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 سپید: روز جمعه اولین مناظره شش نامزد انتخابات 
دوره دوازدهم ریاست جمهوری برگزار شد. در این 
مناظره شهردار تهران، محمدباقر قالیباف برخالف 
توقع از همان دقایق ابتدایی مناظره حمالت خود 
علیه دولت یازدهم را آغاز کرد. حمالت قالیباف 
شاید به این دلیل بود که او با مرور مناظره ها به 
این نتیجه رسیده بود که نامزد حمله کننده می تواند 
پیروز نهایی انتخابات باشد؛ اما انگار این روش برای 
قالیباف چنان هم جواب نداد. قالیباف با تقلید از دو 
نفر سعی داشت ورق را به نفع خودش برگرداند اما 
هردوی این تقلید ها ضعیف بودند و به نظر نتیجه 
مطلوبی برای او نداشتند. حمالت قالیباف به دول 
یازدهم با واکنش هایی از طرف مردم و مسئوالن 
مواجه شد. کارشناسان و مسئوالن و حتی وزرای 
دولت روحانی به حمالت قالیباف در فضای مجازی 
و یا در رسانه ها پاسخ دادند. حتی خود رئیس جمهور 
هم در حساب اینستاگرامش پاسخ برخی حمالت 
قالیباف که آن ها را دروغ می دانست، داد. گروه 
دیگری اما که به سخنان و ادعاهای قالیباف پاسخ 

دادند، اعضای شورای شهر بودند.
محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر تهران در 
حساب تویيتر خود نوشت: »آقای قاليباف اسناد مربوط 
به توليد برق از زباله و کود کمپوست و ميزان درآمد 
حاصل از آن را به شورای شهر اعالم نمایيد؛ این ۴ 

سال است که درخواست ماست.«
او همچنين در واکنش به سخنان محمدباقر قاليباف 
در نخستين برنامه انتخاباتی تلویزیونی اش در تویيتر 

نوشته است:
»حرفایی که امشب شما تو رسانه ملی دیدید برای 
شما جدیده برای ما ۴ سال خاطره پاسخ های آقای 

شهردار به شورا است.«
افشين حبيب زاده، عضو علی البدل شورای شهر تهران 

در حساب تویيتر خود نوشت:
»آیا می دانيد؛ روزانه 90 ميليون پسماند بيمارستانی 
توليد می شود که 20 تن آن بسيار خطرناک است، اما 
هنوز یک زباله سوز بيمارستانی در این شهر نداریم.«

 قالیباف تهران را مدیریت نکرد
احمد حکيمی پور، عضو شورای شهر تهران درباره 
عملکرد شهرداری تهران گفت: »با درآمد هنگفت 
شهرداری، متأسفانه خروجی کار استاندارد نبود، از 
همين رو نمی توان کارهای شهردار را مدیریت شهری 
اطالق کرد، چراکه هرکسی قادر به مدیریت این چنينی 

شهر است.«
احمد حکيمی پور بابيان این مطلب ادامه داد: »با توجه 
به عدم وجود تناسب بين درآمدها و هزینه ها رویکرد 
شهرداری در مدیریت شهری را اصال موفق نمی دانم. 
با افزایش درآمدهای شهرداری و هزینه های آن چنانی 
باید خروجی ها بسيار بيشتر از این می شد. در حقيقت 
با بودجه ای که به شهرداری تعلق گرفته است، باید 

مسائل شهری بسيار بهتر پيگيری می شد.«
حکيمی پور با تأکيد بر اینکه مدیر موفق کسی است 
که با هزینه و مدت زمان کم، کار باکيفيت و خروجی 
مطلوب ارائه دهد، گفت: »شهردار تهران با صرف 
هزینه باال و مدت طوالنی ریاست بر شهرداری تهران 

با کيفيت پایين کارکرده است.«

او تأکيد کرد که نمی توان کارهای شهردار را مدیریت 
شهری اطالق کرد، چراکه هرکسی قادر به مدیریت 
این چنينی شهر است. هزینه ها با درآمدها نمی خواند، 
مدیریت درستی صورت نگرفته و خرج تراشی های 

شهرداری بسيار باال بوده است.
حکيمی پور یکی از بزرگ ترین اشکاالت شهرداری 
تهران عریض و طویل شدن این سازمان در حال حاضر 
دانست و ادامه داد: »در دور اول که در شورای شهر 
حضور داشتم، کل پرسنل شهرداری 2۵ نفر بود، اما 
در حال حاضر و دوره چهارم شورای شهر شهرداری 
۷0 هزار پرسنل دارد. شهرداری باید کوچک شود 
تا قدرت اجرایی آن باالتر رود. شرکت خدمات 
شهری چون شرکت شهربان و حریم بان قرار بود که 
از زیرمجموعه شهرداری خارج شود نه تنها این اتفاق 

