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شهری

اقداماتموثر
تامینامنیت
در بازار تجریش

رئیس کمیسیون ســامت،محیط زیست و
خدمات شــهری شورای شــهر تهران با بیان
اینکــه تالش ســازمان هــای ذی ربط برای
تامین امنیت در بازار تجریش وســاماندهی
دستفروشان موثر بوده است ،گفت :امیدواریم
این تمهیدات ادامه داشــته باشد.رحمت اله
حافظی در نشســت ساماندهی بازار تجریش
بــا حضور وکیل برخی از کســبه این بازار ،با
اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی بازار
تجریش به منظور حل مشکالت و مسایل این
بازار،اظهار کرد :خوشــبختانه این کارگروه با
همکاری ســازمان های ذی ربط تشکیل شد
و اقدامات الزم برای تامین امنیت این بازار نیز
انجام شده است.
وی درباره روز و شــب بازارهای تجریش نیز
گفت :بنابه گفته مســئوالن زمین مناسبی
برای تشــکیل این بازارها در منطقه  1وجود
ندارد اما در این محــدوده انبار بزرگی وجود
دارد که قابلیت تبدیل شــدن به بازار را دارد.
خوشــبختانه با نصب تابلوهای اطالع رسانی
برای ساماندهی بساط گسترها و دستفروشان،
همکاری خوبی صورت گرفته است و نیروهای
انتظامی و شــهربان نیز بــرای ایجاد امنیت
اقدامات الزم را انجام داده اند.

بهداشت

موج اول آنفلوآنزا
گذشت

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشتی مرزی
وزارت بهداشــت ،وضعیت ابتال به آنفلوآنزای
فصلی را تشریح کرد.
دکتر محمود ســروش در گفتگو با ایسنا ،در
خصوص آخرین وضعیــت ابتال به آنفلوآنزای
فصلــی در کشــور ،اظهار کرد :ابتــا به این
بیماری نسبت به سال گذشته پیچیدهتر نشده
و آستانه آن بســیار پایین است .به طور کلی
میتوان گفت وضعیت ابتال به این بیماری ،در
این شرایط خوب است.
وی افزود :موج اول بیماری گذشــته است و
موج دوم نیز بستگی به سرمای هوا دارد؛ اگر به
صورت ناگهانی دمای هوا کاهش یابد ،ممکن
است این موج زودتر بازگردد.
رئیس اداره آنفلوآنزای وزارت بهداشت ،ضمن
اشاره به برخی اظهارات درباره ارتباط آلودگی
هوا و تشــدید این بیماری ،تاکید کرد :هنوز
این مسئله تائید نشده و ما درباره آن مطمئن
نیستیم .هرچند ممکن است برخی پزشکان به
آن معتقد باشند.

نگاه مخاطب

همدلی
و مهربانی
علی اکبر فرقانی

خوشــبختانه آزادی در دولت دکتر روحانی،
رئیسجمهــوری منتخب بهقــدری افزایش
یافته به نحوی كه روزنامههای منتقد دولت
بهراحتی علیه قوه مجریه مطلب مینویسند و
سخن میگویند .مشكالت اقتصادی و گرانی
در دولتهای قبلی هم وجود داشت و اآلن هم
وجود دارد و نباید منكر این مســئله شد .هر
فردی بــه عنوان رئیسجمهوری ضعفهایی
دارد و این هم بســتگی بــه وزرا ،معاونان و
مدیران و تیمهــای مربــوط دارد .بگذارید
برخی روزنامههای خــاص و بدون ترمز! هر
چه دلشــان میخواهد بنویســند .ایرانیان،
تحصیلكرده و با فرهنگ هستند و به كشور
و نظــام و اصول و عقاید اســامیكه دارند،
پایبندند و بهخوبی تمامی مســائل از جمله
مطالب ،یادداشت و گزارشهایی كه در برخی
روزنامهها چاپ میشــود را پس از مطالعه و
بررسیهای الزم درك میكنند .خوشبختانه
قدرت درك مفاهیم و مقاصد نگارنده برخی
مطالب هــدفدار ،برای چنیــن افرادی به
مراتب بهتر و بیشــتر از آن دسته از افرادی
اســت كه به ظاهر همراه نظام هســتند ،اما
نوشتار و گفتارشان به مثابه كاشت تخم كینه
و نفاق در جامعه اســت .دعواهای سیاسی،
بهكاربردن كلمات نامتعارف و اتهامزنیها ،این
روزها ن ُقل مجالس شــده است .در این برهه
حساس كشور نیاز به حفظ آرامش ،همدلی،
همفكری و مهربانی دارد .بیایید به جای اینكه
شمشــیرها را از رو ببندیم ،منصفانه قضاوت
كنیم و از افراد نیكسرشت ،كاردان و حامی
نظام و كشور حمایت كنیم و نگذاریم عدهای
با بیراهه رفتن ،برای كشور و نظام دردسرساز
شــوند! رفتارهای كینهتوزانه برازنده ایران به
عنوان یک كشور اسالمی نیست .بهتر است
افكار عمومــی را با اقدامــات غیرعقالنی و
نامهربانی خدشهدار نكنی م!

