
عجيب اس�ت گاهي اظهارنظرات و تصميمات 
برخي از مسئوالن خواسته يا ناخواسته مردم را 
دعوت به شورش مي كند! اين موضوع به تازگي 
در حوزه اداره شهر تهران بيش از پيش به چشم 
مي خورد. خط شكن اين موضوع استاندار سابق 
تهران بود كه سياست گران كردن هزينه زندگي 
در تهران را ب�ه عنوان يك ض�رورت مديريتي 
مطرح كرد و بعد از آن برخي از اعضاي ش�وراي 
ش�هر پايتخت تك مضراب هايي با اين مضمون 
مي نوازند و در نهايت نيز مديريت ش�هر تهران 
در پي يافتن درآمد پايدار براي پايتخت، دست 
به جيب ش�هروندان ش�د. بر اين مبنا معاونت 
حمل و نق�ل و ترافي�ك اين هفت�ه پيش نويس 
اليحه اي را به معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري 
و امور شوراهاي شهرداري تهران ارائه كرده است 
كه براس�اس آن پنج تونل تهران و اتوبان صدر 
مشمول دريافت عوارض عبور و مرور مي شود. 
پيش نويس اين اليح�ه در اداره تدوين قوانين 
و مقررات ش�هرداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفته و اين اليحه از لحاظ كارشناسي و حقوقي 
بررسي شده كه در نهايت به تأييد رسيده است و 
احتماالً به زودي به شوراي شهر ارسال مي شود. 

مجموعه جديد مديريت شهر تهران در يكي دو سال 
اخير همواره از گران كردن خدمات شهري سخن 
مي گويند و در توجيه اظهارات خود بر لزوم تأمين 
منابع درآمدي پايدار براي اداره شهر تأكيد مي كنند. 
البته اصالح توزيع جمعيتي نيز دليل ديگري است 

كه براي اين امر ذكر مي كنند. 

اداره ش��هر در ش��رايط كنوني اقتصادي به هزينه 
بيشتري نياز دارد كه اين موضوع در ارتباط مستقيم 
با افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت ارز اس��ت، اما 
برخي اظهارنظرات از س��وي تع��دادي از اعضاي 
شوراي ش��هر تهران نش��ان مي دهد كه اين شورا 
و مديريت ش��هري بدون اينكه بخواهد س��همي 
در مديريت ش��رايط به وجود آمده بكند، تصميم 
دارد فش��ار اين افزايش قيمت را روي دوش مردم 

بيندازد. 
 قرباني كردن قربانيان سوء تدبير اقتصادي! 
گران كردن زندگي در تهران كليد واژه اي است كه 
اين روزها به انحاي مختلف از زبان مديران پايتخت 
به گوش مي رسد. چنانچه هاشمي استاندار سابق 
تهران گفته بود: »امكان ايج��اد ممنوعيت براي 
مهاجرت به تهران سخت است و بايد همچون ساير 
كشورهاي پيشرفته، هزينه زندگي در شهرهاي 
بزرگ را باال برد تا از ورود جمعيت كم كرد.« اواخر 
هفته گذش��ته نيز معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
پيش نويس اليحه اي را به معاون��ت برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور ش��وراهاي شهرداري تهران 
ارائه كرده است كه براساس آن پنج تونل تهران و 
اتوبان صدر مشمول دريافت عوارض عبور و مرور 
مي ش��وند. پيش نويس اين اليحه در اداره تدوين 
قوانين و مقررات شهرداري تهران مورد بررسي قرار 
گرفته و اين اليحه از لحاظ كارشناسي و حقوقي 
بررسي شده  و قرار است به زودي به شوراي شهر 

ارسال  شود. 
براس��اس اين اليحه، تونل هاي نيايش، رس��الت، 
توحيد، ش��هداي غ��زه و اميركبي��ر و اتوبان صدر 

مشمول دريافت عوارض شده و خودروهاي عبوري 
براي هر بار عب��ور بايد رقمي را ب��ه عنوان عوارض 
پرداخت كنند كه گفته مي ش��ود، حداقل عوارض 
پيش بيني ش��ده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود. 
مؤلفه هايي كه نرخ عوارض را تعيين مي كنند شامل 
طول تونل، داشتن معاينه فني و معاينه فني برتر، 

