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در پی ب��روز حادث��ه و دودگرفتگ��ی در متروی
میدان آزادی ،مأموران  ۳ایس��تگاه آتشنش��انی به
محل حادث��ه اعزام ش��دند .عصر دیروز مس��افران
حاضر در ایس��تگاه متروی آزادی واق��ع در خط 4
مترو با خ��روج دود از یک��ی از واگنهای قطار مترو
روبهرو شدند .این مسافران به سرعت با آتشنشانی
تماس گرفتند که تا این لحظه مأموران  3ایس��تگاه
آتشنش��انی در محل حادث��ه حاضر ش��دهاند اما
به گفت ه ای��ن مأموران گزارش��ی مبنی ب��ر فوت یا
جراحت مسافری به آنها اعالم نشده است .مأموران
آتشنش��انی با حضور در محل حادثه به س��رعت
مسافران قطار مربوطه را خارج و اقدام به ایمنسازی
واگن��ی ش��دند ک��ه حادث��ه از آن اغاز ش��ده بود.
معاون معماري و شهرسازي:

اصرار بر ادامه فعاليت در پارك مادر از
مصاديق تخلف شهرداري است

گزارش عملکرد یکساله
معاونت امور زنان منتشر شد
شهروند| یکسال از فعالیت معاونت امور زنان و
خانوادهریاستجمهوریدردولتیازدهمبامدیریت
ش��هیندخت موالوردی گذش��ت .روز گذشته این
معاونت گزارش عملکرد یک س��الهاش را منتش��ر
کرده اس��ت .در این گزارش چالشه��ای مرتبط با
س��اختار و عملکرد حوزه زنان و خانواده کشور این
موارد عنوان شده است« :مش��خص نبودن جایگاه
نهادهایرسمیمتولیسیاستگذاریوبرنامهریزی
امور زنان و خانواده و فقدان نظارت ،ارزیابی و ضمانت
اجرای برنامهه��ای مرتبط ،وجود نداش��تن ثبات
ساختار و مأموریتهای سازمانی امور زنان وخانواده
دس��تگاهها ،ابهام جایگاه برنامههای خاص زنان در
نظام بودجهریزی کشور و وجود نداشتن تخصیص
بودجه کافی متناس��ب با مأموریته��ای محوله و
اس��تفاده غیراثربخش از بودج��ه و  » ...در ادامه این
گزارش «اصالح س��اختار اداري – تشكيالتي زنان و
خانواده ،مشارکت در ساماندهی مسائل و مشکالت
مبت�لا به زن��ان در س��کونتگاههای غیررس��می و
مناطق حاشیهنشین ش��هرها با همکاری وزارت راه
و شهرس��ازی ،ارائه خدمات درمان اعتیاد و کاهش
آسیب به زنان زندانی -بیماریابی زنان زندانی از نظر
بیماریهای آمیزش��ی و درمان آنها -فراهمکردن
امکان نگهداری ش��یرخواران در ش��یرخوارگاهها،
جمعآوري قوانين و مقررات مرتبط با زنان و خانواده
و وظايف دس��تگاه ذيربط و  »...به عن��وان اقدامات
معاونتامورزنانآمدهاست.

مراکز درمانی که به فرهنگیان خدمات
ندهند لغو قرارداد میشوند
مهر| مدیرکل پشتیبانی و تعاون وزارت آموزش و
پرورش از افزایش 10برابری مراکز درمانی فرهنگیان
در کش��ور خبر داد و گفت :در نظ��ر داریم به منظور
افزایشقرضالحسنهفرهنگیانبانکعاملفرهنگیان
را تغییر دهیم .فرشید س��یاری ،درباره آخرین وضع
بیمه طالیی فرهنگیان و در پاسخ به اینکه برخی از
مراکز درمانی همچنان از ارایه خدمات به فرهنگیان
امتناع میکنند یا هزینهای بیش��تر از تعرفه دریافت
میکنند ،گفت :ما پیش از این اعالم کردیم در صورتی
که مراکز درمانی طرف قرارداد ب��ا آموزش و پرورش
براس��اس قانون فعالیت نکنند و از ارای��ه خدمات به
فرهنگیان خ��ودداری کنند ،این اقدام از س��وی آنها
موجب لغو ق��رارداد با این گونه مراکز خواهد ش��د .او
اف��زود :درحال حاض��ر برای پرداخت خس��ارتهای
درمانی به فرهنگیان که از قبل انباشته شده ،با بیمه
آتیهس��ازان وارد مذاکره شدهایم .س��یاری ادامه داد:
متاس��فانه بیمه ایران که بیمه سابق فرهنگیان بوده،
آمار درست و کاملی از خسارات درمانی فرهنگیان به
ما اعالم نمیکند تا م��ا این آمار را در اختیار بیمه آتیه
قرار دهیم؛ اما تمام سعی و تالش خود را برای پرداخت
تمامیخساراتفرهنگیانخواهیمکرد.

