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افزایش ۲۵ درصدی کشفیات سرقت
| رئيس پليس آگاهى ناجا از افزايش 25 
درصدى كشفيات مجموع سرقت ها در 3 ماهه 
اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد.سردار محسن حسن خانى  با اشاره به 
تشــديد اقدامات مبارزه با سرقت پليس آگاهى 
اظهار كرد: كشف كل سرقت ها در سه ماهه اول 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در سراسر 
كشور بيش از 25 درصد افزايش داشته اســت.وى با بيان اينكه سرقت 
هاى مهم شامل ســرقت هاى منزل، طالفروشى، مغازه، بانك، اتومبيل، 
موتورسيكلت، اماكن، كيف قاپى، احشام و محموله است، افزود: كشفيات 
اين گونه سرقت ها در خرداد ماه امسال 16 درصدافزايش نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته را نشان مى دهد.رئيس پليس آگاهى ناجا با بيان اينكه 
كشفيات سرقت در ســال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 23 
درصد افزايش داشته است، بيان كرد: اجراى طرح هاى ضربتى مختلف، 
همكارى تنگاتنگ پليس هاى تخصصى، افزايش ميزان آگاهى و جدى 
گرفتن هشدارهاى پليسى از سوى مردم عزيزمان نقش مهمى در تحقق 
اين موفقيت داشته اســت.وى همچنين ابتكار تشكيل قرارگاه مقابله با 
سرقت توسط فرمانده ناجا را يكى از اقدامات مهم و تاثيرگذار براى مقابله 
و پيشگيرى از سرقت دانست و افزود: از فروردين 98 تاكنون بيش از 20 
جلسه تعاملى بين اين پليس و ساير پليس هاى تخصصى، روساى پليس 
آگاهى استان هاى سراسر كشور، معاونان عمليات و پيشگيرى استان ها 
و همچنين ســازمان هاى مربوطه از جمله قوه قضائيه، وزارت كشور و... 

برگزار شده و اين روند همچنان تداوم دارد.

تجهیز خیابان های »حافظ« و »کریمخان« 
به مسیر دوچرخه

| شــهردار تهــران بــر لزوم توســعه 
مســيرهاى دوچرخه پياده و مترو براى كاهش 

استفاده از خودروى شخصى تاكيد كرد.
پيروز حناچى در حاشيه دوچرخه سوارى اش 
در سه شــنبه  بدون خــودروى ديگر بــا وزير 
ارتباطات با حضور در جمع خبرنگاران با بيان 
اين كه اين حركت نمادين اســت و اميدواريم 
همه روزها بتوانيم بدون خودرو در شهر تردد كنيم، گفت: آذرى جهرمى 
جوان ترين عضو كابينه اســت و به همين دليــل از وى دعوت كردم در 

چالش سه شنبه هاى بدون خودرو شركت كند.
وى با بيان اين كه اوضاع شــهر از نظر آلودگى و ترافيك خوب نيست، 
اظهار كرد: البته تنها راهكار استفاده از دوچرخه نيست بلكه مى بايست 
مسيرهاى پياده و مترو نيز گسترش يابد و اين يك حركت عمومى است 
كه خوشبختانه گســترش آن در حال انجام است و خيابان هاى حافظ و 

كريمخان نيز در حال آماده سازى به مسيرهاى دوچرخه هستند.
شهردار تهران در پاسخ به ســوالى درباره خانه هاى خالى بلوكه شده 
كه پيش از اين عنوان كرده بود، گفت: در تهران مشــكل توليد و عرضه 

موثر خانه را داريم كه سبب شده واحدهاى خالى زيادى داشته باشيم.
حناچى با بيان اين كه دولت با گرفتن ماليات فاصله را تعديل مى كند، 
اظهار كرد: دولت از واحدهاى اول و دوم چشم پوشى كرده و به هر صورت 
اين موضوع چند وجهى است و نبايد به آن به صورت تك وجهى نگاه كرد.
وى با بيان اين كه كســانى كه واحد خالى دارند به ســود و زيان نگاه 
مى كنند، اظهار كرد: دولت مى تواند در مورد اين مهم چاره انديشى كند.