ساعت تردد خواهد بود. 
  ساير كشورها هم در تب پولي شدن خدمات 

در پايتخت مي سوزند 
اين در حالي است كه اولين اثر اين اقدام در صورت 
اجرايي ش��دن ايجاد و تقويت هر چه بيشتر فاصله 
طبقاتي اس��ت. در اين صورت شهروندان حتي در 
ساده ترين حق شهروندي يعني عبور و مرور در معابر 
هم به شهروندان درجه يك و دو تقسيم مي شوند.  
اين تجربه را كالنشهرهاي كشورهايي مانند مكزيك 
و برزيل داش��ته اند. به طوري كه ساكنان محالت 
فقيرنشين مكزيك در هفت دهه گذشته براي رفتن 
به ساير محالت بسته به درجه بندي محله مقصد 
بايد عوارض پرداخت كنند. اين مسئله باعث شده 
بسياري از اهالي مكزيكوسيتي در تمام طول عمر 
خود تمام شهر محل سكونتش��ان را نديده باشند. 
چون نمي توانند وروديه را پرداخت كنند و پايتخت 
به انحصار پولدارها درآمده است. اين در حالي است 
كه مكزيك در همين مدت رش��د اقتصادي بااليي 
داش��ته كه به بيان ديگر به موازات رشد اقتصادي 
در اين كش��ور تبعيض و فاصله طبقاتي رشد پيدا 
كرده است.  در س��ائوپائولو مركز حكومتي برزيل 
نيز اتفاق مشابهي در جريان اس��ت. در اين كشور 
مردم براي ورود به محالت مرفه نشين بايد عوارض 

بپردازند و اين مس��ئله باعث ايجاد نارضايتي هاي 
دامنه داري شده اس��ت. به طوري كه اين كشور در 
دهه گذشته خود را به هشتمين اقتصاد بزرگ دنيا 
تبديل كرده اما نتوانسته رضايت اجتماعي فراگيري 
را ايجاد كند و دولت اين كشور در جايگاه متزلزلي 

قرار گرفته است. 
 خرج بيت المال پاي رفاه مرفه ها!

از سوي ديگر با افزايش قيمت خدمات اجتماعي و 
رفاهي در جامعه احساس امنيت اجتماعي از بين 
مي برد و جامعه را به عرصه رقابت��ي بي انتها براي 
كسب درآمد بيش��تر تبديل مي كند. در اين مسير 

اخالق و آرامش اولين قربانيان خواهند بود. 
از طرف ديگر، اگر قرار اس��ت تنها شهرونداني كه 
امكان مالي پرداخت ع��وارض را دارند از تونل هاي 
شهري عبور كنند و سايرين مجدد تن به ترافيك 
مسيرهاي جايگزين بدهند، اين سؤال پيش مي آيد 
كه چرا بايد اعتبارات عمراني شهر كه از بيت المال 
هزينه مي ش��ود، براي رفاه هر چه بيش��تر داراها 

صرف شود؟!   
 فشار رواني مضاعف در آستانه سال نو!

اگرچه در آخرين دقايق تهيه اي��ن گزارش روابط 
عمومي شهرداري تهران اخذ عوارض از تونل ها را 
صرفاً يك پيشنهاد دانسته كه هنوز به رؤيت و تأييد 
شهردار تهران براي ارسال به شوراي شهر نرسيده، 
با اين حال با توجه به اينكه ش��هروندان در آستانه 
سال جديد دغدغه هاي معيش��تي فراواني دارند، 
 مطرح كردن اي��ن موضوع يعني يك فش��ار رواني 
مضاعف و به خطر انداختن بهداشت رواني جامعه به 
قيمت جبران سوءمديريت هاي اقتصادي در سطوح 

