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شهروند| شــهردار تهران در روزهايي كه گذشت، 
حدود 13 مورد از پست هاي سازماني از معاونت گرفته 
تا مدير روابط عمومي خود را منصوب كرد اما هنوز هم 
هيچ زني در ميان گزينه هاي او نيســت. اصالح طلبان 
پيش از ورود به چرخه مديريت شهري حرف هاي زيادي 
درباره بكارگيري زنــان زدند. آنها براي اثبات گفته هاي 
خود يك كانديداي زن را در ميان گزينه هاي شهرداري 
تهران معرفي كردند؛ اگر چه در نهايت او هم همراه با ساير 
كانديدا از ادامه رقابت با كانديداي اصلي شهرداري تهران 

انصراف داد. 
محمدعلي نجفي، شهردار تهران، چهار معاون خود 
را سه شنبه هفته گذشته منصوب كرد. چهار مردي كه 
همگي پست و مقام دولتي داشته اند و البته سه نفر از آنها 
بازنشسته اند. همين سه شنبه اعضا در شورای شهر تهران 
انتقاداتي درباره بازنشسته بودن اين افراد مطرح كردند. 
بعد هم با شهردار جلسه اي داشتند درباره اين كه حضور 
زنان و جوانان در مديريت شهري مورد توجه قرار گيرد. 
حاال اما شهردار تهران 9نفر ديگر را به ليست همكاران 
خود اضافه كرده است. حسن رباطی و امين عارف نيا به 
ترتيب در معاونت هماهنگی امور مناطق و مشاور شهردار 
تهران و رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداری 
تهران او هستند و حميدرضا قاليباف هم فعال سرپرست 
حراست شهرداري است. محمدعلی نجفی همچنين 
ديروز در احكامی، شهرداران مناطق 4، 9، 12، 13، 15 و 
21 تهران را منصوب كرد. حسينی نوكنده كه قائم مقام 
پيشين شهردار منطقه يك بود و حاال شهردار منطقه 
4 است. ســيدعلی مفاخريان هم پيش از اين قائم مقام 
شهرداری منطقه 9 بود و ديروز به عنوان شهردار منطقه 
9 معرفي شد. پيمان حسين محســنی، معاون فنی و 
عمرانی شهرداری منطقه 12، حاال به جاي عابد ملكي 
شهردار منطقه 12 نشسته است. مرتضی رحمان زاده 
هم قائم مقام شــهردار منطقه 4 بود و شهردار منطقه 
13 است. وحيدرضا اناركی محمدی، قائم مقام شهردار 
منطقه 11 بود و حاال جايگزين عنوان شهردار منطقه 
15 شده است و حسن رحمانی هم به عنوان شهردار به 

منطقه 21 تهران خواهد رفت.
در ميان 13نفر از همراهان »نجفي« هيچ نشــاني از 
حضور زنان نيست؛ درحالي كه اصالح طلبان در شوراي 
شهر ســهم 30درصدي را به عنوان يك مطالبه مطرح 
كردند؛ مطالبه ای كه به حضور 6 زن در شــوراي شهر 

تهران ختم شد.
پس از انتخاب شهردار تهران 12تن از فعاالن سياسی 
زن و اصالح طلــب ازجمله نماينــدگان مجلس، عضو 
شورای شهر تهران و اعضای شورايعالی سياست گذاری 
اصالح طلبــان در ديدار با محمدعلی نجفی شــهردار 
منتخب تهران خواهان بكارگيری زنان توانمند و شايسته 
در مديريت های ميانی و ارشد شهرداری تهران شدند. 
اتفاقی كه با گذشت 20روز از انتصاب محمدعلی نجفی 
به عنوان شهردار تهران، هنوز نيفتاده است. هرچند كه 
شايد برای قضاوت كمی زود باشد، موضوعی كه از سوی 
رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران مطرح شد. 
محمد عليخانی در گفت و گو با »شــهروند« دراين باره 
توضيح داد: آقاي نجفي تا همين جــاي كار مي گويد؛ 
هنوز زني كه بتوانــد يكي از معاونت هاي شــهرداري 
تهران را برعهده بگيرد، شناسايي نكرده است اما حتما 
در ساير رده هاي مديريتي ازجمله شهرداران مناطق از 
اين پتانسيل استفاده مي شود، گرچه هنوز براي قضاوت 