افزایش ۱۰۰ درصدی کشف موادمخدر و 
روانگردانها از محموله های پستی

| معاون مقابله با عرضه و روابط بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بازديد 
از مركز مكانيزه امانات پستى، آخرين وضعيت مقابله با انتقال مواد مخدر و روانگردان ها 
را از طريق محموله ها و مرسوالت پســتى مورد بحث و بررسى قرار داد.ناصر اصالنى 
در راستاى اقدامات و فعاليت هاى شركت ملى پســت جمهورى اسالمى ايران در امر 
مبارزه با مواد مخدر و آشنايى با ظرفيت ها، توانمندى ها و امكانات آن شركت، از مركز 
مكانيزه امانات پستى بازديد كرد.وى ضمن تشكر از تالش هاى و اقدامات انجام شده، 
راهكارهاى مدنظر در جهت ارتقاء سطح كنترل محموله ها و مرسوالت پستى را بيان 
و بر اهميت ماموريت شركت پست جمهورى اســالمى در مقابله با قاچاق مواد مخدر 
و روانگردان ها تاكيد كرد.معاون مقابله با عرضه و روابط بين الملل ســتاد بيان كرد: 
اگرچه كشفيات پستى از نظر حجم نسبت به ساير دستگاه ها پائين به نظر مى رسد اما 
به جهت جلوگيرى از انتقال مواد به خارج كشور و ممانعت از وارد شدن لطمه به حيثيت 
نظام بسيار مهم و ارزشمند اســت.همچنين در اين بازديد ملكيان مديركل حراست 
شركت پست اهم برنامه ها و اقدامات شركت پست جمهورى اسالمى ايران را تشريح 
و دستاوردهاى حاصله در سال گذشته و سه ماهه اول سال 1398 را تبيين كرد كه از 
آن جمله مى توان به كشــف 44 كيلو و 981 گرم انواع مواد مخدر و روان گردان اشاره 
كرد كه اين ميزان مواد مكشوفه در مقايســه مدت مشابه سال 1397 به ميزان 100 

درصد افزايش يافته است.

 افزایش ۲۹ درصدی »شهریه«
مهدهای کودک تصویب شد

| مديركل بهزيستى استان تهران با تاكيد بر نظارت دقيق براى نرخ 
گذارى شهريه مهدهاى كودك گفت: به گزارش هاى تخلف به صورت دقيق 
رســيدگى خواهيم كرد.داريوش بيات نژاد در تشــريح مصوبه افزايش نرخ 
شهريه مهد كودك هاى استان تهران كه در جلسه تنظيم بازار استان تهران 
به تصويب اعضاى اين ستاد رسيد، گفت: آنچه كه در سطح ملى بررسى شده 
بود و به كارگروه استان واگذار شد، بررسى افزايش 29 درصدى نرخ مهدهاى 
كودك بود كه اين افزايش نسبت به سال گذشته اعمال خواهد شد.وى افزود: 
مجموعه مهدكودك ها و ســازمان بهزيستى قيمت فعلى را واقعى نمى داند و 
معتقد است از ابتدا پايه اين نرخ گذارى واقعى نبوده لذا در جلسه امروز عالوه 
بر تصويب افزايش 29 درصدى شهريه مهدهاى كودك، مقرر شد كارگروهى 
تخصصى هزينه هاى مهدهاى كودك را بررسى كند و بر اساس آن در سطح 
ملى پيشنهاد افزايش شهريه مهدهاى كودك عنوان شود.بيات نژاد ادامه داد: 
بايد آناليز دقيقى در خصوص نرخ گذارى انجام شــود كه اين كار را ما انجام 
داده ايم و در جلسه امروز نيز نتايج آن ارائه شد اما بايد پيشنهاد نرخ گذارى از 

سطح استان به ستاد تنظيم بازار ملى ارائه شود. 