مختلف اجتماع. 
در اين ميان فاطمه ذوالقدر، نماينده تهران و نايب 
رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس اولين چراغ 
مخالفت صريح با پولي ش��دن تونل ه��اي تهران را 
روشن كرد و با انتقاد از موضوع پولي شدن تونل هاي 
ش��هر تهران، اين موضوع را مغاير ب��ا اصل عدالت 
اجتماعي و حمايت از مردم در اين شرايط اقتصادي 

دانست. 
وي به رسانه ها گفت: پولي ش��دن اين تونل ها كه 
از شريان هاي اصلي شهر تهران هستند نه تنها بر 
افزايش ترافيك در ساير مس��يرها تأثير مستقيم 
دارد بلكه به واس��طه اينكه خودروها براي كاهش 
هزينه، از اين مسيرها تردد نكنند، ناگزير خواهند 
شد از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند كه بالطبع 
افزايش مصرف سوخت، تشديد گره هاي ترافيكي، 
افزايش هاي هزينه تردد ش��هروندان و متأثر از اين 
عوامل افزايش قيمت كاالها را به طور غيرمستقيم 

خواهيم داشت. 
ذوالقدر ادامه داد: با توجه به نزديك شدن روزهاي 
آخر سال كه ميزان تردد و ترافيك شهر تهران بيشتر 
مي ش��ود و از طرفي به خاطر پايداري هوا تشديد 
آلودگي هوا را داريم و همچنين به واسطه حمايت 
از مردم و ممانعت از افزايش هزينه هاي زندگي اين 
اقدام به هيچ وجه در شرايط حاضر به صالح نيست، 

بنابراين ضروري است از دستور كار خارج شود.
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آيا مديران فعلي و سابق وزارت بهداشت قرار است مراكز خصوصي آموزش پزشكي را تأسيس كنند؟

ايست موقت به دكترسازي پولي !

تونلهايتهرانپوليميشود؟
شهرداري تهران قرار است براي تردد از 5 تونل پايتخت از مردم عوارض دريافت كند

تصمي�م ب�ر س�ر 

زهرا چيذري 
خصوصي ش�دن   گزارش  2

آموزش پزشكي را 
ش�ايد بتوان نخس�تين آزمون جدي سعيد 
نمكي سرپرس�ت تازه نفس وزارت بهداشت 
درم�ان و آموزش پزش�كي دانس�ت. ميراث 
سيدحس�ن قاضي زاده هاش�مي ب�راي اين 
وزارتخان�ه يكي دوتا نيس�ت، ام�ا آخرين و 
پرحاش�يه ترين ميراث وي خصوصي س�ازي 
آموزش پزشكي بود كه چند روز پس از رفتنش 
از س�اختمان ايوانك اين بخش�نامه از سوي 
معاون آموزش�ي وزارت بهداش�ت براي اجرا 
ابالغ شد؛ نامه اي كه به محض ابالغ با واكنش 
شديد فعاالن دانشجويي و كارشناسان حوزه 
س�المت و آموزش هم مواجه شد. تالقي اين 
ماجرا با انتصاب س�عيد نمكي به سرپرستي 
وزارت بهداشت همراه بود و همين مسئله وي 
را در همان آغاز راه در مس�ير آزموني سخت 
قرار داد ه است ؛ آزموني كه سرپرست وزارت 
بهداشت براي مواجه با آن در نخستين گام در 
نامه اي به معاونت آموزش�ي اين وزارتخانه بر 
بازنگري آيين نامه خصوصي سازي رشته هاي 

پزشكي تأكيد كرد. 
»بالغ بر ۹۱ دانشكده پزشكي در كشور داريم كه 
خوش��بختانه با اجراي برنامه تحول در آموزش 
پزشكي، توانستيم در رش��ته هاي علوم پزشكي 
نظير دندانپزشكي، داروس��ازي و پزشكي رشد 
كمي را متوقف كنيم«؛ اين بخش��ي از اظهارات 
دكتر سيدحس��ن قاض��ي زاده هاش��مي، وزير 
س��ابق بهداش��ت در اجالس معاونين آموزشي 
دانش��گاه هاي پزش��كي كش��ور و تأكيد وي بر 
كيفي س��ازي آموزش پزشكي اس��ت، اما انگار 
پيش از رفتن از وزارت بهداشت به يك باره تغيير 
عقيده داد و تصميم گرفت تا آموزش پزشكي را 
هم مانند حوزه هاي علوم انساني و فني مهندسي 
خصوصي كند. در اي��ن ميان به نظر مي رس��د 
مديران ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشكي نخس��تين كساني باش��ند كه آمادگي 
تأس��يس مراكز خصوصي آموزش پزش��كي را 
دارند و مي توانند مجوزه��اي الزم براي اين كار 
را راحت ت��ر از ديگران تهيه كنن��د، به خصوص 
آنكه اين افراد خودشان سياستگذار هم بوده اند 
و به چم و خم هاي وزارت بهداشت در كنار ساز و 

