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افزایش دوبرابری بودجه توسعه دوچرخه در تهران
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: در شهر 
تهران باید تمام مده��ای حمل و نقل را حمایت کنیم. حمل ونقل 

با دوچرخ��ه یکی از راهکارهای حمل ونقل پاک اس��ت و در اکثر 
کالنشهرهای دنیا در مناطق مرکزی از دوچرخه استفاده می کنند.

سیدآرش حسینی میالنی اظهار داشت: اقداماتی از سال های 
گذشته در این زمینه صورت گرفته لذا برای تکمیل و ساماندهی 

نیاز به بودجه است و باید تعدادی از مسیرهای دوچرخه بهسازی 
شود. وی پیشنهاد داد: منابع بودجه احداث و تجهیز معابر ویژه 
دوچرخ��ه از محل دو ردیف افزایش یابد. ردیف نخس��ت، مبلغ 
20 میلیارد ریال از محل تکمیل و توسعه مرکز کنترل ترافیک 

و ردی��ف دیگر، مبل��غ 20 میلیارد ریال از مح��ل افزایش منابع 
کمیسیون حمل ونقل و ترافیک پیشنهاد می گردد.

گفتنی است این پیشنهاد با امضای 13 نفر به هیات رئیسه 
ارائه شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

مطالبه حقوق شهدای منا در توافقنامه حج ۹۷
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: براساس توافقنامه 
حج س��ال ۹۷، بر احقاق دیه شهدای منا و مسجدالحرام 

پایبندیم.
حمید محمدی در واکن��ش برخی ادعا های مطرح 
شده مبنی بر قبول پرداخت دیه قربانیان حادثه جرثقیل 
در مس��جدالحرام و ع��دم پرداخت دیه ش��هدای منا از 
جانب کشور عربس��تان گفت: ما نسبت به دریافت حق 
شهدای حادثه منا پافشاری می کنیم. وی افزود: در متن 
مذاکرات و توافقنامه حج س��ال ۹۷ به دیه شهدای منا و 
مسجدالحرام براساس قاعده »قتیل الزحام«، اشاره شده 
و مطالبات ایران از کشور عربستان به وضوح مطرح شده 
اس��ت بنابراین کشور عربستان متعهد می شود نسبت به 

احقاق حق این زائران اقدام کند.
رئی��س س��ازمان حج و زی��ارت خاطر نش��ان کرد: 
براس��اس توافقات حج س��ال جاری، مقرر ش��د به علت 
عدم روابط سیاس��ی بین ایران و عربستان، پرداخت دیه 
شهدای مسجد الحرام از جانب عربستان از طریق سازمان 
ح��ج و زیارت به خانواده قربانیان پرداخت ش��ود. وی در 
پایان عنوان کرد: این اطمینان را به خانواده شهدای منا و 
مسجدالحرام می دهیم که حقی از این خانواده ها پایمال 

نشده و بر توافقات خود با عربستان تاکید داریم.

کشف جسد یک مرد در پارک ملت
جسد یک مرد در پارک ملت کشف شد.

ساعت 11:24 روز سه شنبه مأموران کالنتری 145 
ون��ک در تماس با بازپرس کش��یک قتل پایتخت اعالم 
کردند جسد یک مرد در پارک ملت کشف شده است.

با اعالم مراتب به بازپرس امور جنایی تهران، دستور 
انتقال جس��د متوفی برای بررس��ی علت دقیق مرگ به 
پزش��کی قانونی صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده 

ادامه دارد.

سقوط اتوبوس به دره در کهگیلویه و بویر احمد
سخنگوی اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس به دره 
در کهگیلوی��ه و بویراحم��د خبر داد و گفت: تا کنون 3 

مسافر در این حادثه جان خود را از دست داده اند.
مجتبی خال��دی اظهار داش��ت:  ای��ن حادثه 6:22 
صب��ح دیروز در منطقه دالی کهگیلویه و بویراحمد و در 
کیلومتر 6۷ محور یاس��وج س��میرم دوراهی پنج رواق به 
وقوع پیوسته اس��ت. وی افزود: نیروهای اورژانس جهت 
کم��ک به حادثه دیدگان به محل اعزام ش��ده تا اقدامات 

الزم را برای مسافران آسیب دیده انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: هنوز از تلفات دقیق این حادثه 
گزارشی واصل نشده است ولی براساس بررسی های اولیه 

تاکنون 3 نفر جان باخته و 10 نفر مصدوم شده اند.