در اين زمينه زود است.« او معتقد است كه اگر تصميمي 
براي بكارگيري زنان وجود داشــته باشد، حتما زناني 
هستند كه ويژگي هاي مديريتي دارند: »ما دغدغه حضور 
زنان و جوانان در مديريت شهري را در جلسه با شهردار 
مطرح كرديم اما اعضاي شــورا در انتصابات شــهردار 
تهران نقشي ندارند و همه حرف ها در حد توصيه است، 
ضمن اينكه ما اول بايد حضور زنــان در بدنه مديريت 
شــهري را باور كنيم تا بعد در اين بــاره اقدامات جدي 
صورت گيرد.« علي نوذرپور، معاون سابق دهياري ها و 
شهرداري هاي وزارت كشــور هم درباره حضور زنان در 
رده هاي مديريت شهري به »شــهروند« گفت: »آقاي 
نجفي چون آدم باسابقه اي در عرصه مديريت كشور در 
سطح معاون رئيس جمهوری و معاون وزير بوده است، 
حتما رزومه هاي زيادي در اختيار ايشــان است و نهايتا 
اگر زنانی در استانداري، فرمانداري يا ساير دستگاه هاي 
دولتي باســابقه و خصوصيات مديريتي وجود داشته 
باشند، از چشــم آقاي نجفي دور نمي ماند.« او معتقد 
است كه بايد به شهردار تهران فرصت داد تا بدون عجله 
تركيب مديريتي شهرداري را انتخاب كند: »هنوز بيش 
از 40پست در رأس سازمان ها و شركت هاي شهرداري 
تهران باقي مانده است كه شهردار براي آن تصميم گيري 
نكرده است و احتماال انتخاب روساي اين نهادها نياز به 
صبر و حوصله بيشتري دارد.« نوذرپور اين را هم گفت 
كه شهردار جديد تهران اصال تحت تاثير البي گري ها قرار 
نمي گيرد و تا همين حاال هم انتخاب هاي خوبي براي 

شهرداري داشته است. 
وضعیت نظافت شهر قابل  قبول نیست

شــهردار تهران ديروز در دو مراســم حاضر شــد و 
توضيحاتي درباره وضعيت مديريت شــهري ارايه كرد. 
نجفي در جلسه انتصاب شهرداران مناطق 12، 4، 13، 
9، 21 و 15 تهران گفت كه همواره در تصميم گيری ها 
و فعاليت ها بايد به گونه ای عمل كنيم كه فرع جانشين 
اصل نشود: »يكی از مشكالت اساسی شهرداری تهران 
فرار از قانون است. گاه اقداماتی صورت گرفته كه شايد 
٨0 درصد آن با نيت خير بوده باشــد اما در درازمدت به 
ضرر شــهرداری و كشور می شــود. روال كار مديريت، 
حمايت از مديران اســت، اما در صورت انجام هر گونه 
اقدام خالف قانون شرعا و قانونا نمی توانم حمايت كنم و بر 
عمل خالف صحه بگذارم.« او درباره رويكردهاي جديد 
مديريت شــهري هم حرف هايی زد: »همه ما مديران 
شهری بايد متناســب با رويكردها و جهت گيری هايی 
كه در قالب برنامه پيش از جلســه رأی گيری به شــورا 
ارايه دادم، حركت كنيم. بــرای آن كه بتوانيم به عنوان 
يك خانواده بزرگ عمل كنيم، بايد براساس يك سری 
اصول، معيارها و ارزش ها قدم برداريم.« شهردار تهران 
به برخی از مشكالت فعلی شــهر هم اشاره كرد: »آنچه 
در يك ماه اخير كم وبيش مشهود بوده و بايد حل كنيم، 
مسأله نظافت شهر است. در اين باره من قبال هم احساس 
می كردم كه وضع قابل  قبول نيست و درحال حاضر هم 
افت كرده است كه البته بخشی از اين موضوع به دليل 
بحث های مربوط به نقل و انتقاالت طبيعی اســت.« به 
اعتقاد نجفي، ســد معبر از ديگر مشكالت شهر تهران 
است: »در شرايط فعلی اين مشكل بسيار از هم گسيخته 
اســت؛ به طوری كه باب شده تمام ســوپرماركتی ها و 
ميوه فروشــی ها پياده رو جلوی مغازه خود را به تصرف 
درمی آورند كه بايد به آنها فرصت دهيم تا وسايل خود 
را از پياده رو جمع كننــد و با اين موضوع برخورد كنيم. 