كارهاي بخش خصوصي تسلط كامل دارند. 
 چراغي كه به خانه رواست !

همين ح��اال هم دكترش��دن پولداره��ا خيلي 
سخت نيس��ت. آنها مي توانند به راحتي و حتي 
بدون پشت س��ر گذاش��تن هفت خوان كنكور، 
وارد دانشگاه هاي كش��ور هايي همچون روسيه، 
لهستان و مجارستان شوند. اما اين دانشجويان 
قرار نيست از همين دانش��گاه ها فارغ التحصيل 
شوند بلكه تنها با گذراندن ۳۶ واحد در دانشگاه 
كشور مذكور به دانشگاه هاي ايران باز مي گردند! 
در واكنش به داغ ش��دن اين بازار ب��ود كه وزير 
بهداش��ت س��ابق آيين نامه جديدي ابالغ كرد، 
 اينكه از ابتداي س��ال ۲۰۱۹ هر فردي از ايران 
در هر دانش��گاهي در خارج از كش��ور در حوزه 

علوم پزشكي وارد شود، تا پايان مقطع تحصيلي 
بايد در همان دانشگاه تحصيل كرده و در حين 
تحصيل نمي تواند به دانشگاه هاي ايران منتقل 
ش��ود، اما افرادي كه تاكنون وارد دانشگاه هاي 
مورد تأييد وزارت بهداشت شده اند، تسهيالتي 
فراهم ش��ده كه با گذران��دن ۳۶واحد تحصيلي 
بتوانند به داخل كشور منتقل شوند و اين قانون 
براي مدت دو سال اعتبار دارد. هاشمي گفته بود 
»روا نيست كه دانشجويان ايراني با معدل هاي باال 
را از تحصيل محروم كنيم و به جاي آنها افرادي 
كه به واس��طه دالالن به خارج از كشور مي روند 
را در دانشگاه ها پذيرش كنيم كه به خودشان و 
هم آموزش پزشكي كشور، آسيب وارد كنند«، 
 اما انگار بازار داغ اين آموزش ها مسئوالن حوزه 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي را هم غلغلك 
داد تا خودش��ان وارد اين عرصه شوند و به جاي 
آنكه بچه پولدارها براي دكترش��دن به خارج از 
كشور بروند، همين جا در مملكت خودمان دكتر 
ش��وند و مؤسس��ات خصوصي آموزش پزشكي 

سودش را به جيب بزنند. 

 نيروي انساني در پزشكي كافي است!
در بخشنامه خصوصي سازي، باقر الريجاني معاون 
آموزشي وزارت بهداشت ضمن اشاره بر اين نكته 
كه نيازسنجي و برآورد نيروي انساني موردنياز 
بخش سالمت، نش��ان مي دهد در بس��ياري از 
رش��ته ها يا مقاطع علوم پزشكي، تربيت نيروي 
انساني به ميزان مكفي صورت گرفته،  تأكيد كرده 
است: »اميدواريم با ورود بخش خصوصي توانمند، 
شاهد ارتقاي كيفي آموزش عالي بخش سالمت 
باش��يم و وزارت بهداش��ت از تكرار تجربه ساير 
بخش هاي آموزشي كشور در تأسيس مؤسسات 
بي ش��مار و فاقد توانايي و كيفيت الزم اجتناب 
خواهد ورزيد و از مشاركت جدي و پرتوان بخش 
خصوصي كه با انگيزه هاي��ي فراتر از انگيزه هاي 
مادي قصد حضور در اين را عرصه دارند، استقبال 
مي كند.« اما س��ؤال جدي درست در همين جا 
شكل مي گيرد؛ اينكه چه تضميني وجود دارد، 
ورود بخش خصوصي به آموزش س��المت تكرار 
تجربه هاي ورود اين بخش به آموزش هاي حوزه 
علوم انساني و فني مهندسي نباشد؟  آن هم در 
ش��رايطي كه هم اكنون نگراني هايي در كيفيت 
خصوص آموزش پزشكي در دانشگاهي همچون 
دانشگاه آزاد وجود دارد و كيفيت دانشكده هاي 
علوم پزشكي تحت نظارت وزارت بهداشت نيز در 