نيفتاد که پرسنل شهرداری بيشتر هم شد.«
به گفته حکيمی پور، شهرداری برای پاسخگویی 
به مخارج این سازمان عریض و طویل به دنبال 
درآمدزایی آسانی چون تراکم فروشی رفته است. 
تراکم فروشی درآمد سهل الوصولی و اغواکننده ای 
است. طبق قانون، کسب درآمد توسط شهرداری 
باالی 101 آیتم دارد که اگرچه خيلی از آن ها بسيار 
قدیمی است ولی شهرداری هيچ وقت دنبال کسب 

درآمد از طریق آن ها نرفته است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: »ما بارها از این 
مسائل در صحن شورای شهر و بسياری از برنامه ها 
صحبت کردیم، ولی ما هر کاری می کنيم شهرداری 
به ما انگ کار سياسی کردن می زند و ادعا می کنند 
که درصدد تضعيف شهردار هستيم. آن قدر در مورد 
این مسائل حرف زدیم زبانمان مو درآورد. رویکرد 
مدیریت شهری مشکل دار و هزینه بر است و باید تغيير 
کند. اگر مسئله درآمدی شهری حل شود، مسئله اداره 

این ۷0 هزار پرسنل هم حل می شود.«

 نابودی ۷ هزار هکتار باغ های شمال 
تهران در دوره مدیریت قالیباف

غالمرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران بابيان اینکه 
شهردار تهران حساس ترین پست های شهرداری را در 

اختيار نيروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: 
»من تعجب می کنم که چه طور بازنشسته ها می توانند 
مدیریت مدرن انجام دهند اما افراد تحصيل کرده و 

متخصص مدیریت سنتی دارند؟«
عضو شورای شهر تهران با اشاره به 12 سال مدیریت 
قاليباف در شهرداری تهران ادامه داد: »۷ هزار هکتار 
باغ های شمال شهر تهران در سال های مدیریت ایشان 
نابود شد و حدود 60 هزار ميليارد بدهی روی دست 
شهرداری تهران ماند. قاليباف اموال، مستغالت و 
زمين هایی که می توانست، در شرایط بحرانی به مدد 
مدیریت شهری بيایند را از بين برد و پروژه های 

نمایشی با بودجه های فراقانونی به اجرا درآورد.«
انصاری ادامه داد: »پل صدر و پل نيایش قرار بود با 
۸00 ميليارد تومان تمام شود ولی تا امروز ۷000 هزار 
ميليارد تومان هزینه برداشته است و قطعا با توجه به 
اینکه روی گسل فعال زلزله ساخته شده اند، تبعات 
بسيار بدی در آینده  در پی خواهد داشت، درحالی که 
با همين بودجه می توانست؛ خط دو و سه مترو 
را تمام کند.« عضو شورای شهر تهران با تأکيد بر 
اینکه حساس ترین پست های شهرداری را در اختيار 
نيروهای بازنشسته نظامی قرار داده است، گفت: »من 
تعجب می کنم که چه طور بازنشسته ها می توانند؛ 
مدیریت مدرن انجام دهند اما افراد تحصيل کرده و 
متخصص مدیریت سنتی دارند؟« انصاری با اشاره 
به ادعای شهر تهران مبنی بر توليد برق از زباله 
گفت: »در 12 سال مدیریت قاليباف بر شهرداری 
هيچ اقدام مثبتی در زمينه بازیافت زباله انجام نشده 
و این کارخانه برق هم حتی 20 درصد زباله تهران 
را پوشش نمی دهد و از تکنولوژی های عقب افتاده 
در آن استفاده شده که هيچ منفعتی برای شهر ندارد. 
اگر مدعی است؛ شهرداری از بازیافت زباله درآمد 
دارد، ارقام و عددها را اعالم کند و گزارش های 
مالی را به مردم ارائه دهد.« این عضو شورای شهر 
تهران با اشاره به ساخت وسازهای بی رویه شهردار 
تهران به خصوص در شمال غرب و شمال شرق 
تهران ادامه داد: »ایشان پول های بادآورده ای که از 
عوارض این ساختمان ها به دست آورده را خرج 