می دانم كه برخی در شهرداری از اين افراد پول می گيرند. 
مشكل ديگر مربوط به ساخت وســازهايی است كه در 
كنار خيابان انجام می شود. مدت ها افراد پياده رو جلوی 
ساختمان درحال ساخت را با حصاری می پوشانند و مانع 
تردد شهروندان می شوند. البته گاهی اين موضوع اجبار 
است كه در اين خصوص بايد قاعده آن تعريف شود و در 
موارد غير، مالك بايد علی الحساب هزينه ای را پرداخت 
كند تا به دليل پرداخت هزينه كار به درازا نكشد.« نجفی 
درباره مسأله عوارض ساخت وســاز در شهر تهران هم 
گفت كه در مواردی دست شهرداران مناطق باز است تا 
طبق مصوبه شورا تخفيف دهند كه در برخی از موارد اين 
امر راهگشا بوده است: »بايد صددرصد محاسبه عوارض را 
روی سيستم مكانيزه بياوريم تا هر شهروندی كه زمينی 
را بسازد از طريق وب تمام محاسبات برای او تعيين شود 
و مسأله پشت باجه كه در شهرداری تهران معروف است 
به اين شكل حل وفصل شود. در مدتی كه اين جا هستم، 
گزارش های زيادی از بداخالقی شــهرداری نسبت به 
مردم شــنيده ام. مواردی اســت كه خالف قاعده كار 
كسی را راه می اندازيم كه حتما در آن فساد وجود دارد. 
در نقطه مقابل، در مواردی برخالف ضابطه كار كسی را 
راه نمی اندازيم كه در آن هم فساد وجود دارد كه بايد با 
هر دوی اين موارد مقابله شود.« او همچنين به ضرورت 
رسيدگی به مناطق جنوبی و فقيرنشين پايتخت اشاره 
كرد: »ما براساس شاخص های مختلف مناطق را ارزيابی 
می كنيم و در مناطقی كه زير شاخص های تعريف شده 
هستند بايد سرمايه گذاری بيشــتری صورت بگيرد تا 

فاصله ها از بين برود.«
جنجال معاونان بازنشسته شهردار 

بكارگيری افراد بازنشسته در سه معاونت شهرداري 
تهران موضوع بحثي اســت كه هنوز در جريان است و 
رئيس كميسيون عمران شوراي شــهر در گفت وگو با 
»شهروند« اصرار دارد كه بكارگيري اين افراد غير قانوني 
است، بنابراين پرونده آنان را به كميسيون حقوقي شورا 
فرستاده است: »قبل از اعالم تذكر در شورا تمامي قوانين 
موجود را بررسي كرده ام و معتقدم كه اين انتصاب ها غير 
قانوني است بنابراين موضوع را با هيأت رئيسه هم در ميان 
گذاشتم تا بعد از استعالم از ســازمان امور استخدامي 

كشور تكليف اين انتصاب ها روشن شود.« 
علي نوذرپور كه سال ها ســابقه حضور در پست هاي 
مديريتي در وزارت كشــور را دارد، اما اعتقاد ديگري در 
اين بــاره دارد. او در بخش ديگــری از صحبت هايش با 
»شهروند« با اســتناد به قانون مديريت خدمات كشور 
مصوب  ســال 1395 احــكام نجفي براي ســه معاون 
شهرداري را چنين تفســير كرد: »اگر آقاي نجفي منع 
قانوني داشــت حتما اين احكام را صادر نمي كرد. البته 
بكارگيري نيروي بازنشســته در پســت هاي مديريتي 
ممنوع است اما در اين ميان دو اســتثنا وجود دارد. اول 
اينكه شخص جزو مقامات باشد يعني در سطوحي چون 
وزارت، معاون وزير، استاندار و معاون استاندار بوده باشد، 
بنابراين حضور آنها در تصدي گري دولتي مشكل ايجاد 
نمي كند، اما اگر افراد انتخابي بازنشسته رده هاي مديريتي 
باشند حضور آنها از نظر قانون اشكال دارد، چرا كه ديگر 
جزو مقامات محسوب نمي شوند. مورد دوم هم مربوط به 
ايثارگران است كه آنها را از اين قاعده مستثنی می كند.« 
البته شهردار تهران هنوز در اين باره اظهارنظر نكرده است 
و ديروز در حاشيه افتتاح پانزدهمين نمايشگاه عصر سيب 
گفته است: »بعدا درباره مديران بازنشسته حرف مي زنم.« 

زهرا جعفرزاده- شــهروند| همين 37روز 
پيش برايش اتفاق افتاد، وقتی دو گوشی موبايل، 
چند تــراول چك،٨00 هزار تومــان، چند كارت 
بانكــی، گواهينامــه و خرت وپرت هــای ديگر را 
داخــل صندوق عقب  خودرو دامــادش انداخت و 
رفت به ســمت جنازه؛ جنازه خواهرش در قطعه 
300بهشت زهرا. وقتی برگشت و در صندوق را باز 
كرد، هيچ چيز نديد، همــه را دزديده بودند. مريم 