کوچه سالمت

 ۶میلیونقربانی
سیگار در جهان

نتایــج یک مطالعــه آماری نشــان میدهد
که اســتعمال دخانیات در سال جان حدود
شــش میلیون نفر را گرفتــه و بیش از یک
تریلیون دالر آمریکا برای اقتصادهای جهان
هزینه دارد.به گزارش ایســنا ،در این بررسی
آمده اســت مصرف محصــوالت دخانی به
مرگ شــش میلیون نفر در سال که عمدتا
از کشــورهای در حال توسعه هستند منجر
میشــود و همچنین بیــش از یک تریلیون
دالر هزینههای مراقبتهای بهداشــتی و از
بین رفتن قدرت تولید و بهرهوری را به دنبال
دارد.بنابر مطالعه ســازمان جهانی بهداشت
( )WHOو موسســه ملی سرطان در آمریکا،
در صــورت افزایش قیمت محصوالت دخانی
و اعمــال مالیات بیشــتر بر ایــن محصول،
میلیاردهــا دالر صرفهجویــی شــده و جان
میلیونها انســان نیز به خطــر نمیافتد.به
گفته محققان ،اعمال سیاســتهای کنترل
مصــرف تنباکو عالوه بر آنکــه خطر ابتال به
سرطان و بیماریهای قلبی را کاهش میدهد
میتواند هزینه دولتها برای توسعه اقتصادی
و خدمات درمانــی را ارتقاء دهد.دکتر اولگ
چســتنوف ،معاون بیماریهــای غیر واگیر
و ســامت روان ســازمان جهانی بهداشت
گفت :تاثیر اقتصادی دخانیات بر کشــورها
و عموم مردم بسیار ســنگین است .صنعت
تنباکو به مرگ زودهنگام میلیونها انســان،
فشار اقتصادی مضاعف بر خانوادهها و ایجاد
هزینههای درمانی هنگفــت برای خانوادهها
و کشورها منجر میشــود.در صورت اقدام از
ســوی همه کشورها ،درآمد ســاالنه مالیات
از سیگار در ســطح جهان میتواند افزایش
 ۴۷درصدی داشته باشد.
تنباکو دلیل اصلــی بیماریهای غیرواگیر از
جمله بیماریهای قلبی ،ســرطان و دیابت
اســت .چنین بیماریهای قابل پیشــگیری
عامل حــدود  ۱۶میلیون مــرگ زودهنگام
(پیش از  ۷۰ســالگی) در سراســر جهان در
مدت یک سال هستند.
به گزارش هلث دی نیوز ،کاهش اســتعمال
دخانیات بخش اصلی از تالشها برای کاهش
مرگ و میر زودهنگام ناشــی از بیماریهای
غیرواگیر در حدود یک ســوم تا سال ۲۰۳۰
است.

