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درحاشیه

آخرین وضعیت محیطبان همدانی

جمشید محبتخانی ،فرمانده یگان محیطزیست کشور با اشاره
بـــه پیگیریهای پرونده ســـعید مومیوند محیطبان محکوم به
اعدام استان همدان و نقض این حکم ،از تبدیل قرار بازداشت
ایـــن محیطبان به قرار وثیقه خبر داد و گفت« :اجازه نمیدهم

حقوق محیطبانان تضییع شود ،اتفاق مربوط به این محیطبان
در ســـال  ۹۵افتاد اما من در ســـال  ۹۶بعد از قرار گرفتن در
جایگاه فرماندهی یگان محیطزیســـت این موضوع را بررسی

کردم .بعد از بررســـیهای متعدد و بازدیـــد از صحنه حادثه،

متوجه شـــدم صورتجلســـه مربوط به این حادثه بهدرستی و با
دقت تنظیم نشـــده است و بر اثر همین اشتباه ،محیطبان هم

محکوم به اعدام شـــده بود .در سال  ۹۵محیطبانان ادارهکل
حفاظت محیطزیست استان همدان در منطقه محافظتشده

«نشـــر» ،شاهد حضور افرادی مســـلح در این منطقه چهارگانه
محافظتشده میشوند .خودروی آنها که پیکان بوده را توقیف
میکنند و یکی از دو سرنشین متواری میشود و محیطبان پس
از اخطار فراوان اقدام به شـــلیک هوایی میکند اما با توجه به

ناهموار بودن زمین و شـــرایط منطقه این تیر ناخواسته به فرد
خاطی اصابت میکند .فرد مجروح متاسفانه پس از گذراندن

 ۱۷روز در کما ،جان خود را از دست میدهد و پس از دو سال

رای قصاصنفس برای محیطبان صادر و محیطبان در سال ۹۷

به اعدام محکوم شود».

اعضای شورای شهر تهران  ۲سال قبل درباره نجفی چهمیگفتند

نجفی شهردار همه اصالحطلبان
سالگرد انتخابات شورای شهر

نجفی ،اولین اقدام و انتخاب شورای اصالحطلب

برخورد با خودروهای منتظر پایان طرح

سردار محمدرضا میهماندار ،رئیسپلیس راهور تهران بزرگ از
برخـــورد با خودروهایی کـــه از دقایقی قبل از پایان زمان طرح
ترافیک و زوج و فرد در ورودی محدودهها توقف کرده و ســـبب
اخالل در ترافیک میشـــوند ،خبر داد و گفت« :مشاهده شده

خودروهایـــی در دقایق منتهی به پایان ســـاعت اجرای طرح
ترافیـــک و زوج و فـــرد در ورودیهای این محـــدوده و قبل از

دوربینها توقف میکنند که این موضوع سبب اخالل در ترافیک

میشود .با خودروهایی که به صورت ردیفی و دوبل در بزرگراهها

تقریبا دو سال از شکلگیری شورای شهر پنجم میگذرد ،شورایی که بعد از تشکیل ،کلید شهرداری را به

اولیـن اقـدام و آزمـون لیسـت امیـد اصالحطلبـان شـورای شـهر پنجـم تهـران انتخـاب شـهردار جدیـد تهـران و جایگزیـن محمدباقـر

توقف کرده و باعث ایجاد ترافیک و انسداد راه میشوند برخورد

درصدی از اهمیتی را که برای ریاســـت جمهوری قائلند برای شورای شهر هم قائل باشند ،برای انتخاب

کـه از درون و بیـرون جریـان اصالحطلـب تـا اصولگـرا و سـایر احـزاب و جریانهـا مخالفـان و موافقانـی داشـت کـه البتـه کفـه دومـی

یا طرح ترافیک در مبادی ورودی محدوده طرح باعث میشود

محمدعلی نجفی چهره پرحاشیه این روزها سپرد .خیلی گفتیم و نوشتیم و تالش کردیم برای اینکه خیلیها
نمایندگان شهری هم همانقدر حساس باشند و تالش کنند که برای رئیسجمهورنشدن روحانی میکنند،
اما نشد و عاقبت شهر هم شد چیزی شبیه عاقبت کشور ،به همان اندازه ناامیدکننده و غیرقابلتحمل.