شمشيری پانزدهم مردادماه، 
شكار ســارقان قبرستان شد: 
»آن روز مراســم خاكسپاری 
خواهرم بود، مــا اصال درحال 
خودمان نبوديم، دســتپاچه 
شده بوديم، من و خواهرم تمام 
وســايلمان را داخل صندوق 
ماشــين انداختيــم و رفتيم 
سمت جنازه. مراسم تمام شده 
بود كه درِ صندوق را باز كرديم 
و چيزی پيدا نكرديم.« آنها آن 
روز در شــوک از دست دادن 

خواهر، شكايتی نكردند، روز بعد اما صبح تا ظهر، 
در كالنتــری بودند و حاال بعد از 37روز، وســايل 
كه نه، حتی مداركشــان هم پيدا نشده: »در محل 
خاكسپاری يك پليس هم حضور نداشت، روزهای 

بعد هم كه رفتيم خبری از گشت نبود.«
دزد قبرستان، كيف آقای موسوی را تيرماه زد. 
كيفی پر از وســيله، از لپ تاپ گرفته تا پول نقد و 
موبايل و فلش و ... او از همان روز چشم انتظار پيدا 
شدن وسايلش است: »مراسم خاكسپاری يكی از 
اقوام بود كه همراه بستگان به بهشت زهرا رفته بودم 
و كوله پشتی ام را داخل صندوق عقب ماشين برادر 
همسرم گذاشتم. او ماشين اش را داخل پاركينگ 
بهشــت زهرا پارک كرده بود. جايی نزديك قطعه 
300. تبلت، موبايل، كيف پــول، 300 هزار تومان 
پول نقد، چند فلش، چنــد كارت مثل كارت ملی 
و كارت ايثارگــری و چنــد مــدرک ديگر داخل 
كوله ام بود. وقتی مراســم خاكسپاری تمام شد به 
سمت ماشين كه رفتيم و در صندوق را باز كرديم، 
ديديم كه خالی است و كوله ام را دزديده اند.« او به 
كالنتری حرم مطهر رفته و اعالم شــكايت كرده: 
»هنوز خبری از وسايلم نشده، فقط از بهشت زهرا 
با من تمــاس گرفتند و گفتند كــه كارت ملی و 
كارت ايثارگری ام پيدا شــده.« او درباره دزدی در 
بهشت زهرا زياد شــنيده: »بعد از اتفاقی كه برای 
من افتاد، يكی از دوســتانم هم برای خاكسپاری 
يكی از اقوامش به بهشــت زهرا رفت، وسايلش را 
داخل ماشين گذاشت، دزد آمد، شيشه ماشين را 
شكست و تمام وسايلش را برد.« موسوی می گويد 
كه هيچ نظارتی روی ماشين های متوقف شده در 
پاركينگ بهشت زهرا وجود ندارد: »ما ماشين را در 
پاركينگ پارک كرديم اما از همان جا از ماشينمان 
دزدی شــد. پاركينگ هيچ نــرده ای ندارد و همه 
می توانند داخلش شــوند.« برای حســن صفری 
هم اتفاق مشــابهی افتاده، 50روز پيش: »مراسم 
خاكســپاری عمه ام بود، داخل قطعه 216 بوديم، 
خاكسپاری كه تمام شــد و به سمت ماشين ام كه 
كنار قطعه پارک شده بود رفتم، ديدم در ماشين باز 
است، دقت كه كرديم متوجه شديم كيف همسرم 
خالی شــده، تمام مدارک ماشــين مثل كارت و 
كارت ســوخت و گواهينامه و... داخل كيف بود.« 
آنها كيف خالی را زيــر درختی در قطعه 21٨پيدا 
كردند، اما خبــری از مدارک نبود: »ماشــين در 
فاصله كمی از محل خاكسپاری متوقف شده بود، 
اما آن قدر شلوغ شده بود كه كسی حواسش به آن 
نبود، دزد هم همان موقع از راه رسيده بود.« صفری 
 به پليس هم شكايت كرده اما هنوز هيچ خبری از 

مداركش نيست.
باغبان بهشــت زهرا در يكی از محوطه ها خاک 
را با بيل دســته چوبی روی زمين محكم می كند: 
»من در پيــاده راه كار می كنم، خــودم نديده ام از 
كسی دزدی كنند اما از همكارانم زياد شنيده ام كه 
پليس دزد گرفته.« آقای سلطانی اما هم زياد موارد 

