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رکورد شکنی ازن در هوای تهران
آالینــده ازن طــی 
تابستان امسال ۳۲ روز از 
هوای پایتخت را آلوده کرد. 
پیش از این نیز غلظت این 
آالینده در ماه های گرم سال 

افزایش پیدا می کرد، اما می توان گفت که تابســتان 
امسال اولین ســالی بود که غلظت ازن طی بیش از 
۳۰ روز هوای تهران را تحت تاثیر خود قرار می داد. به 
گزارش ایسنا، بر اساس شاخص AQI، علت اصلی 
آلودگی هــوای تهران در تمام ایــن ۳۲ روز افزایش 
غلظت »آالینده ازن« بود. هرچند که غلظت ذرات 
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در پنج روز از تابستان امسال 
از حد مجاز فراتر رفت، اما به دلیل آنکه طی آن پنج روز 
آالینده ازن شاخص به مراتب باالتری نسبت به ذرات 

معلق داشت به عنوان آالینده اصلی هوا اعالم شد.
    

۲۴۰ تانکر برای رفع کمبود آب 
در چهار استان دارای تنش آبی

رییــس ســازمان 
داوطلبان جمعیت هالل 
احمــر از تهیــه بیش از 
۲۴۰ تانکر برای نگهداری 
و تامیــن آب در اجــرای 

سومین مرحله از نذر آب خبر داد. محمد نصیری، با 
بیان اینکه سومین مرحله از طرح نذر آب از نیمه دوم 
شهریورماه در تعدادهای از شهرستان های دارای 
تنش آبی در چهار اســتان سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان به مرحله اجرا 
درآمد، گفت: در اجرای این طرح ۱۲ استان به عنوان 
استان معین فعال شده و موظف به تامین اقالم و لوازم 
مورد نیاز برای نگهداری و تامین آب در این مناطق 
شدند. همچنین ۱۲ استان دیگر نیز به عنوان استان 
پشتیبان انتخاب شدند. وی با بیان اینکه در سومین 
مرحله از طرح نذر آب، برخورد با تنش های آبی به 
شکل اســتقرار تانکر، تصفیه آب و لوله کشی برای 
دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم اجرایی شد، 
گفت: این طرح تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت و 
تاکنون با اقدامات انجام شده ۲۴۳ تانکر آب و بیش 
از ۲۰۰۰گالن ۲۰ لیتری آب برای تامین و نگهداری 

آب آشامیدنی سالم تهیه و توزیع شد.
    

 آموزش دانش آموزان فقط 
در اپلیکیشن شاد

رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا گفت: برای 
جلوگیــری از آســیب ها 
و تهدیــدات موجود علیه 

دانش آمــوزان حتما معلمان تمام فعالیت درســی 
خود را در اپلیکیشن شــاد اجرا کنند. سرهنگ علی  
محمد رجبی اظهارکرد: استفاده از اپلیکیشن های 
شبکه های اجتماعی خارجی فیلتر شده به جهت اینکه 
برای دسترسی، نیاز به نصب فیلترشکن دارد و این امر 
دسترسی دانش آموزان را به هر گونه محتوا امکان پذیر 
می سازد، خطرناک است و می تواند باعث وارد آمدن 
آســیب های روحی و روانی به دانش آموزان  شــود. 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا بــا بیان اینکه امــکان ارتباط گیری 
مجرمان سایبری در اپلیکیشن های خارجی با دانش 
آموزان وجود دارد، گفت: ورود و حضور دانش آموزان 
در اپلیکیشــن های خارجی و عضویت در گروه های 
مختلف می تواند آسیب های محتوایی برای دانش 
آموزان داشته باشد و آنان را در دام مجرمان سایبری یا 

اخاذان و زورگیران سایبری گرفتار کند.
    