 دستگیری عامل5 فقره سرقت مسلحانه
در ایرانشهر

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از دستگیری سارق 
مسلح با 5 فقره سرقت مسلحانه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود س��عادتی گفت: درپی چندین فقره 
س��رقت مس��لحانه موبایل و مغازه در شهرس��تان بررسی 
موض��وع به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان در 
تعاقب پایش های اطالعاتی و گشت زنی هدفمند در نقاط 
جرم خیز یک سارق مسلح را شناسایی و با هماهنگی مقام 

قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی بیان داشت: متهم در تحقیقات اولیه به 5 فقره 
س��رقت مس��لحانه گوش��ی موبایل و مغازه اعتراف کرد 
و پ��س از تش��کیل پرونده مقدماتی برای س��یر مراحل 

قانونی تحویل مقام قضایی شد.

دستگیری ۹۰ دالل ارز
رئی��س پلی��س پایتخ��ت از دس��تگیری ۹0 نفر از 
دالالن و اختاللگران بازار ارز در عملیات پلیس خبر داد 
و گفت: در دقایق دس��تگیری این عوامل بیش از 100 

تومان قیمت پایین آمد و عملیات تاثیرگذار بود.
سردار حسین رحیمی در حاشیه عملیات پلیس تهران 
برای دستگیری اخاللگران بازار ارز که با حضور پلیس آگاهی، 
پیشگیری و یگان امداد انجام شد افزود: طی روزهای اخیر 
بازار ارز وضعیت خوبی نداش��ت و با برگزاری جلسات قرار 
شد دستگاه قضا و ناجا وارد عمل شوند. وی ادامه داد: صبح 
دی��روز با رصد های اطالعاتی پلیس آگاهی به همراه پلیس 
پیش��گیری و یگان امداد و پلیس امنیت وارد عمل شدند و 
تاکنون ۹0 نفر از دالالن و اختالل گران دستگیر شدند. در 
این عملیات بالغ بر 500 هزار انواع ارز کش��ف و ضبط شد. 

همچنین 10 صرافی غیرمجاز پلمپ شد.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این طرح با قوت 
و به صورت مس��تمر ادامه خواهد داش��ت، تاکید کرد: 
بانک مرکزی از ما درخواس��ت ورود ب��ه بازار و برخورد 
ب��ا اخاللگ��ران را دارد. پلیس محل فعالی��ت دالالن را 
ترک نمی کند و حتی پاتوق ه��ای جدید احتمالی آنان 
را شناس��ایی می کند. وی با بیان اینکه اغلب کسانی که 
دس��تگیر شده اند از قبل شناس��ایی کرده بودیم، گفت: 
عملیات کمتر از 10 دقیقه صورت گرفت و نفرات اصلی 
دستگیر ش��دند. افراد در خیابان های منوچهری، سبزه 

میدان و پاساژ افشار دستگیر شدند. 
س��ردار رحیمی افزود: ب��ه پلیس فتا نی��ز ماموریت 
شناس��ایی دالالن در فضای مجازی محول شد. 16 واحد 
دیگر از س��وی پلیس امنیت شناس��ایی و تذکر گرفتند و 
در همی��ن دقایق بیش از 100 توم��ان قیمت پایین آمد 
و تاثیرگذار بود. وی ادامه داد: دس��تگاه قضایی با توجه به 
مجوزها، ادله و مدارکی که در دس��ت داش��ت کار خود را 
آغ��از کرد. ما به مردم اطمین��ان می دهیم که برخوردمان 
ب��ا این افراد جدی خواهد بود و اف��رادی که در مکان های 
س��بزه میدان، منوچهری و پاساژ افشار تجمع می کنند با 
آنها برخورد انتظامی و قضایی می ش��ود و حتی اگر پاتوق 
این افراد عوض ش��ود مجددا به سراغ آنها خواهیم رفت و 
اطمینان می دهیم برخورد با این افراد مقطعی نخواهد بود.

سردار رحیمی اظهار کرد: در بعضی ایام، مانند ایام 
نوروز میزان درخواس��ت ارز باال می رود اما این روند باال 
رفت��ن قیمت ارز، روند غیرمتعارفی داش��ته که یکی از 

عوامل آن می تواند این افراد باشد.
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محسن رجبی

نمی دانیم باید از کجا ش��روع 
شهر کنی��م از روزی ک��ه دول��ت زيس�ت 

شکل  یازدهم  محیط زیس��ت 
گرفت و به جای هوای خوب و قشنگ فقط حرف های 
مثال قشنگ می زد یا از روزی که رئیس جمهور بعد از 
هفته ها آلودگی هوای اهواز در سال گذشته به میان 
مردم این شهر رفت و گفت این عذاب به خاطر کار ما 