بعد از اقبال عمومی نسبت به لیست امید به سرلیستی محسن هاشمیرفسنجانی ،خیلیها امید داشتند

که شاید در پس شعارهای لیستی که به قول یکی از اعضا با پرداختهای میلیاردی نامزدها بسته شده

بود ،گشـــایشهای خاصی اتفاق بیفتد و با رفتن چمران و قناعتی و حافظی و دنیامالی و دانشـــور و...
هاشـــمی و علیخانی و صدراعظمنوری و ...کاری کنند و بیش از 12سال اقدام قالیباف ،شهردار جدید
اصالحطلبان ،خیابان بسازد و مترو ایجاد کند و خالصه شهر را از لحاظ زیستی و شهری جای مناسبتری

برای زندگی شهروندان کند.

قالیبـاف بـود کـه بـه اتفـاق آرا ،محمدعلـی نجفی ،پس از سرپرسـتی یکروزه سـلیمی بهعنوان شـهردار تهران انتخاب شـد .انتخابی
بـه مراتـب سـنگینتر از اولـی بـود .البتـه سـنگینی انتقـادات آن وقتهـا بیشـتر در حـد خردهانتقـادات مدیریتـی و بیمـاری نجفی و

سیاسـتهایش در سـایر سـمتها و مسـئولیتها و البته تسویهحسـابهای جریانی و شـخصی بود ،کسـی آن وقتها نمیدانسـت

شـاید دوسـالی بگـذرد و کفـه انتقـادات بـه نجفـی و انتخـاب غلطـش بهعنـوان شـهردار تهـران بـا پرونـده قتل همسـر دومـش اینقدر

سـنگین و سـنگینتر شود.

در ابتدای مسیر انتخاب شهردار ،ابتدا لیستی  24نفره معرفی شدند که بعد از انصراف و غربال لیست ،درنهایت محمدعلی نجفی،
الهه کوالیی ،محسـن مهرعلیزاده و حسـین مرعشـی بهعنوان گزینههای نهایی شـورای پنجم جهت تصدی سـمت شـهرداری تهران

انتخـاب شـدند .ایـن گزینههـا پـس از معرفـی شـدن برنامههـای خود را برای شـهرداری تهران ارائه کردند که درنهایت ،لیسـت امید با
رای قاطع  21نفره ،یعنی برای رای مثبت تمام اعضای شـورای شـهر ،محمدعلی نجفی را بهعنوان شـهردار تهران انتخاب کردند.

خواهد شد ،زیرا حضور خودروها پیش از پایان طرح زوج و فرد
حاشیه راهها بهخصوص بزرگراهها نظم در تردد را از دست داده

و این مســـاله موجب ایجاد مزاحمت بـــرای خودروهای دارای
مجوز ورود به طرح بهخصوص خودروهای امدادی میشود».

آغاز پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق

محمدحســـن زدا ،سرپرست ســـازمان تامین اجتماعی از آغاز
ی فروردین سال جاری
پرداخت مابهالتفاوت افزایش مســـتمر 
بـــه همراه مســـتمری خرداد ماه خبر داد و گفت« :مســـتمری

خـــرداد ماه و معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حســـاب

استعفایی که اولین ضربه را به مدیریت شهری اصالحطلبان زد

قتل ،سرتیتر رزومه یکی از مورداقبالترین گزینههای مدیریتی اصالحطلبان

ماجـرای بـرف سـنگین تهـران و عدمرسـیدگی مناسـب مدیریـت شـهری بـه وضعیـت شـهر ،بیمـاری و عدمتوانایـی