همه جاي كشور يكسان نيست. 
 دستور بازنگري

بخشنامه خصوصي سازي آموزش پزشكي، واكنش 
جدي فعاالن دانشجويي را در پي داشت و در عمل 
در تقابل با قانون اساسي و لزوم آموزش رايگان قرار 
دارد. به همين خاطر هم در روزهاي اخير سعيد 
نمكي با اعتراضات گسترده اي مواجه بوده و براي 
تدبير اين اعتراضات نخستين گام را برداشت. وي 
در نامه اي ب��ه الريجاني معاون آموزش��ي وزارت 
بهداشت با اشاره به مواردي از نارضايتي و شكوائيه 
نسبت به اين آيين نامه تأكيد كرد، در اسرع وقت 
به اين موضوع رسيدگي و در صورت لزوم نسبت به 

بازنگري آن اقدام شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 محمد مطلق با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
دهكده تفريحي چادگان اصفهان، مازندراني در دل كوير. اين دهكده كه 
به سوييس ايران شهرت دارد، نزديك سد زاينده رود بنا شده. رو به روي 
چادگان با مردم دهكده »يان چش��مه« چهارمحال كه حرف مي زدم، 
همه از بي آبي، مهاجرت و س��وختن زمين هاي كشاورزي مي ناليدند. 

روستاي قبلي آنها زير آب رفته. 

 زينب السادات با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
همسايمون براي مامانم درد دل كرده بود كه تو اين وضعيت نمي تونيم 
گوشت بخريم...! امشب اينارو گذاشت تو سيني گفت: نمي تونم بهش 
پول بدم يا گوشت خام بدم جوونه به غرورش برمي خوره، بيا اينارو ببر 

بهش بگو سالگرد فوت مادربزرگمه براش يه فاتحه بفرستيد. 

 حسين يكتا با انتشار اين عكس توئيت كرد: 
اين عكس ها مربوط به روزهاي قبل از ش��هادت ح��اج احمد كاظمي 
هست. اون روز رفتيم شلمچه و بهم گفت: حاج حسين اينجا تا ميتوني 
خدمات رفاهي درست كن، مي خوام سپاه سيدخراساني كه يه روز مياد 
از اينجا رد بش��ه بره براي كمك امام زمان، مشكل امكانات و خدمات 

نداشته باشه! ۱۹ دي سالروز شهادت حاج احمد.

 زهرا خليلي توئيت كرد: 
پدرانى كه ارتباط مطلوبي با دختران خود دارند، باعث مي شوند احتمال 
گرايش به هنجارشكني دختران در سنين نوجوانى به طور جدى كاهش 
يابد و موفقيت هاى بيشترى در دوران بزرگسالى به دست آورند و ازدواج 

پايدارترى داشته باشند. 

 فرشاد مهدي پور با انتشار اين عكس توئيت كرد:
 شهرداري مي خواهد تونل هاي نيايش، رسالت، توحيد، شهداي غزه، 
اميركبير و اتوبان صدر را مشمول عوارض كند؛ رقم عوارض هم ۳هزار 
تومان. كارگزاران و اصالح طلبان مي خواهند تهران گران شود تا فقط 
طبقه متوسط شهري بتواند در آن زندگي كند. چرا؟ شايد چون تصور 

مي كنند سبد رأي شان تضمين مي شود. 

