فراهانی یکی از کسانی 
بود که به همراه حســن رسولی و ابراهیم امینی از شکار 
لحظه ای عکاســان خبــري انتقاد کــرد و البته احمد 
مســجدجامعی، ناهید خداکرمی و محمود میرلوحی 
دیگر اعضایي بودند که در مقابل از فعالیت عکاســان و 

خبرنگاران دفاع کردند. 
 تشکیل کمیته ای برای

 جمع بندی نتایج گزارش های پالسکو 
محمد ســاالری، رئیس کمیســیون معمــاري و 
شهرسازي شوراي شهر دیروز دو موضوع مهم را مطرح 
کرد، یکي درباره پالسکو و دیگري تخلفات شهرسازي 
مناطق. او خواســتار تشــکیل کمیته ای بــه منظور 
جمع بنــدی نتایج گزارش های دســتگاه های مختلف 
در مورد حادثه پالســکو شد: »شــورایعالی شهرسازی 
و معماری کشــور به  عنوان باالترین مرجــع در حوزه 
شهرسازی و معماری بعد از حادثه پالسکو مصوبه ای را 
تصویب و به تمام شــهرداری های کشور ازجمله تهران 
ابالغ کرد و رئیس وقت شورای شهر آن را به کمیسیون ها 
ارجاع داد و نهایتا در راستای این مصوبه همکاران ما در 
شورا طرحی را تدوین کردند که بررسی آن در دستورکار 

شورای پنجم است.« 
ســاالری که از دوره چهارم شــورا چندین بار درباره 
تخلفات شوراهاي مناطق تذکراتي را اعالم کرده است، 
دوباره در این باره حرف زد: »با توجه به گسترش تخلفات 
شهرسازی در فرآیند گذار، شهردار تهران دستورات الزم 
را برای جلوگیری از وقوع تخلفات شهرسازی در مناطق 
بیســت و دوگانه صادر کند. در این فرآیند گذار شــاهد 
تخلفات گسترده ای در شهرسازی مناطق ازجمله انحراف 
از مفاد طرح تفصیلی شــهر تهران و عــدول از مقررات 
شهرسازی و معماری مالک عمل هستیم. همچنان در 
شوراهای معماری و حوزه شهرسازی مناطق تخلفاتی از 
قبیل تغییر کاربری، تثبیت های تجاری و  ... در حال انجام 
است و حتی شنیدیم یک سری کمیته های درآمدی در 
نواحی شکل گرفته که با استفاده از قرار دادن نیوجرسی 
مقابل ساختمان هایی که تخلف دارند، اقدام به درآمدزایی 
می کنند و این روندی بود که ما همواره در شورای چهارم 
با آن مخالف بودیم.« رئیس کمیسیون معماري شوراي 
شــهر تهران از احصاي تعدادي از این تخلفات خبر دارد 
که حاال در اختیار هیأت رئیسه و اعضا شــورا است: »از 

 شهردار تهران تقاضا دارم دســتورات الزم را به مناطق
 بیســت و دوگانه برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی 

مناطق صادر کنند.« 
 هشدار درباره خأل قانونی

 برای ایمنی ساختمان های بلندمرتبه
محسن  هاشمی، رئیس شوراي شهر هم البته درباره 
ایمني ســاختمان هاي بلندمرتبه حرف هایي داشت: 
»هیچ قانونی نیست که بتواند ساختمان های بلندمرتبه 
را ملزم به تطبیق با آیین نامه های جدید به ویژه آیین نامه 
آتش نشانی کند و باید در کمیسیون سالمت یا معماری 
مصوبه ای داشته باشیم. اگر الزم است قانون و مصوبه ای 
داشته باشیم باید کمیسیون ها به این مهم بپردازند؛ الزم 
است ساختمان های ۶ طبقه یا بیشتر را ملزم به تطبیق 
با آیین نامه های جدید کنیم تا دست مجریان باز شود و 