رئیس سازمان محیطزیست:

شاخصهای محیطزیست ایران
درحال سقوط است

| شيده اللمي | روزنامه نگار |
ورزش��کاران
رأی اکثری��ت اصولگرای��ان و اکثریت
ِ
ش��ورا «مه��دی چم��ران» را در دومینس��ال فعالیت
ش��ورای چهارم ،رئیس کرد .آنها با  18رأی به ریاس��ت
یکساله مسجدجامعی پایان دادند و نهتنها رئیس که
هیأترئیسهشورارابهدستاصولگرایانسپردند.
ساختمان شورای شهر تهران ،در جنوب پارک شهر
دیروز یکی از شلوغترین و تکرارنشدنیترین روزهایش
را به خود دید .سهشنبهای که همه از نخستین ساعات
صبح به ش��ورا آمده بودند تا ببینن��د نتیجه انتخابات
ن سال فعالیت چه میشود
هیأترئیسه شورا در دومی 
و آیا مس��جدجامعی همچنان رئیس ش��ورا میماند؟
دیروز اگرچه ش��ورای ش��هر تهران از همان نخستین
ساعات آغازین صبح مملو از جمعیت بود اما انتخابات
هیأترئیس��ه نزدیک ظهر بود که آغاز شد .عقربههای
ساعت نزدیک 11و 40دقیقه صبح بودند که رأیگیری
آغاز شد .عکاس��ان صحن علنی ش��ورا را ترک کردند.
اعضای شورا پس از چندین روز رایزنی و ساعتها روی پا
تلویزیون
ایستادنوالبیکردنسرجاهایشاننشستند.
ِ
شورا تعداد اعضای حاضر در جلسه را  31نفر اعالم کرد.
صدای «هادی ساعی» ،بلند شد و دستور جلسه برگزاری
انتخاب��ات هیأترئیس��ه را خواند« .مس��جدجامعی»،
رئی��س ش��ورا برگهه��ای رأی را که کاغذه��ای مربع
زردرنگی بودند به تعداد اعضا به منش��یهای جلس��ه
داد ت��ا آنها را امضا کنن��د .چند دقیقه بع��د هرکدام از
اعضا یک برگه مربع زرد داش��تند که بعضیها روی آن
نوشتند «مس��جدجامعی» و بعضیها «چمران» .گلدان
رأی را که آوردند چند نفر از اعض��ا ازجمله «رضازاده»،
«تقیپ��ور» و «دنیامالی» باال رفتند تا بر روند ش��مارش
آرا نظ��ارت کنن��د .یک��ی «مس��جدجامعی» ،یک��ی
«چمران» ،یک��ی «مس��جدجامعی» ،دو ت��ا «چمران»،
یکی «مسجدجامعی» ،سه تا «چمران» ...فاصل ه رأیها
زیاد شد و نام «چمران» آنقدر تکرار شد که هنوز نتیجه
نهایی را اعالم نکرده بودند .همه میدانس��تند کرسی
ریاس��ت ش��ورا بار دیگر به «چمران» رس��یده است .او
یکسال پس از آغاز به کار ش��ورای چهارم شهر تهران
ب��ا  18رأی در مقابل  13رأی مس��جدجامعی درحالی
ریاست شورا را برعهده گرفت که پیشبینی انتخابات
این دوره ب��ا وجود گمانهزنیهای بس��یار ت��ا آخرین
لحظات هم برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران ممکن
نبود .هرچند اصولگرایان پیش��تر گفته بودند چمران
با  18رأی پیروز میدان این انتخاب��ات خواهد بود اما از
سوی دیگر گفته میش��د تعدادی از اصولگرایان هم به
ریاست مسجدجامعی تمایل دارند و ممکن است به او
رأی بدهند .نتیجه ام��ا جز این بود و نهتنها اصولگرایان
که ورزش��کاران ش��ورا بهوی��ژه «عباس جدی��دی» و
«رضازاده» که تصمیمش��ان در تعیین سرنوش��ت آرا
موثر و تعیینکننده بود و «علیرضا دبیر» که چند سالی
هست یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان شوراست،
رأیشان را به نام «مهدی چمران» نوشتند .به این ترتیب
«مسجدجامعی» ،رئیس اصالحطلب و فرهنگی شورای
چهارم که یکسال تمام تالش��ش را به کار گرفت و بر
حق��وق اجتماعی و فرهنگی ش��هروندان پایفش��اری
ِ
ریاست ش��ورا را به «چمرانی» سپرد که پیشترها
کرد،
یک دهه در شوراهای دوم و س��وم رئیس شورای شهر
تهران بود و همه ش��ورا را س��الهای مدیریت شورایی
آرام و کمخبر به یاد دارند و ضرباهنگ حرکتش با ریتم
حرکت و فعالیتهای شهردار وقت  -چه احمدینژاد و
چه قالیباف  -هماهنگ بود .ش��اید به همین دلیل هم
بودکهدیروزنخستینسوالیکهخبرنگارانپسازاتمام
جلسه از چمران پرسیدند این بود که «آیا با آمدن شما
شورای ش��هر بار دیگر شورای ش��هرداری میشود؟»،
پرسش��ی که به مذاق رئیس اصولگرای ش��ورا خوش
نیامد و او در مقام دفاع از عملکرد شوراهای دوم و سوم
گفت« :ش��ورا در هیچ دورهای تحت تس��لط شهرداری
نبوده اس��ت .اینکه بگویید ش��هرداری به شورا تسلط
دارد حرف درستی نیست .مقام معظم رهبری شورا را
ریشه شهرداری دانستند و تأکید کردهاند که شهرداری
و ش��ورا باید با هم تعامل داشته باش��ند ».او در پاسخ به
این پرس��ش که «چه تغییرات��ی در نحوه اداره ش��ورا و
فعالیتهای هیأترئیس��ه ایجاد میش��ود؟» به گفتن
این جمله اکتفا کرد که« :ما روند قانونی را در گذش��ته
داشتیم و قاعدتا نباید تغییراتی بدهیم زیرا قانون همه
چیز را مثل مجلس مشخص کرده اس��ت .من شورا را
براس��اس قانون اداره میکنم ».رئیس جدید ش��ورای
چهارم درباره تعامل با دولت و رفت و آمد وزرا به ش��ورا
هم گفت« :این موضوع باید بررسی شود .ما در گذشته
مدیران ش��هری را به ش��ورا دع��وت میکردیم یعنی
مدیرکلهایی که در حوزه مس��ائل شهری فعال بودند