دزدی در بهشت زهرا را شنيده و هم از خودش زياد 
دزدی شده؛ مرد ســالخورده ای كه زير سايه منبع 
آبی پاهايش را دراز كرده و از خاطرات  ســال 40 و 
كاشت درخت های بهشــت زهرا می گويد. همين 
چند وقت پيش بود كه كيف چرمی، موبايل، كفش 
و خرت و پرت های ديگرش را دزديدند: »اين جا زياد 
ديده ام كــه از خانواده های عزادار دزدی می كنند، 
بعضی ها تا مراسم خاكسپاری می بينند بالفاصله 
دور عــزاداران را می گيرنــد، 
يــا وســايل همراهشــان را 
می دزدند يا می روند ســر وقت 
ماشــين ها و تا ســر عزاداران 
گرم خاكسپاری است، ماشين 
را خالی می كننــد.« ماجرای 
اين دزدی ها فقط به آرامستان 
بهشــت زهرا ختم نمی شــود. 
در ساير قبرستان ها و در ميان 
شــلوغی جمعيت، هميشــه 
هســتند دزدانی كه به كمين 
نشســته اند. يك ماه از مراسم 
خاكســپاری مادربزرگ خانم جعفری در يكی از 
روستاهای لرســتان نمی گذرد، مراسمی كه برای 
آنها هزينه بر تمام شد: »مراسم خاكسپاری خيلی 
شلوغ شــده بود، ما هم بشدت مشــغول بوديم، 
موبايلم داخل كيفم بود، بعد از پايان مراسم، متوجه 
 شــدم موبايلم نيســت، برای خواهرم هم همين

 اتفاق افتاد.« 
سرقت و تکدی گری دو آسیب بهشت زهرا

بهشــت زهرای 40ســاله تهــران نزديــك به 
يك ميليون و 500 ساكن خاموش دارد. ساكنانی 

كه هر روز كه نه، اما پنجشنبه، 
جمعه ها، ميهمــان زياد دارند. 
ميهمانانی كه چند وقتی است 
كــه قربانی دزدان می شــوند. 
رضا پورناصرانی، عضو كميته 
اجتماعی سازمان  آسيب های 
بهشت زهرا، ســرقت را يكی از 
بهشت زهرا  آسيب های جدی 
را  تكدی گــری  و  می دانــد 
هم بــه آن اضافــه می كند. او 
آســيب های اين محدوده را به 
 خوبی می شناســد و می گويد 
كه وجود همين آسيب ها منجر 

شده تا كميته آسيب های اجتماعی در بهشت زهرا 
ايجاد شود. حاال او يكی از اعضای اين كميته است: 
»سرقت يكی از آسيب هايی است كه در بهشت زهرا 
ديده می شــود، هر چند كه همه  جا سرقت وجود 
دارد اما موقعيت جغرافيايی بهشــت زهرا و امكان 
دسترسی اهالی مناطق حاشيه نشين منجر شده 
تا در اين مكان هم موارد سرقت ديده شود؛ وجود 
ســرقت و تكدی گری منجر به تشــكيل كميته 
آسيب های اجتماعی شد. كميته ای كه رئيس اش 
مديرعامل سازمان اســت و رئيس كالنتری حرم 
مطهر و فرمانده مســتقر در دژبانی بهشــت زهرا 
هم در آن حضــور دايمی دارند، ايــن كميته هر 
دو هفته يك بار جلســه تشــكيل و گزارشــی از 
آســيب ها می دهد. البته پليــس و دژبان ارتش 
برای پيشگيری از آسيب های اجتماعی همكاری 
خوبی با ســازمان دارند.« عضو كميته آسيب های 
اجتماعی بهشت زهرا می گويد كه در اين آرامستان 
روح و ذهن مردم درگير اســت و ايــن برای افراد 
ســودجو فرصت مناسبی برای ســرقت از مردم 
ايجاد می كند: »فضای بهشــت زهرا خيلی بزرگ 
است، روزهای پنجشنبه و جمعه جمعيت زيادی 
وارد بهشت زهرا می شــود؛ اين شرايط در قطعات 
جاری شدت بيشــتری می گيرد، مثل قطعه های 
300 به باال كه جزو قطعه های جاری هســتند و 
روزانه بيش از 100جنازه وارد آن می شود؛ قطعات 
جاری قطعاتی هستند كه خالی است و جسدها در 
آن دفن می شوند. يعنی ممكن است امروز قطعه 
300جاری باشــد، بعد از مدتی قطعه 301؛ چون 