از مالکان و هیأت مدیره خواستار اجرای قوانین شوند.« 
علی اعطا، سخنگوي شــورا هم به مصوبه شورایعالی 
شهرســازی و معماری براي تطبیق ســاختمان های 
بلندمرتبه قدیمی با شرایط جدید اشاره کرد: »این مصوبه 
۱۱ بند داشته که در  سال گذشته ابالغ شده و در شورای 
گذشته نیز تأکید شــد که ابالغیه شکل اجرایی به خود 
بگیرد.« الهام فخاری هم گفت که اگر الزم است در کنار 
قوانین موجود برنامه ریزی های بلندمدت و میان مدت 
و کوتاه مدت در نظر گرفته شــود، باید بازرســی های 
میان مدت در دستورکار قرار بگیرد: »باید سند جامع ملی 
تهران و قانون خدمات ایمنی و مدیریت بحران به شکل 
بلندمدت برای حفظ ایمنی ساختمان های بلندمرتبه مد 

نظر قرار گیرد.«
محمدجواد حق شــناس که حاال رئیس کمیسیون 
فرهنگي و اجتماعي شــورا است ماجراي حفظ بناهای 
تاریخی شــهر تهران را مطرح کرد و خواســتار توجه 
بیشتر به ساختمان های میراثی و جلوگیری از اقدامات 
ســودجویانه در برخــورد با این مکان ها شــد: »برخی 
گزارشات واصله به این کمیسیون درباره تعرض و تخریب 
برخی ابنیه تاریخی شهر تهران است. در هفته های اخیر 
شاهد نوعی تهاجم و برخوردهای منفعت طلبانه هستیم 
که طی آن، ساختمان های واجد ارزشی میراثی شهر مورد 
بی توجهی قرار گرفته و تخریب می شوند. او گفت که الزم 
است تا شهرداران مناطقي که دارای بافت تاریخی است 

توجه ویژه ای به این مسأله داشته باشند: »تهران شهری 
با هویت شناخته شده  تاریخی و قابل توجه به لحاظ ارزش 
میراثی است که حفظ آن می تواند جاذبه  گردشگری به 
دنبال داشته و در حال حاضر که تهران با مشکالت جدی 
در حوزه تأمین درآمدهای پایدار مواجه است، منابع تولید 

ثروت برای تهران تلقی شود.«
 حقوق شهروندی

 برای اقلیت های دینی مراعات شود 
ایجاد عبادتگاه های ویژه برای اهل تسنن یکي دیگر از 
موضوعاتي بود که از ســوي حجت نظري، عضو شورای 
اسالمی شهر تهران مطرح شد: »ما در کشوری اسالمی 
زندگی می کنیم و مــردم آن بــرای نمازخواندن نباید 
در صف بایستند. در مراســم برپاداشتن نماز عید قربان 
متاســفانه جمعی از برادران اهل تســنن ساعت ها در 
خیابان به صف بودند که عکس هــای آن هم در فضای 
مجازی پخش شــد.« او گفت که در راســتای رعایت 
حقوق شهروندی بهتر است برادران اهل تسنن به مانند 
مسیحیان در شهر تهران عبادتگاهی ویژه برای مراسم 

عبادی خود داشته باشند. 
گزارش ســفرهای خارجی شــهرداری تهران یکي 
از دستور جلســات دیروز در شــورا بود. در جریان ارایه 
گزارش گرشاســب مظفری، دبیر کمیته ســفرهای 
خارجی شــهرداری تهران مشخص شــد که در  سال 
گذشته براساس مصوبات کمیته حدود 7۵نفر از نیروهای 
شــهرداری با اهداف آموزشی، شــرکت در اجالس ها، 
ارزیابی خرید و انتقال تکنولوژی به خارج سفر کرده اند 
و ایــن تعداد در  ســال جاری ۳۰نفر بوده اســت. احمد 
مســجدجامعی اما بعد این رویه را نقــد کرد: »بعضی 
ماموریت های خارجی با وظایف شهرداری نسبت ندارد، 
به عنوان نمونه اعزام به نمایشگاه کتاب بولونیا، تحویل 
و حمل توری بــاغ پرندگان، بازدید از نمایشــگاه های 
بین المللی موجود در کشور آلمان و بازدید از نمایشگاه 
صنایع دستی براساس کدام بند بوده است. باید برای آینده 
روشن باشد که این عناوین با کدام بند همخوانی دارد و 
چه تناســبی دارند. از این رو ذیل این موارد توضیحات 
بیشتری نیاز دارد. باید یک ارزیابی از روند گذشته وجود 
داشته باشد که سفرها مطابق کدام بند بوده است.« احمد 
میرلوحی، عضو دیگر شــورا هم بر ضرورت قانونمندی 

سفرهای خارجی در شهرداری تهران تأکید کرد. بررسی 
این دستور با رأی اعضای شورای شهربانو امانی و مجید 
فراهانی به عنوان دو عضو ناظر شهرداری تهران در کمیته 

