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یر علوم ۲ رئیس دانشگاه را ابقا کرد وز
وزیر علوم با صدور احکام جداگانه ای روسای دانشگاه های 

صنعتی اصفهان و علم و فناوری مازندران ابقا کرد.

منصور غالم��ی با صدور احکام جداگان��ه ای محمود مدرس 
هاشمی و حمید محمدزاده را به مدت چهار سال در سمت ریاست 

دانشگاه های صنعتی اصفهان و علم و فناوری مازندران ابقا کرد.
در بخش��ی از متن ای��ن احکام آمده اس��ت: ضمن تقدیر از 

خدمات ارزنده ای که تاکنون داش��ته اید، براساس تبصره ۱ ماده 
۴ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، با ادامه 
همکاری جنابعالی در س��مت رئیس دانش��گاه به مدت ۴ چهار 

سال موافقت می شود. ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال 
سیاست های موثر صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، 
تقوی��ت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی و فرهنگی و 

اجتماعی آن دانشگاه با اتکال به خداوند متعال بکوشید.

وگان گیری در شیراز، رهایی در برازجان گر
فرمانده انتظامی شهرس��تان دشتس��تان از رهایی 
ج��وان ۲۸ س��اله ای که در یک��ی از تلمب��ه خانه های 

کشاورزی شهر برازجان حبس شده بود، خبر داد.
س��رهنگ سیدجواد رضوی گفت: س��حرگاه یازدهم 
آذرماه، ماموران از ربوده ش��دن جوان ۲۸ ساله شیرازی و 
انتقال وی به مکان نامعلوم مطلع شدند. وی افزود: سریعا 
یک تیم ویژه از پلیس با همکاری پاسگاه انتظامی روستای 
"بنداروز"، با بررس��ی های صورت گرفته و انجام اقدامات 
پلیسی محل اختفای گروگان را دریکی از تلمبه خانه های 
کش��اورزی اطراف روس��تای ننیزک برازجان شناسایی و 

بالفاصله در محل حاضر شده و جوان را آزاد کردند.
وی خاطرنش��ان کرد: طبق اظهارات گروگان، روز 
هشتم آذرماه چند فرد ناشناس او را از شیراز ربوده و به 
این تلمبه خانه منتقل و حبس کرده اند که پرونده برای 

روشن شدن زوایای حادثه در دست پیگیری است.

دستگیری قاتل فراری بعد از ۲۹ سال در زاهدان
ماموران پلیس آگاهی با انجام کار اطالعاتی گسترده، 
قاتل فراری که پس از ارتکاب قتل در اس��تان کرمان به 
مکانی نامعلوم متواری شده بود را شناسایی و در زاهدان 

دستگیر کردند.
سرهنگ ابراهیم مالشاهی گفت: درپی وصول خبری 
مبنی بر مخفی ش��دن قاتل ف��راری در یکی از محالت 
شهرس��تان زاهدان، شناس��ایی و دس��تگیری متهم به 
صورت ویژه در دس��تور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار 
گرف��ت. وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی پس از انجام 
کار اطالعاتی و تحقیقات همه جانبه و با اقدامات پلیسی، 
هویت قاتل فراری را که در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۶۷ 
در شهرس��تان بم دس��ت به قتل زده و متواری شده بود 
و هم اکنون با نام مس��تعار در شهرستان زاهدان زندگی 

می کرد، را به دست آورده و مورد شناسایی قرار دادند.
وی ادام��ه داد: ماموران با هماهنگ��ی مقام قضایی، 
متهم که مردی ۵۲ ساله بود را در مخفیگاهش دستگیر 
کرده و در بازجویی های به عمل آمده متهم به جرم خود و 

قتل یکی از دوستانش با ضربات چاقو اعتراف کرد.

وه های حساس ناسالم شد هوا برای گر
براساس اطالعیه مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان تهران هم اکنون غلظت آالینده 
ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون فراتر از حد مجاز 

بوده و بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
 براس��اس اطالعات دریافت ش��ده از ایس��تگاه های 
س��نجش آلودگی هوای ش��هر تهران، هم اکنون غلظت 
آالین��ده ذرات معلق با قطر کمت��ر از۲.۵ میکرون فراتر 
از حد مجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس اس��ت. براس��اس اطالعات دریافتی از سازمان 
هواشناس��ی و با توجه به پایداری و س��کون نسبی هوا 
و وقوع وارونگی دما، پیش بینی می ش��ود طی امروز نیز 

شرایط برای انباشت آالینده ها فراهم  باشد.