تازهها

جزئیاتالزام
موتورسیکلتها   برای
دریافت آرم طرح ترافیک

رئیــس کمیته عمران شــورای شــهر تهران
جزئیات الزام موتورســیکلتها برای دریافت
آرم طرح ترافیک ســالیانه را تشریح کرد .به
گزارش مهر ،اقبال شاکری با اشاره به جزییات
پیشنهاد جدید کمیسیون عمران در خصوص
الزامی شــدن دریافت آرم طرح ترافیک برای
موتورسیکلت ها گفت :در راستای ساماندهی
موتورسیکلتهای پایتخت ،تمهیدات ویژهای
برای ســال  ۹۶پیش بینی شــده اســت که
براساس آن تمامی موتورسیکلتهای پایتخت
برای ورود به محدوده طرح ترافیک باید نسبت
به اخذ آرم طرح ترافیک ساالنه اقدام کنند .وی
با اشاره به لزوم دریافت برگه معاینه فنی توسط
موتور سیکلت ها گفت :ستاد معاینه فنی شهر
تهران دو خط از مراکــز خود را در پنج مرکز
به بحث معاینه فنی موتورسیکلتها اختصاص
داده اســت .به گفته شاکری موتورسیکلتها
باید عوارض سالیانه خود را نیز پرداخت کنند؛
به گونــهای که موتورســیکلتهای انژکتوری
 ۱۰درصدعوارضیکخودرو،موتورسیکلتهای
کاربراتــوری  ۲۰درصد عــوارض یک خودرو و
موتورهای برقی نیز از عوارض معاف هستند که
این برنامهها از سال  ۹۶اجرایی خواهد شد.

میز خبر

خلق نقاشی دیواری روی دیوار مدرسه
آفتاب یزد :مدیرعامل سازمان زیباسازی
شــهرداری اراک از خلق نقاشی دیواری با
مضامین فرهنگــی و اجتماعی روی دیوار
مدرسه رویش خبر داد.
فاطمه عســگری اظهار داشــت :هدف از
اجرای این طرح ایجاد نشــاط و طراوت در
فضای شهری و جلوه بخشیدن به سیمای
بصری شهر ،با استفاده از طرح و رنگهای
شــاد ،همچنین ایجاد حس شــادکامی و
ســرزندگی و بهرهمنــدی دانشآموزان از
زیباییهای بصری است.
وی تصریح کرد :به همت سازمان زیباسازی
شــهرداری اراک اجرای نقاشــی دیواری
بــا مضامین پیامها و شــعارهای فرهنگی
و اجتماعــی با اســتفاده از تکنیک خط و
نقاشــی روی دیوار مدرسه رویش واقع در
خیابان ادبجو به متــراژ  72مترمربع طی
روزهای اخیر به پایان رسید.

سازمان میراث فرهنگی اجازه ورود به امالک تاریخی را نمیدهد

نایب رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اسالمی شــهر تهران گفت :سازمان میراث فرهنگی به
هیچ وجه اجازه ورود به امالک تاریخی را نمیدهد.
محمدمهدیتندگویاننایبرئیسکمیسیونشهرسازی
و معماری شورای اسالمی شهر تهران در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ با اشاره به موضوع عدم ساماندهی و احیای بناهای
تاریخی شهر تهران اظهار داشت :مشکل از سازمان میراث فرهنگی
است ،چراکه در میراث فرهنگی یک بدنه کارشناسی قدیمی وجود

دارد .تندگویان با اشاره به بازسازی بازار 2الی 3هکتاری
قزوین که توسط شهرداری این شهر انجام شده است،
تصریح کرد :در حال حاضر این بازار با سبک قدیمی
احیا شده و همچنین بخشــی از فضاهای بازار برای
کسب درآمد و ایجاد شغل به کاروانسرا و هتل تبدیل
شــده و با شرایط خاص واگذار می شود .وی با بیان این که سازمان
میراث فرهنگی به هیچ وجه اجازه ورود به امالک تاریخی را نمیدهد،
افزود :این سازمان هیچ راهکاری برای ساماندهی و احیای این امالک

ندارد ،حال با هر تعریفی که میخواهد ،باشد .سازمان میراث فرهنگی
راهکار ،بودجه و امکاناتی برای احیا و حفظ بناهای ارزشمند ندارد.
سازمان میراث فرهنگی با نگاه سنتی و گرایش تمامیت طلبی ،اجازه
احیای بافتهای تاریخی را نمیدهد .تندگویان با بیان این که امالک
تاریخی در تهران طبق مصوبه دولت از سازمان میراث به صندوق احیا
منتقل میشود ،گفت :صندوق احیا با مشکالتی مواجه است ،به همین
دلیل پیشنهاد میدهم این صندوق با شهرداری وارد مذاکره شود و به
صورت مزایده ای کار احیا را انجام دهند.