تغییر نام مواد مخدر برای ایجاد 
جذابیت است

رئیس پلیــس مبارزه 
بــا موادمخــدر ناجــا با 
تأکیــد بر اینکــه مخدر 
نوظهــور نداریم، تصریح 
کرد: قاچاقچیــان برای 

ایجاد جذابیت و فریب افراد اســامی مواد مخدر و 
روانگردان هــا را تغییر می دهنــد و گرنه اکثر آنها 
روانگردان بوده و قدرت تخریبی باال دارند. ســردار 
مجید کریمی دربــاره ظهور و بروز مــواد مخدر با 
نام های جدید گفت: ۸۳۰ عنــوان NPS در دنیا 
شناخته شده است؛ این تعداد مواد با عالئم مشخص 
و مشابه است؛ که غالباً با تغییر فرمول های ریزی جابه 

جا شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
    

 ۱۷۷ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۳۴۱ 
مورد جدید کرونا و فوت ۱77 نفــر در روز اخیر در 
کشور خبر داد. سیماســادات الری گفت: از ۳۰ تا 
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ یک هزار و ۴۹۴ نفر از بیماران 

شناسایی شده کرونا بستری شدند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی که روز یکشــنبه رئیس 
دادگستری استان  تهران از بازداشت 
شهردار سه شــهر؛ رودهن، لواسان و 
شهریار به اتهام فساد مالی خبر می داد، 
همزمان محمدجواد حق شناس، رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران در جلسه هفتگی شورای 
شــهر از فرآیند بازپس گیری امالک 
شهرداری که در اختیار غیر قرار گرفته 
است، گالیه و دوباره پرونده فسادی را 
مطرح کرد که چند ســال پیش با نام 
»امالک نجومی« دررســانه ها مطرح 
شده بود. گزارش هایی که گرچه خیلی 
زود از سوی مقامات شهری نیز تایید 
شد، اما افشاکننده اش را راهی زندان 

کرد.
دیروز حق شــناس اما دل پری از 
به حاشــیه رفتن این پرونده داشــت 
و در تذکــری کــه به امضــای هفت 
عضو شــورا نیز رســیده بود، گفت: 
»مســتحضرید که موضــوع امالک 
نجومی، واگذاری ها برای بهره برداری 
بی حســاب در دوره مدیریت شهری 
گذشته، ضرورت بازپس گیری امالک 
به ناحــق واگذار شــده شــهرداری 
و ضــرورت بسامان رســانی وضعیت 
امالک شــهرداری یکی از موضوعات 
و دغدغه های کلیدی و اصلی اعضای 
شــورای شــهر پنجم از ابتدای آغاز 
فعالیت بوده است. متاسفانه با گذشت 
ســه ســال و با وجود همه تاکیدات، 
اصرارها، پیگیری هــا و وعده ها به نظر 
می رسد نه تنها اقدام مشهود و موثری 

که قابل دفاع باشد از طرف شهرداری 
فعلی در این خصوص به عمل نیامده 
است، بلکه اقدام رئیس سابق سازمان 
امالک شــهرداری در ارسال گزارش 
وضعیت امالک به اعضای شــورا نیز 
با برکناری وی از این مســئولیت هم 

زمان شد«.
او معتقد اســت که شهامت، عزم و 
اراده و توانایی الزم برای به ســرانجام 
رســاندن این موضوع در شــهرداری 

وجود ندارد.
 امالک نجومی با تخفیف ناقابل 

5۰ درصد! 
ماجرای افشــای امالک نجومی از 
شهریور سال ۱۳۹۵ آغاز شد. جنجالی 
که به گزارش ســازمان بازرســی کل 
کشور که در مورد واگذاری چند هزار 
میلیاردی امالک بــه بعضی مدیران 
ارشد شــهری و برخی اعضای شورای 
شهر تهران در زمان محمدباقر قالیباف 
صورت گرفت، باز می گشــت. در آن 
ســال، ســایت معماری نیوز به مدیر 
مسئولی یاشار سلطانی برای نخستین 
بار ایــن موضوع را رســانه ای کرد که 
شــهرداری تهران به برخی از مدیران 
شهرداری، اعضای شورای شهر، یک 
نماینــده مجلس، یک مقــام نیروی 
انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، 
در شمال تهران، امالکی با قیمت های 
نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار 
کرده  است و در بسیاری موارد قیمت 
کارشناســی امالک نیز کمتر از نرخ 
واقعی برآورد شــده و برای پرداخت 
۵۰ درصد باقی مانــده وام های کالن 
با بــاز پرداخت ناچیــز در نظر گرفته 