بهسازی محیط کالنتری ها برای حضور معلوالن
رئیس پلیس پیشگیری گفت: برای سهولت حضور 
معل��والن در داخل کالنتری ها بهس��ازی محیط صورت 

گرفت و معبری خاص در محوطه ایجاد شده است.
س��رهنگ رضا بس��تو گفت: اقدام دیگر آن است که 
معل��والن دارای محدودیت حرکتی که قادر به حضور در 
کالنتری ها نیستند و در پرونده قضایی حضورشان جهت 
تحقیقات الزم اس��ت، ماموران آموزش دیده به موقعیت 
آنان اعزام می ش��وند. آموزش حقوق شهروندی مرتبط با 
معلوالن به نیروهای کالنتری ها از دیگر اقداماتی اس��ت 
که به پرس��نل ارائه شد تا در مواجهه با آنان باالخص در 
ماموریت ه��ای ۱۱۰ ضمن توجه و رعایت حقوق آنان به 

طور دقیق و با سرعت به امور رسیدگی کنند.
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خدمتگزاری ارتش و سپاه به مردم 
خاری در چشم دشمنان نظام و انقالب

مدرس دانشگاه
و صادق خسر

وح��دت و برادری بین ارتش و س��پاه به عن��وان دو بازوی 
معاضدتی نیروهای مس��لح کشور، همیشه چون خاری بر چشم 
دشمنان بوده و برای ایجاد اختالف و جدایی بین این دو نیروی 
کارآزموده که با تقدیم جان خود وفاداری شان را به مردم و نظام 
ثابت کرده اند لحظه ای بیکار ننشسته اند و در تمام سال های پس 
از انقالب س��عی در مسموم نمودن رابطه این دو نیرو داشته اند. 

رهبر معظم انقالب با اش��راف اطالعاتی و ش��ناخت حداکثری 
از وضعی��ت موجود در نیروهای مس��لح و فعالیت های مس��موم 
دش��منان، همواره چراغ راه ای��ن دو نیروی ایثارگر و خدمتگزار 
بوده و با فرمایشات خود در زمان و مکان مناسب نقشه منافقین 

و بد خواهان را نقش بر آب می نمایند. 
فرمایش��ات معظم له در هنگام انتصاب فرمانده ارتش موید 
این واقعیت اس��ت که پیش از آنکه دش��منان تصمیم به اجرای 
توطئه بنماین��د، فرماندهی کل قوا بایک دس��تور صریح ضمن 
هدایت فرماندهان آنها را از توطئه های دش��منان آگاه ساخته و 
مطلع می نمایند. و پیش از آنکه نیات دشمنان به مرحله اجرا در 
بیاید نقش��ه آنها را نخ نما می کنند. برای مثال تاکید فرمانده کل 
قوا در هنگام انتصاب امیر سرلش��گر رحیم موسوی به فرماندهی 
ارتش مبنی بر؛ »هم افزایی با سایر نیروهای مسلح، شتاب گیرد و 

مجموعه آجا به نصاب شایسته تر برسد« نشان از رصد توطئه های 
دشمنان قبل از اجرا دارد. 

بیانات امیر موس��وی در مراس��م دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری مبنی بر بیعت ارتش و سپاه و قدردانی سردار 
باقری از بیانات ایشان و حکیمانه خواندن مواضع وی در وحدت بین 
ارتش و  سپاه و ایجاد نا امیدی در اهداف خصمانه دشمن، نشان از 
استحکام و آگاهی فرماندهان ارتش و سپاه از توطئه دشمنان دارد.

در اولین روز پس از زلزله فرماندهان ارتش س��پاه دوش در 
دوش همدیگر در محل زلزله حاضر شده و با تقسیم کار و نظمی 
مثال زدنی هر آنچه را که در توان داش��تند را برای یاری رساندن 
به مردم عزیز و شهیدپرور این خطه در طبق اخالص گذاشتند، تا 
جایی که وقتی مردم فهیم و داغ دیده چگونگی تالش، مساعدت 
و ایثارگری نیروهای مسلح را می دیدند آالم خود را فراموش کرده 

و در ک��وی و برزن ب��ه ایرانی بودن خود افتخار می کردند. تالش 
دشمنان برای ایجاد تفرقه و نارضایتی بین نیروهای ارتش و سپاه 
و سیاه و سفید کردن نیروهای مسلح هیچ نتیجه ای نداد چراکه 
همه مردم می دانند که یک یگان نظامی هیچ تحرک و فعالیتی را 
بدون دستور انجام نمی دهد و یقینا هر آنچه را که ارتش و سپاه در 
آغازین روز زلزله تا به امروز انجام داده است همگی بنا به دستور 
فرماندهی کل قوا و هدایت ستادکل نیروهای مسلح بوده است. و 
اینگونه است که زلزله وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح را به 

منصه ظهور می گذارد.
و در انتها پیام فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر حیدری که 
در کان��ون منطقه زلزله زده می گوید: ارتش و س��پاه در کنار هم 
خدمت رسانی به هموطنان عزیز زلزله زده را انجام می دهند و این 

کمک رسانی را بعنوان سربازان والیت وظیفه خود می دانند .

