 چهارشنبه  10آذر  / 1400شماره 4700
 1دسامبر  25 / 2021ربیعالثانی

»

دسترسی به
خدماتپیشگیری
و درمان ایدز در
سراسر کشور

»

4

وزیربهداشتضمناشارهبهاقداماتوخدماتانجامشدهجهتکنترلبیماری HIVدرکشور،گفت:کنترلبیماریاچآیوی
تنهادرگرومشارکتهمهجانبهتمامیارگانهایدولتیوغیردولتیاست.بهگزارشایسنا،دربخشیازپیامبهرامعیناللهی
به مناسبت روز جهانی ایدز آمده است« :تجربه جهانی ۴۰سال اخیر اچآیوی به ما آموخته است ،پاسخ به همهگیری نیازمند
همبستگیجهانیومسئولیتمشترکاستکهمیتواندترسیمکنندهمسیرپیشرویماباشد .دسترسیبهتمامیخدمات
پیشگیری و درمان از جمله تستهای تشخیصی ،دارو ،خدمات پیشگیری ،خدمات کاهش آسیب ،مراقبت از سالمت روان
و آزمایشگاههای تخصصی تشخیصی در اختیار این بیماران قرار داشــته و در سراسر کشور قابل دسترسی است .در آستانه
روز جهانی ایدز ،کارزاری با عنوان «من هم آزمایش اچ آی وی میدهم» از  ۲۰آبان تا  ۲۰آذر در کشــور با همکاری سازمان
بهزیستی،سازمانزندانهاوزیرمجموعههایمختلفوزارتبهداشتراهافتادهونتایجدرخشانیداشتهاست.
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اعضای بدن «یاســمن کهــوری زاده» دانش آموز پایه ششــم
دبستان بنت الهدی شهرســتان بافت با رضایت خانوادهاش به چند
بیمار نیازمند پیوند ،اهدا شد و به آنها حیاتی دوباره بخشید.
به گزارش ایلنا ،یاســمن کهوری زاده؛ دانش آموز پایه ششــم
دبســتان بنت الهدی بافت که به دلیل مرگ مغزی چند روزی را در
کما به سر میبرد ،دار فانی را وداع گفت.
براســاس این گزارش؛ خانواده این دانش آموز با اهدای اعضای
بدن فرزندشان به بیماران نیازمند ،جانی تازه به زندگی چند انسان
دیگر بخشیدند .بر این اســاس ،کبد و کلیههای این دانش آموز۱۲
ساله به  ۳بیمار نیازمند اهدا شد.

افزایش  ۲درصدی سرقتهای خرد

رئیس پلیس پایتخت از افزایش  ۲درصدی ســرقت های خرد
در تهران خبر داد و گفت :ســارقان چه آنهایی که سابقه دارند و چه
آنهایی که بار اول است که دســت به سرقت میزنند ،احساس ترس
و نگرانی ندارند.
به گزارش مهر ،حســین رحیمی با اشاره به موضوع سرقتهای
خرد گفت :در بحث سرقتها به خصوص ســرقتهای خرد که ۶۰
تا  ۷۰درصد سرقتها را شامل میشوند ،شدت برخورد الزم است.
وی با بیــان اینکه فرد ســارق زمانی که میبیند بــا او برخورد
نمیشــود بر ارتکاب جرم جری می شود گفت :سارق خرد که هیچ،
سارق عمده و سابقه دار هم پس از دیدن این موضوع دیگر احساس
ترس و نگرانی نمیکند.
رئیس پلیس تهران بزرگ ادامه داد :تا با سارقان برخورد جدیتر
از آنچه امروز رخ میدهد نشــود و هزینه ارتکاب جرم را باال نبریم در
این حوزه هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
رحیمی با اشاره به اینکه پلیس تنها وظیفه دستگیری دارد و آزاد
کردن سارقان برعهده پلیس نیســت ،گفت :پلیس اص ًال روزانه هزار
سارق را دستگیر کند ،چه اتفاقی میافتد؟ دستگیری صرف به هیچ
عنوان فایدهای ندارد.
فرمانده انتظامی پایتخت از افزایش  ۲درصدی کشــف جرم در
پایتخت خبر داد و گفت :متأســفانه در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل (هفت ماهه اول ســال) وقوع سرقتهای خرد  ۲درصد افزایش
داشته است.