آدم ها یا بهتر بگوییم شما مردم جنوب است!
ام��ا از هر کجا که ش��روع کنیم می رس��یم به 
مظلومیت ام��روز مردمی که بعد از س��ال هاتحمل 
س��ختی های جن��گ تحمیلی هن��وز به آب��ادی و 
سازندگی نرسیده اند و انگار زمان برای شان متوقف 
شده اس��ت، هنوز می توان در کوچه پس کوچه های 
خوزستان صدای فریادهای مردم و سوت خمپاره را 
ش��نید و رد خرابی های جنگ را دید. برای مردمی 
که لوله های ثروت و طالی کثیف از شهرشان خارج 
شده و به خزانه واریز می شود انگار جنگ هنوز تمام 
نشده اس��ت. این مردم انگار در دولت تدبیر و امید 
هم از کمترین حقوق شهروندی که دولت داعیه دار 
آن شده برخوردار نیس��تند. امروز سهمشان از هوا 

هم محدود شده تا مظلومیتشان به اوج برسد.
نمی دانی��م آیا آن روزی که رئیس جمهور برای 
جمع آوری رای در جمع مردم این شهر حاضر شد 
آیا به این شعار مردم رنج دیده خوزستان توجه کرد 
که فریاد می زدند: »هوا نداریم، ولی هواتو داریم«؟! 
نمی دانیم آیا بعد از رسیدن ریزگردها به 66 برابر حد 
مج��از باز طنین این صدا در گوش رئیس جمهوری 
تکرار نمی شود تا احساس تکلیف کرده و برای حال 

ه��وا کاری کند؟! نمی دانی��م روحانی آیا فکر نکرد 
که در روزه��ای غبارآلود ش��هرهای جنوبی خوب 
اس��ت که هوای این مردم رنج دیده را داشته باشد؟ 
و باالخره ندانس��تن  ها با این سوال تکمیل می شود 
که نمی دانیم چرا آقای حس��ن روحانی کس��انی را 
بر مسند ریاست س��ازمان محیط زیست می نشاند 
که کمترین آگاهی را از مس��ئله ریزگردها نداشته 
و خودش��ان به ع��دم آگاهی اق��رار می کنند! هنوز 
نفهمیدی��م چرا طرح پرفس��ور کردوانی حداقل در 
این پنج س��ال به صورت پایلوت اجرایی نش��د چرا 

یکبار کار را به دست کاردان نمی سپارند؟
یادمان نرفته که آن بانوی سبزپوش کابینه قبلی 
که سال ها خود و پدرش اختیارات کاملی در حوزه 
محیط زیست داش��تند وعده 15 ساله برای احیای 
حال هوا داد و به وقت عزیمت از این سازمان حداقل 
به اندازه یک سوم کار را پیش نبرد! یادمان نرفته که 
او به وقت آلودگی و ریزگرد ناپدید می شد و به جای 
همدردی از سیاست و سیاست بازی سخن می گفت 

و هنوز از تبعات اظهاراتش نمی تواند قسمت نظرات 
را در صفحات مجازی خود فعال کند!

حاال هم ک��ه بعد از حدود یکس��ال جایش با 
عیس��ی کالنتری که به گفته خود کمترین آگاهی 
را از مسائل محیط زیستی دارد پرشده شاهدیم که 
او تنه��ا می گوید: بحران آب داریم! و در نقش یک 

گزارشگر تنزل پیدا رده است!
کاش آق��ای روحانی حداقل در خلوت خود به 
این س��وال جواب ده��د که آیا بهتر نب��ود قبل از 
اینکه کالنتری را به پردیس��ان برس��اند نگاهی به 
کارنامه او می کرد و می دیدند در مس��ئولیت قبلی 
که ب��ه او داده ک��ه طبیعتا کمت��ر و کوچک تر از 
مسائل کالن زیس��ت محیطی کشور بود چه کاری 
انجام داده؟ آیا روحانی ندید که وضعیت خش��ک 
ش��دن دریاچه ارومیه با تشکیل کمیته احیای آن 
و نشستن کالنتری بر مس��ند مدیریت ستاد احیا 
بعد از گذش��ت 4 س��ال بهبود نیافت؟ حتی خود 
کالنت��ری به تازگی ه��م در فرمایش��اتی گفته اند 

احیای این دریاچه 20 سال زمان می برد!
ام��ا حاال که ب��ار دیگر طعم گ��س خاک، کام 
شهرهای جنوبی کش��ور مانند خوزستان، زاهدان، 
کرمان و... را تلخ کرده و ریزگردها تیش��ه به ریشه 
نفس ه��ا زدند. با فعال ش��دن کانون ه��ای داخلی 
ریزگرده��ا درپ��ی وزش تندب��اد خاک ب��ر چهره 
زخمی خوزستان نشست تا شاید "کلیدها" از شرم 
بی تدبیری ها در قفل خاک خورده مش��کل چندین 
ساله خوزستان شکسته شوند، شاید وجدانی بیدار 
ش��ده به داد مردم مظلوم خوزستان برسد به جای 
سیاسی کاری و سرگرم کردن مردم به مسایلی چون 
رفراندوم و... ثانیه ای صدای خوزستان شنیده شود!