حاال اما در آستانه ورود به سومین سال مدیریت شهری شورای پنجم و اصالحطلبان قرار داریم .مدیریتی که نوشتن

پیرامـون ایـن موضـوع ،همـه موضوعاتـی بـود کـه شـرایط را بـرای شـهرداری نجفـی دشـوار کرده بـود و روزبـهروز نیز به

میکنیم .اما آنچه نوشتنش هم برای ثبت در تاریخ و هم گوشزد کردن این نکته که انتخاب نمایندگان شهری به همان

مدیریتی ،زلزله تهران و عدمحضور شـهردار در تهران و نابسـامانی در مدیریت شـهر و ازدواج مجدد و حاشیهسـازیها

حجم انتقادات به او هم از سـوی دوسـتان و همفکرانش و هم از سـوی منتقدان افزوده میشـد .درنهایت محمدعلی

نجفـی یکبـار  19فروردیـن  97از شـهرداری تهـران اسـتعفا داد کـه البته این اسـتعفا با موافقت اعضای شـورای شـهر

همـراه نبـود .باالخـره رای قاطـع  21نفـره و آن همـه شـعار و وعـدهای کـه مدیریـت شـهری بـرای آبـادی تهـران داده
بـود ،بـا اسـتعفای نجفـی زیرسـوال میرفـت و آنهـا نمیخواسـتند در ابتـدای راه مدیریـت خـود بـا اسـتعفای شـهردار
محبوبشـان هزینـه گزافـی بپردازنـد .امـا نجفـی بیتوجـه بـه تمـام دغدغههـای دوسـتان و همفکرانـش طـی چنـد

روز دوبـاره اسـتعفا داد و ایـن بـار در  21فروردیـن اعضـای شـورای شـهر مجبـور بـه قبـول اسـتعفای او شـدند کـه دیگر

میلـی بـه حضور در بهشـت نداشـت.

شوراییها درباره نجفی چه میگفتند؟

نجفی با  21رای ،افشـانی با  19رای و حناچی با  11رای سـه شـهردار تهران

و منتخبـان شورایشـهر پنجـم در حدود دوسـال مدیریت بـر پایتخت بودهاند.
همانطـور کـه از تعـداد آرا مشـخص اسـت ،محمدعلـی نجفـی کـه بـه جـرم

قتـل همسـر دومـش حـاال در زنـدان بـه سـر میبـرد با کسـب رای موافـق تمام
 21عضـو شورایشـهر اصالحطلـب تهـران ،محبوبتریـن و البتـه قاطعتریـن
گزینـه از نظـر آنهـا بـرای مدیریـت بوده اسـت .این تعـداد آرا و اظهارات مختلف
اعضـای شورایشـهر در ارتبـاط بـا نجفـی خصوصـا در زمان تصدی شـهرداری

بهخوبـی نشـان میدهـد تمـام قیـل و قـال ایـن روزها بـرای تبری جسـتن از او،
مصـرف درون جریانـی دارد تـا شـاید کمـی دامـان جریان اصالحـات از عاقبت
ایـن مدیـر منتخبشـان پـاک بماند.

بـا ایـن توضیحـات ،حاال خوانش موضوع و اظهارنظرهای اعضای شورایشـهر
پنجـم در ارتبـاط بـا محمدعلـی نجفی هم قابل توجه و تامل اسـت.