شده  است.
در ششــم آبان ۹۵ دادستان کل 
کشور از تخلف در واگذاری امالک به 

۴۵ نفر از مدیران شــهرداری و خارج 
از شهرداری که عضو تعاونی نبوده اند 
و ۱۵۰ نفر که تخفیف بــاال و خارج از 
ضابطــه گرفته اند و ۲۹ نفــر خارج از 
شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد. 
در حالی که این پرونده ابعاد عمیق تری 
از آنچه اکنون شرحش آمد نیز داشت، 
اما محمدباقر قالیبــاف هیچ گاه ملزم 
به پاسخگویی در این باره نشد. گرچه 
حال که عزم قوه قضائیه در برخورد با 
این تخلفات در شهرها دیده می شود، 
برخی معتقدند نباید از این پرونده که 
ارقام کالنی در آن به چشــم می خورد 
به راحتی گذشــت و عامــالن آن را از 

پاسخگویی مبرا دانست.
اعتراضات و پاسخ های توئیتری 

اما در این میان ســابقه اعتراضات 
شــورای شــهر به بعــد از ســونامی 
دســتگیری های اخیــر برخــی از 
شــهرداران کشــور ختم نمی شود. 
چندی پیش دو عضو شــوراي شــهر 
تهران در پســتي توییتري به شهردار 
تهران هشــدار دادند که در خصوص 
امالک شــهرداري شفاف سازي کند. 
هفته گذشته، محمدجواد حق شناس 
خطاب به شهردار تهران در توئیترش 
نوشت: »خواسته مردم براي مشخص 
شــدن سرنوشــت امالک شهرداري 
تهران خواسته به حقي است و باید به 
این خواسته پاسخگو باشید«. محمد 
ساالري، رییس کمیسیون شهرسازي 
و معماري شوراي شــهر تهران هم در 
توییتر نوشــته بود: »بعد از گذشت ۳ 
سال از مصوبه  شوراي پنجم مبني بر 
 بازپس گیري و  انتشار عمومي لیست 
امالکي کــه غیرمجــاز بهره برداري 
مي شوند، این مصوبه عملیاتي نشده، 
جناب  دکتر حناچي، آســتانه تحمل 

اعضاي شــورا هم حدي دارد و تعلل 
غیرموجه برخي مدیران را نمي پذیرد 
به زودي اقدام نشود از ظرفیت قانوني 

شورا استفاده خواهیم کرد«.
 پس از این هشدارها، پیروز حناچي 
شهردار تهران در مقام پاسخگویی در 
صفحه توییترش نوشت: »کار تعیین 
تکلیف امالک شهرداري در حال انجام 
است. در راستاي حفاظت از بیت المال 
اقدامات الزم براي بازپس گیري امالک 
شــهرداري تهران از طریق ســازمان 
امالک و مســتغالت و کمیسیون بند 
6 ماده ۵۵ مستمر در حال انجام است. 
تاکنون حدود دو هــزار ملک تعیین 
تکلیف شده و ۴۰۰ مورد با پیگیري هاي 
قانوني بازپس گیري شده است. در مورد 
تعدادي از امالک هم قوه قضاییه پیگیر 

موضوع است«. 
توضیحاتی که اعضــای معترض 
شورای شهر را قانع نکرده و معتقدند 
در این مورد عزم و شهامت جدی برای 

پیگیری وجود ندارد.
  بازداشت یکی 

پس از دیگری شهرداران
با این حــال به اعتقاد بســیاری از 
کارشناســان و حقوقدان ها، امســال 
یکــی از جنجالی ترین ســال ها برای 