ش�هروند| رئی��س س��ازمان حفاظ��ت
محیطزیست گفت :کشور ما از نظر شاخصهای
محیطزیستوضعمناسبینداردودرحالسقوط
این شاخصها هس��تیم بهطوریکه آبهای ما
اعم از س��فرههای زیرزمینی و سطحی به سمت
آلودگی حرکت میکند .به گزارش روابطعمومی
حفاظت محیطزیس��ت اردبیل ،معصومه ابتکار
اظهارکرد:بخشینگریبزرگترینآسیبرابهاین
حوزهواردکردهبهطوریکهدرحکمرانی شایسته
نگاه یکپارچه بیش از گذشته باید مورد توجه قرار
گیرد ک��ه در دولت یازدهم ب��ا تغییر نگرش یک
حرکت اعتدالی مثبت و س��ازنده هم��راه به نگاه
جامع توس��عه پایدار را شاهد هس��تیم .او افزود:
کشورمان از نظر شاخصهای محیطزیست وضع
مناسبی ندارد و درحال س��قوط این شاخصها
هستیم بهطوریکه آبهای ما اعم از سفرههای
زیرزمینی و سطحی به س��مت آلودگی حرکت
میکند و آب دریاهای ما نیز از کیفیت مناس��ب
برخوردارنیستند.