رئیس کمیته عمران شورای 
دوم و سوم شهر تهران گفت: درحـــاشيه

در ش��ورای دوم و سوم طرح 
کاهش خطرپذیری ش��هر تهران دنبال می شد که 

این طرح عمال متوقف شده است.
حمزه ش��کیب در گفت وگو با مهر درباره میزان 
تاب آوری تاسیس��ات پایتخ��ت در برابر زلزله گفت: 
تهران گس��ل های متعددی دارد ک��ه برخی از این 
گس��ل ها، گسل های اصلی هس��تند و برخی فرعی. 
تعدادی از این گس��ل ها را می شناسیم و تعدادی از 
آنها هنوز شناخته شده نیستند؛ اما براساس اطالعاتی 
که در دست است، تجربه زلزله کرمانشاه می تواند در 
تهران نیز اتفاق بیفتد و گسل های پایتخت می توانند 
منش��أ زلزله ای به شدت زلزله ای که در غرب کشور 
رخ داد، باش��د. حال اینکه کدام گس��ل منشأ زلزله 

باشد، تأثیر آن بر سازه های شهری متفاوت است.

بسیاری از خسارات به دلیل بی توجهی است
وی ادامه داد: زلزله خطری طبیعی اس��ت که 
اختیار کنترل آن در دست کسی نیست اما می توانیم 
با ش��ناخت نس��بی و پیش��گیری و مقاوم سازی از 
خس��ارات احتمالی، جلوگیری کنی��م. اینکه زلزله 
تهران بر شریان های حیاتی مانند لوله های آب، گاز، 
پل ها، بزرگراه ها و مترو چقدر تأثیر گذاش��ته و آنها 
را تخریب می کند، بستگی به میزان و بزرگای زلزله 
احتمالی دارد. می توان این سناریو را فرض کرد که 
گس��لی از گسل های تهران فعال ش��وند و زلزله ای 
ب��ه بزرگای زلزله کرمانش��اه رخ دهد، حتماً در این 

زلزله، پل ها، خطوط گاز و آب آس��یب خواهند دید. 
متأسفانه بسیاری از این خسارات به دلیل بی توجهی 
است که ما به عملیاتی کردن موضوعات مهمی در 
حوزه بحران می کنیم؛ بسیاری از پروژه های مهم در 

این رابطه متوقف شده اند.

 نقدهای در هنگام زلزله
متاثر از فضای سیاسی است

رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای دوم و سوم 
ش��هر ته��ران ادام��ه داد: در ش��ورای دوم، برنامه 
کاهش خطرپذیری پایتخت دنبال می ش��د که در 
ش��ورای س��وم تصویب ش��د تا طرح جامع کاهش 
خطرپذیری پایتخت تدوین ش��ود. متأس��فانه این 
ط��رح عماًل متوقف ش��د و کاری در زمینه کاهش 
خطرپذیری انجام نش��د. براس��اس این طرح، قرار 
بود ساختمان هایی که جدید ساخته می شوند، در 
برابر زلزله مقاوم باشند تا ریسک اضافه ای به شهر 
تحمیل نش��ود. همچنین یکی دیگ��ر از محورهای 
این طرح، مقاوم س��ازی المان های موجود در شهر 
ب��ود که قرار بود ت��ا افق ۱۴۰۴ مقاوم س��ازی آنها 
به اتمام برس��د. بخش دیگر، مقاوم س��ازی مدارس 
ب��ود که وزارت آموزش و پرورش مس��ئولیت آن را 
برعهده گرفت. بیمارس��تان ها و کلینیک ها از دیگر 
محوره��ای این ط��رح بود؛ به خص��وص خانه های 
مسکونی که به کلینیک تبدیل شده بودند. طرح تا 
جایی پیش رفت اما عماًل به نتیجه نرسید زیرا ما به 
تمامی مسائل در حوزه بحران ورود احساسی داریم 
و زمان��ی که حادثه رخ می دهد، ب��ه موضوع زلزله 

توجه می کنیم و س��پس موضوع متوقف می ش��ود. 
متأسفانه نقدها نیز متأثر از فضاهای سیاسی است 