تشریح اقدامات شهرداری تهران
برای مقابله با کرونا

سرپرست ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران
اقدامات شهرداری تهران در مقابله با کرونا را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا ،علی نصیری که به نمایندگی از شــهرداری
تهران در نشســت ویدیو کنفرانــس کارگروه شــهرهای متحد و
دولتهای محلی  UCLGشرکت کرده بود به تشریح اقدامات انجام
گرفته در زمینه مقابله با ویروس کرونا و واکسیناســیون عمومی در
تهران پرداخت و افزود :شعار «تهران دوباره جان میگیرد» به عنوان
تداعیکننده جهاد همهجانبه شهرداری تهران برای مقابله با ویروس
منحوس کرونا در دوره جدید مدیریت شهری تهران است.
وی با بیان اینکه در دوره جدید برنامه جامعی متشــکل از سه
سرفصل شامل خدمات بهداشتی و درمانی ،فاصلهگذاری هوشمند
فیزیکی و خدمات و حمایت اجتماعی در ۱۴۰بند تدوین و تصویب
شــد ،گفت :محلهمحوری و مشــارکت مردمی ،دسترسی مردم به
ن و اولویت
خدمات شهری با در نظر گرفتن نزدیکترین نقطه ممک 
مناطق محروم ،کمتر برخوردار و حاشیه شهر و ...جزو رویکردهای
اصلی این برنامه بود.
نصیری ادامه داد :با فعالسازی ســتاد مدیریت بحران کرونای
شهرداری تهران و تعیین سرپرست ســازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران بهعنوان جانشین شهردار در این ستاد ،فرماندهی
واحد و یکپارچه رخ داد و همه ظرفیتهای شهرداری بسیج شدند تا
فاز نخست این برنامه ،یعنی افزایش ظرفیت واکسیناسیون در تهران
را اجرایی کنند .در همین راستا نیز با استفاده از ظرفیت شهرداری
تهران ۱۴مرکز تزریق ثابت واکسن ،چهار مرکز خودرویی و ۱۰واحد
ســیار افتتاح شــد و در مجموع در این  ۲۸مرکز از ابتدای پویش تا
کنون بیش از  ۲۶هزار ُدز واکسن به شهروندان در تهران تزریق شد.
به گفته سرپرست سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر
تهران ،پدیده جدید و بیســابقه این افتتاح ،شهر واکسنهای سیار
هستند که در قالب خودروی ون و تاکسی ،خدمات واکسیناسیون را
به گروههای آسیبپذیر و توانیاب مانند اتباع بیگانه ،بویژه غیرمجاز
که بعضاً اســناد هویتی هم ندارند ،خانواده کودکان کار ،معلوالن و
سالمندان وابسته به منزل ،معتادان و...در محل استقرار رسمی و غیر
رسمی ایشان همچون گرمخانهها ،سامانسراها ،پاتوقها ،منازل و...
عرضه میکنند.
وی افزود :فاز دوم پویش جهادی واکسیناســیون شــهرداری
تهران در قالــب تزریق واکســن کرونا به شــهروندان از طریق ۲۲
اتوبوس سیار موســوم به اتوبوس زندگی ،واحدهای مستقر در ۲۲
ایستگاه مترو ،اعزام واحد سیار به  ۲۲۰مسجد در سطح شهر تهران
و برقراری خط ارتباطی با سامانه گویای  ۱۳۷برای افرادی که به هر
دلیل امکان خروج از منزل و مراجعه به مراکز واکسیناسیون مستقر
در سطح شهر را ندارند با تاکید بر حفظ کرامت انسانی ،به منظور رفاه
حال شهروندان و تسریع در امر واکسیناسیون افتتاح شد.
نصیری گفت :پیش از این نیز شهرداری تهران در تامین مکان و
تجهیزات ۷۲مرکز واکسیناسیون مشارکت کرده بود و بیش از سه
میلیون دوز واکسن در این مراکز تزریق شــده است که در دهه اول
پویش ظرفیت مذکور حدود  ۵۰درصد افزایش پیدا کرد.
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تالش هاللاحمر
برای تامین
داروهای کمیاب