انجام پروژه های نمایشی می کند، درحالی که همين 
ساخت وسازهای بی رویه بودند که تصفيه هوا در 
تهران را با مشکل روبرو کرد و به ترافيک دامن 
زد. پل های طبقاتی و تونل هایی که ساخته و به 
آن ها افتخار می کند، در حقيقت همه بدون توجه به 
حمل ونقل و موارد ایمنی کافی خود به یک فاجعه 
ترافيکی تبدیل شده بطوریکه اکنون تهران فقط یک 

پارکينگ بزرگ است.«
به گفته او، قاليباف هرگز پاسخ درستی در شورا به 
سؤاالت اعضا نداد و شاهد همين امر در مناظره 
دیشب هم بودیم برای مثال در حادثه پالسکو در 
زمان وقوع حادثه، ایشان برای تبليغات انتخاباتی به قم 
رفته بود و رئيس دفتر خود را به محل حادثه فرستاده 
بودند. انصاری با اشاره حاميان قاليباف که در حمله 
به سفارت عربستان آبروی ایران را در عرصه های 
بين المللی بردند، گفت: »این افراد باعث شدند؛ نتوانيم 
در مقابل فجایعی که در یمن رخ می دهد؛ عکس العمل 
مناسبی انجام دهيم و متأسفانه آن ها اکنون در ستاد 

انتخاباتی ایشان مشغول به کار هستند.«
این عضو شورای شهر ادامه داد: »شهردار تهران 
در حالی حرف از رانت و رانت خواری می زند که 
دستگاهی که 12 سال مدیریتش را به عهده داشته 
است، خود به یکی از رانتی ترین دستگاه های کشور 
معروف است و هرروز سند جدیدی از تخلفات 

این دستگاه برای افکار عمومی آشکار می شود.«
انصاری گفت: »بخشی از به وجود آورندگان این ۴ 
درصد که آقای قاليباف از آن حرف می زند، شهرداری 
تهران و شخص آقای قاليباف است که در 12 سال 
مدیریت خود در شهر تهران رانت هایی را در اختيار 
برخی افراد خاص قرار داده است. در این 12 سال 
همه باغ های تهران توسط شهرداری نابودشده و به جای 
آن ها برج ساخته شده است و همين برج سازی ها بخش 
بزرگی از این ۴ درصد را به وجود آورده است.« به گفته 
این عضو شورای شهر تهران مجموع خرابی های که 
قاليباف در طول مدیریت خود در شهرداری تهران به 
وجود آورده آن قدر زیاد است که یک دهه آواربرداری 

از آن زمان خواهد برد.

   واکنش اعضای شورای شهر تهران به ادعاهای شهردار

شهرداری تهران ، از مبتالیان اصلی به مرض رانت

خبرخوان حوادث

 

خبر

استاد  آهنگری،  السادات  :اکرم  مواد مخدر  با  مبارزه   
دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »در بحث اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر باید مسووالن به ویژه دست اندرکاران 
فرهنگ و اقتصاد به هم اندیشی مثبت برسند که برای 
مقابله با اعتياد آموزش و حل بيکاری راه کار اصلی است.«

است  پدیده ای چند وجهی  »اعتياد  داد:  ادامه  آهنگری 
برای  و  شده  تبدیل  مزمن  بيماری  یک  به  امروزه  که 
پيشگيری از این بيماری همه گير مشارکت جمعی نياز 
توليد  باور برسند که توزیع و  این  به  است، مسووالن 
انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها در جامعه عاملی 
تهدیدکننده و خطرناک برای سرمایه انسانی آینده است 

و پایه های کشور را لغزنده می کند.«

به گفته او، ارتقای سطح آگاهی مسووالن در اجتماعی 
شدن مبارزه با مواد مخدر بسيار مهم است و باید این 
آگاهی آنان در زمينه اینکه تجارت موادمخدر صنعتی بسيار 
سودآور باشد. به ویژه زمانی که با سایر مواد شيميایی 
غيربهداشتی، خطرناک، سمی و ارزان دیگر هم ترکيب 
می شود، افزایش یابد تا آنان با نگاه علمی و دلسوزانه 
فرا خوانند.  اعتياد  با  مقابله  در  مشارکت  به  را  مردم   ،
آهنگری با بيان اینکه پس از آشکار شدن مصرف مواد 
مخدر توسط نوجوان، احساس یاس و سرخوردگی نباید 
والدین را از توجه به فرزندشان بازدارد، ادامه داد: »والدین 
باید بالفاصله درباره  چنين موضوع مهمی با فرزندشان 
صحبت کنند.«  این روانشناس والدین را مهمترین پشتوانه  