با استعفای مسجد جامعی تاکنون  سه عضو اصالح طلب شورای شهر
از این نهاد خارج شدند

کم توجهی به بهشت
آذر منصوری :به نظر میرسد اصالحطلبان نه در بزنگاهانتخابات
این نهاد را جدی گرفتند و نه پس از انتخابات .کسانی که از لیست اصالحطلبان
به این نهاد انتخابی راه پیدا کردند ،باید توجه جدی به حضور و اثرگذاریشان
داشتهباشند.اینمسئلهازجانباعضایمنتخبکمتر
مورد توجه قرار گرفته است
آفتاب یزد  -پریســا هاشمی :مسجد جامعی
اولین اصالحطلب نیســت که حضور در منســب
دولتی را به شــورای شهر ترجیح میدهد .مهدی
حجت نیز قبل از شروع به کار شورای چهارم انصراف
خود را اعالم کرد و منسب معاونت رئیس سازمان
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریراپذیرفت.
زودتر از آن که اعتبارنام ه حجت توسط فرمانداری
تهران تصویب شود ،مسعود نجفی حکمش را امضا
کرد .او از مســند جدید بسیار راضی بود ،چرا که
حجت یکی از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی
بود و همان زمان اعالم کرد که «عالقه اصلی من
به میراثفرهنگی اســت و اگر قرار باشد که بین
شــورا و دولت یکی را برگزینــم ،دومی را انتخاب
خواهم کرد ».ولیاهلل شجاعپوریان به عنوان عضو
علیالبدل جایگزین مهدی حجت شد .در حقیقت
شورای شهر یک متخصص معماری را از دست داد
تا یک نماینده سابق مجلس جایگزینش شود.
اصالح قانون شــوراها پای مسعود سلطانیفر را به
شورای شــهر تهران باز کرد .پس از آن که قانون
حضور  31نفر به جــای  15نفر از منتخب مردم
در پارلمان شــهری تصویب شد او به عنوان عضو
علیالبدل و چهاردهمیــن اصالحطلب بر یکی از
صندلی شــورا شــهر تکیه زد .در همان روزهایی
که مهدی حجت از شورا خداحافظی کرد ،زمزمه
رفتن مسعود سلطانیفر هم به گوش میرسید اما
او در مصاحبهای قاطعانه گفت« :برنامه من ورود به
شورای شهر تهران است و هر خبری غیر از این را
تکذیب میکنم زیرا شایعه است ».همین کلمات
کافی بود تا هم خیال اصالحطلبان راحت شــود و
هم زمزمهها خاتمه یابد.
عضو سی و دوم شورا

اما باز هم ســازمان میراث فرهنگی یکی دیگر از
اعضای منتخــب چهارمین شــورا را جذب کرد.
دقیقا هفت ماه بعد نجفی رئیس وقت ســازمان با
مشکل روبهرو شد و کسالت باعث شد که مسعود
سلطانیفر هم ریاست سازمان میراث فرهنگی را
به حضور در شورای شهر ترجیح دهد و استعفای
خود را تقدیم شورای شهر کند .او به اعضا قول داد
اگر با استعفایش موافقت کنند همچون عضو سی
و دوم شورای شهر در کنار اعضا بماند و این شورا
در اولویتهایش باقی بماند.
وزارت ورزش و جوانان هم ســعی کرد که برخی
از اعضای شورای شــهر همچون احمد دنیا مالی
(در مسند ریاست فدراسیون قایقرانی) را به سوی
خود بکشاند ،اما دنیا مالی مسند خود در پارلمان
شهری مردم تهران را ترجیح داد و در شورای شهر
ی ماند .پس از او قرعه به نام حســین رضازاده
باق 
عضوی غیراصالحطلب هم افتاد .اما اینبار انتخاب
ســخت بود .رضازاده باید بین ریاست فدراسیون
وزنهبرداری و شــورای شهر یک گزینه را انتخاب
میکرد .این انتخاب هم اولتیماتوم گودرزی ،وزیر
وقت ورزش و جوانان بود که میخواســت تکلیف
دوشغلههای این وزارتخانه را روشن کند .قویترین
مرد دنیا اعالم کــرد که وزنهبــرداری را انتخاب