ممنوعیت دریافت پول اضافی از اولیاء به بهانه 
»کالس کنکور«

| مديركل امور شــاهد و ايثارگران وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
برگزارى كالس هاى آمادگى كنكور، آمــوزش جبرانى و مانند آن پس از دريافت 
مجوز كتبى از ستاد شاهد استان در مدارس شــاهد قابل اجراست گفت: ضمن 
آنكه در حال حاضر و در فصل ثبت نام، مدارس تنها مجاز به دريافت كمك سرانه 
هستند و نبايد به بهانه برگزارى كالس كنكور از اولياء وجه اضافه به صورت على 
الحساب دريافت كنند؛ مگر آنكه مجوز داشته باشند.محمدرضا رزاقى با بيان اينكه 
در مدارس شــاهد دو گروه ثبت نام مى شوند؛ نخست تحت عنوان «طرح شاهد» 
كه شامل فرزندان شــهدا، آزادگان و جانبازان 50 درصد به باال و گروه دوم تحت 
عنوان «طرح غيرشاهد» شامل فرزندان جانباز زير 50 درصد، بستگان شهدا مانند 
خواهرزاده و برادرزاده، نوه شهيد و نظير آن، فرزندان رزمندگان، فرزندان كاركنان 
بنياد شهيد و آموزش و پرورش و … مى شود اظهار كرد: در گروه اول، براى فرزند 
شهيد 100 درصد و جانباز 50 درصد به باال و فرزند آزاده 70 درصد مبالغ كمك 
سرانه مدارس شاهد توسط بنياد شهيد پرداخت مى شود اما گروه دوم خودشان بايد 
مبالغ كمك سرانه را كامل بپردازند.وى افزود: مبلغ كمك سرانه براى دوره ابتدايى 
بين 450 تا 770 هزار تومان، براى متوســطه اول بين 530 تا 870 هزار تومان و 

براى متوسطه دوم بين 640 تا يك ميليون و 150 هزار تومان است.

| معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيســتى كشور گفت: اگر 
در رابطــه با كودكان كار برخــورد ضربتى انجام شــود، آنها به كار در 
كارگاه هاى زيرزمينى سوق داده مى شوند. به گزارش كائنات به نقل از 
ايلنا، حبيب اهللا مسعودى فريد(معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى 
كشــور) در ارتباط با طرح ســاماندهى كودكان خيابان كه در دست 
اجراســت، گفت: بنا بر آيين نامه ســاماندهى كودكان كار كه مصوبه 
هيئت دولت اســت، برنامه به اين صورت است كه ابتدا بايد كودكان از 
سطح شهر توسط سازمان بهزيستى و ان جى اوها جمع آورى شوند. اين 
امر با كمك شــهرداى و در صورت لزوم  با حمايت نيروى انتظامى در 

حال انجام است.
مسعودى فريد گفت:  طى سال هاى اخير تعداد كودكان كار و خيابان 
در حال افزايش اســت و به ويژه تعداد زيادى از اين كودكان، كودكان 
غيرايرانى هستند. كودكان كار غيرايرانى به صورت قاچاقى وارد كشور 
مى شــوند و تنها 3 درصد آنها حاصل ازدواج زنــان ايرانى با افراد تبعه 

غيرايرانى هستند.
وى در ارتباط با روند اجراى طرح گفت: طبق آنچه در آيين نامه آمده و 
آنچه مصوبه شوراى اجتماعى كشور در چند سال گذشته است، نحوه كار 
به اين صورت است كه با چند سازمان  مردم نهادى كه داوطلب همكارى 

بودند، به اضافه فرماندارى و شهردارى و نيروهاى انتظامى و اداره اتباع 
خارجى، بوســيله مددكاران داوطلب كودكان كار در خيابان ها جمع 
مى شوند. سپس كودكان به مركز فوريت هاى شهردارى منتقل مى شوند. 
در آنجا اولويت با احراز هويت كودكان كار است. دومين مرحله بررسى 
بالينى و پزشكى اســت، تا اگر كودكان بيمارى حادى دارند، در چهار 
بيمارستانى كه در تهران هماهنگى شده است، بسترى و درمان شوند 
و اگر بيمارى حادى ندارند، ارجاع مى شوند به دو مركزى كه مديريت 
آنها توسط خود ان جى اوها صورت مى گيرد. يك مركز در مورد كودكان 

غيرايرانى است كه با اداره اتباع ارتباط دارد.
 وى در اين باره افزود: تصميمات مربوط به كودكانى كه اوراق هويت 
دارند يا ندارند با خود اداره اتباع است، اما بازهم سازمان بهزيستى نظارت 
دارد، مهم است كه شرايط با روحيه كودك تطابق داشته باشد، حاال چه 
ايرانى و چه غيرايرانى. هدف اين اســت كه ساماندهى جدى در زمينه 
كودكان اتفاق بيافتد تا شاهد حضور دوباره كودكان نباشيم. اين مستلزم 
يك گزارش مددكارى است كه بوسيله مددكاران انجام مى گيرد تا بعد 