بازخواســت از مفســدان اقتصادی و 
رانت خواران بوده است. به طوری که اگر 
دستگیری و برخورد با چندین شهردار 
را هم به آن اضافه کنیم، می توان امید 
داشــت که ماجرای پرونــده امالک 
نجومی تهران نیز از حاشــه امن به در 
آمده و به ابعاد مختلف آن رســیدگی 

شود.
فروردیــن مــاه بــود کــه خبر 
بازداشت شــهردار پردیس و شماری 
از کارکنانــش به اتهــام تخلف مالی 
منتشر شــد. البته پیش از آن نیز، در 
بهمن سال گذشــته خبر بازداشت 
معاون و چند تــن از کارکنان اداری و 
مالی شــهرداری پردیس با اتهامات 
مشابه منتشــر شــده بود. برمبنای 
اخبار منتشره در این زمینه در پرونده 
تخلف مالی شهرداری پردیس حدود 
۱۰ نفــر از کارکنان این شــهرداری 
بازداشت شدند. بر اساس گزارشی که 
خبرگزاری موج منتشــر کرده است، 
اواخر سال گذشته، شهردار دوره قبل 
شهر پردیس نیز در رسیدگی به اتهام 

تخلف مالی بازداشت شده بود. 
در اردیبهشــت ماه نیــز دو تن از 
اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار 
و یکی از کارکنان شــهرداری اوشان 
فشم و میگون توسط ماموران وزارت 

اطالعات دستگیر شدند.
این گــزارش حاکــی از آن بود که 
در این رابطــه تحقیقات قضایی انجام 
و متهمان این پرونده با قرار متناسب 
قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات 

تکمیلی ادامه دارد.
در همین ماه شــهردار منطقه یک 
تبریز با حکم قضایی توسط اطالعات 
سپاه دستگیر شد. دستگیری که گفته 
می شــد در ادامه پرونده دستگیری 
صادق نجفی شــهردار سابق تبریز، به 
اتهام مســائل مالی و اقتصــادی بوده 

است.
پیش از این نیز، برخی پیمانکاران، 
اعضای شورای شهر سابق، شهرداران 
سابق مناطق و تعدادی از افراد دخیل 

دراین پرونده دستگیر شده بودند.
چهارمین خبر بازداشت شهرداران 
را مرداد ماه حجت االسالم و المسلمین 
محمد صــادق اکبــری، رئیس کل 
دادگستری استان مازندران اعالم کرد. 
به گفته او سال گذشــته پرونده هایی 
برای شهردار ســورک تشکیل شد که 
در ادامــه رســیدگی های قضایی و با 
پیگیری های دادستان میاندرود با هفت 
اتهام از جمله سوءاستفاده از موقعیت 
شــغلی و پرداخت رشــوه از ادامه کار 

معلق شد.
همچنین در جریان بررسی الیحه 
آب نمای موزیکال بوستان ملت رشت، 
شهردار منطقه سه این شهر به مدت ۲ 

روز بازداشت شد. یک عضو شورا شهر 
رشــت در مورد دلیل این دستگیری 
گفته بود: »در زمان بستن قرارداد در 
همان ســال اول مبلغ پروژه با قرارداد 
منطبق نبود و باید همه موارد در مورد 
هزینه کرد این پروژه به صورت دقیق 

مورد بررسی قرار گیرد«.
در خبر دیگری کــه در مرداد ماه 
منتشر شد، حجت االسالم والمسلمین 
اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران 
در همیــن ماه از بازداشــت یک عضو 
شورای شــهر سلمانشــهر به همراه 
سرپرســت قبلی و فعلی شــهرداری 

همین شهر هم خبر داد.
همچنین در شــهریور ماه رئیس 
کل دادگستری مازندران از بازداشت 
۲ تن از مدیران سابق شهرداری ساری 
خبر داد و گفت: »دســتگیر شدگان 
عبدالحمید فرزانه سرپرســت سابق 
شــهرداری و همچنین معاون سابق 
شهرســازی و امور مناطق شهرداری 