زندگی نوجوانان دانست و گفت: »توجه آنها می تواند 
بسياری از مشکالت را حل کند، صحبت با نوجوان و 
توجه به او، نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه امتيازهای 
زیادی برای هر دو طرف خواهد داشت.« به گفته او، 
وقتی والدین می خواهند در مورد مصرف مواد مخدر با 
فرزندشان صحبت کنند، باید مطمئن شوند که این کار را 
با آرامش و در زمانی مناسب انجام دهند، برخی والدین 
از اینکه نتوانسته اند مانع مصرف مواد توسط فرزندشان 
شوند، احساس گناه، نااميدی یا پشيمانی می کنند. اما این 
احساس، بيهوده است و والدین باید به جای کناره گيری از 
موقعيت، همچنان در کنار فرزندشان ایستاده و با حمایت 
از او، از تداوم چنين رفتارهایی جلوگيری کنند. آهنگری 
ادامه داد: »والدین باید در چنين موقعيت هایی به فرزندشان 
کمک کنند تا با انتخابی جدید و مثبت، زندگی خود را 

باید درباره  آنچه می بينند و احساس  آنها  متحول کند. 
خود نسبت به آن، به فرزندشان توضيح دهند. والدین 
باید نگرانی خود را از تغييراتی که در زندگی و رفتارهای 

فرزندشان اتفاق افتاده است، به روشنی نشان دهند.«
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »در عين حال 
نوجوان باید بداند که والدینش نسبت به خوشبختی و 
سالمت او نگران هستند و می خواهند علت مشکالت او 
را دریابند، اگر والدین از مصرف مواد توسط فرزندشان 
از این موضوع آگاه کنند و  باید او را  مطمئن هستند، 
او  با  یا وضع ظاهری فرزندشان،  تغيير رفتارها  درباره 
صحبت کرده و توضيح دهند که چنين مسائلی می تواند 
به دغدغه و نگرانی بزرگی برای کل خانواده تبدیل شود.«

آهنگری تاکيد کرد که مسووالن وظيفه دارند سطح آگاهی 
مردم به ویژه والدین را در برابر خطرات مصرف مواد 

ببرند تا بحث اجتماعی  باال  مخدر صنعتی و شيميایی 
شدن مبارزه با مواد مخدر با مدیریت درست و صحيح 

دنبال شود.

انفجار مین پای شهروند 
سقزی را قطع کرد

ایرنا: بخشدار سرشيو سقز گفت: »انفجار 
مين در نزدیکی یک پایگاه متروکه در مسير 
روستای جوشن بخش سرشيو سقز، موجب 

قطع پای یک شهروند سقزی شد.«
محسن رجبی ادامه داد: »بر اساس گزارش 
دهيار روستای جوشن، یکی از اهالی محله 
شریف آباد سقز که برای کندن گياهان کوهی 
به پایگاه متروکه جوشن مراجعه کرده بود 
متأسفانه براثر برخورد مين از ناحيه مچ پای 

راست، مجروح شد.«
به گفته او، فرد مجروح با خودرو به نزدیکی 
آمبوالنس  و  انتقال  لنگ،  عرب  روستای 
هالل احمر او را به بيمارستان منتقل کرد.

بخشدار سرشيو سقز ادامه داد: »مين هایی 
که زیر خاک کار گذاشته شده براثر فرسایش 
می شود  جابجا  بارندگی،  از  ناشی  خاک 
که باوجود پاک سازی مين های به جامانده، 
احتمال خطر انفجار وجود دارد. از اهالی 
روستا و مردم شهر خواستاریم از ورود به 
داخل پایگاه های متروکه، خودداری کنند.«

 زلزله و توفان در 
صدر حوادث طبیعی هفته

ایسنا: مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت 
بحران کشور از وقوع 3۸ حادثه طبيعی در 

یک هفته گذشته در کشور خبر داد.
علی بختياری، مدیر روابط عمومی سازمان 
مدیریت بحران کشور دراین باره گفت: »در 
هفته ای که گذشت مجموعا 3۸ مورد حادثه 
طبيعی در کشور رخ داد که 26 مورد آن از 
نوع زمين لرزه بوده و از این ميان تنها سه 
مورد باالی چهار ریشتر بزرگی داشته است.«
مورد  دو  توفان،  مورد  پنج  او،  گفته  به 
آتش سوزی، دو مورد آلودگی هوا، یک مورد 
رانش زمين، یک مورد سيل و آب گرفتگی 
و یک مورد هم تگرگ در این مدت رخ داده 
که منجر به مداخله دستگاه های امدادی و 
سازمان مدیریت بحران کشور شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت بحران 
کشور بابيان اینکه یک نفر در پی این حوادث 
جان خود را ازدست داده است، ادامه داد:  
مصدوميت  دچار  هم  نفر   1۴ »همچنين 
شده اند که به مراکز درمانی منتقل شده اند 
و عالوه بر آن به ده ها نفر هم امدادرسانی 