رئیس جمعیت هاللاحمر در بازدید سرزده از داروخانه مرکزی هاللاحمر بر ضرورت تجهیز و نوسازی این داروخانه با هدف
ارتقایکیفیخدماتبهمراجعهکنندگانتاکیدکرد.بهگزارشایلنا،پیرحسینکولیوندگفت:یکیازالزاماتبرایارتقایکیفی
خدمات داروخانههای هالل ،تجهیز و نوسازی داروخانه است ،بسیاری از مردم از شهرستانها برای تهیه دارو به این داروخانه
مراجعه میکنند و صحیح نیست که عالوه بر درد بیماری ،برای تهیه دارو هم با مشکلی مواجه شوند .وی با تاکید بر تالش برای
تامینداروهایکمیابباهمکاریسازمانغذاودارو،اظهارکرد:استقرارداروخانههایهاللاحمردردیگرشهرستانهانیزجزو
برنامههای جمعیت است ،باید مراحل قانونی آن طی شود و با سازمان غذا و دارو هماهنگیهای الزم انجام شود .رئیس جمعیت
هاللاحمر تصریح کرد :کاهش آالم مردم ،از اصلیترین دغدغههای ما در جمعیت هاللاحمر است .باید با توجه به اعتمادی که
مردمبهداروخانههایهاللاحمردارند،برایجلبرضایتحداکثریمراجعهکنندگانبهداروخانهتالششود.
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گزارش «روزان» از هشدار تکراری کارشناسان؛

اهدای اعضای بدن دانشآموز  ۱۲ساله
کرمانی به بیماران نیازمند

جامعه:
سیمین نوری

جامعه

»

زمینلرزهتهرانومسئوالنیکهقبرستانمیسازند!
گروه جامعه  -بر اساس پیشبینیها در ۳۰
سال آینده به احتمال ۷۰درصد زلزلهای به بزرگی7
ریشتر در تهران رخ خواهد داد .این در حالی است که
به گفته مسئوالن و کارشناسان ،این شهر آمادگی
مدیریتبحرانحاصلازاینرخدادطبیعیراندارد.
به گفته اکرمالسادات علیجانزاده ،کارشناس اداره
ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشهبرداری «۱۷۰
ساختمان اداری ۲۶ ،بیمارســتان مرجع و اصلی،
 ۱۱۵درمانگاه و مرکز درمانی ۱۰ ،دانشگاه و مرکز
آموزش عالی ۵۰۰ ،مدرســه و مجتمع آموزشی،
مسکن مهر پردیس ۴۵،جایگاه عرضه سوخت۱۱،
ایستگاه آتشنشانی ۴۷ ،مرکز خرید و  ۳۶هتل بر
رویگسلهایفعالتهرانمستقرشدهاند».
به گزارش «روزان» ،بر اســاس یافتههای یک
تحقیق زمینشناسی ،در پی بروز زلزلهای با بزرگی
حدود  ۷ریشتر در تهران  ۶۴۰هزار مسکن ویران و
عالوه بر این بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت
این شهر کشته و حدود چهار میلیون و سیصد هزار
ی خواهند شد .گویا اقدامات مسئوالن نیز
نفر زخم 
در این زمینه آغاز شده است چراکه اواخر آبان ماه
امسالجاللبهرامیمعاونخدماتشهریشهردار
تهران از آمادهســازی یک زمیــن  ۱۳هکتاری در
جنوب شهر برای دفن جانباختگان زلزله احتمالی
خبرداد!
گســلهای خطرناک تهران شامل گسل ُمشا
فشم ،گسل شمال تهران ،گســل نیاوران ،گسل
تلو پایین ،گســل محمودیه و گسل شیان و کوث
میشود .گسل مشا یکی از گسلهای فعال تهران
اســت که به طول  ۴۰۰کیلومتر از غرب فیروزکوه
آغاز شده و در ادامه از دشــت مشا ،شمال بومهن،
پردیس ،شمال ســد لتیان ،آهار ،قشم و لواسانات
عبور کرده و تا گسل طالقان ادامه مییابد .سازوکار
این گســل فشارشــی و در برخی مناطق همراه با
چپگردی اســت .آخرین زلزله تاریخی این گسل
مربوط به ســال  ۱۸۳۰میالدی یعنی حدود ۱۹۰
سالپیشبابزرگیحدود ۷ریشتراست.
کارشناس اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان

نقشــهبرداری در یک وبینار علمی ،گسل شمال
تهران را از دیگر گســلهای این شــهر نــام برد و
خاطرنشان کرد« :این گسل به طول  ۱۰۰کیلومتر
بین شاخه غربی گسل مشا و شهر تهران قرار دارد
و محل تالقی آن در شمال سد لتیان و منطقه کالن
لواساناست.سازوکارآنفشارشیوامتدادلغزاست
و از لشگرک ،ســوهانک ،نیاوران ،فرمانیه ،الهیه،
تجریش و فرحزاد عبور کرده و تا غرب تهران و کرج
ادامه دارد .بخش شرقی این گسل کامال فعال است،
ولی بخش غربی آن دچار قفل شدگی و تجمیع نیرو
است ،ضمن آنکه حرکات گســل مشا باعث فعال
شدنگسلشمالتهرانمیشود».
علیجانزاده گسلهای ایوانکی ،پیشوا ،شمال و
جنوب ری و کهریزک را از دیگر گسلهای کالنشهر
تهران معرفی کرد و گفت« :این گسلها در جنوب،
جنوب شرق ،جنوب غرب شــهر تهران گسترده
شدهاند و تمامی آنها میتوانند به عنوان یک چشمه
لرزهزابرایتهرانتلقیشوند».
زلزلههایتاریخیتهران
وی به زلزلههای تاریخی گسلهای مهم تهران
اشــاره کرد و افزود« :در بخشهای مختلف گسل
مشــا زلزلههایی با بزرگای  ۵تا  ۷.۵رخ داده است و

آخرین زلزله با بزرگای  ۷در سال  ۱۸۳۰در بخش
شرقی آن اتفاق افتاده است و زلزله قبلی آن در سال
 ۱۶۶۵رخ داده اســت .دوره بازگشت زلزلههای با
بزرگای  ۷بخش شرقی این گسل  ۱۶۵سال است
و از دوره بازگشت زلزلههای  ۷ریشتری این گسل
چند ده سال گذشته و این مسئله صاحبنظران را
نگران کرده ،ضمن آنکه این بخش از گسل تقریبا
هر  ۹۰ســال زلزلههایی با بزرگی محدوده  ۵دارد
که آخرین آنها در  ۱۹۳۰و  ۲۰۲۰میالدی رخ داده
است».
به گفته کارشناس اداره ژئودزی و ژئودینامیک
سازمان نقشــهبرداری «بخش غربی گسل مشا،
سابقه زلزلههای  ۷.۷در سال  ۹۵۸میالدی را دارد
که زلزله بسیار مخربی بوده و بازگشت دوباره آن نیز
بسیارنگرانکنندهاست».
علیجانزاده به لرزه خیزی گسل شمال تهران
اشاره کرد و گفت« :این گسل دارای دوره بازگشت
 ۳هزار تا  ۳۵۰۰سال اســت ،به طوری که آخرین
رخداد زلزله آن مربوط به  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰سال قبل
از میالد است و بر اثر آن تمدن منطقه قیطریه نابود
شد .بر اساس تحقیقات در مناطق ۱۵ ،12 ،11 ،۶
و  16زلزلههای کوچــک ر خ میدهد ،ولی به دلیل

وجود بافت فرسوده در این مناطق ،حتی در صورت
بروز زلزلههای کوچک ،آثار مخربی در پی خواهد
داشت .به طور متوســط تهران هر  ۲۰۰سال یک
زلزلهمخربدارد».
تبدیل تهران به آرامستانی بزرگ در
پیزمینلرزه
فریبــرز ناطقیالهی رئیس پیشــین انجمن
مهندسی زلزله ایران نیز هفته گذشته در گفتگو با
ایرنا با اشــاره به وضعیت بسیار بد تهران ،نسبت به
دیگراستانهادرخصوصاحتمالوقوعزلزلهگفت:
«شرایطپهنهتهرانباتوجهبهاینکهپایتختاست
و اینکه تمام امکانات اصلی دولت و کشور در تهران
متمرکز شده ،نگرانیهای بسیاری را ایجاد کرده که
درصورت وقوع زلزله باالی  7ریشتر ،چه حوادث و
اتفاقهای ناگواری به وقوع خواهد پیوست ۳۰.سال
است به استناد مکتوب این را به دولتمردان هشدار
دادم که جای بازی با زلزله وجود ندارد اگر هر لحظه
زمین لرزهای با ابعاد بزرگ در تهران رخ دهد ،تهران
تبدیلبهیکآرامستانبزرگخواهدشد».
مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله
هم مانند ناطقی الهی وقوع زلزله در تهران را بسیار
مخرب توصیف میکند و بر این باور اســت که این
حادثه میتواند بر تمام کشــور اثر منفی و مخرب
ل شــمال تهران از ۳۰
بگذارد .وی میگوید« :گس 
هزار سال پیش تا کنون ،هر ســه هزار و  ۵۰۰سال
یک زمینلرزه حدود  7ریشــتری داشته و آخرین
زلزله  7ریشتری هم مربوط به سه هزار و  ۲۰۰سال
پیش بوده است .بروز یک زلزله بزرگ در نزدیکی یا
داخل پهنه تهران میتواند یک مسئله ملی ،یا بهتر
بگویم یک فاجعه ملی ،باشد .طبیعی است که این
موضوع با توجه به سابقه قبلی رخداد زلزله در تهران
در آینده ممکن و محتمل اســت (یعنی موضوعی
فرضی نیســت) و تفاوت چنین زمینلرزه مهمی
(که با بزرگای  ۶یا باالتــر میتواند رخ دهد) با زلزله
مشابهی که مث ً
ال در کناره کویر مرکزی ایران اتفاق
بیافتد ،طبیعتاً در میزان اثری است که از ۲رویداد
فرضیمشابهمیتوانیمببینیم».