سفرهای خارجی منصوب شدند.
 جلسه ای با شهردار تهران

 درباره انتخاب معاونانش    نداشته ایم
بعد از پایان جلسه یکشنبه شــوراي شهر علي اعطا، 
سخنگوی شورای شــهر تهران در یک نشست خبري 
به سواالت خبرنگاران هم پاسخ داد. او در مواجهه با این 
که شنیده می شود برخي از اعضاي شوراي شهر درباره 
انتخاب معاون شهردار به او فشار می آورند، گفت که آنها 
هیچ جلسه ای دراین باره با شهردار نداشته اند: »نسبت 
شورا با شهرداری، نسبت نظارتی است و بنا نداشتیم که 
در انتخاب معاونــان مداخله کنیم، چراکه حق طبیعی 
هر مدیری اســت که معاونانش را خودش انتخاب کند 
اما اعضای شورا نظارت را اعمال خواهند کرد و به لحاظ 
مشورتی فعال هســتیم و تاکنون چیزی مبنی بر فشار 
اعضا در انتخابات نشنیده ام و تصور نمی کنم هیچ یک از 
اعضای شورا در این راستا حرکت کرده باشند؛ هرچند که 
شورای اول مصوبه ای داشته که به شورا اجازه می دهند 
در استخدام معاونان شهردار وارد شــوند و این مصوبه 
تاکنون نه نقض شده و نه اجرا! و تاکنون دخالت مستقیم 
نداشــته ایم. هرچند که نجفی مشــورت هایی را برای 
انتخاب معاونانش با شورا داشــته و برخی اعضای شورا 
نیز جلسات و صحبت هایی با نجفی داشته اند اما این که 
نجفی جلســه ای با ۲۱ عضو در مورد انتخاب معاونانش 
داشــته باشد، این مســأله رخ نداده اســت.« او معتقد 
است که انتصابات برعهده شهردار است و شورا دخالت 
اجرایی نمی کند، هرچند ظرف یک تا دوهفته آینده در 
 تصمیم شهردار شاهد تغییراتی درحد معاونان و مدیران

 خواهیم بود.
نجفي درباره ســوگندنامه هم توضیح داد: »در ابتدا 
بحث میثاقنامه مطرح شد اما برخی از اعضا یادآور شدند 
از آنجایی که میثاقنامه یک قرارداد یک طرفه است، بهتر 
است به تفاهمنامه تغییر کند چراکه تفاهمنامه دوطرفه 
است و در جلسات غیررسمی پیش از آغاز شورای پنجم 
هم تبادل نظر دراین باره انجام شــد. در نهایت مقرر شد 
مراسم شروع به کار شهردار با سوگندنامه باشد که شبیه 
مراسم تحلیف بوده و جنبه نمادین دارد تا به سمت تحقق 
پارلمان محلی پیش برویم که قرائت این سوگندنامه در 
دستورکار جلسه آینده قرار دارد.« اعطا این را هم گفت 
که نجفی متن را دیده و توافق در این زمینه انجام شــده 
است، بنابراین روز سه شنبه ۹ صبح براي اداي سوگندنامه 

به شورا خواهد آمد. 
 انتصاب مدیرعامل

 و مدیرمسئول روزنامه همشهري
ســرانجام بعد از هفته ها گمانه زني مدیریت روزنامه 
همشهري به عنوان مهمترین ارگان رسانه ای شهرداري 
تهران مشخص شد. بر این اساس، مرتضی حاجی به عنوان 
مدیرعامل و خســرو طالب زاده به عنوان مدیرمسئول 
روزنامه همشــهری انتخاب شدند. مرتضي حاجی وزیر 
آموزش و پرورش یکي از افراد نزدیک به نجفي اســت و 
خسرو طالب زاده هم معاون پیشین ایرناست که سابقه 

مدیریت در مجموعه وزارت ارشاد را داشته است.
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یادداشت

شــهرها به عنوان بســتری بــرای فعالیت های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگِی شــهروندان عموما 
هزینه هایی را نظیر نگهــداری فضاهای عمومی، 
خرید تجهیزات مناسب جهت حمل ونقل و مدیریت 
پســماندها دارند و عالوه بر آن، حقوق و دستمزد 
پرســنل شــهرداری را نیز باید به آن اضافه کرد. 
تاکنون بیشترین درآمد شهر از محل ساخت وساز 
تأمین می شــد. امروزه همه کارشناسان این شیوه 
تأمین مالی شهر را مسبب نابودی محیط زیست و 
اضافه شدن بی رویه جمعیت و پاسخگونبودن کلیه 