عکس :شهروند

معاون وزير راهوشهرسازي اعالم كرد :شورايعالي
شهرسازي و معماري دستور مشخصی براي توقف
همهفعاليتهايساختمانيدرفضايسبزپاركنور
(مادر) را صادر كرده اس��ت و اصرار بر ادامه فعاليت
از مصاديق تخلف و مس��تلزم پيگي��ري حقوقي از
جانب دبيرخانه شورايعالي اس��ت .به گزارش مركز
روابطعمومي و اطالعرساني وزارت راهوشهرسازي،
پيروزحناچيدرنامهايخطاببهمعاونشهرسازي
ومعماريشهرداريتهراندربازگشتبهنامهشماره
 80/492978م��ورخ  1393/5/11درخص��وص
توجيه لغو تثبي��ت كاربري فضاي س��بز پارك نور
(مادر) اظهار داش��ت :هرگونه تغيير در كاربريهاي
تثبيتشدهخدماتيطرحجامعشهرتهرانازجمله
زمين مذكور مستلزم انجام بررسيهاي الزم و تأييد
در شورايعالي شهرسازي و معماري است و تصميم
آن شهرداري محترم و حتي تأييد آن در كميسيون
ماده ( 5در صورت وج��ود) براي لغو تثبيت كاربري
مذكور و س��اير م��وارد مش��ابه داراي كفايت نبوده
و ش��ورايعالي شهرس��ازي و معماري نيز در همين
رابطه دستور مشخص براي توقف كليه فعاليتهاي
ساختماني در زمين مذكور را صادر کرده و اصرار بر
ادامه فعاليت را از مصاديق تخلف و مستلزم پيگيري
حقوقيازجانبدبيرخانهشورايعاليدانستهاست.
ذكر اين نكته ضروري است كه معاون شهرسازي
ش��هرداری تهران با ارایه يك نس��خه از نامهاي كه
خطاب به شورايعالي شهرسازي نوشته شده ،اعالم
كرد :ساختوساز در بوس��تان مادر در منطقه پنج
ش��هرداری تهران متوقف نخواهد شد اين در حالي
است كه مطلب فوق پاس��خ نامه مذكور بوده كه در
تاريخ 1393/5/29خطاب به وي ارسال شده است.