و به ریشه و اصل مطلب ورود پیدا نمی کنیم.
به گفته ش��کیب پل ها، تونل ها، برج میالد و... 
کلیاتش��ان نش��ان می دهد که ت��اب آوری الزم در 
برابر زلزله را ندارند، اما باید مش��خص ش��ود این 
س��ازه ها در برابر چه میزان زلزله تاب آوری ندارند 
و آس��یب پذیری آنها ارزیابی ش��ود و اینکه چگونه 
می توانند ایمن سازی شوند. به طور مثال، ما ۷ خط 
مترو داریم که هر کدام شامل ایستگاه هایی است. 
ه��ر کدام از این خطوط و هر ایس��تگاهی در برابر 
زلزل��ه تاب آوری متفاوتی دارند. ما باید شناس��ایی 
کنیم در ک��دام نقاط و به چه میزان آس��یب پذیر 
هس��تیم؛ دانش و علم این موضوع در کشور وجود 
دارد و حتی دانش اینکه چگونه این زیرس��اخت ها 
در براب��ر زلزله مقاوم ش��وند نیز وج��ود دارد. اما 
مش��کل اصلی آن اس��ت ک��ه مدیری��ت آن وجود 
ندارد. زلزله تهران به دلیل پایتخت بودن، می تواند 
تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی س��نگینی 
داشته باشد؛ بنابراین باید مقاوم سازی و شناسایی 
میزان آس��یب پذیری آن مورد توجه مسئوالن قرار 
بگیرد اما مس��ئوالن گرفتار روزمرگی ها هستند و 
نگاه آنها، جبران خس��ارت اس��ت و معموالً ما در 

برابر حوادث، تسلیم هستیم.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینک��ه ما باید به 
دنبال پیش��گیری در حوادث باش��یم، اما به دلیل 
آنکه ما یک ردیف بودجه جبران خس��ارت داریم، 
توج��ه خود را به بع��د از حادثه معطوف می کنیم، 
گفت: ی��ک حادثه س��ه بخش دارد؛ پیش��گیری، 
عملی��ات حین حادثه و بع��د از حادثه که ما برای 

بخش پیشگیری تاکنون برنامه ریزی نداشته ایم.

سیستم مدیریت بحران با فامیلی و آشنایی 
نباید پیش رود

وی اضاف��ه کرد: سیس��تم مدیری��ت بحران با 
فامیلی، آشنایی و... نباید پیش رود بلکه این حوزه 
نیاز به متخصص دارد در حالی که مدیریت بحران 
م��ا عماًل کارآیی ندارد و نقش آن، دلداری و کمک 
بعد از حادثه اس��ت و عماًل می بینیم بعد از حادثه 
نیز ارتش، س��پاه و بس��یج وارد عملیات می شوند؛ 
در حال��ی که کار اصل��ی را بای��د مدیریت بحران 
انج��ام دهد و اگر احس��اس نیاز ک��رد، این نیروها 
تحت پوش��ش و مدیریت بحران، به حادثه دیدگان 
کمک کنند. اگر وضع به همین منوال در پایتخت 
پیش رود و سناریوی بزرگترین زلزله در پایتخت را 
متصور شویم، حتماً فاجعه قرن اتفاق خواهد افتاد.

پیشگیری در زلزله را جدی بگیریم
به گفته این اس��تاد دانش��گاه ای��ن فاجعه قابل 
پیشگیری است و محققان، کارشناسان و دانشمندان 
این علم در کش��ور توان پیشگیری از آن را دارند، اما 
عدم مدیریت می تواند این فاجعه را تحقق ببخش��د. 
اگر به همین منوال بتن ریزی، میلگرد و آهن را بدون 
پیش بینی خطر احتمالی زلزله انجام دهیم، باید منتظر 
فاجعه باش��یم؛ اما اگر فاز اول که پیشگیری است را 
جدی بگیری��م و اصول ساختمان س��ازی را رعایت 
کنیم، جای نگرانی وجود ندارد. در کشورهایی مانند 
ژاپن و آمریکا دیگر بحث ایمنی جانی در هنگام وقوع 
زلزله حل ش��ده و در زلزله های بزرگ، انسانی کشته 
نمی شود؛ مگر اتفاقی چند نفر جان خود را از دست 
دهند. آنها تالش می کنند که خس��ارات اقتصادی را 
کاهش دهند و در حدود یک دهه اس��ت که تمرکز 
خود را روی این بخش گذاشته و آیین نامه های خود 
را بروزرس��انی کرده اند؛ متأسفانه تغییر دولت ها نیز 
س��بب تغییر نگاه به موضوع مدیریت بحران نشده، 
در حالی که احتمال زلزله در تهران وجود دارد؛ دیر 
و زود دارد، ش��اید همین فردا و ش��اید تا ۲۰۰ سال 
آین��ده زلزله در تهران نیاید ام��ا باید درخصوص آن 
برنامه ریزی کرد و نباید ورود احساس��ی داش��ت. در 
حالی که از زلزله رودبار و منجیل نگاه کنیم تا همین 
زلزله بم و کرمانش��اه، همیش��ه ما حضوری هیجانی 
به بحث زلزله داش��ته ایم. کش��ور ما پتانسیل مقابله 
با خس��ارات احتمالی زلزله را دارد؛ بنابراین به جای 
حرف و کالم که درخصوص آن شنیده ایم، باید ورود 

درست به موضوع کنیم.