قطعه قبلی پر شده است.«

او می گويد: »آرامســتان تهران در كل كشــور 
نمونه اســت؛ هم از نظر وســعتی كــه دارد و هم 
افرادی كه در آن دفن شــده اند. در بهشــت زهرا 
حدود 36 هزار شهيد دفن شده اند كه در هيچ  جای 
كشور چنين تجمعی از شهدا وجود ندارد؛ از سوی 
ديگر اين جا نزديك حرم امام خمينی)ره( اســت 
كه ميزان مراجعه را زياد می كنــد.« او می گويد: 
»جمعيت بهشــت زهرا متغير اســت؛ هــر روز 
آدم های جديدی وارد اين مكان می شــوند، شايد 
روزانه 5  هزار يا حتی 10  هزار نفر وارد بهشت زهرا 
می شوند كه روز قبل از آن نبوده اند. همين هم فضا 
را برای برخی سودجويی ها مساعد می كند؛ به ويژه 
افرادی كه مشــغول خاكسپاری هستند و شرايط 
 روحی خوبی ندارند، آنهــا طعمه های خوبی برای 

سارقان هستند.« 
دنبال نصب دوربین مداربسته هستیم

اين مسئول در ســازمان بهشت زهرا از اقداماتی 
كه برای جلوگيری از سرقت شــده می گويد: »ما 
برای كاهش ســرقت تالش زيادی كرديم، نيروی 
انتظامی و دژبان ارتش كه محافظت از اين مكان را 
به عهده دارند، كامال توجيه هستند. قطعات جاری 
هم به صورت هميشگی نيروهای نگهبان دارند و 
نيروی انتظامــی در آن مكان با خودرو مســتقر 
هســتند، در كنار همه اينها در تالش هســتيم تا 
دوربين های مداربسته ســيار را نصب كنيم، البته 
نصب اين دوربين ها محدوديت هايی دارد؛ چرا كه 
هزينه بر هستند و نمی شــود آنها را به  طور دايمی 
در يك مكان مســتقر كرد؛ چون ممكن اســت 
امروز يك قطعه جاری و شلوغ باشد و هفته ديگر 
آن قطعه خلوت شــود اما بعد از ماجرای سرقت و 
تعــدادی  مخدوش كــردن 
از ســنگ قبرهــا در قطعــه 
هنرمندان در تالش هســتيم 
تا مكان های شلوغ تر را مجهز 
به دوربين مداربســته كنيم.« 
به گفتــه او، در بهشــت زهرا 
امكان بازرســی يــك به يك 
خودروها وجود نــدارد: »هم 
ترافيك می شــود و هم مردم 
اذيت می شــوند، ما بايد فضا 
را برای ســارقان ناامن كنيم؛ 
به هميــن دليــل در قطعات 
اطالع رســانی های  جــاری 
زيادی كرد ه ايم، بيلبورد زده ايم و به افرادی كه به 
ما مراجعه می كنند بروشورهايی می دهيم كه تمام 
اين نكات در آن مورد توجه قرار گرفته است. ما از 
مردم می خواهيم تا به راننده های آمبوالنسی كه 
جسد را جا به جا می كنند پول ندهند، به متكديان 
پول ندهند، مراقب كالهبردارانی كه ســنگ قبر 
می فروشــند، باشــند و مراقب وسايلشان باشند. 
با اين همه معتقديم كــه بهترين كنترل، كنترل 
نامحسوس با دوربين مداربســته است.« او به نوع 
سرقت هايی كه در آرامستان بهشت زهرا می شود 
هم اشــاره ای می كند: »بيشتر ســرقت ها كيف 
زنانه، موبايل و مدارک است. سرقت خودرو خيلی 
كم گزارش شده اما ســرقت كيف زنانه زياد است؛ 
به  طوری كه بعد از خالی كردن، آنها را در ســطل  
آشغال رها می كنند. بارها پيش آمده كه سطل ها 
را خالی كرده انــد و از داخــل آن 4، 5 كيف زنانه 
بيرون آمده كه خالی شده اســت. البته ما اين جا 
واحد اشياي گمشده هم داريم كه افراد بعد از اعالم 
سرقت به كالنتری، به اين بخش مراجعه می كنند 
تا اگر مداركشان پيدا شد، به آنها بازگردانده شود. 
خيلی هم اين اتفاق می افتد؛ يعنی مدارک گمشده، 
به افراد برگردانده می شود.« پورناصرانی می گويد: 
»آماری از سرقت ها به ســازمان بهشت زهرا اعالم 
نمی شــود اما افراد زيادی از سوی پليس به  عنوان 
سارق دستگير می شوند و اين كه اينها واقعا سارق 
هستند يا نه، اطالعی نداريم.« به گفته او، به  طور 
متوســط هر چند روز يك بار مراجعه كننده ای به 
سازمان می آيد و اعالم می كند وسايلش گم شده 

يا به سرقت رفته است. 
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خواندگان:

1.آقاي شاهين حيدري كشاورز به نشاني مجهول المكان
2.آقاي بهمن توكلي فرد فرزند اكبر به نشاني روستاي سعيدآباد دشتابي