میکند زیرا فعالیتش راهگشا و موثرتر خواهد بود.
اما او از شورا نرفت.
تهرانگرد شورای شهر در دولت

از سال گذشته زمزمه حضور احمد مسجدجامعی
عضو اصالحطلب در دولت به گوش میرسید و باز
هم پای میراث فرهنگی و گردشگری در میان بود.
آن روزها احتمال استعفای سلطانیفر جهت حضور
در مجلس زیاد بود و گمانهزنیها مسجدجامعی را
جایگزین او در سازمان میراث فرهنگی میدانست
اما نه سلطانیفر استعفای خود را تقدیم کرد و نه
مســجد جامعی از تهرانگردیهای شورای شهر
تهران جا ماند.حاال با گذشــت حدود یک ســال
از شــروع تبلیغات مجلس و منتفی شدن حضور
مسجدجامعی در میراث فرهنگی محمد ساالری
از استعفای مســجدجامعی و حضور در کتابخانه
ملی خبر میدهد .استعفایی که قرار بود سهشنبه
مورد بررســی اعضا قرار گیرد و با تعطیلی شــورا
شهر به جلســه بعدی آن موکول شد .کسی اما با
این استعفا غافلگیر نشد .چند هفتهای هست که
قطعی شدن استعفای مسجدجامعی مطرح شده و
حاال این استعفا تقدیم اعضای شورای شهر تهران
شده است.
شورای شهر را جدی نگرفتند

ایــن اســتعفاها و تغییــر و تحــوالت در جبهه
اصالحطلبان در حوزه پارلمان شهری چه تاثیری
در تصمیمات و آینده این جناح خواهد گذاشت؟
آذر منصوری ،در پاســخ به این ســوال میگوید:
«شــورای شــهر خردترین نهاد دموکراسی است
که بعد از دولت هشــتم به عنوان بخشی از قانون
اساسی که معطل مانده بود ،به اجرا درآمد .اما به
نظر میرســد اصالحطلبان نه در بزنگاهانتخابات
این نهاد را جدی گرفتنــد و نه پس از انتخابات.
کســانی که از لیســت اصالحطلبان به این نهاد
انتخابــی راه پیــدا کردند ،باید توجــه جدی به
حضور و اثرگذاریشــان داشته باشند .این مسئله
از جانب اعضای منتخب کمتــر مورد توجه قرار
گرفته اســت .البته که با توجه به سطح اثرگذاری
این نهادمنتخب در حوزه مدیریت شهری ،آن طور
که انتظار میرفت و در حیطه وظایف و اختیارات
شــوراها بود ،مردم هم نقش اصلی پرسشــگری
مطالبات خود را در نهاد منتخبی به نام شــورای
شــهر ایفا نکردند .بنابراین نمیتوان به مســئله
یک طرفه نگاه کرد .مردم پیگیری و مطالبه الزم
بعد از انتخابات را نداشــتند .مجموعه این نادیده
گرفتنها در ســطح تصمیمگیریهای شــورای
شهر اثر خودش را میگذارد .به عنوان مثال بعد
از اتفاقاتی که تحــت عنوان «امالک نجومی» در
شهرداری تهران اتفاق میافتد ،پس از سه سال و
در اواخر مسئولیت اعضای شورای شهر مورد دقت
قرار میگیرد .در حالی که من فکر میکنم اگر به
انتظاری که از شــورای شهر میرود به طور جدی
پرداخته شــود طبیعتا شوراها هم در ایفای نقش