 خانم حقوقدان توئيت كرد:
 ششمين كشور توليد كننده زيردريايي. هفتمين قدرت موشكي جهان. 
طراح و س��ازنده روبات هوشمند دس��تيار جراح. رتبه سوم در صنعت 
سد سازي جهان. تنها كشور توليدكننده صنعتي بيوايمپلنت. رتبه دهم 
جهاني در فناوري ليزر. رتبه چهارم در توليد علوم ناباروري و باروري. 

تنها گوشه اي از چهل سال افتخار ماست.

 محراد مديري توئيت كرد:
 دانشمندان ميگن ظرفيت مغز انس��ان معادل يك پتابايت است. يك 
پتابايت معادل ۱۰۰۰ترابايت و هر تراباي��ت معادل ۱۰۰۰گيگابايت 
است. اين يعني مغز ما ظرفيت ضبط ۱۳سال فيلم HD و 4/7بيليون 

كتاب رو داره. واقعاً اين خلقت خارق العاده نيست؟

 عليرضا وهاب زاده توئيت كرد:
 تعطيلي بيمارستان يك روز پس از آغاز به كار. بيمارستان مادر مشهد 
كه سوم آذر امسال توسط قاضي زاده هاشمي در مشهد افتتاح شده بود، 
با گذشت 4۸روز هنوز بيماري پذيرش نكرده. نبود پرسنل و تجهيزات از 

مشكالت عمده افتتاحيه هاي اينچنيني است.

 سيدرضي توئيت كرد:
 باتوجه به عالقه دولتي ها به بناهاي تاريخي و حفاظت آن! پيش��نهاد 
مي كنم هركدام از وزراي دولت، دفتر خ��ود را به يك كاخ و هركدام از 
معاونان، دفترش��ان را به يك عمارت منتقل كنند. اينطوري هم شأن 
ملوكانه وزراي روحاني رعايت ش��ده و هم از ميراث فرهنگي كش��ور 

حفاظت خواهد شد!

 سيدمحمد حسيني توئيت كرد: 
در فرهنگ قرآني س��خن بايد صادق و س��ديد )متقن، مس��تحكم و 
مستند( باش��د، اما اگر سس��ت، ناصواب، اغراق آميز و كذب باشد و 
از هر كسي صادر ش��ود ولو گوينده اش روحاني  و رئيس جمهور باشد 
با واكنش جدي مواجه مي شود. گذش��ت آن زماني كه گفتار و رفتار 

مسئوالن زير ذره بين نبود. 

نيره ساري

 علي ابراهيمي مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظري وزارت 
آموزش  و پرورش در توضيح سوابق تحصيلي گفت: باور عمومي از سوابق 
تحصيلي، سه سال پاياني تحصيل است. حال آنكه طبق مصوبه آموزش 
و پرورش با سازمان سنجش، سوابق تحصيلي شامل نمرات امتحانات 

نهايي پايه دوازدهم است. 
 مديركل دفتر توانمندس��ازي و بهبود سرمايه هاي انساني   معاونت 
پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به برنامه جذب ساالنه ۱۰هزار نيروي 
پرستاري در كش��ور گفت: طبق آمارها از س��ال ۱۳۹۳ تا ابتداي سال 
۱۳۹7 حدود ۲۸ هزار پرس��تار جذب كرده ايم و اميدواريم اين روند تا 

سال ۱4۰۰ ادامه يابد. 
 مديركل دفتر آموزش دبستاني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه با 
پيگيري هاي صورت گرفته موافقت اصولي »پست« راهبران آموزشي را دو 
ماه پيش دريافت كرديم و از اين پس افراد را تحت عنوان »راهبر آموزشي« 
به صورت ساختارمند به كار خواهيم گرفت، گفت: اما اكنون در حال تنظيم 
شرح شغل و وظايف آنها و تنظيم حكم كارگزيني شان هستيم كه به كمك 

معاونت توسعه و سازمان امور استخدامي در دست انجام است. 
 مشاور وزير و مديركل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت گفت: مواد 
و تجهيزات دندانپزشكي كه مشمول تخصيص ارز رسمي هستند، بايد 
براساس قيمتي كه مبناي محاسباتي نرخ ارز رسمي است، قيمتگذاري 

شده و به فروش برسند. 