مداخالت بعدى را پيشنهاد بدهند.
مســعودى فريد گفت: در گام ســوم در رابطه با خانــواده كودك و 
مشــكالتى كه دارند مداخالتى صورت مى گيرد. اگر يك خانواده يك 

كودك نيازهاى حمايتى داشته باشــد ما و كميته امداد امام پيگيرى 
مى كنيم. آنها كه تنها معضل فقر دارند، يك جلســه با اســتاندارى و 
رييس كميته امداد امام داشتيم تا پيگيرى شود و آنهايى كه مشكالت 
آســيب هاى اجتماعى داشــتند، مانند اعتياد و... بهزيســتى بتواند 
كمك هاى الزم را بعمل آورد.معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى در 
توضيح اهميت احراز هويت كودكان غيرايرانى و ايرانى بيان كرد: احراز 
هويت از آن جهت مهم است كه اين كودكان حدود 81 درصد غيرايرانى 
هستند و از اين 81 درصد 53 درصد هيچ اوراق هويتى ندارند. ما بايد اگر 
بچه اى را پذيرش مى كنيم و دوباره دو هفته ديگر در خيابان او را مالقات 
مى كنيم بشناسيم و رسيدگى بيشترى در رابطه با خانواده او كنيم. اين 
فقط با اوراق هويت ممكن است و  نمى توانيم بچه هايى كه اوراق هويت 
ندارند را بازشناسى كنيم. همه اين رديابى ها با كمك حمايت از كودكان 
انجام مى گيرد.وى در ارتباط با تالش سازمان بهزيستى براى رفع نقاط 
ضعف طرح گفت: هميشه طرح در ميدان با معضالت متعددى روبه رو 
خواهد كه مسئولين اجرايى به طور مدام جلساتى براى پايش عملكرد در 
طرح دارند. آخرين جلسه رفع اشكاالت طرح با حضور استاندار و تمامى 
مسئولين ذى ربط چند روز پيش صورت گرفت و مصوبات تكميلى ارائه 

شد تا طرح با قدرت پيش برود. 

| رئيس شــوراى شــهر تهران گفت: توليد خودروهاى غير استاندارد به 
آلودگى هوا دامن مى زند و اين در حالى است كه در عمده شهرهاى دنيا به سمت 
استفاده از خودروهايى با ســوخت كمتر، هيبريدى و يا برقى رفته اند اما در ايران 

تكنولوژى خودروها حداقل براى 20 سال گذشته است.
محسن هاشــمى در حاشيه جلســه شــوراى شــهر تهران با حضور در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه طــرح ترافيك با طرح هاى همچون طرح كاهش آلودگى 
از بين نمى رود و بايد همه دســتگاه ها اقدامات اساسى در اين زمينه انجام دهند 
به شــوخى گفت: در گذشته ســالى 80 هزار خودرو با تكنولوژى 20 سال پيش 
در كشور توليد مى شــد كه نصفى از آنها در تهران تردد مى كرد اما االن ترامپ با 
اقدامات تحريمى باعث شده كه توليد اين خودروها كاهش يابد و اين مسئله اقدام 
مثبت ترامپ به شمار مى رود چرا كه شاهد كاهش توليد خودروى غير استاندارد 
هستيم، هر چند كه قيمت خودرو باال رفته و اين مسئله به ضرر برخى افراد است 

ولى بايد توجه كنيم كه مشكل را بايد از مبداء بررسى كرد و خودرويى استاندارد 
توليد كنيم و به سمت برقى شدن خودروها پيش برويم تا عالوه بر توليد خودروى 

مفيد، اشتغالزايى هم داشته باشيم.
وى با بيان اين كه مالكيت خودروها از نرخ 1.3 به 2.6 رســيده و اين مســئله 
خود به خود هوا را آلوده تر مى كند ادامه داد: همه كالن شهرها با موانعى همچون 
كمبود پاركينگ، آلودگى هوا و مشكل حمل و نقل و غيره مواجه هستند لذا بايد 

زير ساخت ها براى حمل و نقل انبوه تر توسعه يابد.
هاشمى با بيان اين كه پارامترهاى آلودگى هوا زياد است و نمى توان گفت ايجاد 
طرح جديد ســبب كاهش آلودگى مى شــود گفت: اجراى طرح جديد ترافيكى 
با همفكرى پليس و محيط زيســت بوده و شــهردارى موضوع عوارض را به شورا 
آورده؛ البته همان زمان خواستيم كه طرح را براى بررسى به شورا بياورد ولى در 
شوراى عالى ترافيك با اين موضوع مخالفت شد و حاال مردم فكر مى كنند اجراى 

طرح ترافيك تنها برعهده شورا و شهردارى است، البته اين درست نيست چرا كه 
هماهنگى بيرون از اين دو نهاد انجام شده است.