کم ش��دن بدهی های مستند 
پايتخــــت

گروه جامعه
دول��ت از ۱۰ هزار میلیارد به 
۴۷۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��ه 
شهرداری ماحصل حضور مفید شهردار در جلسات 
دولت اس��ت. به ج��ای اینکه این جلس��ات به نفع 

مردم باشد به کام دولتی ها شد.
۱۰۰ روز از حض��ور ش��هردار جدی��د تهران در 
خیابان بهش��ت می گ��ذرد. از زمان حض��ور نجفی 
حاش��یه های زیادی در شهرداری تهران ایجاد شد و 
یکی از مش��کالت بحث انتصابات نجفی بود که داد 
هم حزبی های��ش را ه��م درآورد. در ای��ن مدت اکثر 
پروژه ها متوقف شده و عمال شهر تعطیل شده است.

یکی از اقدامات مثبت دوران نجفی حضور وی 
در جلس��ات هیئت دولت بود. اما این حضور به نام 

مردم و به کام دولت شد. 
یکی از عمده مش��کالت کالنش��هر تهران این 
ب��ود که دولت برای توس��عه مت��رو پولی پرداخت 
نمی کرد. دیون دولت در تمام زمینه ها به شهرداری 
تهران افزایش یافت. براساس اسناد دولت ۱۴ هزار 
میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است که 

۱۰ هزار میلیارد تومان آن الزام آور است.
البته نجفی در ابت��دای حضورش منکر بدهی 
دولت به شهرداری شد ولی بعد از مدتی حرف خود 
را پ��س گرفت و بدهی ۱۰ ه��زار میلیاردی دولت 
به ش��هراری تهران را تایید ک��رد اما معاون نجفی 
در ای��ن بین ۵۳۰۰ میلی��ارد تومان از بدهی را کم 
کرد و گفت میزان بدهی دولت به شهرداری ۴۷۰۰ 
میلیارد تومان اس��ت. )این درحالی است که اسناد 
۱۰ هزار میلیارد بدهی موجود اس��ت( کم ش��دن 
بدهی دولت به ش��هرداری ماحص��ل حضور مفید 
ش��هردار در جلسات دولت است به جای اینکه این 

جلسات به نفع مردم باشد به کام دولتی ها شد.
نجفی در ۱۰۰ روز کاری خود نامه ای نوشت و 
از دولتی ها تشکر کرد و معتقد است فضای برادری 

بین دولت و شهرداری ایجاد شده است. 
محمدعلی نجفی نوش��ت: ام��روز یکصدمین 
روزی است که بنده و همکارانم، سکاِن شهرداری 
ته��ران را در دس��ت گرفته ایم؛ نه��ادی عمومی و 
خدمتگزار که نقش بی بدیلش در معادالت شهری 
و ملی بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت. در طول این 
مدت شهرداری تهران مسائل و مشکالت گوناگونی 
را پشت سر گذاشته و افق های تازه ای را برای خود 
ترسیم کرده است که شرِح آن بی شک در حوصله 

این مقال نیست؛ آنچه مرا به نگارِش این یادداشت 
ترغیب کرد، فضای تازه و مش��ترکی اس��ت که در 
طول این ۱۰۰ روز بین ش��هرداری تهران و دولِت 
دوازدهم ش��کل گرفته اس��ت؛ فضای ت��ازه ای که 
مصادیقش کم نیس��ت و من تالش می کنم در این 

یادداشت گوشه هایی از آن را بازگو نمایم.
۱- رأی م��ردم در انتخاباِت معناداِر ریاس��ت 
جمهوری و ش��ورای شهر و روستا، مسیر تازه ای را 
پیش روی مدیراِن اجرایی کشور قرار داد؛ انتخابی 
استراتژیک که از یک سو تداوم راِه دولِت اعتدال را 
تثبیت و از س��وی دیگر فضای��ی تازه را برای اداره 
ش��هِر تهران مهیا کرد. همین رأی معنادار بود که 
حضوِر ش��هردار تهران را در جلسات هیأت دولت 
پس از نزدیک به ۱۴ س��ال مهیا ساخت؛ حضوری 
بس��یار مهم و راهبردی که ه��م می تواند موجباِت 
طرح مس��ائل و دغدغه های کالنش��هِر تهران را در 
جم��ع هیأت وزیران مهیا س��ازد و هم زمینه حِل 
آنها را فراهم آورد. تهران و سایر کالنشهرها مسائل 
مختلف��ی در حوزه های گوناگ��ون دارند که دیداِر 
چهره به چهره با وزرا و طرح هفتگی آنها، بی شک 

می تواند زمینه س��اِز به نتیجه رسیدِن مطلوب این 
مسائل را فراهم آورد.