خبر

«مهدي چمران» با  18رأي رئيس شوراي شهر تهران شد

س
الم

دودگرفتگیدرمترویمیدانآزادی

حاكميت يكدست اصولگرايان در شورا و شهرداري تهران

هیأترئیسهشورادراختیاراصولگرایان
حضور آنها به دلیل اشرافی که به مسائل تخصصی دارند
اصولگرایان ش��ورا دی��روز تنها رئیس ش��ورا را عوض
شاید موثرتر باشد ».چمران که همین چند روز پیش در
نکردند آنها ترکیب هیأترئیس��ه را هر جا که در اختیار
یکی از مصاحبههایش در نقد عملکرد اصالحطلبان در
اصالحطلب��ان بود ،تغییر دادند .اگرچه یکس��ال پیش
شورای ش��هر تهران گفته بود که در این دوره مدیریت
زمانی که ریاس��ت ش��ورا به مس��جدجامعی رس��ید،
یکسالهتعدادکمیتههایشوراافزایشیافته،دربخش
اصالحطلبانپیشنهادکردندبرایهمگراییبیشتراحمد
دیگری از سخنانش درباره اینکه چه تصمیمی درباره
حکیمیپور از رقابت برای نایبرئیس��ی به نفع مرتضی
این کمیتهها و نیز نیروهایی که در یکس��ال گذشته
طالیی انصراف میدهد امس��ال اما از ای��ن خبرها نبود.
همکاریهایی را با ش��ورا آغاز کردهاند ،خواهد گرفت،
طالیی و حکیمیپور بار دیگر با هم رودررو ش��دند اما با
گفت« :احتمال تغییر در کمیتههای ش��ورا وجود دارد.
وجود اینکه ریاست شورا به چمران رسیده بود ،طالیی
اصوال درباره کمیته باید بررس��یهایی انجام شود مثال
از کاندیدات��وری نایبرئیس��ی به
من عالقهمند بودم کمیتهای برای
نف��ع حکیمیپور کن��اره نگرفت.
بافت فرسوده داشته باشیم شاید
اصولگرایانشورادیروزتنها
رقاب��ت این دو برای نایبرئیس��ی
بعضی کمیتهها الزم نباش��د که
رئیسشوراراعوضنکردند
به دو بار رأیگیری رس��ید .یک بار
فعالیتکنندوکمیتههاییهمنیاز
آنهاترکیبهیأترئیسهراهر
 15 -15و یکبار  .14-17واقعیت
باشدکهاضافهشود».
جاکهدراختیاراصالحطلبان
این اس��ت که اصولگرای��ان دیروز
چم��ران دی��روز حرفه��ای
بود،تغییردادند.حاال طالیی
آمده بودند ت��ا ببرند نه فقط رقابت
دیگ��ری ه��م زد ازجمل��ه درباره
وحکیمیپورباردیگرباهم
چمران و مسجدجامعی را که کل
نی��روی انس��انی فعال در ش��ورا،
رودرروشدنداماباوجوداینکه
انتخاب��ات هیأترئیس��ه را .رأیی
مشخصا نیروهایی که پس از آغاز
ریاستشورابهچمرانرسیده
که آنها برای انتخاب سایر اعضای
به کار شورای چهارم به پرسنل و
بود،طالییازکاندیداتوری
هیأترئیس��ه به صندوق ریختند
کادر ش��ورا اضافه شدهاند و گفت:
نایبرئیسیبهنفعحکیمیپور
بهرغ��م ش��یوه و نح��وه رأیدهی
«در یکس��ال گذشته  200نفر به
کنارهنگرفت
آنها در مصوبات ع��ادی و مباحث
شورا اضافه شدهاند و باید ببینیم
تخصصی شورا ،این بار به تاسی از
به این تعداد نیرو نیاز بوده است یا
همان رأیی که به چم��ران دادند،
نه ».حرفهایی که نشان میدهد
رأیی تش��کیالتی و اصولگرایانه بود .آنها در میان دوگانه
رئیس اصولگرای ش��ورا برنامهها و ایدهها و ش��اید باید
حکیمیپور – طالیی برای نایبرئیسی شورا با  17رأی
گفت رویکرد متفاوت��ی را با آنچه مس��جدجامعی در
مرتضی طالیی را انتخ��اب کردند .در میان منش��یها
یکسالگذشتهدنبالکرده،درپیشخواهدگرفت.
هم با رأی اکثریت اصولگرایان ش��ورا ک��ه اغلب از وقت
«چمران» که در دورههای ریاس��تش بر ش��وراهای
نگرفتن برای ح��رف زدن و تذکر دادن از هادی س��اعی
دوم و س��وم اغلب کمتر اجازه صحبت و تذکر به اعضا
گالیه داشتند ،ساعی از هیأترئیسه خارج و «ابوالفضل
میداد ،دیروز در پاسخ به «ش��هروند» ،درباره اینکه آیا
قناعتی» با  18رأی جایگزین او ش��د .راس��تگو هم پس
مثل گذشته اعضا در جلساتی که شما رئیس هستید
از رقابتی با تندگویان با کس��ب  16رأی در هیأترئیسه
باید کمتر صحبت کنن��د ،گف��ت« :در دورههای قبل
ماند تا ترکیب هیأترئیس��ه ش��ورای چهارم در دومین
ش��ورا 15نفره بود حاال 31نفره است و همه نمیتوانند
س��ال فعالیتش کامال اصولگرایانه باش��د .اصولگرایان
تذکر بدهند .باالخره باید طوری عمل کنیم که شورا به
دیروز آنچنان هماهنگ در جلسه شورا عمل کردند که
کارهای مهمتر برسد و مصوباتش را به نتیجه برساند نه
حتی سخنگوی شورا را که پستی خارج از هیأترئیسه
فهای آنها
اینکه افراد فقط تذک��ر بدهند و تذکر و حر 
محس��وب میش��ود هم به اصالحطلبان واگذار نکردند
ش��ورا را از کار اصل��یاش بازدارد ».هرچ��ه بود چمران
و در رقابت میان دوس��تی و تقیپور آنها رایشان را به نام
دیروز با اختالف  5رأی درحالی رئیس ش��ورا ش��د که
تقیپور نوشتند و او با کسب 16رأی همچنان سخنگوی
مسجدجامعینخستینکسیبودکهبهاوتبریکگفت
شوراماند.
و برایش آرزوی موفقیت کرد .مس��جدجامعی ،رئیس
همهحاشیههاییکجلسه
اصالحطلب شورا دیروز در تمام ساعات برگزاری جلسه
برای کسانی که سالهاست در ش��ورای شهر تهران
حتی زمانی که آرای  18ب��ه  13را میخواندند و رأیها
برو و بیای��ی دارند ،دیروز یک «سهش��نبه» متفاوت بود.
یکی پس از دیگری به نام چمران قرائت میشد ،لبخند
شورا پس از س��الها درواقع باید گفت پس از یک دهه
به لب داشت ،دس��ت آخر هم از همه پرسنل خدماتی
یک رقابت سیاس��ی تمامعیار داخلی را تجربه میکرد.
شورا ،کارکنان آش��پزخانه و بخشهای اداری گرفته تا
جلسه دیروز شورای شهر تهران خالف همه سهشنبهها
اعضا و خبرنگاران برای این یکس��الی که رئیس شورا
یک ساعت زودتر شروع شد .اعضای شورا آمده بودند تا
بود تشکر کرد ،رئیسی که یکس��ال پیش با استقبال
جلسه را زودتر شروع کنند و حرفهایشان را بزنند و بعد
و تش��ویق خبرنگاران ریاست ش��ورا را تحویل گرفته
تصمیمبگیرندجلسهعلنیباشدیانباشد.اززمانشروع
بود ،دیروز درحالی ریاس��تش را واگذار کرد که بیشتر
جلسه اما 20دقیقهای نگذشته بود که ماموران حراست
خبرنگاران در سکوت و شاید مبهوت از فاصله سنگین5
شورا درهای صحن علنی را باز کردند و گفتند« :جلسه
رأیبین چمران و مسجدجامعی خبرهای روز انتخابات
عادی است!» خبرنگاران که دیروز استثنائا به مناسبت
هیأترئیسهدر 11مرداد 93رامخابرهمیکردند.