از خدمات و قصورات آن شاید کار سختی نباشد اما تکرارمکرراتی است که هر روز میبینیم و با آنها دست و پنجه نرم
اندازه اهمیت انتخاب نمایندگان ملی الزم اســـت ،مدیرانی است که اعضای شورای شهر تهران برای پایتخت انتخاب

کردهانـــد .خصوصـــا این روزها که هرکدام از افراد جریان اصالحات ،در حد وســـع و توان درصدد اعالم برائت از قتلی

هستند که تا ابدالدهر وجود جریانی به نام اصالحات در ایران ،لکه ننگ آن از دامان آنها پاک نخواهد شد .فرقی هم
نمیکند ،کرباسچی باشد ،خرازی باشد و عارف و ...محمدعلی نجفی ،گزینه مطلوب و قاطع جریان اصالحات برای

شـــهرداری تهران بود که  6ماه هم ســـکان مدیریتی پایتخت را به دست گرفت و حاال بعد از گذشت حدود دوسال ،در
زندان به سر میبرد و چوبخط پر میکند تا زمان محاکمهاش سر برسد ،پیشگوییها و اعالم برائتها و خطکشیهای
جریانی هم نه تفاوتی برای او دارد ،نه دوستان همفکر و همجریانش.

قابلقبولـی دارد و مـورد حمایـت شورایشـهر اسـت».
اگـر قـرار باشـد اسـامی اعضـا و افـرادی را کـه سـختترین مدافـع حضـور

نجفـی در شـهرداری تهـران هسـتند لیسـت کنیـم ،حتمـا زهـرا نژادبهـرام از

اولویتهاسـت .او در ایامـی کـه نجفـی قصـد اسـتعفا از شـهرداری را داشـت،

بـه هرطریـق اصـرار داشـت نجفـی بماند و گفته بود« :فشـارها نقـش مهمی در

اسـتعفای آقای نجفی دارد .گرچه همانطور که گفتم معتقدم به خاطر شـهر
تهـران و ایـران مدیـران بایـد ایـن مصائب را تحمل کنند و باید با تدبیر و رایزنی و

تعامـل آنهـا را حـل کرد .آنچه تاکنون مدیریت شـهری در طول  ١٢سـال انجام
داده بـود ،سیاسـتی مبتنیبر«شـوآف» بـود؛ سیاسـتی مبنیبـر اینکه شـهردار

تهـران چهـار صبـح از منـزل بیـرون میآیـد و  ١١شـب بـه خانـه برمیگـردد یـا
روشـی کـه بـر اسـاس آن شـهردار بـه محـض اینکـه اتفاقـی بیفتد ،تـرک موتور

میپـرد و خـودش را بـه محـل حادثـه میرسـاند .درحالـی کـه کالنشـهر تهران

خود را از بخش اصالحات گرفته اسـت ولی بدونشـک در حال حاضر نماینده

کوچـک ،شـهردار تهـران شـال و کاله کنـد و به محل حادثه بـرود .اگر اینچنین

شـهروند و پنج میلیون مسـافری که در طول روز در تهران حضور دارند مسـئول

اسـت و در راسـتای رفـع نیاز آنها تلاش میکند».

تهران کارهای اجرایی انجام دهد ،قرار نیست بالفاصله بعد از وقوع حادثهای

بـود پـس چـرا مدیـر و معـاون انتخـاب کـرده اسـت؟ همینها میتوانـد دالیلی
باشـد بـرای انتقادهایـی کـه امـروز به شـهردار تهران مطرح میشـود».

زهـرا صدراعظـم نـوری هـم در ارتبـاط بـا محمدعلـی نجفـی معتقـد اسـت:

محمـود میرلوحـی در ارتبـاط بـا مدیریـت نجفی بر شـهرداری تهران خصوصا

«بیماری دلیل کافی برای اسـتعفا نیسـت .رویکرد موفقی در مدیریت شـهری

بهصراحـت میگویـد کـه «نظـر قاطع شورایشـهر» رد اسـتعفای نجفی اسـت.

شـود .بـه نظـر مـن انتخـاب بسـیار مناسـب آقـای نجفـی بهعنـوان شـهردار

در ایـام اسـتعفای نجفـی ضمـن دفاع از عملکرد نجفی در مقام شـهردار تهران
در موضـوع اسـتعفای نجفـی منافـع جنـاح موسـوم بـه اصالحطلـب را هم باید

در نظـر گرفـت .اصالحطلبـان شورایشـهر تهـران را در اختیـار دارنـد و نجفـی
انتخاب آنهاسـت.