تشریح دالیل برخورد پلیس با «دوردور»
سخنگوی نیروی انتظامی به برخی از ابهامات درباره برخورد پلیس با
دوردور خودروها پاسخ داد.
به گزارش ایســنا« ،دوردور» ســرگرمی نه چندان تازهای است که
دستکم یک دهه اســت در میان برخی از جوانان خودروسوار و عمدتا
در مناطق مرفهنشین کالنشهرها رایج شده است .سرگرمی که دستکم
با ترافیک و آلودگیهــای صوتی و ...نیز همراه هســت و همین موضوع
نیز حساسیتها به آن را افزایش داده اســت .رانندگان عمدتا جوانی که
ســوار بر خودروهای گران قیمت در برخی از خیابانها و محالت تهران
مانند سعادت آباد ،تهرانپارس ،الهیه ،اندرزگو و ...مسیری را بارها و بارها
تکرار میکنند و در حین مسیر نیز با دیگر رانندگانی که با همین قصد به
خیابان آمدهاند ،کل کل کرده یا دیگر رفتارهایــی را انجام میدهند که
برای برخی از آنها عناوین مجرمانه نیز تعریف شده است.
ابهامات اما دربــاره دوردور همچنان وجــود دارد ،برخی معتقدند
که ماده قانونی مشــخصی برای دور دور وجود ندارد اما از ســوی مقابل
همچنان طرحهای مختلفی از سوی پلیس برای برخورد با آن ادامه دارد.
مهدی حاجیان ،سخنگوی نیروی انتظامی به ابهامات موجود در برخورد

با دوردور پاسخ داده است.
سخنگوی ناجا در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره گفت :پلیس با هرآنچه
که مخل نظم و امنیت و آسایش عمومی مردم باشد ،برخورد خواهد کرد،
چراکه این موضوع به عنوان تخلف مشهود بوده و پلیس امکان برخورد با
آن را دارد.

وی با بیان اینکه دوردور کردن با اقداماتی نظیر ایجاد آلودگی صوتی،
مزاحمت برای مردم ،اخالل در ترافیک و ...همراه است ،گفـــت :چنین
تخلفاتی جزو مواردی اســت پلیس با آن برخورد میکند و بعضا ارتکاب
این موارد حتی جرم است.
حاجیان با تاکید بر اینکه پلیس ناظر و ناظم اجتماعی اســت ،گفت:
ماهیت کار پلیس هم این است که نظم و انضباط را در جامعه حاکم کند.
پلیس وظیفه دارد که خودروهای متخلف را جریمه کند و در واقع وقتی
خودرویی مرتکب تخلفی شده و پلیس آن را مشــاهده کند ،بر حسب
تشخیص داده شده با این خودرو برخورد خواهد شد.
ســخنگوی ناجا ادامه داد :پلیس به عنوان دیدهبــان نظم و امنیت
در این موارد نیز ابتدا تذکر میدهد و اگر کســی از دستور قانونی پلیس
سرپیچی کند ،به دلیل تخطی از فرمان پلیس جریمه خواهد شد.
حاجیان در عین حال درباره اینکه آیا صرفا خودرویی به دلیل چندین
بار تردد از یک مسیر به دلیل دوردور جریمه خواهد شد ،گفت :ما تا حاال
خودرویی را به دلیل رفتوآمد جریمه نکردهایــم ،آنچه که به اصطالح
دوردور کردن معروف شده مشخص است.