ساری هستند«.
بــه گفته او شــخصی کــه دالل 
بین برخی از اعضای شــورای شهر و 
شهرداری ساری بوده، توسط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( بازداشت شده 

است.
در همین زمینه چهار تن ازاعضای 
شورای اســالمی شهر ســاری مرکز 
مازندران نیز به اتهام مالی دســتگیر 
شدند به طوری که برگزاری جلسات 

این شورا از حد نصاب خارج شد.
عالوه بر این در شــهریور، شهردار 
یکی از شهرهای شهرســتان رودسر 
به جرم تخلفات مالی توسط نیروهای 

وزارت اطالعات دستگیر شد.
امــا در روزهــای آخر تابســتان 
سونامی بازداشت شــهرداران دوباره 
به اســتان تهــران هم رســید و بنابر 
اعالم محمدجواد حشــمتی، رئیس 
دادگســتری تهــران در حالــی که 
دســتگیری مدیران شهری تهران در 
ســال  های اخیر به عدد 7۰ رســیده 
است، از دستگیری شهرداران لواسان، 

شهریار و رودهن خبر داد.

ادامه روند دستگیری برخی شهرداران کشور به دلیل تخلفات مالی

پایپروندهامالکنجومیتهرانهمبهمیانمیآید؟

خبر

۲۲ ســپتامبر، مصادف با اول مهر هر سال به 
عنوان »روز جهانی بدون خودرو« نامگذاری شده 
است و در شهرهای مختلف جهان، برنامه هایی به 
همین منظور برگزار می شود. در این روز شهروندان 
فرصت مناسبی دارند تا در سفرهای درون شهری 
و برون شهری خود، استفاده از خودروی شخصی 
را به حداقل برســانند و مدیران شهری نیز سعی 
می کنند بــا اعمال محدودیت تــردد خودرو در 
خیابان های شهر، فضای تردد بدون خودرو برای 

شهروندان را تا جای ممکن امن کنند.
به همین مناسبت دیروز معاونت حمل و نقل 
شــهرداری تهران طی اطالعیه ای اسامی برخی 
خیابان هــای پایتخت که تردد ماشــین در آنها 
همزمان بــا اول مهر و روز جهانــی بدون خودرو 
ممنوع اعالم شــده است را منتشــر کرد. بر این 
اساس مقرر شد که به صورت نمادین تعدادی از 
خیابان ها و معابر شــهر تهران از ساعت ۱6 تا ۱۸ 
امروز برای تردد خودروها با محدودیت مواجه شود 
و فضای معابر به استفاده از دوچرخه، پیاده روی و 
موضوع های مرتبط با مسائل اجتماعی اختصاص 

پیدا کند. در این اطالعیه آمده است: »اول مهرماه 
همزمان با روز جهانی بدون خودرو، عبور و مرور 
از ۲۲ خیابان سطح شــهر تهران ممنوع است و 
این خیابان ها برای دوچرخه سواری یا پیاده روی 

شهروندان آماده می شود«.
به گزارش ایرنا تعدادی از این خیابان ها شامل 
»کاشانک، خیابان صبوری، خیابان کمال شرقی«، 
»شیخ فضل اهلل جنوبی، نرسیده به بلوار مرزداران، 
شهرک فرهنگیان، فاز ۲، جنب مجموعه تیراندازی 
پردیسان«، »ضلع شمالی خیابان شهید کشوری، 
نبش خیابان کوشا«، »خیابان استقالل، حد فاصل 
خیابان استخر و خیابان توحید«، »شهران شمالی، 
فلکه سوم شهران، خیابان شهید همدانی، مقابل 
سرای محله شهران شــمالی«، »بلوار کشاورز، 
خیابان حجاب«، »خیابان سهروردی جنوب به 
شمال، تقاطع شهید توپچی، میدان شهید قندی تا 
تقاطع خیابان دکتر شریعتی« و »خیابان جانبازان 