افشـین حبیـبزاده هـم در ارتبـاط بـا نجفـی گفتـه بـود« :نجفـی کارنامـه

آغاز شـــده و تا پایان همین ماه به حســـاب بازنشستگان واریز
میشـــود .امسال برای نخستینبار تمام معوقات بازنشستگان
و مستمریبگیران این سازمان تا پایان خرداد تسویه میشود».

طرح انضباط شهری ،اطراف تئاترشهر

نصرالله آبادیان ،شهردار منطقه  11تهران از اجرای طرح انضباط
شهری از هفته آینده پیرامون تئاترشهر و خیابان ولیعصر(عج)
خبر داد و گفت« :با توجه به معضالت به وجود آمده پیرامون تئاتر

شهری که به فضای فرهنگی و هنری این مجموعه آسیبهای
اجتماعـــی وارد کرده اســـت این طرح با هـــدف رفع معضالت

بساطگستری خیابان ولیعصر(عج) و تئاتر شهر انجام خواهد

حفاظت شهرداری تهران ،شرکت حریمبان و شهربان ،معاونت

محمدجواد حقشـناس در ارتباط با انتخاب نجفی بهعنوان شـهردار تهران

تمامی شـهروندان در تهران اسـت و نسـبت به مسـائل شـهری هشـت میلیون

پرداخـــت مستمریهاســـت و این پرداختیهـــا از  ۲۰خرداد

شـــد؛ تمام نهادهای مســـئول ازجمله نیروی انتظامی ،یگان

«مدیر» میخواهد .درسـت مثل مدل مدیریتی «نجفی ».قرار نیسـت شـهردار

گفته بود« :اعضای شـورای اسلامی شـهر تهران در انتخابات اخیر شـورا رای

مســـتمریبگیران واریز میشـــود .ترتیب واریز براساس ترتیب

تهـران ایجـاد شـد کـه میتوانـد الگویـی بـرای کالنشـهرهای کشـور محسـوب
تهـران میتوانـد نویـد ایـن باشـد کـه در آینـده مـا به مسـائل و مشـکالت تهران

فائـق بیاییم».

بهـاره آرویـن هـم از حامیـان نجفـی بود و در حمایت از شـهردار ماندن نجفی

گفته بود« :عملکرد قوی شما در شهرداری در هفتماه گذشته یکی از دالیلی

خدمات شهری و شهرداری منطقه  11همکاری میکنند .حفظ

اسـت کـه نمیتـوان بـا اسـتعفای شـما موافقـت کـرد و نمیتـوان ایـن اسـتعفا

چهره فرهنگی و هنری پیرامون تئاترشهر و خیابان ولیعصر(عج)

شـهرداری انجام دادهاید».

مناظر شـــهری -حائزاهمیت اســـت برهمین اساس با توجه به

را توجیـه کـرد .شـما بهعنـوان نیـروی متعهـد و بیادعـا اقدامات بسـیاری را در

-بهعنوان طوالنیترین خیابـــان خاورمیانه و یکی از زیباترین

درخواست شهروندان ،کسبه و هنرمندان مبنیبر اجرای طرح

شـهربانو امانـی بـه نقشآفرینـی حزبـی نجفـی اشـاره کـرده و گفتـه بـود« :با

انضباط شـــهری در محور چهـــارراه ولیعصر(عج) ،جمهوری،

سـوی اعضـای شورایشـهر تاییـد شـده بـود ،اعلام میکنـم کـه شورایشـهر

انجام شـــده که تا امروز زمان برده؛ موفق شدیم مصوبه شورای

توجـه بـه ایـن موضـوع و اینکـه حکم شـهرداری بـرای آقای نجفی بـا  21رای از
تهـران تمامقـد در حمایـت از آقـای نجفـی میایسـتد .آقـای نجفـی هـم کـه از