۲- همکاری دولت و ش��هرداری در حوزه بافت 
فرسوده شهری از مسائل مهمی بود که در طول این 
۱۰۰ روز به نتایج مهمی دست یافت. همان طور که 
روحانی هم در گزارش ۱۰۰ روزه به آن اشاره کردند، 
دول��ت هم��کاری اثربخش و مهمی را با ش��هرداری 
تهران در زمینه بافت های فرس��وده آغاز کرده است و 
شخص رئیس جمهورِ نیز در چندین جلسه مستقیماً 
ش��رکت کرده است. این موضوع نشان دهنده اهمیِت 
بحث بافت های فرسوده برای مدیریت شهری و دولت 
دوازدهم است و امیدوارم با تداوم رویکرِد کنونی، این 
موضوع به عنوان یکی از چالش های مهم شهر تهران 

به سرانجامی مطلوب دست یابد.
۳- اجتم��اع عظی��م اربعین صحن��ه دیگری 
در ۱۰۰  ش��هرداری  و  دول��ت  همکاری ه��ای  از 
روز نخس��ت فعالیِت مدیریت جدید ش��هری بود؛ 
هم��کاری ای که نه تنها توانس��ت امنی��ت، نظم، 
بهداشت و مس��ائلی از این دست را در بین زائران 
میلیونی حضرت امام حس��ین)ع( شامل شود، که 

از س��وی دیگر توانس��ت نش��ان دهنده نتایِج یک 
همکاری دوجانبه و اثربخش باش��د. این همکاری 
نش��ان داد ک��ه می توان در س��ایه تعام��ل، هم به 
هم افزایی رس��ید و هم رضایِت م��ردم را به عنوان 

ولی نعمتان ما فراهم آورد.
۴- همکاری های دوجانبه ش��هرداری تهران با 
دولِت در طول این ۱۰۰ روز، مصداق مهم دیگری 
هم داش��ت که یکی از آنها همکاری مشترکی بود 
که در حوزه حمل و نقل و ترافیک شکل گرفت. همه 
به خوبی می دانیم که حمل و نقل و ترافیک یکی از 
جدی ترین مش��کالت ش��هرونداِن تهرانی است و 
تالش برای کاهِش مش��کالت مرب��وط به آن یکی 
از جدی ترین وظایِف همکاراِن من در ش��هرداری 
ته��ران. در ط��ول ای��ن ۱۰۰ روز، با نشس��ت ها و 
جلسات مشترکی که با دولت برگزار شد و وعده ها 
و قول های��ی که درباره تعهدات مش��ترک دولت و 
شهرداری به یکدیگر مطرح شد، چشم انداز خوبی 
از توس��عه خط��وط مترو و کاس��تن از مش��کالت 
مربوط به ترافیک مطرح ش��د؛ امی��دوارم با تداوم 
وضِع کنونی، این تعهدات هر چه سریعتر عملیاتی 

ش��ود تا این معضِل دیرپای شهری اندکی کاهش 
یاب��د؛ اتفاقی که همزمان می تواند نتایج مثبتی در 

کاهش آلودگی هوای تهران هم داشته باشد.
س��خناِن چند روز پیِش ریاس��ت جمهوری در 
رس��انه ملی در برنامه ای که برای ارائه گزارِش ۱۰۰ 
روزه دولِت تدارک دیده شده بود، به ما این امیدواری 
را داد ک��ه همچن��ان می توانی��م ب��ه همکاری های 
گس��ترده هم��ه ارکان دول��ت با ش��هرداری تهران 
امیدوار باش��یم. در اینجا الزم است تأکید کنم که 
ما نیز چون رئیس جمهوری از »فضای برادری« که 
بین دولت و شهرداری در دوره جدید به وجود آمده 
است خوشحالیم و بر این باوریم این فضای تعاملی 
می توان��د موجباِت حل بخش زیادی از مش��کالت 
و معضالت ش��هری را فراهم آورد و چش��م اندازی 
روشن تر را پیش روی ش��هرونداِن تهران قرار دهد. 
امیدوارم در پایاِن این همکاری چهار ساله و در افِق 
ایراِن ۱۴۰۰، نتیجه تعامِل دولت و شهرداری تهران، 