وارونگيباآلودگيفرقداردآقايمسئول!
رئيس كميسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست سازمان نظام 
مهندسي كشور در گفت وگويي با خبرگزاري ايسنا از موضوعاتي گاليه 

كرده كه ناشي از غفلت هاي بزرگ خود نظام مهندسي است. 
وي در اين گفت وگو مدعي ش��ده اس��ت كه دليل اصلي پديده وارونگي 
هوا، حمل و نقل نيس��ت! به گفت��ه احمدرضا طاه��ري، موتورخانه هاي 
گازس��وز، بخاري منازل، عوامل اصلي آلودگي هوا هس��تند كه در واقع 
بيش از 4۰درصد مصرف انرژي كشور از آلودگي در بخش ساختمان رخ 
مي دهد.  رئيس كمسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست سازمان 
نظام مهندسي كش��ور)!( واقعاً تفاوت »وارونگي هوا« و »آلودگي هوا« را 
نمي داند؟ واقعاً هرگز به خود  و س��ازمانش تلنگر نزده است؟ از خودش 
نپرسيده است مسئول اين همه مجوز تغيير كاربري ها و ساختمان هاي 
طبقاتي و مراكز كالن خريد در مركز ش��هر و در نظر نداش��تن فضاهاي 
عمومي مانند پارك، مدرسه و كودكستان به ازاي هر شهروند، بخشي هم 

به عهده او و سازمانش است؟
سيستم معيوب حمل و نقل دليل اصلي كه هيچ، دليل فرعي و اصالً دليلي 
بر وارونگي هوا نيس��ت. در واقع حمل و نقل در كش��ورمان، دليل اصلي 

آلودگي و وارونگي هوا هم دليل پايداري اين آلودگي است. 
هنگامي كه هواي سرد س��طح زمين س��ردتر از هواي باالي خود باشد، 
به دليل آنكه هواي سرد سنگين تر اس��ت، عمل مخلوط شدن هوا انجام 
نمي ش��ود و اصطالحاً عمل وارونگي دما يا اينورژن رخ داده اس��ت.  در 
چنين حالتي چون هواي س��رد و آلوده نمي تواند باال رفته و جايش را به 
هواي گرم بدهد، آلودگي افزايش مي يابد و به مرز خطرناكي مي رسد. اين 
همان موردي است كه رئيس كميسيون محيط زيست نظام مهندسي از 
آن غافل است.  اما موضوع مهم تر عملكرد اين نهاد، ايجاد وضعيت كنوني 
ساختمان سازي كشور است كه موجب هدررفت انرژي مي شود. مأموريت 
اصلي سازمان نظام مهندسي بنا بر قانوني كه در سال ۱۳74در مجلس 
مصوب، تدوين  و بيان شده يكي نظام مهندسي و ديگري كنترل ساختمان 
است.  فرآيند ساخت هم در قانون نظام مهندسي در ماده ۳۳ به آن اشاره 
شده كه به اس��تناد اين ماده، فرآيند ساخت ش��امل سه بخش مستقل 
اس��ت. البته پس از آن در فرآيند به هم گره مي خورند و شامل  نقشه ها و 
طراحي هاست كه اين طراحي ها بايد به دست  افراد ذي صالح و صاحب 
صالحيت انجام گيرد. اين نقشه ها بايد از نظام مهندسي كنترل و در صورت 

وجود ايراد ، مرتفع شود و  پس نقش نخست اين نهاد  تأييد نقشه است. 
نقش دوم،  استفاده از سازندگان ذي صالح در ساخت ساختمان هاست تا 
افراد غيرذي صالح نتوانند ساختمان ها را بسازند.   افراد صاحب صالحيت � 
چه حقيقي و چه حقوقي � كه  صالحيت  ساختمان سازي  دارند و نيز گواهي 
الزم را از وزارت راه و شهرس��ازي دريافت كرده و با تأييد نظام مهندسي 

صالحيت ساختمان سازي به صورت انبوه را به دست مي آورند. 
بخش سوم هم نظارت است. يعني  اعضاي اين نهاد كه  پروانه اشتغال دارند، 
در پايه هاي ۳، ۲ و ۱  ناظر بر ساختمان هستند ايفاي نقش مي كنند. به 
اين ترتيب، با كنار هم قرارگرفتن اين سه  بخش، اين فرآيند ساخت و ساز 
كامل مي شود.  اكنون شيوه ساخت و سازهاي غيراستاندارد و نبود فضاهاي 

عمومي نشان از اجرايي نشدن اين وظايف دارد. 