انتخابات هیأترئیس��ه پذیرایی ویژهای از آنها شده بود
کمتر از چند دقیقه روی صندلیهایشان جاگیر شدند.
شورا جلسه رس��میاش را آغاز کرد؛ جلسهای که تنها
انتخابات هیأترئیس��ه موضوع اصل��یاش نبود .خبر
درگذش��ت مادر «ابوالفضل قناعتی» و «تصادف ش��ب
گذش��ته علی صابری» هم دهانبهدهان میگذش��ت.
کم نبودند کسانی که میگفتند با نیامدن این دو حتما
انتخابات برگزار نمیشود اما رئیس شورا گفت انتخابات
را برگزار میکنیم و این دوستان هم میآیند .همینطور
هم ش��د« .احمد دنیامالی» ،به بهش��تزهرا رفته بود تا
ابوالفض��ل قناعتی را بی��اورد و «رحم��تاهلل حافظی»،
هم به بیمارس��تان دی رفت��ه بود تا ش��رایط ترخیص
موقت صابری را برای شرکت در انتخابات هیأترئیسه
فراهم کن��د .عقربهها حوال��ی ظهر را نش��ان میدادند
که «قناعتی» را با لباس س��یاه آوردند و «صاب��ری» را با
لباس بیمارستان .آمدن آنها البته نقطه پایانی بر تنشی
گذاشت که چند دقیقه پیشتر از ناحیه بگو و مگوی بین
«دوستی» و «کاشانی» آغاز ش��ده بود و اگر اعضای شورا
تالش نکرده بودند ممکن بود به دعوای تمامعیار تبدیل
شود« .حبیب کاشانی» دیروز بیش��ترین تردد و رفت و
آمد در شورا را داشت و بیشترین تذکرها را هم از رئیس
شورا گرفت ،دس��ت آخر هم بگو و مگوی او با «دوستی»
کار را به جایی رس��اند که مس��جدجامعی از پیرهادی
خواست کاشانی را که درحال حرکت به سمت دوستی
ب��ود ،آرام کند و جلوی��ش را بگیرد .ب��ا ورود «قناعتی»،
مسجدجامعی رأیگیری را آغاز کرد و تنشها با صلوات
و قرائت فاتحهایبرای مادراوختمشد.
* جلسه دیروز شورا حاش��یههای دیگری هم داشت
ازجملهاینکهتعدادیازاعضاپسازنوشتنرأیهایشان
برگههایشان را باال میگرفتند و به همه نشان میدادند
ازجمله «رض��ازاده» و «جدیدی» که رأیهایش��ان را به
یدادند .تع��دادی از اصالحطلبان
اصولگرایان نش��ان م 
ازجمله انصاری هم رأیی که نوش��تند را باال گرفتند تا
همه ببینند« .محمد س��االری» هم رأی��ش را که به نام
«مس��جدجامعی» بود به تع��دادی از اعض��ا که کنارش
نشسته بودند نشان میداد .در میان اعضای شورا «احمد
دنیامالی» ،ک��ه در جریان انتخاب ش��هردار به قالیباف
رأی داده بود ،هم از کس��انی بود که وقتی رأیش را به نام
«مسجدجامعی» نوشت آن را سمت خبرنگاران گرفت و
بهآنهاگفتببینندکهبهچهکسیرأیدادهاست.
* از دیگر نکات جلس��ه دیروز ش��ورا اص��رار و تأکید
مس��جدجامعی به خبرنگاران ب��رای احت��رام به حق
نمایندگی اعضا بود ،او از رس��انهها خواس��ت تا در مورد
آرای اعضا و اینکه چه کس��ی به چ��ه کاندیدایی رأی
داده تشکیک نکنند و حق نمایندگی اعضا را به رسمیت
بشناس��ند با همه اینها اما بعد از جلسه مهمترین سوال
خبرنگاران این بود که  3نفری که به مسجدجامعي رأی
ندادهاند،چهکسانیبودند؟
* چمران و مس��جدجامعی پس از رأیگیری و پایان
جلسه با هم عکس یادگاری گرفتند و پس از آن چمران
پس از یکسال باردیگر در میان خبرنگاران محاط شد تا
به سواالتشان پاسخ بدهد و مسجدجامعی برای صرف
ناهارونمازبهطبقهزیرزمینشورارفت.