خواسته: مطالبه وجه بابت...
راي قاضي شورا

در خصوص دادخواست تقديمي فرزاد حضرتي به طرفيت شاهين حيدري به خواسته مطالبه مبلغ 
هفتادميليون ريال طلب عادي به انضمام خسارات دادرسي تقديم و مبناي طلب خود را رسيدهاي امضاء 
شده در پرونده اعالم نموده و جهت ثبات ادعاي خود به مدارک و ادله ي فوق استناد كرده است. در 
مقابل خوانده علي رغم ابالغ قانوني حاضر نشده و دفاعي نكرده است. بنابراين شورا با عنايت به محتويات 
پرونده مخصوصا رسيدهاي ارائه شده و اظهارات خوانده ي ديگر دعوي دعواي مطروحه را وارد دانسته 
و با استناد به مواد 19٨،303، 515 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
مدني مصوب سال 1379 حكم بر محكوميت خوانده به مبلغ هفتادميليون ريال اصل خواسته و مبلغ 
دوميليون و هشتاد و پنج هزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد و در خصوص 
دادخواست فوق به طرفيت آقاي بهمن توكلي فرد با عنايت به اينكه طلب اصلي از خوانده فوق بوده و 
آقاي توكلي تنها كارگر وي محسوب مي گردد و دريافت كننده )تحويل گيرنده( اجناس بوده و دعوايي 
متوجه نامبرده نمي باشد و در اين خصوص دعوي مطروحه را وارد ندانسته و با استناد به ماده 1257 
قانون مدني حكم بر بي حقي خواهان در خصوص ايشان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره نسبت به 
خوانده رديف اول غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شورا و سپس ظرف بيست 

روز قابل اعتراض نزد دادگاه عمومي بخش دشتابي مي باشد.
رييس شوراي حل اختالف بخش دشتابي- فرهادغفاري
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خواندگان:
1.آقاي بهمن توكلي فرد فرزند اكبر به نشاني روستاي سعيدآباد دشتابي

2.آقاي شاهين حيدري كشاورز به نشاني مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه بابت...

راي تصيحي : در خصوص اعالم خواهان آقاي فرزاد حضرتي بر وقوع اشتباه قلمي در دادنامه شماره 
9609972٨90600147كه بجاي قيد مبلغ هشتادميليون ريال مبلغ هفتادميليون ريال درج گرديده 
است. شورا باتوجه به اينكه مبناي محكوم به در دادنامه مذكور هفتادميليون ريال بوده است كه شورا 
سهوا مبلغ هشتادميليون طلب خواهان را هفتادميليون ريال قيد نموده است. لذا شورا با قبول اشتباه به 
استناد ماده 309 قانون آيين دادرسي در امور مدني با تصحيح مبلغ هشتادميليون ريال راي اصالحي 

صادرو اعالم مي نمايد. دادن رونوشت راي اصلي بدون راي اصالحي ممنوع مي باشد.
ريیس شوراي حل اختالف بخش دشتابي - فرهادغفاري        

به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال وبختياری مهندس مجيد فرهزاد مدير عامل اين 
شركت ضمن تاكيد به كاركنان بخش های مختلف اجرايی وبهره برداری بر رعايت اصول ايمنی گفت:  به منظور نجات سريع 
 ومطمئن فرد حادثه ديده در ارتفاع ؛ استفاده از تجهيزات نوين نجات از ارتفاع با امكانات روز دنيا در سطح اين شركت اجرا 
شده است وی در ادامه با اشاره به اينكه آموزش وباز آموزی نجات از ارتفاع فرد مصدوم از اركان اصلی شايستگی ايمنی در توزيع 
برق می باشد گفت :تجهيز دفتر ايمنی به تجهيزات نوين امری ،ضروری است  ايشان اين تجهيزات را شامل كمربند هارنس، 
ابزار فرود با ترمز خودكار ، مثلث نجات و... بيان كرد و افزود ارائه آموزش های الزم در زمينه استفاده از تجهيزات جديد نجات از 
ارتفاع در دوره های متعدد با حضور كاركنان اجرايی وعملياتی انجام خواهد شد. گفتنی است دوره های آموزشی بكار گيری 

اين تجهيزات توسط دفتر آموزش و ايمنی شركت درهمه شهرستانهای استان  در حال برگزاری می باشد.