وى در مورد آلودگى موتور ســيكلت ها با بيان اين كه در كشــورهايى همچون 
تايلند، چين و غيره موتور ســيكلت به صورت جدى براى حمل و نقل اســتفاده 
مى شود اظهار كرد: البته اقداماتى نيز براى اســتفاده بهينه از اين وسيله صورت 
گرفته و حتى پولدارها از موتور اســتفاده مى كنند. در تهران نيز گرايش به موتور 
زياد است به گونه اى كه مدتى پيش من هم براى اين كه در جلسه شركت كنم و 

سر موعد در جلسه حاضر شوم از موتور سيكلت استفاده كردم.
هاشمى در مورد تذكر تكرارى عضو شورا در مورد فعاليت نمايشگاه بين المللى 
گفت: اين كه مدام تذكر تكرارى بدهند آبرو و شــأن شــورا را مى برد و بايد اين 
مسئله بررسى شــود و اگر مجموعه شــهردارى به آن توجه نكرد مسئله سوال را 

مطرح كنيم.

خبر

افزایش مالکیت 
خودروها از نرخ ۱.۳ 
به ۲.۶ و آلودگی هوا

کودکان کار را نباید با برخوردهای ضربتی از خیابان به سمت کارگاه های زیرزمینی سوق دهیم

خبرنامه دریچه

کمبود ایستگاه های پایش هوا در مرکز شهر تهران

| وزير بهداشت با اشــاره به وضعيت تامين داروهاى اساسى و حياتى 
در كشور، در عين حال گفت: انتظار داشــتيم كه در طرح بسيج ملى كنترل 
فشــارخون، حداقل 2 ميليون بيمار جديد مبتال به پرفشارى خون در كشور 
شناسايى شــوند كه در اين طرح 2 ميليون و 600 هزار بيمار جديد شناسايى 
شدند.دكتر ســعيد نمكى با بيان اينكه در راســتاى حمايت از توليد داخل، 
تجهيزات پزشكى كه در داخل كشور توليد مى  شوند، اجازه  واردات نخواهند 
داشت، افزود: از روز اول به دانشگاه ها اعالم كرديم كه واردات تجهيزات پزشكى 
كه مشابه داخلى دارند، ممنوع اســت و به داروهايى وارداتى كه مشابه داخلى 

دارند نيز اجازه واردات نمى دهيم.
وزير بهداشت خاطرنشــان كرد: برخى توليدات داخلى دارويى و تجهيزات 
پزشكى پاسخگوى نياز كشور نبود از اين رو واردات صورت مى  گرفت؛ همچنين، 
برخى بيمــاران به مصرف داروهاى برند عادت كــرده بودند و برخى همكاران 
پزشك كه به داروهاى داخلى اعتقادى نداشتند، اين داروها را تجويز مى  كردند. 
به همين دليل سعى كرديم مردم دچار پريشان خاطرى مربوط به داروهايى كه 
مصرف مى كنند نشوند، از اين رو با شيب ماليم داروهاى داخلى جايگزين اين 

داروها شد تا ناگهان به بازار شوك وارد نشود.

نمكى بيان كرد: عليرغم فشارهاى اقتصادى و تحريم هاى ظالمانه، اما هيچ 
كمبودى در حوزه داروهاى اساســى و حياتى نداريم. همچنين ورود داروهاى 
تك نسخه  اى و تجويز آنها نيز درحال حاضر ممنوع است؛ چراكه برخى از اين 
داروها مرتبط با بيماران خاص بوده و وارد كتاب دارويى كشور نشده است و به 
عنوان داروى مؤثر آنها را نپذيرفته ايم، اما پزشكان آنها را تجويز مى كردند. اما 
اين موارد داروها را براى بيماران خاصى كه وابستگى مصرف داروها را داشتند، 