خدمات شهری مطرح می  کنند.
کارشناســان معتقدند؛ اخذ عوارض بازدارنده از 
سیستم های آالینده و تخریب کننده محیط زیست 
می تواند به عنوان روش درآمدی پایدار، برای شهرها 

مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر می رسد درآمد پایدار یکی از دغدغه های 
اصلی شورای شهر و شــهردار جدید تهران یا سایر 
کالنشــهرها باشــد که نیازمند مرکز تحقیقاتی 
حرفه ای در این زمینه اســت تا بتواند درآمد های 
پایدار را بررسی و تهران را به شــهری ایمن، آرام و 
قابل  زندگی تبدیل کند. بدیهی است این مرکز کلیه 
عوارض را بررسی کرده و می تواند راه های جدید را 
به شورای شــهر و بعضا به دولت و مجلس شورای 

اسالمی ارایه کند. 
برخی از ایده های اولیه می تواند به شرح زیر باشد: 

- بســتن عوارضی خــاص به مصــرف بنزین، 
گازوییل، آب و برق در تهران 

- عوارض از موتورسیکلت هایی که همراه بنزین، 
روغن نیز مصرف کرده و کلیه موتورسیکلت هایی که 
کاربراتوری بوده و از تکنولوژی های قدیمی استفاده 

می کنند.
این موتورسیکلت ها در ۱۰۰کیلومتر بیش از ۶ 

الی 7 لیتر بنزین مصرف می کنند. 
- عوارض و جرایم ســنگین و بازدارنده از وسایل 

نقلیه ای که بیش از استاندارد تولید صدا می کنند.
- بازنگری در شــیوه پرداخت و دریافت عوارض 

نوسازی 

- دریافت عوارض از کســانی که باغات تهران را 
تبدیل به برج کرده  اند.

- معافیت عوارض از کســانی که هنوز خانه های 
ویالیی و با درختان انبوه را تبدیل به برج و ساختمان 
نکرده و فضای ســبز خود را به خوبــی نگهداری 

کرده اند.
- اخذ عوارض از تولید زبالــه و دریافت جرایم از 

زباله های تفکیک نشده. 
- اخذ عــوارض از خودروهای تهــران با توجه به 

حجم موتور و قدمت آنها.
- اخذ عــوارض ویژه از خودروهــای غیرتهران و 

فروش طرح ترافیک به آنها.
- اخذ عــوارض از خودروهایی که فاقد پارکینگ 

هستند.
- اضافه کردن مبلغ پارک متر ها. 

بیان همه موارد فوق که ایجــاد درآمدی پایدار 
است، باید به شیوه ای کامال شــفاف و بهره ور و در 

مقایسه با سایر شهرهای دنیا باشد.
این شیوه دریافت عوارض باید بین خدماتی که 
به شهروندان ارایه می شــود و عوارضی که دریافت 
می کنند، موازنه عادالنه ای برقرار کنند تا شهروندان 
احساس رضایت کرده و متوجه شوند اگر پولی از آنها 
دریافت می شود، خدمات متقابلی دریافت می کنند. 
در هرحال مرکز تحقیقات برای شناسایی عوارض 
به طور دایم مسائل شهری و خدماتی که مورد نیاز 
شهروندان است را بررســی می کند و راهکارهای 

مناسب را پیشنهاد می دهد.
به عنوان مثال، می توان به عوارض خروج از کشور 
اشاره داشت، در گزارشــی که ترکیه از گردشگران 
خارجی در ۶ماهه اول  ســال ۲۰۱7 میالدی ارایه 
کرده اســت، حدود یک میلیون گردشگر ایرانی از 
ترکیه بازدید داشــته اند. همچنین طبق آمارهای 
ارایه شــده، در  ســال ۹۳ حدود هفت میلیون نفر 
گردشگر ایرانی از مرزهای مختلف به خارج از کشور 
عزیمت  کرده انــد. اخذ عوارضــی از آن برای همه 
شهرهای کشور می تواند درآمدی مناسب و پایدار 

محسوب شود.

درآمد پایدار شهری
|  حسین مسعودیان  |  
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