خود دقت و پیگیری بیشــتر و موثرتر برای توزیع
عادالنه منابع در ســطح شــهرها ،مقابله با فساد
در مجموعــه شــهرداری و رانتهایی که مدخل
شکلگیری فساد است ،میكنند تالش مضاعف و
الزم را خواهند کرد».
عضو شــورای مرکز حزب اتحاد ملت ،با بیان این
کــه البته فکر میکنم در انتخابات شــورای دوره
بعد توجه اصالحطلبان به این موضوع بیشتر شده
اســت ،میافزاید« :اصالحطلبان از مجموعه روند
انتخابات شــورای شهر در ادوار گذشته و عملکرد
شورای شهر در دور ه کنونی را مورد آسیبشناسی
قرار دادند و با توجه بیشــتری در مورد انتخابات
شورای شــهر برنامهریزی و ورود کردند به نحوی
که بتواند اشکاالت موجود در آن را مرتفع کنند».
آذر منصــوری بــا بیــان این که بخشــی از این
عدم پیگیری به مشکلی که در جامعه مدنی داریم
برمیگردد ،میگوید« :فربه نبودن جامعه مدنی و
فقدان پرسشگری که جامعه ما با آن مواجه است،
باعث شده که شورای شــهر از اثربخشی الزم در
حوزه مدیریت شهری برخوردار نباشند و اتفاقاتی
در مجموعــه شــهرداریها رخ بدهد که طبیعتا
جبران آن با مشکالت و موانع جدی مواجه باشد».
وی با اشــاره به حیطه و وظایف شــوراها تاکید
میکند« :باید شوراها را به سمتی ببریم که آحاد
جامعه هم به عنوان انتخابکننده و هم به عنوان
انتخابشونده بتوانند نقش خود را ایفا کنند .بخشی
از موضوع برمیگردد به حضور زنان در شــوراهای
شهر و روســتا .وقتی مجموعه شوراهای اسالمی
شهر و روستا در شهرهای مختلف را بررسی کنید،
آنجاهایی که زنان حضور جدیتر داشتند شوراها
بهتر به وظایف خودشان عمل کردهاند .از این منظر
باید توجه ویژهای به حضور زنان در شوراها بعدی و
شهرداریها باشیم که قاعدتا اصالحطلبان روی آن
برنامهریزی کنند».
تعهدات نادیده گرفته شد

عبــداهلل ناصری ،عضو شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبان نیز به آفتاب یزد میگوید« :مهمترین
نکته این است که ســال  92هنگام نهایی شدن
لیست شورای شهر ،میثاقنامههایی از همه اعضای
کاندیدای شورای شهر گرفته شد .آن زمان بعضی
از دوستان در معرض پیشــنهاد وزارت بودند ،به
همین دلیل میثاقنامههایی را مبنی بر این که به
هیچ وجه و تحتهیچ شرایطی استعفا نمیدهند،
امضا کردند .این تعهدات اخالقی قبل از انتخابات
شوری شهر مطرح شد و قرار بود هیچ کدام از اعضا
از در این  4سال از شورا خارج نشوند».
بــه گفته وی؛ اگر از ســوی رئیس جمهور دعوت
به همکاری میشــود ،به طور طبیعی زمین ه «نه»
گفتن کم اســت .یک ضرورت وابستگی به تعهد
اخالقی و سیاســی است که بپذیریم شورای شهر
که در دوره اصالحات شکل گرفت ،اینقدر اهمیت
دارد و میتوانــد مهمتر از پســتهای وزارتی در
خیلی از عرصهها باشد .امروزه فارغ از گرایشهای

پزشکانی که از قانون منع فعالیت همزمان مستثنی هستند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان
اینکه پزشــکان عمومی و دندانپزشکان از قانون
منع فعالیت همزمان پزشکان دربخش دولتی و
خصوصی مستثنی هستند ،گفت :مصوبه مجلس
درخصوص پزشکان خالف قانون اساسی است.به
گزارش خانه ملت ،علی نوبخت با اشاره به نگرانی

جامعه پزشــکی از تصویب قانون منع اشــتغال
همزمان پزشــکان دولتــی در بخش خصوصی،
گفت :در بررســی الیحه برنامه ششــم درحوزه
بهداشــت و درمان بند ب مــاده  89به تصویب
رسید که طبق آن پزشــکان دولتی نمیتوانند
همزمان در بخش خصوصی فعالیت کنند بنابراین