به يكباره متوقف نكرديم.  
وزير بهداشــت تاكيد كرد: در برخى بيمارســتان  ها به دليل معوقات بيمه، 
بخش ها برخى داروها را توزيع نمى  كنند كه در حال رفع و تسهيل اين مشكل 
هســتيم، اما درباره داروهاى اساسى تا پايان ســال و تجهيزات پزشكى هيچ 

كمبودى را نداريم.
نمكى با بيان اينكه طرح تحول نظام سالمت يكى از طرح  هاى موفق دولت 
بود، خاطرنشان كرد: در شــروع اين طرح، وزير وقت، اقدامات بزرگى را انجام 
داد تا شــاهد كاهش پرداخت هزينه  هاى درمانى از جيب بيماران، ماندگارى 
پزشكان در مناطق محروم و بهبود زيرساخت  هاى بيمارستانى باشيم. پرداختى 
هزينه درمانى بيماران در اين طرح به زير 30 درصد نرسيد، اما اين رقم تا 35 

درصد كاهش پيدا كرد.
وى با بيان اينكه با اجراى پرونده الكترونيك ســالمت، راهنماهاى بالينى و 
سطح بندى خدمات و نظام ارجاع، مى توانيم هزينه هاى نظام سالمت را حداقل 
25 تا 30 درصد كاهش دهيم، گفت: در شرايط جنگ اقتصادى، سهم سالمت 
از GDP قابل توجه است، اما بايد به سراغ كيفى كردن خدمات و منطقى كردن 

هزينه ها برويم.  
نمكى گفت: طرح تحول نظام سالمت نيازمند مقدماتى بود كه برخى ناكامى 
 ها مربوط به اين امر مى شود. راهنماى بالينى، سيستم ارجاع و پزشكى خانواده 
از جمله ابعادى بود كه بايد قبل از اين مهم آماده مى  شــد. منابع پايدارى نيز 
براى طرح تعريف نشــده بود و به بودجه 10 درصدى هدفمندى يارانه  ها گره 

خورده بود.  
وزير بهداشت ادامه داد: به دليل برخى كســرى  هاى منابع در گردش كار، 
اتفاقاتى افتاد و بيمارســتان  هاى دولتى با بيمه  ها مشكل پيدا كردند. تا يك 
هفته پيش، 10 هزار ميليارد تومان از ســازمان تامين اجتماعى طلب داشتيم 
كه 3 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شد و با در نظر گرفتن خدمات جديد ارائه 

شده، 8 هزار ميليارد تومان از اين سازمان بيمه گر، مطالبه داريم.

وزیر بهداشت:
کمبود داروهای اساسی نداریم

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

| معاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى تهران با 
حضور در صحن علنى شوراى شــهر، ضمن ارائه گزارشى از 
عملكرد اجراى طرح ترافيك جديد، به سواالت و ابهامات اعضا 

در اين باره پاسخ داد.
محســن پورســيدآقايى با حضور در صحن علنى شوراى 
شهر تهران با ارائه گزارشى از عملكرد 20 روزه اجراى طرح 
محدوده كنترل آلودگى هوا، بــا بيان اينكه طرح زوج و فرد 
بنا بر بررسى هاى انجام شده از ســوى كارشناسان دانشگاه 
تربيت مدرس از نظر مردم ناعادالنه بود و كاركرد خود را نيز از 
دست داده بود، گفت: بررسى ها نشان داد كه به دليل تصميم 
لحظه اى و آنى در مورد اجراى طرح بر مبناى شمارش پالك 
سمت راست خودرو كه بعداً به طرح زوج يا فرد شهرت گرفت، 
معايب و مشــكالتى دارد كه يكى از آنها ايــن بود كه تعداد 
خودروها را افزايش داد؛ به گونه اى كه در حال حاضر تعداد 
خودروهاى متردد در شــهر تهران بيشتر از تعداد خودروها 

در سال 84 است.