اما امروز با سوء مدیریتی که در مهار ریزگردهای 
خوزس��تان رخ داده حتی برخی شهرهای مرکزی 
مانند یزد هم با ش��روع باد و توفان به رنگ خاکی 
خوزس��تان درآمده. در مناطق غربی مانند لرستان 
هم مردم خاک استش��مام می کنن��د. زاهدان که 
جزو شهرهای جنوبی کش��ور حساب می شود نیز 

دچار همین بحران شده و وزش باد و گرد و خاک 
غلظت ذرات معلق در این ش��هر را به ۹0 برابر حد 

مجاز و 30 برابر حد بحران رسانده است!
و هنوز مدیریت بحران فعال نشده است! امروز 
آنچه خوزس��تانی ها را رنج می ده��د، نبود راهکار 
برای حل مش��کل چندین و چند س��اله  ریزگردها 
نیست بلکه حجم و میزان بی توجهی مسئوالن به 
این مس��ئله اس��ت؛ بی توجهی ای به وسعت تعداد 
تک ت��ک ذره های ریزگردها اس��ت که نفس مردم 

شهر را به شماره انداخته است.
طبق آمار روزهای گذش��ته میزان غلظت گرد 
و خ��اک و ذرات ریزگ��رد در ه��وای اه��واز ۹000 
میکروگ��رم بر مترمکعب بوده که غلظت گرد و غبار 
در اهواز بیش از 60 برابر حد مجاز ش��د. همچنین 
میزان ریزگردها در هوای ماهشهر 2101 میکروگرم 
بر مترمکعب اس��ت که 14 براب��ر حد مجاز گزارش 
شد. میزان آالیندگی ها در هوای شوش نیز به 3821 
میکروگرم بر مترمکعب رسید که 25 برابر حد مجاز 

آالیندگی دارد و برای همه گروه ها مضر است.
آلودگی در هوای امیدیه نیز 1550 میکروگرم 
ب��ر مترمکعب و در ه��وای سوس��نگرد به 22۹4 
میکروگرم بر مترمکعب رس��یده اس��ت. همچنین 
میزان گرد و خاک موجود در هوای آبادان 1523 
و در هوای حمیدیه 4825 میکروگرم بر مترمکعب 
است و غلطت آالینده ها در هوای شادگان به 4۹3 

میکروگرم بر مترمکعب رسید.
میزان گرد و خاک موج��ود در هوای بهبهان 
نیز 223 میکروگرم بر مترمکعب، خرمش��هر ۷4۷ 

میکروگرم و بندرامام 803 میکروگرم است. 
هم��ه اینها در حالی اس��ت ک��ه رئیس جدید 
سازمان محیط زیس��ت مانند نفر قبلی مردم را به 
باد حوال��ه می دهد! کاش کس��ی برایمان توضیح 
دهد که مردم مظلوم این منطقه تا چه زمانی باید 
به جنگ ادامه دهند و برای مس��ئوالنی که بعد از 

رای گرفتن غیبشان می زند صبور باشند!

»نفس کشیدن« جزو حقوق شهروندی نیست؟!

خاکریزخوزستاندرجنگبابیتدبیران

عبور از نجفی کلید خورد
پروس��ه عب��ور از نجفی از س��وی برخی از 

اعضای شورای شهر تهران مطرح است، در پايتخ����ت
ماه های سپری ش��ده از حض��ور محمدعلی 
نجفی در رأس هرم مدیریت ش��هری، م��ردم هیچ گونه عملکرد 
موفق��ی از وی ندیده اند و در واقع هیچ یک از توقعات و انتظارات 

شهروندان تهرانی برآورده نشده است.
تنش های ایجادش��ده میان اعضای شورای ش��هر و شهردار 
تهران و رسانه ای شدن برخی از چالش ها را حاصل درگیری های 
درون حزبی میان جریان اصالحات و کارگزاران باید دانست، اگرچه 
اکثریت اعضای شورای شهر را اصالح طلبان و منتسبین به حزب 
اتحاد ملت ایران تش��کیل داده ولی بدنه مدیریت ش��هری تهران 
تحت فرماندهی محمدعلی نجفی در دست حزب کارگزاران قرار 
گرفته اس��ت و در عزل و نصب ها نی��ز پایین ترین مطالبات یعنی 

به کارگیری اصالح طلبان در نظر گرفته نشده است.
اصالح طلبان که همه بدنه اجتماعی خود را به منظور حمایت 
از رئیس جمهور و ش��ورای شهر مس��تقر به کار گرفته بودند حاال 
کمت��ر اثرگذاری را در مدیریت کالن و ش��هری دارا هس��تند و 
دلخوری ه��ای پیش آمده در این موضوع در ش��ورای ش��هر بروز 
بیش��تری پیدا کرده است. حزب اتحاد ملت ایران با حزب اعتدال 
و توس��عه و همچنین کارگزاران در پشت پرده اختالفات فراوانی 
را داش��ته اند که عدم رفع اختالفات موجب ش��ده تا ظهورش را 
به صورت رس��انه ای در دیالوگ های مطرح ش��ده میان شهردار و 

اعضای شورای شهر ببینیم.
پروسه عبور از نجفی در حال حاضر از سوی برخی از اعضای 
ش��ورای شهر تهران مطرح است، در ماه های سپری شده از حضور 
محمدعلی نجفی در رأس هرم مدیریت ش��هری، مردم هیچ گونه 
عملک��رد موفقی از وی ندیده اند و در واق��ع هیچ یک از توقعات و 
انتظارات ش��هروندان تهرانی برآورده نش��ده است. حوادثی مانند 
زلزله خفیف تهران و بارش برف در کالن شهر تهران به عنوان متر 
و معیار س��نجش عملکرد ش��هردار تهران به خوبی نمایانگر ضعف 
وی به عن��وان یک مدیر اجرایی ب��وده و همین امر انتقادات مکرر 
اصالح طلبان و حتی خبرنگاران این جریان را درپی داشته است.

اگرچه محمدعل��ی نجفی در گزارش 100روزه خود س��عی 
کرده بود تا با هجمه نس��بت به ش��هردار س��ابق تهران؛ پوشش 
مناسبی در برابر عملکرد ضعیفش داشته باشد ولی این استراتژی 
نه تنها موفق نبوده بلکه به نظر می رسد در آینده نتیجه ای عکس 

داش��ته باش��د. مردم پس از گذر زمان طبیعتاً عملکرد ش��هردار 
فعلی را با شهردار سابق مقایسه کرده و قضاوت می کنند.

مردم علی رغم همه ش��ایعات به چش��م خ��ود دیده اند که در 
زمان تصدی قالیباف، ش��هر تهران متحول شده، پل ها و اتوبان ها 
ساخته ش��ده و خطوط ریل گسترش چش��مگیری داشته است 
حال اگر محمدعل��ی نجفی نتواند همان روند قبلی را ادامه دهد 
طبیعتاً مورد بازخواس��ت شهروندان تهرانی به ویژه رأی دهندگان 
به وی قرار می گیرد. با وجود ش��عارها و وعده های داده شده قبل 
از حضور نجفی در مس��ند ش��هرداری تهران، هیچ گونه پروژه ای 
افتت��اح نش��ده و حتی رس��انه های اصالح طلب نیز نتوانس��ته اند 
به عنوان پیاده نظام ش��هردار تهران از وی به عنوان مدیری موفق 
نام ببرند و حتی انتقادات آنها پس از مس��ئله بارش برف بس��یار 

نمود پیدا کرد و از وضعیت فعلی خسته شده اند.

محمدعلی نجف��ی از ابتدا گزینه چهارس��اله ای برای حضور 
در ش��هرداری تهران نبوده و در حال حاضر نیز طبق ش��نیده ها 
گزینه هایی برای جایگزینی وی در دس��ت بررسی قرار گرفته اند. 
از هم��ان ابت��دای معرفی نجف��ی، هیچ کدام از ب��زرگان جریان 
اصالحات وی را به عنوان گزینه ای چهارساله نمی دانستند چراکه 
س��ابقه ای اجرایی نداش��ته و موفقیت چش��مگیری هم به عنوان 
کارنامه قابل دفاع از خود به یادگار نگذاش��ته است ولی به هرحال 
ب��ا البی گری هایی که در آن بره��ه زمانی صورت گرفته بود همه 
گروه ه��ا و احزاب به انتخاب وی تن داده بودند. در حال حاضر و 
پس از ش��دت گرفتن انتقادات نسبت به عملکرد وی به خصوص 
پس از بارش برف و قفل ش��دن شهر تهران؛ در پشت پرده شاهد 
رایزنی های��ی به منظور انتخاب گزینه ای جایگزین برای ش��هردار 
فعل��ی هس��تیم، گزینه هایی که ه��م از محبوبیت نس��بی میان 

گروه ه��ا و اح��زاب برخوردار ب��وده و هم کارنام��ه ای قابل دفاع 
به عنوان شهردار تهران داشته باشند. میان گزینه های مطرح شده 
اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی رفسنجانی به نظر محتمل تر 
می رس��ند. اگرچه با معرفی محس��ن هاشمی رفسنجانی به عنوان 
ش��هردار تهران، مهدی چمران وارد ش��ورای ش��هر می شود ولی 
به نظر می رس��د جریان اصالحات حتی حاضر شده برای نمایشی 
از کارآمدی مدیریت ش��هری این اس��تراتژی را درپیش بگیرند. 
محسن هاشمی رفسنجانی هم تجربه کافی به عنوان مدیر شهری 
را در گذش��ته داشته و هم مقبولیت نسبی را میان اکثر احزاب و 
شخصیت های سیاسی دارد. بدون شک مهمترین دستاورد تغییر 
ش��هردار فعلی تهران، کاهش حس بی اعتم��ادی مردم به گزینه 
اصالح طلبان برای مدیریت ش��هری و شاید بهبود کارایی به ویژه 

در حوزه عمرانی باشد.)تسنیم(

نمای نزدیک
روز اول��ی که برای ارائه برنامه اش به ش��ورای ش��هر رفت 
گفت که ردای سیاس��ت را از امروز بیرون می آورد و فقط کار و 
خدمات رس��انی را برای تهران مدنظر قرار خواهد داد ولی 7 ماه 
گذش��ت و مش��خص شد که ردای سیاست بس��یار خوش دوخت 

برای تن شهردار تهران دوخته شده است.
روزه��ای س��رد زمس��تان 1396 در حالی به س��رعت رو به 
پایان هس��تند که ش��هردار ته��ران همچنان ی��خ مدیریتش آب 
نشده و بسیاری نمی توانند قضاوت کنند که این مدیر 67 ساله 
چه چی��زی در چنته دارد. ولی ورای این برداش��ت خوش��بینانه 
رویدادها و تحوالت همین چند ماه مشخص می کند که نجفی برای 
4 سال وارد بهشت نشده و نحوه مدیریت و عملکرد وی برخالف 
تمامی هیمنه و تبلیغاتی بود که برای این مدیر در ش��ورای شهر 

و رسانه های اصالح طلب و حامی دولت صورت گرفت.
نه تنها کارشناسان بلکه شهروندان در زلزله و برف به نقطه 
ضعف ه��ای مدیریت نجف��ی پی بردند اما بس��یاری از موضوعات 
ریش��ه ای و اصلی در پشت این مسائل جنجالی تا حدودی پنهان 
مانده اند. تعطیل شدن پروژه های شهری و کند شدن بسیاری از 
طرح های نیمه تمام نش��ان از آن دارد که برخالف برنامه شهردار 
ته��ران برای ایجاد پویایی و ش��کوفایی در پایتخت، نه روحی در 
کالبد ش��هر دمیده ش��د و نه پروژه ای جدید برای ثبت در تاریخ 

شهرداری تهران در دوره محمدعلی نجفی آغاز شده است.
با عبور از دوماه نخس��ت از مدیریت نجفی و تقسیم پست ها 
در میان اصالح طلبان و حامیان دولت در شهرداری، نجفی کارویژه 
سیاس��ی و ماموری��ت اصلی خود را در ش��هرداری ب��رای تخریب 
مدیریت س��ابق و س��یاه نمایی تمام علیه دستاوردهای مدیریت 
س��ابق جه��ت تخریب اصولگرای��ان آغاز کرد. وی اذع��ان کرد که 
50 هزار س��اعت کاری برای تهی��ه گزارش 500 صفحه ای صرف 

کرده است. این گزارش که کامال از محتوای آن مشخص بود تنها 
برای تخریب علیه قالیباف تنظیم شده، حرف جدیدی جز اتهامات 
بی اساس و بی سند در خود ندارد. یکی از مواردی که با واکنش 
ش��دید نی��روی انتظامی مواجه ش��د، بحث ق��راردادی بود که به 
گفت��ه نجفی میان یکی از بخش های نیروی انتظامی و ش��هرداری 
ثبت ش��ده و پول آن نیز در انتخابات هزینه شده بود. موضوعی 
که با ش��کایت نیروی انتظامی باعث عقب نشینی نجفی و در اصل 
عذرخواه��ی غیررس��می وی بابت این اتهام ش��د و در نهایت نیز 

پس از این ماجرا نیروی انتظامی شکایت خود را پس گرفت.
به هرحال مش��خص اس��ت که تیم نجفی برای هر هفته یک 
سوژه جهت تخریب و سیاه نمایی دارد تا در سایه چنین پروژه هایی، 
عملکرد ضعیف خود را پنهان س��ازند و فرار رو به جلو را بر قرار 
و کار استوار سازند. حامیان شهردار نیز در همپوشانی و ضریب 
دادن به اتهام زنی ها، هر روز گفت وگو یا گزارشی را بر این حجم 
اتهامات بی اس��اس بدون توضیح یا ارائه سندی اضافه می کنند. 
در این راس��تا ناآگاهی و عدم ش��ناخت دقیق حامیان شهردار از 
سازوکارهای شهرداری برای توجیه و ضریب بخشیدن به اظهارات 