همان چیزی باشد که مردم از ما انتظار دارند.
بن��د بند این نام��ه پرابهام جای س��وال دارد. 
کاش آق��ای ش��هردار چند نمون��ه از این افق های 
ت��ازه را برای مردم تهران بی��ان می کردند و قطعا 
مردم هم حوصله کاف��ی دارند و هم وقت و زمان. 
نکته دیگری که در این نامه آمده تعریف و تمجید 
از رای مردم و حضور ش��هردار در جلسات شورای 
شهر است که قطعا می شد قبل از جلوس جنابعالی 
بر کرسی خیابان بهش��ت هم این امر میسر شود، 
ولی دوس��تان پاستورنشین شما با خط اعتدالی به 

نام خود مانع حضور شهردار قبل شدند. 
باز هم به این نکت��ه باید توجه کنیم و یادآور 
ش��ویم کاش ماحصل تعدادی از جلس��ات خود با 
وزرا را برای مردم شرح می دادید تا مردم نسبت به 
آینده زندگی خود در شهر تهران امیدوارتر شوند و 
بدانند در این ۱۰۰ روزه چه اقداماتی جهت بهبود 

شرایطشان انجام شده است.
موض��وع پیاده روی اربعین نی��ز چیز جدیدی 
نب��وده و نیس��ت چراکه این ام��ر خودجوش چند 
س��الی است که انجام می ش��ود و قبال شاید مردم 
رضایت بیشتری داش��تند. البته در این بین شاید 
برخی از دوس��تانتان در ش��ورای ش��هر از اینگونه 
کمک ها راضی نبودند. در بحث ترافیکی نیز کاش 
ب��ا مثال به م��ردم می فهماندید که چ��ه اقداماتی 
صورت گرفته، زیرا که هنوز مردم ساعات طوالنی 

را در صف های طوالنی ماشینی سپری می کنند.

شهردار تهران در ۱۰۰ روز گذشته چه کرد؟

حضور در جلسات هیئت دولت 
۵۳۰۰ میلیارد تومان آب خورد

طرح بی سرانجام کاهش خطرپذيری پايتخت

ورود هيجانی به موضوع زلزله

ین مانع ازدواج زنان ژاپنی اشتغال، مهم تر
نتایج یک بررس��ی جدی��د نش��ان داد، بیش از ۶۱ 
درصد زنان ژاپنی به علت اش��تغال و مش��غله های کاری 

فراوان در محیط کار قادر به ازدواج نیستند.
در این بررس��ی آمده است: بیش از ۶۱ درصد زنان 
ژاپن��ی به علت اش��تغال و مش��غله های کاری فراوان در 
محی��ط کار ق��ادر به ازدواج نیس��تند؛ زنان این کش��ور 
هم پای مردان در محیط خارج از خانه کار می کنند و به 

اندازه آنها فشارهای کاری را تحمل می کنند.
براساس آمار و ارقام، در دهه ۱۹۸۰ بیش از ۶۰ درصد 
جوانان ۲۰ سال به باال در ژاپن ازدواج کرده بودند و این در 
حالیست که امروز این کشور با پایین ترین نرخ  ازدواج روبه رو 
است. نتایج این پژوهش حاکی از  آن است که تغییر شرایط 
و ایجاد یک روند مثبت مانند کاهش ساعت کاری، افزایش 
مرخصی زایمان و تضمین برگش��ت نی��رو بعد از زایمان به 

محل کار، می تواند به حل این بحران در ژاپن کمک کند.

دفترچه کارشناسی ارشد ۱۶ آذر منتشر می شود
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناس��ی ارشد 
ناپیوس��ته س��ال ۱۳۹۷ همزمان با آغاز ثبت نام در این 
آزمون از روز پنجشنبه ۱۶ آذرماه بر روی سایت سازمان 

سنجش منتشر می شود.
متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال ۱۳۹۷ در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
دولتی و غیردولتی از جمله دانش��گاه آزاد اسالمی و بیست 
و س��ومین المپیاد علمی - دانشجویی کشور می توانند در 
صورت دارا بودن ش��رایط عمومی و اختصاصی مندرج در 
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبت نام و 
شرکت کنند. ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال ۱۳۹۷ از روز پنجشنبه ۱۶ آذر ۹۶ آغاز می شود و در 
روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ پایان می پذیرد. ثبت نام منحصراً 
به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطالع رس��انی سازمان 

سنجش به نشانی sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

۹00 هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد
فرمانده انتظامی بس��تک هرمزگان از کش��ف ۹۰۰ 
هزار نخ س��یگار خارجی قاچاق ب��ه ارزش یک میلیارد و 

۸۰۰میلیون ریال دراین شهرستان خبر داد.
سرهنگ عبدالرحیم جعفری گفت: مأموران انتظامی 
شهرستان بستک در اجرای طرح کنترل و پایش محورهای 
مواصالتی به یک دس��تگاه خودرو وانت پیکان مشکوک و 
آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. وی افزود: مأموران 
در بازرسی از خودروی مذکور ۹۰۰ هزار نخ سیگار خارجی 
قاچاق کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بس��تک در پایان با اشاره به اینکه 
ارزش س��یگارهای مکش��وفه بنا ب��ه نظر کارشناس��ان 
ی��ک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد:باتوج��ه به حجم ب��االي قاچاق کاال و 
عرض��ه ف��راوان آن طرح برخ��ورد ب��ا کاالي قاچاق در 

دستورکار پلیس قرارگرفته است. 