شرقی، حدفاصل اتوبان باقری و دردشت« است.
همچنین »بلوار اســتاد معیــن جنوبی«، 
»خیابان قزوین، خیابان بنکدار، جنب ساختمان 

معاونت اجتماعی«، »خیابان کاشان«، »خیابان 
۱7 شهریور شــمالی، نرســیده به میدان امام 
حسین)ع(«، »خیابان سی متری نیروی هوایی، 
مسیل جاجرود، نبش خیابان ملکی، جنب سرای 
محله امامت«، »شهید محالتی، بلوار ابوذر، پایین 
تر از پل سوم، خیابان شــیخ صفی«، »کیانشهر 
جنوبی، پایین تر از خیابان صالحی، انتهای رجب 
زاده، جنب بوســتان ســرو« و »انتهای بیست و 
چهار متری علی آباد، خیابان شهید باستانی پور« 
مسیرهایی است که در اول مهرماه با محدودیت 

تردد خودرو مواجه می شود.
»انتهای امامزاده حســن، خیابــان ابدام«، 
»خیابان سپیده شمالی، نرسیده به بیمارستان 
غیاثوند«، »تندگویان، بوستان والیت، درب شماره 
یک«، »شهرری، خیابان سلمان فارسی، خیابان 
شهید ایرانیت ضلع شرقی«، »بلوار اصلی تهرانسر، 
حد فاصل چهار راه صدف تا چهار راه بلوار یاس« و 
»خیابان میعاد، روبروی دریاچه، حد فاصل میدان 
دریاچه تا بلوار طبیعــت« نیز با محدودیت تردد 

مواجه خواهد شد.

 روز جهانی بدون خودرو 
در نقاط مختلف جهان

روز جهانی بدون خودرو در شهر های مختلف 
جهان به اشــکال مختلفی برگزار می شــود که 
می توان از آن جمله به خاموش کردن خودروها، 
پیاده روی عمومی و اســتفاده از دوچرخه اشاره 
کرد. برخی کشورها به این موضوع توجه ویژه ای 
دارند؛ از جمله انگلیس، کانادا، فرانسه، کلمبیا و ... 

روزهای بدون خودرو برای نخســتین بار در 
دهه ۱۹7۰ در بوگوتا پایتخت کلمبیا کلید خورد و 
محبوبیت پیدا کرد؛ هنگامی که دولت وقت، با یک 

طرح ابتکاری، خیابان های شهر را برای کاستن از 
ترافیک در تعطیالت آخر هفته و مناسبتی بست.

این مســاله ســبب شــد تا مردم نیز از آن 
استقبال کرده و با دوچرخه یا پیاده ، تردد کنند. 
با تداوم این روند در این شهر، روز بدون خودرو، 
اکنون به هفته ای بدون خودرو در جهان تبدیل 
شــده تا همه ســاله، در این روزها، شهرهای 
مختلف جهان هر کدام در یک هفته منتهی به 
۲۲ سپتامبر، برنامه های کنار گذاشتن خودرو 
و ترویج پیــاده روی و اســتفاده از دوچرخه را 

برگزار کنند.

اعالم محدودیت های تردد  در روز جهانی بدون خودرو 

در حالی که این روزها 
شاهد عزم قوه قضائیه 
در برخورد با تخلفات 

شهرداری ها و دستگیری 
شهرداران هستیم؛ برخی 

معتقدند نباید از پرونده 
امالک نجومی تهران 

که ارقام کالنی در آن به 
چشم می خورد به راحتی 
گذشت و عامالن آن را از 
پاسخگویی مبرا دانست

محمدجواد حق شناس 
عضو شورای شهر تهران 

خطاب به شهردار: خواسته 
مردم براي مشخص شدن 

سرنوشت امالک شهرداري 
تهران خواسته بحقي 

است و باید پاسخگوی این 
خواسته باشید
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