بارديگرحادثهدرخط5مترو
اواخر س��ال ۹۶ بود كه روزنامه »جوان« در مطلب��ي با عنوان »مترو با 
حذف راهبر كمكي روي ريل خطا مي رود« از تصميم مديران ارش��د 
راه آهن شهري پرده برداشت كه با ارائه طرحي در نظر داشتند، محل 
استقرار راهبران كمكي در كنار راهبران اصلي يا همان لكوموتيو ابتدايي 
باش��د؛ موضوعي كه به اعتقاد راهبران متروي ش��هري و كارشناسان 
فني مترو نه  تنها غير كارشناس��ي ب��ود و جان ش��هروندان را به خطر 
مي اندازند بلكه غيرقانوني هم بود.  اين در حالي اس��ت كه مس��ئوالن 
ارشد مترو خطرات ناش��ي از اين تصميم را با درصد پايين فرض كرده 
و اعتقاد داشتند، احتماالتي كه منجر به وقوع برخي حوادث مي شود 
و جان مس��افران را به خطر مي اندازد، ناچيز است.  پس از اين در سال 
۹7 مس��تنداتي مجدداً به روزنامه »جوان« ارائه شد كه نشان مي داد 
به رغم وقوع برخي حوادث، اما همچنان مسئوالن در نظر دارند تصميم 
غيركارشناس��ي خود را عملياتي س��ازند. اواخر ارديبهشت ماه هم در 
مطلبي با عنوان »ناديده گرفتن هش��دارهاي متروي��ي جوان حادثه 
آفريد« از وقوع نقص فني نوشتيم كه منجر به پياده شدن مسافران روي 
ريل قطار شد. حتي در اين راستا استيفاي حقوق عامه و حفظ سالمت 

و امنيت رواني شهروندان را نيز خواستار شديم. 
اكنون بار ديگر نقص فني در خط پنج تأكيد دوباره اي بر هش��دار هاي 

قبلي مبني بر تصميم غيركارشناسي مسئوالن قطار شهري است. 
پنج ش��نبه حدود س��اعت ۱۰ش��ب، كابين قطار slave داخل تونل 
گلشهر از كل قطار شهري كنده مي شود و به اصطالح فني »دكوپول« 
)جداسازي واگن ها( مي شود. در ادامه به علت توقف طوالني قطار در 
داخل تونل، مس��افران در  هاي قطار را باز كرده و به صورت پياده خود 
را به ايستگاه گلشهر مي رس��انند.  طبق گفته ناظران، شيب مسير به 
لوكوموتيو جداشده كمك كرده تا به قطار مجدداً كوپل )وصل( شود كه 
اگر اين شيب بر عكس بود اين لوكوموتيو به عقب بر مي گشت.  گفته 
مي ش��ود اين قطار به تازگي اورهال )تعميرات( ش��ده بود و پنج شنبه 
شب اولين ورود خود به خط اصلي را داشته است، اما به دليل نداشتن 
نظارت هاي الزم و تحوالت درست و دقيق ناشي از ضعف مديريتي بار 

ديگر جان مردم به خطر افتاده است. 
قرار نيس��ت همه حوادث ختم به خير ش��وند! به خطر افتادن جان مردم 
در مترو كه روزانه چند ميليون س��فر در آن ص��ورت مي پذيرد، مي تواند 
فاجعه آفرين باشد. ناديده گرفتن مكرر هشدارهاي ايمني و كارشناسي به 

داليل واهي و حتي غيرواهي نه منطق مديريتي دارد و نه منطق امنيتي. 

نيلوفر اماني 
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار


