
وقوع 350 پس لرزه در خراسان رضوي زورگيري و سرقت از زنان 
به بهانه خودروي مدل باال

اعتماد| پس��ر 30 س��اله كه با كرايه 
خودروهاي مدل باال با زن ها و دخترها 
به بهانه ازدواج طرح دوستي مي ريخت و از آنها اخاذي 
مي كرد دستگير شد. او 16 زن و دختر را به اين روش 
فريب داده بود. در تاريخ 26 دي ماه س��ال گذش��ته 
زن جواني با مراجعه به كالنتري 126 تهرانپارس به 
ماموران گفت كه به وسيله شخصي بنام وحيد مورد 
زورگيري قرار گرفته است. با تشكيل پرونده مقدماتي 
با موضوع زورگيري و به دس��تور داديار شعبه هفتم 
دادسراي ناحيه چهار تهران، پرونده در اختيار پايگاه 
چهارم پليس آگاه��ي تهران بزرگ قرار گرفت. يكي 
از ش��اكيان اين پرونده گفت: مدتي پيش با ماشينم 
در محدوده ش��مال تهران در حال تردد بودم كه يك 
دس��تگاه خودرو بي ام و به من نزديك ش��د و راننده 
جوان آن به من پيشنهاد دوستي داد. در مالقات هاي 
اول وحيد با انواع خودروهاي مدل باال و گران قيمت 
از قبيل Benz،  B.M.W و... به محل قرار مي آمد و 
خودش را نمايشگاه دار خودرو در منطقه غرب تهران 
معرفي كرد. اوخيلي زود به من پيشنهاد ازدواج داد و 
من به خاطر همين به خير بودن نيت او براي رابطه ام 
با او مطمئن ش��دم. تا اينكه يك روز قرار ش��د براي 
عوض كردن ماشينم با وحيد به بنگاه برويم. من همراه 
خودم 10 ميليون پول نقد داشتم. ناگهان وحيد از من 
خواست تا مقداري پول به او بدهم و وقتي از اين كار 
خودداري كردم او با توسل به زور و استفاده از چاقو و 
تهديد به اسيد پاشي، عابربانك مرا سرقت و در مدت 
زم��ان كوتاهي مبلغ 10 ميلي��ون تومان پول داخل 
حساب را برداش��ت كرد.« بعد از اظهارات اين زن و 
زنان ديگري كه مشابه با او مورد سرقت از سوي وحيد 
قرار گرفتند شناس��ايي و دستگيري او توسط پليس 
آغاز ش��د. تا اينكه محل تردد او در منطقه يافت آباد 
شناسايي و در يك عمليات ضربتي دستگير شد. در 
زمان دستگيري وحيد با ايجاد درگيري و استفاده از 
سالح س��رد قصد فرار داشت كه طي درگيري، يكي 
از كارآگاهان از ناحيه دست به شدت مجروح شد اما 
نهايتا مهار، دستگير و به پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ منتقل ش��د. متهم ك��ه به مصرف مواد 
مخدر صنعتي از نوع شيش��ه اعتي��اد دارد، در همان 
تحقيقات اوليه و در مواجه��ه حضوري با تعدادي از 
ش��كات دعوت ش��ده به پايگاه چهارم پليس آگاهي 
صراحتا به طرح دوستي و سرقت از تمامي آنها اعتراف 
كرد. سرهنگ كارآگاه فخرالدين افراسيابي، رييس 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعالم اين 
خبر گفت با توجه به اعترافات متهم تاكنون بيش از 
15 نفر از شكات پرونده كه متهم پرونده به شيوه هاي 
مختلف اقدام به زورگيري، كالهبرداري و اخاذي از 
آنها كرده، شناسايي و به پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران دعوت شدند. رييس پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ افزود: از كليه شهروندان به ويژه بانواني 
كه بدين شيوه و ش��گرد مورد كالهبرداري، فريب، 
زورگي��ري يا اخ��اذي قرار گرفتند دعوت مي ش��ود 
ت��ا براي شناس��ايي متهم و پيگيري ش��كايات خود 
به نش��اني پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ 
در س��يدخندان - خياب��ان ابوذر غف��اري - باالتر از 
بيمارستان رسالت - جنب كالنتري 120 سيدخندان 

مراجعه كنند. 

  پيش از ظهر جمعه نوجوان 12 س�اله ساكن يكي 
از روس�تاهاي آق قال در شمال اس�تان گلستان  به 
سبب س�قوط در رودخانه گرگانرود جان خود را از 

دست داد. ركنا
  فرمانده انتظامي آبادان از شناسايي و دستگيري 

دو قاتل فراري در اين شهرستان خبر داد. مهر
  مس�وول آتش نشاني شهرستان سردشت گفت: 
جوان 26 س�اله اهل شهرستان قروه قرباني عكس 

سلفي بر اثر سقوط به آبشار شد. ايرنا 
  عصر روز پنجشنبه، يك كارگر ساختماني كه در 
طرح در دست ساخت بيمارستان وليعصر )عج( اراك 
در حال كار بود، بر اثر سقوط در چاه جان باخت. ايلنا
  رييس پليس فت�اي تهران بزرگ از دس�تگيري 
فردي كه براي باال بردن تعداد اعضاي كانال شبكه 
اجتماعي خود اقدام به توهين به وزير بهداشت كرده 

بود، خبر داد. آنا 

افزايش 17 درصدي كشفيات موادمخدر در كشور

گزارشآگاهي سرخط خبرها
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58 روستا 
تخريب شد

بي�ش از 80 ه�زار نفر از 
مردم در چادرها و فضاي 
باز و تعداد قابل توجهي 
ه�م در خودروها، ش�ب 
را ب�ه صب�ح رس�اندند. 
م�ردم در 58 روس�تاي 
تخريب ش�ده  نيز داخل 
چادره�اي ه�الل احمر 
ي�ا در هم�ان خانه هاي 
نيمه تخريب شده ش�ان 

سكونت دارند.

چهارش��نبه  روز  صب��ح 
زلزله اي با قدرت 6 ريش��تر 
روستاي سفيدس��نگ از توابع شهرستان 
فريمان در استان خراسان رضوي را لرزاند. 
زمين لرزه اي كه لرزش هاي آن به روستاهاي 
اطراف اين منطقه و شهر مشهد نيز رسيد. 
زلزله اي كه پس لرزه هاي آن تا س��اعت ها و 
طي روزهاي بعد هم ادامه داشت و باعث شد 
تعداد زيادي از مردم مشهد و شهرستان هاي 

ديگر اس��تان خراس��ان رضوي شب هاي 
گذش��ته را در چادرهاي مسافرتي شان در 
خيابان ها ي��ا در حرم امام رض��ا)ع( و نقاط 

ديگر به صبح برساندند. 
البته اوضاع در روس��تاها ب��ه گونه اي ديگر 
بود. در روستاهايي مانند كالته  منار، كالته 
حاجي كار، خارزار و چارمزا و دو قلعه با توجه 
به اينكه اغلب خانه ها تخريب شده، وضعيت 
بحراني تر است. همچنين دكتر سيدحسن 
قاض��ي زاده هاش��مي، وزير بهداش��ت نيز 
روز پنجش��نبه به عنوان نماينده دولت به 

منطقه رفت. او وارد روستاي دوقلعه راشك 
از توابع شهرستان فريمان شد و با حضور در 
ميان مردم در جريان روند امدادرس��اني ها 

قرار گرفت. 
استاندار مش��هد صبح ديروز در گفت وگو 
با ايرنا گفت: بر اس��اس آخرين شناسايي 
واحده��اي مس��كوني روس��تايي صدمه 
ديده از زلزله 6 ريش��تري سفيدس��نگ، 
يكهزار و 823 واحد در 67 روس��تا از چهار 
شهرستان اين استان خسارت ديدند كه از 
اين تعداد ميزان آسيب ديدگي 474 واحد 

مس��كوني بين 60 تا 100 درصد اس��ت. 
عليرض��ا رش��يديان افزود: اين روس��تاها 
در شهرس��تان هاي تربت ج��ام، فريمان، 
مش��هد و س��رخس قرار دارند كه ميزان 
خس��ارت بيش��تر آنها كمتر از 30 درصد 
اس��ت. وي بيان كرد: در جلسه اي كه روز 
گذشته )پنجشنبه( با معاونين وزارت راه 
و شهرسازي در مشهد انجام شد، بهسازي 
راه هاي روستايي در مناطق آسيب ديده از 
زلزله به سرعت در دستور كار وزارت راه و 
شهرس��ازي قرار گرفت. همچنين رييس 
سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
هم از مصدوميت 40 نفر تاكنون و اسكان 
اضط��راري پنج ه��زار و 488 نف��ر در 58 
روستاي آس��يب ديده خبر داد. به گزارش 
ايس��نا، مرتضي سليمي با اش��اره به ارايه 
گ��زارش عمليات زمين لرزه 6 ريش��تري 
)روز چهارشنبه( خراسان رضوي تا ساعت 6 
صبح جمعه 18 فروردين، گفت: 58 روستا 
بر اثر وقوع زمين لرزه سرخس، تربت جام، 
فريمان و مشهد دچار آسيب شدند و تا اين 
لحظه 5488 نفر در مناطق آس��يب ديده 
ب��ا برپايي 1198 دس��تگاه چادر توس��ط 
امدادگران به صورت اضطراري اسكان داده 
ش��ده اند. س��ليمي با بيان اينكه 120 تيم 
عملياتي متشكل از 305 امدادگر و نجاتگر 
هالل احمر با به كارگيري سه فروند بالگرد و 
51 دستگاه خودروي عملياتي و پشتيباني 
به هموطن��ان زلزله زده خدمات رس��اني 
كردند، اظهارداشت: س��ه بالگرد امدادي 
با انج��ام 37 پرواز اقدام ب��ه انتقال 8500 
كيلوگ��رم محموله ام��دادي و 70 نيروي 
عملياتي كرد. به گفته رييس سازمان امداد 
و نجات جمعيت هالل احمر، ارسال اقالم 
امدادي )زيس��تي و غذايي( از پنج استان 
خراسان ش��مالي و جنوبي، قم، اصفهان، 
خوزستان و سازمان امداد و نجات به مناطق 
زلزله زده خراسان رضوي انجام شد. رييس 
س��ازمان مديريت بحران كش��ور با بيان 

اينكه تا شب گذش��ته بيش از 350 مورد 
لرزه پس از زمين لرزه 6 ريش��تري در اين 
منطقه رخ داده اس��ت، گفت: از اين تعداد 
14 مورد باالي 4 ريشتر بزرگي داشت كه 
بيشترين  آن پس از زمين لرزه 6 ريشتري، 
5/4 ريشتر بزرگي داشته است. همچنين 
رييس س��ازمان مديريت بحران كشور با 
بيان اينكه تمامي دس��تگاه هاي امدادي، 
خدماتي، انتظامي و... به مدت 48 ساعت 
در مناط��ق زلزله زده ب��ه آماده باش كامل 
درآمدند، گفت: عالوه بر آن دستور تعطيلي 
مدارس و دانشگاه ها نيز صادر و هماهنگي 
براي اسكان اضطراري در شهر مشهد نيز 
انجام شد. وي با بيان اينكه پس از زمين لرزه 
5/4 ريشتري بامداد پنجشنبه بيش از 80 
هزار نفر از م��ردم در چادرها و فضاي باز و 
تعداد قابل توجهي هم در خودروها، شب را 
به صبح رساندند، گفت: بالفاصله دستورات 
الزم براي تامين امنيت اين افراد نيز صادر 
شد. رييس سازمان مديريت بحران كشور 
درباره ش��مار جان باخت��گان و مصدومان 
اين حادثه گفت: درپي اين زمين لرزه تنها 
يك پيرزن 70 س��اله در يكي از روس��تاها 
ج��ان خ��ود را از دس��ت داد و 40 تن نيز 
مصدوم ش��دند كه اكثريت آنها يا به شكل 
س��رپايي درمان يا در همان ساعات اوليه 
از بيمارستان ترخيص شدند. مهدي زارع، 
استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
در گفت وگ��و با »اعتم��اد« درباره آخرين 
وضعيت امدادرس��اني به روس��تاها گفت: 
امدادرساني در روستاها در حال انجام است 
و مردم در بخش هايي از روستاهاي تخريب 
شده هنوز در خانه هاي نيمه خراب زندگي 
مي كنند. بخش زيادي از كمك رساني ها 
نيز توسط خود مردم در حال انجام است. 
همچنين تعدادي از مردم مش��هد ش��ب 
را در حرم امام رضا)ع( به صبح رس��اندند. 
عده اي نيز در حياط خانه ها يا در پارك ها 

مستقر هستند. 

اعتماد

حمل عجيب مواد مخدر 
در دربند

تس�نيم| مردي كه ب�ه ش�يوه اي غيرمتعارف و 
عجي�ب در ح�ال جابه جايي چندي�ن كيلوگرم 
مواد مخ�در در دربند تهران بود، توس�ط پليس 
شناسايي و دستگير شد. سرهنگ عبدالوهاب 
حسنوند با اشاره به دستگيري فردي كه چندين 
كيلوگرم مواد مخدر را در يك گوني گذاشته و در 
حال حمل آن بود، گفت: در تحقيقات انجام شده 
از س�وي ماموران كالنتري 122 دربند مش�خص 
ش�د كه ف�ردي در محله دربند مدتي اس�ت كه 
اقدام به نگهداري و توزي�ع مواد مخدر مي كند.  
ظهر پنجشنبه ماموران مشاهده كردند متهم در 
حالي كه يك كيسه از جنس گوني در دست دارد، 
به طرف منزل خود در حال حركت است. مظنون 
با ديدن ماموران پليس از محل متواري شد. ولي 
ماموران توانس�تند وي را پس از تعقيب و گريز و 
انجام عمليات پليسي دستگير كنند. در بازرسي 
بدني و وس�ايل همراه او مقدار 3 كيلو و 250 گرم 

مواد مخدر كشف شد. 

ادامه از صفحه 8 خبر آخر

25 نفر مصدوم در خروج اتوبوس 
در جاده ساوه - سلفچگان 

ايسنا| بامداد پنجش��نبه خروج اتوبوس از جاده در اتوبان 
ساوه - س��لفچگان حادثه آفريد. نعمت اهلل عزيزي، رييس 
مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي ساوه گفت: در اين حادثه 23 
مصدوم حادثه توس��ط آمبوالنس هاي اورژانس و 2 مصدوم توسط هالل 

احمر پس از دريافت اقدامات اوليه به بيمارستان مدرس منتقل شدند. 

امور حقوقي و قراردادهاي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه مجدد عمومي يك مرحله اي 
شماره م م 445/063/95 

- شرايط مناقصه گران متقاضي:
- دارا بودن مجوزهاي الزم از سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص انجام خدمات موضوع مناقصه 

- داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط با خدمات موضوع مناقصه 
- تهيه تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن( به ميزان 10% بار مالي پيمان براساس نرخ پيشنهادي 

- پيمانكار بايستي مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE متناسب با موضوع پيمان ارائه نمايد. 
- ارائه فرم ارزيابي تكميل شده به همراه با مدارك برابر اصل شده مشروحه ذيل: 

- تصوير مدارك ثبتي شركت و آخرين تغييرات مربوطه 
- فهرست سوابق كاري معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه )با ذكر مبلغ پيمان هاي منعقده به همراه  تصوير پيمان هاي مربوطه(  

- تصوير مصدق رتبه بندي و كد اقتصادي و شناسه ملي 
- تاكيد مي گردد ارائه مدارك مزبور هيچ گونه حقي را جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد، ضمنا گشايش پاكت مالي مناقصه گران منوط به كامل بودن فرم ارزيابي 

كيفي و مدارك الصاقي و همچنين كسب امتياز الزم در ارزيابي كيفي مي باشد. 
- زمان برگزاري جلس�ه توجيهي پيش از اعالم نرخ، زمان تحويل و گشايش پاكات و ميزان برآورد كارفرما متعاقبا به مناقصه گراني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي را 

كسب نموده باشند، اعالم خواهد شد. 

شركت ملي نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
»سهامي خاص«

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد انجام پروژه فوق را طبق شرح كار تدوين شده پس از ارزيابي كيفي از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساراننام و نشاني مناقصه گزار و تلفن هاي تماس 
تلفن پاسخگويي:  31921421- 074 و 32220552- 074 

شرح كار شامل: مشاوره، نظارت و ارائه طريق در خصوص عمليات فني/ تخصصي تعمير و نگهداري كليه دستگاه هاي شرح مختصر خدمات  
منصوبه ناوبري، ارتباطي و كمك بازرسي فرودگاه گچساران

عمومي- يك مرحله اي نوع مناقصه 

محل انجام خدمات ش�ركت بهره برداري نفت و گاز گچساران و مدت اجراي قرارداد از تاريخ ابالغ شروع به كار توسط محل اجراي خدمات و مدت انجام خدمات 
كارفرما 12 ماه مي باشد. 

ارزيابي كيفي ساده حداقل امتياز ارزيابي كيفي جهت شركت در مناقصه 

ضمانت نامه بانكي شركت در فرآيند ارجاع  كار به مبلغ -/000ر000ر110 )يكصد و ده ميليون( ريال نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

چگونگي دريافت اس�تعالم ارزيابي كيفي و اس�ناد 
مناقصه 

مناقصه گران مي بايست حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم، با مراجعه به آدرس الكترونيكي زير 
نسبت به دريافت فرم ارزيابي كيفي اقدام نموده و طي زمان تعيين شده فرم تكميل شده را به همراه مستندات مربوطه 

به آدرس زير تحويل نمايند. ضمنا پوشه اسناد مناقصه نيز همزمان قابل دريافت مي باشد. 
 WWW.GSOGPC.NISOC.IR

محل و زمان تحويل استعالم ارزيابي كيفي 

آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران، پايان وقت اداري روز چهارشنبه تاريخ 1396/02/13 به دفتر 
كميس�يون مناقصات واقع در اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران اتاق 24 مي باشد. ضمنا ارائه فرم 

ارزيابي و پيوست هاي مربوطه در پاكت مهر و موم شده الزامي است. 
صندوق پستي: 191 كد 7581873849 تلفن: 32220503- 074 

مربوط به انجام خدمات مشاوره اي فني/ تخصصي مورد نياز فرودگاه گچساران 

شماره مجوز: 31، 1396
نوبت دوم

هم�ان ط�ور كه ش�ما هم اش�اره 
كرديد، به نظر مي رس�د مديريت 
ش�هري و ش�ورا در ته�ران كامال 
سياسي شده باش�د. قبول داريد 
كه مديريت شهري همين مساله- 
يعني سياس�ي ش�دن- را ابزاري 
كرده براي فرار از مس�ووليت هاي 
خود؟ يعني هر اتفاقي كه مي افتد 
طرفداران و طيف طرفدار شهردار 
مي گويند: انتقادهاي جناح رقيب 
به داليل سياسي و براي ضربه زدن 
به ش�هردار اس�ت و با همين حربه 
س�عي در بي اهميت جل�وه دادن 

انتقادها دارند. 
البته بر اساس يك رس��م و قانون نانوشته، 
در همه ارگان ها و نهادها، از افراد سياس��ي 
و احزاب استفاده مي شود ولي در مديريت 
شهري بايد اين پست ها به افرادي متخصص 
سپرده شود. مشكل اين است كه موضوعات 
تخصصي، سياسي وجناحي ديده مي شود. 
در حقيقت تا حدودي متاسفانه رقابت هاي 
سياس��ي و رفتار سياس��ي بر فعاليت هاي 
مديريت شهري چه شهرداري و چه شوراي 

شهر سايه افكنده است. 
رقابت سياسي و رفتار سياسي باعث افزايش 
هزينه و اتالف وقت و انرژي و سرمايه مردم 
و غفلت از توجه كامل به مشكالت عمومي 
مي ش��ود و مردم بازنده اصلي اين ماجراها 
هستند. به عبارتي، س��رمايه مردم كه بايد 
هزينه رفع معضالت شود، صرف جريانات 
سياس��ي و حذف رقيب يا كنت��رل رقيب 
سياس��ي مي ش��ود كه رفتاري نادرست و 
خالف قانون است. به شخصه معتقدم، بايد 
ضمن احترام به ديدگاه ه��ا و فعاليت هاي 
سياس��ي احزاب و افراد، مديريت شهري را 
به افراد متخصص و صاحب نظر و پاكدست 
س��پرد كه منافع عمومي را ف��داي مواضع 

سياسي خود و ديگران نكنند. 
شهرداري مدعي اس�ت كه حجم 
فعاليت ه�اي عمراني در 10 س�ال 
گذش�ته، در ط�ول عم�ر بلدي�ه 
بي سابقه بوده اس�ت. اما از سويي 
منتقدين مي گويند: اگر قرار به اين 
باش�د كه پروژه ها با به بهانه اقدام 
»جه�ادي« و ب�ا ص�رف پول هايي 
چند برابر قيمت واقعي و با فش�ار 
به مردم و از جيب آنها، تمام شوند، 
هر مدير ديگري هم مي تواند چنين 

اقداماتي را انجام دهد. 
اگر بخواهيم نگاهي منصفانه داشته باشيم، 
فك��ر مي كنم در ح��وزه عم��ران و احداث 
تقاطع ه��اي غيرهمس��طح و بزرگراه ه��ا، 
شهرداري و ش��وراي شهر بر اساس وظيفه 
خود نسبتا موفق عمل كرده اند. اما در عين 
حال، هزينه قيمت »واقعي« پروژه ها به طور 
مستقيم يا غيرمس��تقيم بعضا چالش ها و 
انتقاداتي را به همراه داش��ته است. برخي 

قيمت ه��اي آنه��ا را غيرش��فاف و گران و 
نوع انعق��اد قرارداد آنها را م��ورد انتقاد قرار 
داده اند. تا زماني كه اج��راي اين پروژه ها و 
عقد قراردادها و مبالغ آنها به طور ش��فاف 
در مع��رض ديد عم��وم قرار نگي��رد و عقد 
قرارداد از طريق مناقصات عمومي و با ذكر 
مبالغ پيش بيني شده و اعالم مبالغ نهايي 
اجراي پروژه، ش��فاف ارايه نشود اين گمان 
و شبهه و انتقادات وجود خواهد داشت. به 
بياني، شفاف س��ازي و اطالع رساني دقيق 
و هن��گام پروژه ها مي تواند مس��ير انحراف 
و سوءاس��تفاده را مس��دود كن��د و اعتماد 
و اطمين��ان ش��هروندان و كارشناس��ان و 
منتقدان امور شهري را به دنبال داشته باشد. 
يكي از مهم ترين وظايف شوراهاي 
برعملك�رد  نظ�ارت  ش�هرها، 
شهرداري هاس�ت. در بس�ياري از 
كالنش�هرهاي ايران مثل اصفهان 
و... ش�اهد بازخواس�ت هاي تند و 
تيزي از ش�هردار از سوي شوراها 
هس�تيم ولي در ته�ران انتقادها 
فقط در ح�د تذكر باق�ي مي ماند! 
به ط�وري ك�ه تاكن�ون و در طول 
عمر 3 دوره اي شهرداري قاليباف 
هيچ گاه ش�اهد اي�ن نبوده ايم كه 
تذكرها حتي به طرح »س�وال« از 
سوي شورا برسد چه رسد به اينكه 
بخواهد ب�ه اس�تيضاح بينجامد! 
اي�ن درحالي اس�ت كه ب�ه اذعان 
بس�ياري از كارشناسان و مديران 
ش�هري عملك�رد ش�هرداري در 
بسياري از موارد با ابهاماتي جدي 
و س�وال برانگيز مواجه اس�ت اما 
ش�هردار هيچ گاه پاس�خ درست 
و ش�فافي ب�ه آنها ن�داده و تنها به 
پاس�خ هايي كل�ي بس�نده كرده 
اس�ت. پس چطور اس�ت كه شورا 
تاكن�ون واكنش�ي جدي ب�ه اين 
شيوه پاس�خگويي و در واقع عدم 
پاسخگويي ش�هردار نشان نداده 

است؟
فكر مي كنم منتقدان ش��هرداري تهران و 
خيلي از شهرها در شوراها، در اقليت هستند. 
درحقيقت قدم بعد از سوال استيضاح است 
ك��ه با توجه به در اقليت ب��ودن منتقدان يا 
س��وال كنندگان، طبيعي است كه اقدامي 
جدي صورت نگرفته است. از طرفي به هر 
حال موافقان مديريت اجرايي - كه اكثريت 
افراد ش��ورا را شامل مي شوند - نيز عالوه بر 
دفاع از عملكرد شهرداري نسبت به توجيه 
و الب��ي فعال ب��راي متقاعد ك��ردن ديگر 
منتقدان اقدام مي كنن��د كه در اكثر موارد 
موفق بوده اند تا طرح سوال يا استيضاح به 

حد انجام نرسد. 
امس�ال ش�اهد ثبت نام بيش از 3 
هزار نفر در تهران ب�راي تصاحب 
21 صندلي ش�ورا بوديم. واقعا چرا 

تمام چهره هاي سياسي، فرهنگي، 
ورزشي، س�رمايه داران و... تا اين 
ح�د خواس�تار حض�ور در صحن 
شوراي شهر هستند؟ درحالي كه 
اكثر آنها جايگاه اجتماعي و حتي 
شهرتي بسيار خوب دارند و نيازي 
به شهرت ندارند؟ آيا جز اين است 
كه در شوراها رانت هاي اقتصادي 
و مالي و حتي سياسي پشت پرده 

زيادي نهفته است؟
ته��ران ح��دود 12 ميليون نف��ر جمعيت 
دارد. از طرفي اين كالنش��هر محل مجادله 
و برخورد احزاب و تفك��رات و ديدگاه هاي 
سياسي كشور است و به علت موانع موجود 
در ساير انتخابات ها و همچنين توجه ويژه 
به مس��ائل زندگي و محيط زيست شهري، 
ش��ركت كردن 3 هزار نفر در تهران ش��ايد 
چندان دور از ذهن نباشد. البته شايد عده اي 
به هواي شهرت يا منافعي ثبت نام كرده اند. 
ام��ا بنده فك��ر مي كنم بخش عم��ده اي از 
ش��ركت كنندگان متوجه اهميت شوراي 
ش��هر ش��دند و موضوعات چالش برانگيز 
زندگي ش��هري و محيط زيست و حوادث 
و وقايعي چون پالس��كو و جريانات مواجه 
شده مالي و بحث درآمد و هزينه شهرداري 
و نقش شهرداري و شوراي شهر در زندگي 
مردم باعث ش��ده كه توجه بيشتري به آن 
ش��ود و افراد زيادي را به خ��ود جلب كند 
 گرچه شايد انتخاب اصلح را با مشكل مواجه 
سازد و آرا توزيع شود، اما فكر مي كنم همه 
اين عوامل باعث افزايش مشاركت نخبگان 
و فعاالن اجتماعي شده كه در نهايت شاهد 
افزايش مشاركت مردم در انتخابات باشيم. 
ش�ما هم اش�اره اي به اين مس�اله 
داش�تيد ك�ه مهم تري�ن درآم�د 
ش�هرداري ته�ران از محل صدور 
مجوزها براي ساخت وسازهاست. 
اما بسياري از كارشناسان شهري 
معتقدند كه رش�د عمودي تهران 
با توجه ب�ه زيرس�اخت ها و بافت 
ش�هري آن اص�ال به صالح ش�هر 
نيس�ت. درحال�ي ك�ه ش�اهديم 
طي يك دهه گذش�ته بيش�ترين 
آمار پروانه ب�راي برج ها و مال ها و 
مجتمع هاي بزرگ تجاري و هتل ها 
و... صادر شده اس�ت. با اين وجود 
ش�هرداري يا اين مس�اله را انكار 
مي كن�د ي�ا از آن دف�اع مي كند. 

تحليل شما چيست؟
همانطور كه قبال هم اشاره كردم، بزرگ ترين 
گرفتاري ش��هرداري و ش��وراي شهر، عدم 
وج��ود درآمد پايدار اس��ت كه متاس��فانه 
سال هاس��ت اين مش��كل مطرح مي شود 
ولي هنوز ب��ه عنوان يك بيم��اري مزمن، 
ش��هرداري را به خ��ود مبتال كرده اس��ت. 
كس��ب درآم��د از راه ه��اي غيرمنطقي و 
ف��روش تراكم و تكيه درآمد ش��هرداري به 

ساخت وساز و صدور پروانه و تغيير كاربري 
و افزايش تراكم و فروش امالك يا حتي اخذ 
وام بزرگ ترين چالش ش��هرداري است كه 
مي تواند سرنوشت ش��ومي را براي آن رقم 
بزند. اين رويه كه ب��راي تامين هزينه هاي 
جمع آوري زبال��ه و پرداخت حقوق مجبور 
شديم تراكم بفروش��يم يا سرمايه فروشي 
كنيم ي��ا وام بگيري��م و با بده��كار كردن 
ش��هرداري و ش��هر روز را به شب برسانيم 
نشان از اس��تراتژي نادرست و اتخاذ تدابير 
و تاكتيك هاي غلط و غيركارشناسي دارد 
كه مي تواند ش��هر و ش��هرداري را با بحران 
مواجه سازد. از بديهي ترين و ضروري ترين 
اقدامات شهرداري و شوراي شهر شفافيت 
مالي و مديريت بر هزينه و اتخاذ تدابير الزم 
جهت تحقق درآمدهاي پايدار و حركت به 
سمت كاهش و در نهايت حذف درآمدهاي 
نادرست و ويرانگر اس��ت تا از حادث شدن 
اتفاق ناگوار جلوگيري كرد. البته اگر ديده 

نشده باشد! 
از ح�دود يك س�ال قبل ش�اهد 
حم�الت ش�ديد مديريت ارش�د 
ش�هرداري تهران به دولت بوده و 
هس�تيم كه اين روزها به انتقاد به 
رقباي ش�هردار كه براي حضور در 
عرصه مديريت ش�هري به عنوان 
اصلي تري�ن گزينه ه�ا ازآنه�ا ياد 
مي ش�ود هس�تيم. خيلي ه�ا اين 
انتقادها را ه�م نوعي فرار به جلو و 
هم نوعي شوي تبليغاتي مي دانند. 
درس�ت مثل بگم بگم هاي معروف 
دوره انتخابات احمدي نژاد. تحليل 

شما چيست؟
بگذاري��د جواب ت��ان را اين گون��ه بدهم، 
ش��هرداري حزب و باشگاه سياسي نيست 
ك��ه در آن رفتار سياس��ي ص��ورت گيرد و 
رقيب سياسي در آن مجموعه حذف شود. 
شهرداري نهادي عمومي و مردمي است با 
كاركردهاي خدماتي و عمراني و اجتماعي و 
در آن افراد متخصص با ديدگاه هاي متفاوت 
سياسي بايد در كنار هم براي حل مشكالت 
شهر تالش نكنند. هرگونه رفتار سياسي و 
حذف و محدود س��ازي كاركنان به داليل 
ديدگاه ه��اي متفاوت هم ب��راي مديريت 
ش��هرداري هم براي كاركنان متخصص و 
توانمند شهرداري و بيشتر از همه براي شهر 

و مردم خسارت بار خواهد بود. 
مديريتي كه بايد همزيستي مسالمت آميز 
را در ش��هر با تنوع ديني و مذهبي و قومي 
و سياس��ي س��رلوحه برنامه هاي خود قرار 
دهد، اگر نتواند آن را در داخل سازمان خود 
عملي كند و ه��ر روز افراد متخصص تحت 
عناوين داشتن ديدگاه هاي سياسي متفاوت 
حذف شوند و افراد بي تجربه يا سازمان ها و 
نهادهاي بيروني جاي آنها را بگيرند، باعث 
بي اعتمادي اكثريت بدنه متخصص و فعال 

سيستم خواهد شد. 

شهرداري نبايد حزب سياسي باشد

شكايت پليس از بازپرس پرونده 
تصادف در آزادراه مشهد

ايس�نا| س��خنگوي نيروي انتظامي گف��ت: معاونت 
حقوقي پليس راه��ور، از بازپرس پرون��ده تصادف در 
آزاد راه شهيد شوشتري مشهد به علت رفتار و قضاوت 
شتابزده و اظهارات خارج از دايره عرف و قانون، شكايت 
كرد. سردار سعيد افزود: براي پليس راهور در اين حادثه 
قصوري متصور نيس��ت و اصلي ترين علت تصادف در 
شرايط مه آلود جاده، سرعت غيرمطمئنه و عدم رعايت 
فاصل��ه طولي از جانب برخي رانن��دگان بوده و رييس 
پليس راه استان هيچ اقراري مبني بر قصور پليس نكرده 
است. بديهي است بر اساس ضوابط و قوانين جاري، در 
هيچ كجاي دنيا قبل از انجام تحقيقات و تشكيل دادگاه 
و تفهيم اتهام، كسي را مقصر نمي شناسند، ضمن اينكه 
اساسا صالحيت رسيدگي بازپرس مربوطه در پرونده 
موصوف مورد اختالف است و اصوال مرجع صالحه در اين 
موارد سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. روز چهارم 
فروردين ماه تصادف زنجيره اي نزديك به 40خودرو در 
مش��هد منجر به مصدوميت 60 نفر و كشته شدن يك 

دختر بچه 7 ساله شد. 

 ايرنا| عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور با اشاره به بسيج تمامي ارگان ها و نهادها براي مبارزه با مواد مخدر، از افزايش 17 درصدي كشفيات مواد مخدر طي سال جاري و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و با بيان 
اينكه سياست وزارت كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالم سازي و توانمند كردن معتادان است، گفت: »افزايش ظرفيت درمان معتادان، يكي از اقدام هاي اساسي صورت گرفته در اين زمينه است و امروز اين ظرفيت به 

بيش از 10 هزار نفر رسيده است. اگر قبال بخش اعظمي از معتادن را افراد بيكار تشكيل مي دادند، امروز متاسفانه 55 درصد از معتادان، داراي شغل و درآمد هستند.« 

خبر 

ايرنا| مديرش��بكه س��ه س��يما، تهيه كننده و 
نويسنده و كارگردان س��ريال پنج كيلومتر تا 
بهش��ت بر اس��اس حكم صادره توسط دادگاه 
محك��وم ش��ده اند. بر اس��اس حك��م صادره 
توس��ط دادگاه، »عل��ي اصغ��ر پورمحمدي« 

مدير شبكه س��ه، »داود هاشمي« تهيه كننده 
و »عليرض��ا افخم��ي« نويس��نده و كارگردان 
س��ريال »پنج كيلومتر تا بهش��ت« محكوم به 
پرداخت ديه به خانواده پس��ربچه اي هس��تند 
كه اق��دام به خودكش��ي و دار زدن خود كرد تا 

به خيال خودش، مث��ل كاراكتر اين مجموعه 
تبديل به روح ش��ود و به همه جا سرك بكشد. 
پورمحم��دي، افخمي و هاش��مي طبق حكم 
دادگاه »داير بر تس��بيب در قتل ش��به عمدي 
به نحو مش��اركت با تقصير به ميزان 20 درصد 

به واس��طه بي مباالتي و عدم رعايت نظامات و 
مق��ررات مربوطه در خص��وص تهيه و نمايش 
برنامه ه��اي تلويزيوني« محك��وم به پرداخت 
20درصد از ديه كامل مرد مسلمان به خانواده 
مقتول و پرداخت مبلغ 72 ميليون ريال جزاي 

نقدي در حق صندوق دولت به عنوان مجازات 
جايگزين حبس ش��ده اند. علت اصلي پيگيري 
قانوني پرونده اين بوده كه در تيتراژ س��ريال از 
هشدار »تماش��ا براي افراد زير 15 سال توصيه 

نمي شود« استفاده نشده بود. 

مدير شبكه سه و سازندگان پنج كيلومتر تا بهشت در دادگاه محكوم شدند

مردم مشهد 
همچنان در هراس زلزله هستند 

خبرگزاري تسنيم