افزایش دو برابری خودروهــای تهران در پی اجرای 
طرح زوج و فرد

وى با بيان اينكه اين طرح ناعادالنه بود چرا كه خودروهاى 
پالك زوج ســه روز در هفته و خودروهاى پالك فرد دو روز 
در هفته تردد مى كردند و اين بازار سياه پالك زوج را ايجاد 
كرده بود، گفت: شــاخص و نرخ مالكيت خودروى شخصى 
نيز در اين مــدت افزايش يافت؛ به گونه اى كه در گذشــته 
نرخ مالكيت 1.33 درصد و حاال 2.5 درصد اســت و تعداد 

خودروهاى تهران دو برابر شده است.وى با بيان اينكه انواع 
سناريوهاى مختلف براى طراحى طرح جايگزين زوج و فرد 
انجام شد، گفت: مطالعات نشان داد كه بهترين راه جايگزين 
رفتن به سمت قيمت گذارى است و دو حلقه اى كردن اجراى 
طرح است كه از نظر زيست محيطى، ترافيكى، اجتماعى و … 
مطالعات انجام شد و 5000 پرسشنامه نيز ميان مردم توزيع 
شــد كه نهايتاً 53 درصد مردم طرح زوج و فرد را ناعادالنه 
مى دانستند.پورســيدآقايى در ادامه با بيان اينكه در ابتداى 
اجراى طرح ترافيك جديد در ســال گذشته ميزان موافقت 
مردم 33 درصد بود، اما بر اساس آخرين نظرسنجى در دى 
ماه ميــزان رضايت به بيش از 60 درصد رســيد، گفت: 43 
درصد مردم موافق حذف طرح زوج و فرد بودند.وى با بيان 
اينكه كليات طرح ترافيك جديد در شــوراى ترافيك تهران 
به تصويب رسيد، گفت: بر اين اساس 20 روز رايگان در هر 
فصل براى مردم در نظر گرفتيم و قيمت گذارى نيز بر اساس 
شاخص هاى متفاوتى از جمله زمان ورود، زمان خروج، نوع 

معاينه فنى و … در نظر گرفته شد.
وى با بيان اينكه براى ساكنين نيز تمهيدات ويژه در نظر 
گرفته شد، گفت: بيش از دو دهه است كه ساكنينى كه در 
محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد زندگى مى كردند، از هيچ 
امتيازى برخوردار نبودند، اما عــالوه بر اينكه خروج قبل از 
8:30 و ورود بعد از 17:30 براى آنها رايگان اســت، حداقل 
براى آنها هر تردد 3,000 تومان درج مى شود كه اين مبلغ 

فارغ از 20 روز رايگانى است كه براى آنها ديده شده است.
وى با بيان اينكه برخى ها به ما انتقــاد كردند كه طرح ما 

كاسبكارانه اســت، گفت: طرح ما نه تنها كاسبكارانه نيست 
بلكه درآمدهاى ما را نيز كاهش داده است؛ به گونه اى كه در 
گذشته اگر يك نفر مى خواست كه شش روز در محدوده زوج 
و فرد تردد كند، تنها ســه روزش رايگان بود و براى سه روز 
ديگر بايد ســه طرح كه هر كدام 41 هزار و 500 تومان بود 
خريدارى مى كرد كه مجموعاً بيش از 120 هزار تومان بايد 
پول مى داد، اما حاال در طــرح ترافيك جديد يك و نيم روز 
رايگان اســت و براى چهار و نيم روز باقى مانده نيز بايد پول 

بدهد كه اگر در بدترين شرايط تردد كند، حداكثر مبلغ 20 
هزار تومان مى شود كه در مجموع حدود 90 هزار تومان بايد 

پرداخت كند و مى بينيم كه طرح مان كاسب كارانه نيست.
پورســيدآقايى با بيان اينكه بر اساس مصوبه شوراى شهر 
تهران تمام درآمدها در حوزه طرح ترافيك جديد مى بايست 
در حوزه حمل و نقل صرف شــود، گفت: امسال درآمدهاى 
ناشى از طرح را در يك حساب جداگانه واريز مى كنيم و تنها 

صرف توسعه حمل و نقل خواهد شد.

طرح ترافیک جدید کاسبکارانه نیست
معاون شهردار تهران:

| رئيس كميته محيط زيست شوراى شهر تهران تصميم شوراى شهر در تعيين نرخ طرح ترافيك جديد را شجاعانه اعالم كرد و همچنين گفت: 
كمبود ايستگاه هاى پايش در محدوده مركزى شهر همچنان وجود دارد. آرش ميالنى در مورد اجراى طرح ترافيك جديد با بيان اينكه تصميم شورا براى 

تعيين نرخ شجاعانه بوده است گفت: اگر ما چشم اندازى براى وضعيت ترافيك تهران و بهبود آن متصور نمى شديم اين خيانت به افراد جامعه بود.
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