ت
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ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات سرطانشناسی خاورمیانه در رشت آغاز شد
شهروند|عملیاتاجراییاحداثبزرگترینمرکز
تحقیقات سرطانشناسی خاورمیانه روز گذشته با
حضورمحمدباقرنوبختمعاونبرنامهریزیونظارت
راهبردیرئیسجمهوریوپروفسورمجیدسمیعی
چهره سرشناس پزشکی ایران و جهان در مجتمع
دانشگاهی سایت الکان در رشت آغاز شد .بنیاد علم
وپژوهشدانشگاهعلومپزشکیاستانگیالنومرکز
تحقیقات سرطانشناسی این دانشگاه به پشتوانه
پروفسور سمیعی نسبت به احداث بزرگترین مرکز
تحقیقات سرطانشناس��ی خاورمیانه اقدام کرده
اس��ت .مجید س��میعی درباره این پروژه گفت« :با
احداث بزرگترین مرکز تحقیقات سرطانشناسی
خاورمیانه در رش��ت ،گیالن را به کانون تولید علم
و دانش پزش��کی کش��ور تبدیل میکنیم ».او روز
گذشته در این مراس��م ،تأکید کرد« :با ساخت این

مرکز میخواهیم امکاناتی برای جوانان کشور ایجاد
شود که نخواهند برای کسب دانش و ادامه تحصیل
به خارج کش��ور بروند ».دراین مراس��م محمدباقر
نوبخ��ت ،مع��اون برنامهریزی و نظ��ارت راهبردی
رئیسجمهوری هم صحبتهایی ک��رد« .توجه به
بهداش��ت و س�لامت مردم ،موضوعی مهم است و
دولت یازدهم با اجرای طرح تحول نظام س�لامت
توجه ویژهای به آن دارد ».او احداث بزرگترین مرکز
تحقیقات سرطانشناس��ی خاورمیان��ه در گیالن
را زمینهای برای رش��د و شکوفایی منطقه دانست
و افزود« :این مرکز در انجام تحقیقات پیش��رفته و
درمانبیماریسرطاننقشمهمیخواهدداشت».
مع��اون برنامهری��زی و نظ��ارت راهب��ردی
رئیسجمهوری همچنین یادآور ش��د« :س��اخت
پروژهای در س��ایت دانش��گاه علوم پزشکی گیالن

با عن��وان بیمارس��تان  200تختخوابی پروفس��ور
سمیعی طی سالهای گذشته آغاز شده است .این
بیمارستان درحال ساخت است و مرکز تحقیقات
سرطانشناس��ی خاورمیانه بخش��ی از این پروژه
به ش��مار میرود ».س��خنگوی دولت با اش��اره به
تأمین اعتبار اولیه برای س��اخت ای��ن مرکز ،اظهار
امیدواری کرد ،پروژه ناتمام بیمارس��تان پروفسور
س��میعی هرچه زودتر به اتمام برس��د و بزرگترین
مرکز تحقیقات سرطانشناس��ی خاورمیانه نیز در
زمانبندی مشخص ش��ده ،تکمیل ش��ود .در این
مراسم ،انوش برزیگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن نیز با بیان
اینکه این مرکز در زمینی به مساحت 20هزار متر
مربع احداث میش��ود ،گف��ت650« :میلیارد ریال
اعتبار اولی��ه برای احداث این مرک��ز در نظر گرفته

شده و قرار است طی چهارس��ال به پایان برسد ».به
گفته او بزرگترین مرکز تحقیقات سرطانشناسی
خاورمیانهمحلیبرایحضورنخبگانوفرهیختگان
علم پزش��کی و پیراپزش��کی برای انجام تحقیقات
سرطانشناسیاست.رئیسدانشگاهعلومپزشکیو
خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن تأکید کرد:
«این مرکز به آزمایشگاههای مجهز سرطانشناسی
و سلولهای ملکولی مجهز میشود ».در این مراسم،
در کنار مع��اون برنامهری��زی و نظ��ارت راهبردی
رئیسجمه��وری و پروفس��ور مجید س��میعی از
مشهورترین جراحان مغز و اعصاب جهان ،علیاکبر
سیاری معاون بهداش��ت وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،اس��تاندار گیالن ،اعضای شورای
اس�لامی ش��هر رش��ت و دیگر مس��ئوالن استان
حضورداشتند.