هم اکنــون و در مخالفت با این مصوبه کمپینی
متشکل از  8هزار نفر پزشک تشکیل شده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی به دغدغههای پزشکان
به ویژه در بخش تعرفهها و تامین نیروی انسانی
تصریح کرد :مصوبه مجلس در خصوص پزشکان،
خالف قانون اساسی است و نمیتوان افراد را اجبار

ناصری:
شهرداری جاذبهها
و امکانات زیادی
دارد که میتواند
آدمها را جا به جا
کند و باعث تغییر
ماهیتشان شود.
بنابراین عالوه بر
توانمندی و شایستگی
اعضای شورای شهر
باید نسبت به مطامع ،
تهدیدها و تطمیعها
مقاوم باشند
سیاســی ما جای خالی افراد متخصص ،با تجربه
مدیریتی و شجاع را در شورای شهر کامال میبینیم
که منجر شده به یک روند غیرعلمی که فریاد همه
در حوزههای مختلف (آب ،وزارت راه و شهرسازی،
محیط زیست و )...درآمده است .در حقیقت امروزه
با توجه به عوامل متعدد (بنا شــدن در گســل،
حاشیهنشینی ،کودکان بیسرپرست ،کارتنخوابی،
فاصلــه فقر و غنــا و )...تهران فیالنفســه کانون
بحرانهای اجتماعی شده و متاسفانه در مدیریت
شهری و شهرداری فعلی ،وضعیت ناهنجاری است.
البته نباید از حق گذشــت که مدیریت شــهری
بیش از  10میلیون نفر ،فقط بودجه عظیمی برای
جمعآوری زبالهاش میطلبد و شــهرداری مجبور
است فضا را بفروشــد که بودجه کسب کند .ولی
به هر صورت ساختار حاکم بر کل نهادهای اجرایی
کشور هست.
ناصری با اشــاره به اینکه اســتعفاها نکته ضعف
محسوب میشوند ،میافزاید« :نبود عناصر کاردان
و توجه به شاخصهای رای آوری ،صنفی و قشری
نشــان میدهد که هر دو جناح نسبت به ابرشهر
تهران بیتوجــه بودهاند .امیدوارم در انتخابات 96
ایــن تجربه را به خوبی مورد توجــه قرار دهند و
آدمهای متخصص و شــجاعی که بتوانند در برابر
سیاســتگذاری و روند مدیریت شهرداری تهران
ت جدی اتخاذ کنند ،به شــورای شــهر
تصمیما 
وارد شــوند .یادمان باشد که شــهرداری جاذبهها
و امکانــات زیــادی دارد که میتوانــد آدمها را
جا به جا کند و باعث تغییر ماهیتشان شود .بنابراین
عالوه بر توانمندی و شایستگی اعضای شورای شهر
باید نسبت به مطامع و تهدیدها و تطمیعها مقاوم
باشــند .شاید بتوان اولین شورای شهر تهران را از
جهت وسوسه شهرداری تا حدودی متمایز کرد اما
ی آن شورا هم مسئلهساز شد».
مجادالت سیاس 
به فعالیت در یک بخش کرد.نوبخت با اشــاره به
اقدام کمیســیون بهداشت و درمان دراین زمینه
گفت :تمام پزشــکان عمومی و دندانپزشکان از
این قانون معاف هســتند ،اما منتظر هستیم که
شورای نگهبان وارد بحث شده و دراین خصوص
اتخاذ تصمیم کند؛ باید اختیار تصمیمگیری کامل
در این زمینه به روســای دانشگاهها داده شود تا
آنچه که در بخش بهداشت و درمان صالح است
را درمناطق خود اعمال کنند.

قاب

تاریختولدهای
رند

زنی به نام باربارا ســاپر در
میشیگان ،کودکان خـــود
را به ترتیب در تاریخهای
2009/09/09 ، 2008/08/08
و  2010/10/10بــه دنیــا
آورده اســت .احتمــال
چنین رویــدادی یک در
پنج میلیون است.

وفاداری یک زن
به شوهرش

زن جوان ونزوئالیی هنگامی
که قصد داشت شوهر خود را
درون چمدانی صورتی رنگ
از زنــدان فــراری دهد،
بازداشت شد .قرار بود بعد از
فرار زندگی آرام و جدیدی
شروع کنند.