نجفی، چنان واضح است که نیازی به توضیح ندارد.
در چنین ش��رایطی اس��ت که برای نمونه خط 7 متروی تهران 
در یک اقدام کامال سیاسی تعطیل می شود و افتتاح مجدد آن نیز 
برای تاریخ های مختلف پاس داده می ش��ود. در زمانی ش��هردار و 
معاونانش اواخر اس��فند امسال را زمان افتتاح مجدد خط 7 اعالم 

می کنند ولی در اظهارات جدید اواخر اردیبهشت سا ل 97 و کامال 
مشخص است در زمان نزدیک شدن به آن تاریخ نیز زمان جدیدی 
را به بهانه عدم تامین منابع مالی، مطرح خواهند کرد. خط 6 متروی 
تهران قرار بود تا پایان سال بنابر گفته های مدیران سابق شهری 
افتتاح ش��ود ولی بخاطر ضعف عملکرد مدیریت جدید به تابستان 
س��ال بعد موکول ش��ده اس��ت. پروژه های��ی مثل تون��ل آرش و 
اس��فندیار، بزرگراه شوش��تری و... متوقف مانده اند و پیشرفت 
گذش��ته دیگر مشاهده نمی ش��ود. براس��اس برخی از گزارشات 
پیمانکاران به خاطر سیاس��ت های متناقض شهردار جدید و عدم 

ایجاد اطمینان کاری از بسیاری از پروژه ها خارج شده اند.
در برف اخیر که باعث مش��کالت اساسی در خدمات رسانی 
ش��د، براساس ش��نیده ها تعدیل نیروهای خدماتی باعث شد تا 
حجم مشکالت و معضالت در زمان بارش روی هم تلنبار شوند و 
نیروهای موجود نیز توانایی پوش��ش دادن و رسیدگی همزمان 
به کلیه مس��ائل برف را نداش��تند. آنچه مشخص است شهردار 
جدید نه تنها پروژه های مهم و حیاتی ش��هری را متوقف س��اخته 

حتی نتوانسته کلنگ پروژه ای جدید را بزند.
کام��ال واض��ح اس��ت ک��ه نجف��ی ج��اده صاف ک��ن ع��ده ای از 
اصالح طلب��ان تندرو و برخ��ی از دولتمردان جه��ت تخریب تمامی 
داش��ته ها و دستاوردهای مدیریت سابق ش��هری شده تا پس از 
12 س��ال اتهام زنی رسانه ای از منابع و امکانات شهرداری تهران 
برای ادامه تخریب ها استفاده کنند و به اصطالح به اتهام زنی های 
قبلی جنبه رسمی هم داده شود. اما این گونه رفتارها و اقدامات 
در حالیست که ش��هر تهران تعطیل شده، نحوه خدمات رسانی در 
بخش های مختلف با مطلوبیت به مراتب پایین تر نسبت به قبل در 
حال انجام اس��ت و رویکردهای پول سازی کامل تهران نیز درحال 

مستولی شدن بر این شهر هستند.)جهان(

اجرای پروژه جديد هم پیشکش، ولی چرا شهر را تعطیل کرده ايد؟

نجفی دقیقا چه می کند؟

مرگ 56 چینی در اثر شیوع آنفلوآنزا
بنابر اعالم مقامات بهداشت کشور چین، تنها در یک 
ماه گذش��ته 56 ش��هروند چینی در اثر ابتال به آنفلوآنزا 

جان خود را از دست داده اند.
ب��ه گفته مقامات ارش��د بهداش��تی، در 30 روز ماه 
ژانویه 56 تن در اثر ش��یوع آنفلوآنزا در چین جان خود 
را از دس��ت داده اند. آمار و ارقام بیمارس��تان ها و مراکز 
درمان��ی چین نیز حاکی از آنس��ت، عالوه ب��ر اینکه در 
اولین ماه سال میالدی جدید تعداد زیادی در اثر ابتال به 
آنفلوآن��زا جان باخته  اند، در طول همین 30 روز، بیش از 

2۷0 هزار نفر دیگر نیز به آنفلوآنزا مبتال شده اند. 
وزارت بهداش��ت چی��ن با بیان اینکه تا تمام ش��دن 
فص��ل اوج ابتال به ویروس آنفلوآنزا مراقبت های الزم برای 
پیشگیری از ابتال به آن بسیار ضروری است، اظهار داشت: 
افراد مبتال نیز با رعایت نکات بهداش��تی مانند استفاده از 
ماسک، شست و شوی مرتب دست ها و استراحت در خانه 

مانع انتقال این بیماری به دیگر افراد شوند. 
بناب��ر اعالم وزارت بهداش��ت چی��ن، انتظار افزایش 

شمار تلفات نیز می رود. 