آتشسوزی
جنگلها و مراتع «گناوه» مهار شد

ایسنا| مدیر منابع طبیعی شهرستان گچساران
گفت :پس از تالش 2روزه ،آتشس��وزی جنگلها و
مراتعمنطقه«گناوه»اینشهرستانمهارشد.
فرهام جلیلی افزود :هنوز مساحت عرصههایی که
طعمه حریق شدند به صورت دقیق مشخص نیست
اما حدود 8هکتار از جنگلها و مراتع این منطقه در
آتش سوختند .او درخصوص علت این آتشسوزی
اظهار کرد :این آتشسوزی به علت صاعقه و برخورد
آن با یک درخت و آتش گرفتن و س��پس افتادن بر
زمینوسرایتبهمراتعوجنگلهااتفاقافتادهاست.
مدی��ر منابعطبیع��ی شهرس��تان گچس��اران
خاطرنشان کرد :این آتشسوزی که از صبح دوشنبه
دهم شهریورماه شروع شده بود پس از 2بار شعلهور
شدن با همکاری نیروهای هالل احمر ،ستاد بحران
محیطزیست و منابع طبیعی شهرستان و نیروهای
مردمیمهارشد.

ادامه از یک
دست شما درد نکنه؛ چرا زحمت
()4
کشیدین
از این الگوی مصرف ب��رای حفاظت از منافع
مش��تری بانک به این طریق اس��تفاده میشود
که اگر مث ً
ال یک گیاهخوار گوشت بخرد ،قبل از
آنکه بانک وجه خرید را از حساب مشتری کسر
و به حساب فروش��گاه واریز کند سامانه خودکار
تلفنی با مش��تری تماس میگیرد و از به سرقت
نرفتن کارت اطمینان حاصل میکند .
چرا بانکهای دنیا با چنین دقتی از مشتریان
خود پاس��داری میکنند و در هیچ جا و در هیچ
زمانی آنها را تنها نمیگذارند؟ پاسخ بسیار ساده
اس��ت .زیرا بانک امانتدار مش��تری است .بانک
موظف اس��ت این امانت را در هر کجا و هر زمان
که مشتری اراده کند بیوقفه و بدون اشتباه در
اختیار او بگذارد .بان��ک اگر به هر نحوی از انحاء
نتواند این چنین کند ،به وظیفه امانتداری خود
عمل نکرده اس��ت .اگر تراکنش ناموفق صورت
میگیرد ،مقصر سامانه شاپرک است یا مشتری؟
اگر مقصر س��امانه روانپریش ش��اپرک اس��ت
چرا مشتری باید  72س��اعت صبر کند و بعد از
 72س��اعت ،س��ه روز صبر کند و بعد از سه روز
یا خود با فروش��نده کاال قضی��ه را فیصله دهد و
یا به بانک مربوطه مراجع��ه کند که حلوفصل
آن بیس��ت روز به درازا بکش��د .بانک مرکزی به
خیال خود ،قص��ور در امانت��داری را میخواهد
با پانص��د یا هزارتومان پ��ول بهعنوان حقالقدم
جبران کن��د درحالیکه اینها از نظ��ر ماهوی و
مفهومی دو مقوله جدا از هم هستند و نمیتوانند
جایگزین هم شوند .دختر خانمی که دوستانش
را به مناسبت فارغالتحصیلی از دانشگاه به ناهار
دعوت کرده اس��ت و ب��ه خاط��ر درب و داغانی
سیس��تم ش��اپرک ،اول پیام تراکن��ش ناموفق
دریاف��ت میکند و بعد گارس��ن یواش��کی در
گوشش نجوا میکند که حسابش به اندازه کافی
موجودی ندارد ،چ��ه حالی پیدا میکند .یکبار
بنده به اتفاق تمامی اعضای خانواده ش��اهد این
فاجع��ه بودهایم .دخت��رک بیچ��اره اول مات و
مبهوت و بیحرکت ماند ،بعد رنگ از رخسارش
پرید و به لرزه و به حال س��کته افتاد ،س��پس با
دهان خش��ک ش��ده و لبهایی که مثل چوب
خش��ک به هم میخورد ،با لکنت و بریده بریده
مشغول به توجیه و توضیح برای دوستانش شد
که به خدا به اندازه کافی پول در حسابش داشته
است .دوستانش به س��رعت کیفهای پولشان
را روی می��ز گذاش��تند و به کمک ه��م هزینه
ناه��ار را پرداخت کردند ،اما م��درک تحصیلی
دخترک بینوا چنان به مهر ناامانتداری شاپرک
ممهور شد ،و از جشن فارغالتحصیلی دخترک
بخت برگش��ته چنان خاطره کریهی در ذهن او
نقش بس��ت که قطعاً پانصد تومان صدقهای که
مدیرکل محترم و معزز بانک مرکزی نوید آن را
دادهاند ،هیچکدام از آنها را نمیتواند پاک کند.
دراینباره گفتنیهای بیش��تری هس��ت که در
یادداشت بعدی دیگر ادامه خواهیم داد.