دوسـتان و پیش از آن از اعضای موثر حزب کارگزاران سـازندگی ایران بودهاند

همـواره منافـع ملی ،انسـجام و وحدت ملـی را در اولویت قرار دادهاند .بنابراین
حـزب کارگـزاران سـازندگی ایـران هـم حامـی آقای نجفـی خواهد بـود .جریان

رقیـب جنـاح اصالحـات و مخالفـان لیسـت امیـد از انتخـاب مدیـری باتجربـه،
پاکدسـت و توانمند همچون نجفی بهعنوان شـهردار تهران ناراضی هسـتند».
احمـد مسـجدجامعی دیگـر مدافـع محمدعلـی نجفـی در ایـام شـهرداری

او در تهـران بـود .بـه گفتـه او ادبیـات نجفـی متفاوتتـر از ادبیـات شـهرداران

گذشـته اسـت و میتوانـد ارتبـاط خوبـی بیـن دولـت و شـهرداری تهـران برقرار
شـود .وقتـی دربـاره بیماریخـود صحبـت میکرد هـم وی را مضطـرب ندیدیم
کـه همیـن نشـاندهنده عـزت نفس و اعتمادبهنفسـش اسـت .همچنین عزت

نفـس وی فضـا را در شـهرداری اخالقـی کـرده اسـت .نجفـی برخلاف برخـی
مدیـران بزرگنمایـی نمیکنـد .از نجفـی میخواهـم بمانـد.

لبافینژاد و پیرامون تئاترشـــهر و پارک دانشجو با پیگیریهای
تامین را دریافت کنیم که براساس آن نهادهای مربوطه موظف

به اجرای طرح انضباط شـــهری به صورت مســـتمر هســـتند.

در این طرح پیشبینی شـــده است از اقشـــار ضعیف ،دارای

معلولیت و ازکارافتاده که با دستفروشی امرارمعاش میکنند؛
حمایت شود».

آغاز احداث مسکن مددجویان
سیلزده از هفته آینده

علیرضا عسگریان ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته
امداد امام خمینی(ره) کشور از آغاز احداث مسکن مددجویان

سیلزده از هفته آینده خبر داد و گفت« :از هفته آینده ساخت
این منازل کلنگزنی خواهد شـــد .ســـپاه برای ساخت منزل

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برنامههای بسیار خوبی در
دستور کار دارد .پس از سیالبهای اخیر در کشور سیل عظیمی

جمعبنـدی ایـن اظهـارات و رای قاطـع اعضـای اصالحطلـب شورایشـهر

از کمکهای مردمی ب ه سمت مناطق سیلزده کشور ارسال شد

میدهـد کـه اصالحطلبـان در انتخـاب و حمایـت از نجفـی اتفاقنظر داشـتند

کرد مددجویان و محرومان ســـیلزده تا قبل از پایان سال وارد

کـه هرکـدام عقبـهای از یکـی از احـزاب اصالحطلـب دارنـد ،بهخوبـی نشـان
و بـا اظهـارات فعلـی و اعلام برائتهـا نمیتـوان ایـن را رد کـرد کـه نجفـی از

اصالحـات نبـود و نمیشـود بدنـه اصالحـات را از ماجـرای قتـل همسـر دوم
نجفـی توسـط شـهردار اسـبق تهـران منـزه کرد.

که با همکاری سپاه و سایر دستگاههای اجرایی تالش خواهیم
منازل خود با تجهیزات کامل شوند .در مناطق سیلزده کشور

ســـهم کمیته امداد 25هزار واحد مسکونی است که از تعداد
10هزار واحد احداثی هفتهزار و  500واحد شهری و دوهزار
و  500واحد روستایی است».