مشاهده آنفلوآنزای پرندگان در تهران
رئیس اداره محیط زیس��ت تهران گف��ت: آنفلوآنزای 
پرندگان در دریاچه خلیج فارس تهران مشاهده شده است.

محمدحس��ین بازگیر گفت: طی س��ه هفته گذشته 
در مورد تلفات ناش��ی از آنفلوآنزای پرندگان در دریاچه 
خلیج فارس تهران ثبت شده است. دو پرنده آبزی از گونه 
کاکایی تلف ش��ده بودند که پس از بررسی ها آنفلوآنزای 

پرندگان در آن تایید شده است.
وی هش��دار داد: از ش��هروندان درخواست می کنیم 
از هرگونه ارتباط با پرنده های وحش��ی، شهری و به ویژه 
پرنده های مهاجر خ��ودداری کنند. همچنین در صورت 
مشاهده الشه های مشکوک پرندگان از دست زدن به آن 

پرهیز و موارد را به محیط زیست تهران اطالع دهند. 
بازگی��ر گفت: گش��ت ها در محل هایی مانن��د آبگیر و 
محل حضور پرندگان شدت پیدا کرده و کلیه اقدامات برای 
حفاظت، کنترل و پیشگیری در دستور کار قرار گرفته است. 
وی با تاکید بر هشدارها گفت: درباره هرگونه تماس فیزیکی با 
پرندگان به ویژه الشه آنها هشدار می دهیم. بیماری پرریسک 

و خطرناکی است و مردم باید هشدارها را جدی بگیرند.

ین زمان نوشیدن آب برای کاهش وزن بهتر
متخصص تغذیه درخصوص مواد غذایی که می توان با 
مصرف آن ها سوخت و ساز بدن را افزایش داد توضیحاتی 

ارائه کرد.
محمد آذرفر اظهار داش��ت: برخی اف��راد بعد از اینکه 
شروع به رژیم گرفتن می کنند و مقداری کاهش وزن پیدا 
کردن��د، با اینکه همچنان از رژیم غذایی پیروی می کنند و 
حواسش��ان هم به خورد و خوراکش��ان است، روند کاهش 
وزنش��ان متوقف شده و به اصطالح به ثبات وزن می رسند.

این دسته از افراد برای اینکه بتوانند باز هم به راحتی وزن 
کم کنند باید متابولیسم بدن خود را افزایش دهند.

آذرفر افزود: براس��اس مطالعات انجام شده متابولیسم 
پای��ه در اف��رادی که در طول روز 8 لیوان آب می نوش��ند 
نس��بت به افرادی که 4 لیوان آب در طول روز می نوشند 
باالتر است. اگر بخواهیم واضح تر توضیح بدهیم 2 گروه را 
در نظر بگیرید که از رژیم یکسانی پیروی می کنند. بعد از 
یکسال افرادی که بیشتر آب می نوشند 3 کیلوگرم بیشتر 
از گ��روه دیگر وزن کم می کنند. برای کاهش وزن بهترین 

زمان برای نوشیدن آب ناشتا و پیش از صبحانه است. 

افزایش سرطان مری با نوشیدن چای داغ
براساس نتایج به دس��ت آمده از تازه ترین بررسی ها، 
نوشیدن چای داغ به عنوان متداول ترین نوشیدنی جهان، 

خطر ابتال به سرطان مری را تا 5 برابر افزایش می دهد.
محقق��ان این پژوه��ش دریافته اند، خط��ر بروز این 
س��رطان در افرادی که عالوه بر چای داغ، سیگار و الکل 

استعمال می کنند بسیار بیشتر است. 
نوشیدن چای داغ مخاط گوارشی به  ویژه مخاط مری 
را آماده پذیرش مواد س��رطان  زا می کند و به همین علت 
در کشورهایی که عادت به مصرف چای داغ دارند، میزان 
ابتال به این س��رطان بیشتر است. سرطان مری ششمین 

سرطان منجر در کشورهای در حال توسعه است. 
به گفته کارشناسان، نوشیدن چای داغ، الکل، سیگار، 
زمینه ژنتیکی، رژیم غذایی حاوی روغن جامد، قند و شکر، 
انواع شیرینی و دسر، نمک، انواع ترشی و نوشابه گازدار و 

کنسرو احتمال سرطان مری را افزایش می دهند. 
محقق ارشد این مطالعه می گوید:  سلول های مخاطی 
دهان و مری به ش��دت تحت تأثیر غذاها و نوشیدنی های 
خیلی داغ یا خیلی سرد قرار می گیرند و آسیب می بینند. 