به کارگیری تجهیزات نوین نجات از ارتفاع در شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال وبختیاری

شهرستان

ايلنا|  يــك عضو اصالح طلب كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از نام نويسی برخی دانشجويان ستاره دار 
درپی صدور مجوز شــخصی ازســوی سرپرست فعلی 

وزارتخانه علوم خبر داد.
محمد بيرانوندی در واكنش به نارضايتی 31تشــكل 
دانشــجويی معتبر در سراسر كشــور كه چندی پيش 
در نامه ای خواســتار تشكيل جلســه فوری با سرپرست 
وزارت علوم به منظور طرح مطالبات و مشــكالت مربوط 
به محدوديت های ســال های اخير در دانشگاه ها شده اما 
هنوز پاســخی دريافت نكرده اند، گفت: »بگذاريد برای 
پاســخ به اين ســوال ابتدا به نمونه ای از اقدامات مثبت 
آقای  هاشــمی اشــاره كنم و در ادامه به پاسخ اين سوال 

بپردازم؛ سرپرســت فعلی وزارت علوم در روزهای اخير با 
مجوز شخصی نسبت به گره گشايی در مسير نام نويسی 
بخشی از دانشجويان ســتاره دار اقدام كرده كه تعدادی 
از اين دانشــجويان هم اكنون مراحل نام نويســی خود را 
به انجام رســانده، تعدادی درحال طی كردن اين مراحل 
هستند و مشــكل تعدادی نيز در روزهای آينده مرتفع 
خواهد شد كه به نظر می رسد اين مسئله، ازجمله مسائل 
مدنظر تشــكل های دانشجويی باشــد.« او درباره علت 
عدم پاسخگويی به درخواست تشكيل جلسه تشكل های 
دانشجويی توضيح داد: »دقيقاً در جريان اين درخواست 
نيستم اما ممكن است مســائلی همچون درگيری های 
 شــغلی و مشــغله های اداری مانع از تشكيل اين جلسه

 شده اســت. همچنين شــايد باتوجه به اين كه احتماالً 
مطالبات تشكل های دانشجويی مسائلی چالش برانگيز 
را به دنبال داشته باشــد و منجر به واكنش منفی از سوی 
جريان مخالف شود و هم از آن جا كه آقای هاشمی صرفا 
سرپرست وزارت علوم است و هنوز در جايگاه وزير كار خود 
را آغاز نكرده، ترجيح داده فعال از پذيرش اين درخواست 
خودداری كند تا فضا با آرامش در اين روزهای حســاس 
پيش از آغاز  سال تحصيلی و عدم معرفی وزير طی شود.« 
بيرانوندی افزود: »احتمال دارد آقای  هاشمی ترجيح داده 
ابتدا وضع تثبيت شود و سپس در شرايطی كه مسئوليت 
كامل دارد و در حيطه اختيارات و وظايفش پای ميز مذاكره 

حاضر شده و با دانشجويان روبه رو شود.«

13نفر از مديران و معاونان شهردار تهران معرفي شدند

مدیریت شهري منهاي زنان
  علي نوذرپور، معاون سابق امور شهرداري هاي كشور در گفت وگو با »شهروند«: اگر زني قابلیت احراز پستي را داشته باشد، از چشم نجفي دور نمي ماند

  استفاده از بازنشستگان ممنوع است مگر اينکه فرد جزو مقامات باشد

گزارش »شهروند« از پديده ای تازه كه برای شركت كنندگان در مراسم خاكسپاری در بهشت زهرا اتفاق می افتد

دزدان قبرستان
  رضا پورناصرانی، عضو كمیته آسیب های اجتماعی سازمان بهشت زهرا در گفت وگو با »شهروند«: موقعیت جغرافیايی بهشت زهرا 

و حال روحی عزاداران، زمینه سرقت را فراهم كرده است
   گفت وگو با تعدادی از عزاداران كه هنگام خاكسپاری، مورد سرقت قرار گرفته اند: در محدوده خاكسپاری گشت های پلیس حضور ندارند

 سارقان در فاصله كمی از محل خاكسپاری دزدی می كنند

يک عضو اصالح طلب كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد:

نام نویسی برخی دانشجویان ستاره دار با مجوز شخصی سر پرست وزارت علوم بیشترين سرقت ها در 
قطعه های شلوغ مانند 
 قطعه های 300 به باال 

رخ می دهد

روزانه بیش از 100جنازه وارد 
قطعه های جديد می شود و 

هر روز جمعیت زيادی در آن 
محدوده تردد می كند

در تالش هستیم تا دوربین های 
مداربسته سیار را در قطعه های 

پرجمعیت نصب كنیم

بیشتر سرقت ها كیف زنانه 
موبايل و مدارک است. سرقت 
خودرو خیلی كم گزارش شده 
اما سرقت كیف زنانه زياد است

S
N

N
.I

R :
س

عک
  