شده است.«

   مشارکت جمعی، الزمه حل مشکل اعتیاد

 سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: »در 
سال گذشته ۸36 نفر براثر مسموميت با گاز 
منوکسيد کربن جان خود را از دست دادند،  
این رقم در مقایسه با سال قبل از آنکه آمار 
تلفات گازگرفتگی در کشور 626 مورد بود، 
33.۵ درصد افزایش یافته است. از کل تلفات 
مسموميت با گاز در سال گذشته 620 نفر مرد 
و 216 نفر زن بودند. در این مدت استان های 
تهران با 210، خراسان رضوی با 61، آذربایجان 
شرقی با ۵۸ فوتی بيشترین و استان های خراسان 
جنوبی و ایالم با چهار، هرمزگان با پنج و یزد 
با شش فوتی کمترین آمار تلفات مسموميت با 
گاز منوکسيدکربن را داشته اند. در این مدت 
استان بوشهر هيچ مورد مرگ براثر گازگرفتگی 
نداشته است. بر اساس این گزارش در اسفندماه 
سال گذشته مرگ ومير ناشی از مسموميت با 
گاز منوکسيدکربن، رشد ۴۸.2 درصدی داشت 
و از ۸۵ فوتی در اسفند سال 139۴ به 126 
فوتی در اسفند سال گذشته رسيد. در سال 
گاز  با  مسموميت  آمار  بيشترین  گذشته 
منوکسيدکربن با 1۴۷ فوتی در دی ماه و کمترین 

آن با 11 فوتی در مردادماه ثبت شده است.«

   حميد سوری، رئيس مرکز تحقيقات ارتقاء 
گفت:  مصدوميت ها  از  پيشگيری  و  ایمنی 
»متأسفانه در سال های اخير شاهد افزایش مرگ 
عابران پياده هستيم که دليل این امر آسيب پذیرتر 
شدن محيط های شهری برای شهروندان است. 
آمار مرگ عابران پياده در کشور ما ساالنه 1۷ 
هزار مرگ است که البته بر اساس آمارهای 
دیگر این عدد به 2۵ هزار فوتی هم می رسد. 
ایران به لحاظ جمعيتی با آلمان نزدیک است؛ 
کشور آلمان ساالنه 3 هزار مرگ عابر پياده را 
داراست که در مقایسه با ایران شاهد تفاوت 
چشمگيری هستيم. این را هم باید اضافه کنم 
که تعداد خودروها در آلمان سه برابر ایران 
است. ۴0 درصد مرگ ومير در تهران مربوط به 
حوادث رانندگی است و در تهران منطقه 6 
باالترین ميزان فوتی ناشی از سوانح رانندگی 
را داراست. ترافيک هم ازجمله معضالت جدی 
تهران است هر تهرانی روزانه حداقل ۴0 دقيقه 

از وقتش را در ترافيک هدر می دهد.«

  اسماعيل کهرم، مشاور رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست با تأکيد بر اینکه اقدامات قاليباف 
در زمينه بازیافت زباله در سطح پایين و آزمایشی 
است، گفت: »کود کمپوستی هم که توليد می شود، 
دارای کيفيت بسيار پایين بوده و پر از شيشه و 
پالستيک است، از سوی دیگر ميزان الکتریسيته ای 
بسيار کمی توليد می شود و جای سؤال دارد، 
چرا قاليباف در مناظره هيچ آماری ارائه نداد. 
در حقيقت هيچ آماری وجود ندارد، چراکه 
کارهایی که در این زمينه صورت گرفته آن قدر 
سطحی است که ارزش ندارد به آن اشاره شود. 
شهردار  به عنوان  را  خود  حالی  در  قاليباف 
محيط زیستی عنوان می کند که شهردار سازه و 
ساختمان است و همه پروژه هایش جنبه نمایشی 
دارد، ما هيچ کار خاصی از او ندیدم. پروژه پل 
صدر به ترافيک و آلودگی هوا دامن زد، قاليباف 
خود را هر چه می خواهد بنامد اما ادعا نکند 

شهردار محيط زیستی است.«

بهترین هدیه
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