»

انتقاد چمران از حذف ردیفهای
اعتبارات شهرداریها از بودجه ۱۴۰۱

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران از حذف ردیفهای
اعتباری شــهرداریها از بودجه ســال  ۱۴۰۱دولت انتقاد
کرد و گفت :شهرداریها در شرایط مالی خوبی نیستند و با
حذف این ردیفهای اعتباری ،وضعیت آنها برای سال آینده
وانفسا خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،مهدی چمران در ابتدای بیســت و
هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در نطق پیش
از دســتور خود با اشاره به بودجه ســال آینده دولت گفت:
بر خالف تصــور و پیشبینیهایی که انجام شــده وضعیت
بودجه چندان مناسب نیست و وقتی بررسی بودجه را انجام
میدهیم میبینیم هرآنچه برای شهرداریها در سال ۱۴۰۰
پیشبینی شده بود حذف کردند.
وی ادامه داد :مــا برای آلودگی هــوا نگرانیم .در همین
راســتا برای تامین اتوبوس تالش می کنیــم هرچند کوره
راهی که در بودجه ســال گذشــته بود و آن هم عملی نشد
ســازمان برنامه و بودجه همگی آنها را حذف کردند .گویی
دســت به دســت میکروبها و آلودگی هوا دادند و در این
شرایط سخت مشــکالت کالنشــهرها را دوچندان کردند
حذف این ردیفهــا کار نابخردانه ای اســت و باعث ایجاد
نارضایتی میشود.
وی تاکید کرد :شهرداریها یکی از سازمانهایی هستند
که با کارکردن خوبشان و ارائه خدمات مناسبشان در شهر،
آســایش و آرامش ایجاد و رضایت مــردم را جلب میکنند
و از ســوی دیگر میتوانند با ضعف در عملکرد باعث ایجاد
نارضایتی شــوند .بیتردید رضایت عمومی برای کشــور و
انقالب الزم و ضروری اســت و اگر شــهرداریها خوب کار
نکنند نارضایتی عمومی حاصل میشــود .نارضایتی که به
هیچ وجه نمیتوان آن را دفع کرد.
چمران ادامه داد :با گفتار درمانی نمی شود کاری کرد،
اینکه بگوییم میخواهیم اقداماتــی در حوزههای مختلف
انجام دهیم اما کار عملی انجام نشــود .اگر وسایل موردنیاز
فراهم نشود موفق نمیشویم و آلودگی بدتر خواهد شد.
وی از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که بودجه
فعلی اصالح شــود و دراین باره ابراز امیدواری کرد سازمان
برنامه و بودجه در تامیــن بودجه برای کل کشــور و همه
شهرداریها برنامهریزی درستی انجام دهد در صورت عدم
اصالح بودجه سال آینده با مشکالت بسیاری مواجه خواهیم
شد و مســائلی همچون آلودگی هوا بدتر میشود و این یک
هشدار است که هنوز فرصت داریم لذا باید سازمان برنامه و
بودجه این بودجه را اصالح کند.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد :نه تنها برای تهران
که برای کل کشور باید برنامهریزی درســتی انجام شود تا
اوضاع رو به بهبود حرکت کند .در بودجه سال آینده نه تنها
کمکی به شهرداری نشده بلکه بودجه سالهای گذشته نیز
حذف شده است ،تنها فاضالب روســتایی به شهرداریها
واگذار شده که ریشه آن نیز در افزایش یک درصدی مالیات
بر ارزش افزوده اســت و با این واگذاری چنددرصد بیشــتر
هزینه به شــهرداریها تامین خواهد شــد .همچنین وام،
فاینانس و هرآنچه در بودجه برای شــهرداریها بوده حذف
شده است.
وی از ارائه نامه کتبی بــه دولت درهمین خصوص خبر
داد و افزود :برای دولت نامه کتبی خواهیم نوشــت و آن را
دنبال خواهیم کرد چرا که این بودجه حتما باید اصالح شود.
چمران تاکید کرد :از شــهردار تهران میخواهیم دراین
زمینه به میدان بیاید این که به هیات دولت بروند و بنشینند
فایدهای ندارد .بایــد یقه بگیرند و آنچه را که حذف شــده
برگردانند و وضعیت بهتر را رقم بزنند .از ظرفیتهای شورای
عالی اســتانها نیز برای این موضوع استفاده میکنیم این
موضوع حیاتی است چراکه شــهرداریها در شرایط مالی
خوبی نیســتند و با این وضعیت ســال آینده وضعیتشان
وانفسا خواهد شد.