توصیه مهم به مبتالیان آسم در فصل سرما
متخصصان آس��م با فرارس��یدن فصل سرما توصیه 

مهمی برای بیماران تنفسی و مبتالیان به آسم دارند.
متخصصان توصیه می کنند که پوشیدن لباس گرم در 
هوای سرد می تواند مانع از رسیدن سرما به سیستم تنفسی 
شود. کارشناسان می گویند تنفس در هوای سرد می تواند 

خطر حمله آسمی را تا حدود زیادی افزایش دهد.
حدود چهار میلیون نفر یعنی سه چهارم افرادی که در 
انگلیس به بیماری آسم مبتال هستند می گویند که تنفس 
در هوای س��رد زمستانی عالئم حمالت آسمی را در آنها تا 
حدود بس��یار زیادی افزایش می دهد و خطر ابتال را نیز باال 
می برد. کارشناسان به افرادی که با مشکالت تنفسی از جمله 
بیماری آسم دست و پنجه نرم می کنند توصیه می کنند که 
صورت و بینی خود را با پوششی همچون یک شال بپوشانند 
تا هم مجاری تنفسی آنها گرم بماند و نیز تنفس هوای سرد 

موجب تشدید حمالت آسمی در آنها نشود.

يک آسيب شناس اجتماعی مطرح کرد
وش مخدر دستمال به قیمت ۱000 تومان فر

یک آسیب ش��ناس اجتماعی گف��ت: یکبار مصرف 
مخدر دستمال اعتیادآور بوده و با قیمت ۱۰۰۰ تومان 

در گروه سنی ۱۶ سال رایج شده است.
مجید ابهری درخصوص موادمخدر جدید دس��تمال 
و اس��تفاده آن از س��وی جوان��ان گف��ت: طی ۵ س��ال 
گذش��ته نوعی از موادمخ��در به نام دس��تمال وارد بازار 
ش��د که ترکیبی از آمفتامین و شیشه است که به شکل 
دس��تمال مرطوب از طریق پوست جذب بدن می شود و 
به راحت ترین شکل ممکن به مصرف می رسد. وی افزود: 
درحالی که از پخش و توزیع گس��ترده دستمال آلوده به 
موادمخدر شیشه توسط نیروی انتظامی جلوگیری شد، 
موادمخدر دیگری با همین عنوان وارد عرصه مصرف شد 
که مش��تقات حشیش و کانابینوئید را شامل می شود که 
در هر وع��ده مصرفی از موادمخ��در جدید،۰/۰۵ درصد 

حشیش در داخل و یا روی سیگار استفاده می شود.
ای��ن آسیب ش��ناس اجتماع��ی خاطرنش��ان کرد: 
دس��تمال به عنوان یک ماده مخدر جدید ۱۰۰ تا ۸۰۰ 
برابر حشیش بر روی سلول های مغز تأثیرگذار است. این 
در حالی اس��ت که حتی یک بار مصرف آن اعتیاد آور و 

به نوعی وابستگی دارد.
ابهری عنوان کرد: فروش مخدر دستمال در پایتخت 
ب��ا قیمت هزار تومان از س��وی مافیای تولی��د و قاچاق 
موادمخدر، مشکوک است و در حالی که مصرف کنندگان 
زیادی را خود جلب کرده، مصرف آن به مراتب بیشتر از 
مواد دیگر می تواند اثرات سویی را در بدن ایجاد کند. وی 
اذعان داشت: مصرف مخدر دستمال با عوارضی چون باال 
رفتن تپش قلب، خنده زیاد، خش��کی دهان و فراموشی 

همراه است.
این آسیب ش��ناس اجتماعی در ادامه یادآور ش��د: 
مصرف اینگونه مواد بیشتر در گروه سنی ۱۶ تا ۲۵ سال 
رایج شده و به راحتی در دسترس جوانان و نوجوانان قرار 
گرفته اس��ت. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جنگ 
نرم دش��منان، جوانان را نش��انه گرفته و به فکر تخریب 
آینده داران کشور است بنابراین خانواده ها باید به منظور 
حفظ نسل، نس��بت به فرزندان خود هوشیارانه تر رفتار 
کنند و آموزش و اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان در 

اولویت کار رسانه ها قرار گیرد.)میزان(


