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آغاز گمانهزنیها درباره رئیس شورای شهر پنجم تهران

ﺧﺒﺮ

پروفسور »لطفیزاده« درگذشت

محسن هاشمی و صندلی ریاست شورا

نجفی شهردار منتخب تهران در صداوسیما:

خداحافظی با مرد چندفرهنگی

ﺻﺪرا ﻣﺤﻘﻖ
»هنــوز تصمیمــی نگرفتهایــم؛ ولی بــا کنارهگیری رســمی آقای
مسجدجامعی تکلیف ریاست شــورا تا حد زیادی مشخص شد« .این
چکیده پاسخ تعدادی از اعضای منتخب شورای شهر پنجم تهران در
پاسخ به این سؤال »شرق« است» :آیا برای ریاست شورای شهر پنجم
تصمیم خاصی گرفتهاید؟ به نظرتان چه کسی رئیس میشود؟«.
طبق برنامه قرار است در جلسه چهارشنبه پیشرو اعضای شورای
شــهر تهران دراینباره تصمیمگیری کنند .اگر اولین جلسه غیررسمی
منتخبان شــورا را که در آن مرتضی الویری بهعنوان رئیس سنی شورا
معرفی شــد ،به حســاب نیاوریــم ،هنوز اعضای شــورای جدید هیچ
تصمیمی دراینباره که قرار اســت چه کســی ریاســت شــورای شهر
پنجم پایتخت را برعهده بگیرد ،نگرفتهاند .جمعهشــب گذشته احمد
مسجدجامعی که شورای چهارم هم به نمایندگی از اصالحطلبان یک
ســال ریاست شورا را برعهده داشــت ،در توییتر خود مطلبی را به این
شرح نوشت» :به محسن هاشمی گفتم دوره چهارم شورا برای وحدت
اصالحطلبان نامزد ریاســت میشدم و امروز بههمیندلیل تمایلی به
نامزدی ندارم«.
همین توییت کوتاه این عضو کهنهکار شــورا ،موجی از گمانهزنیها
را درباره ریاســت احتمالی محســن هاشمی که بیشــترین رأی تاریخ
شــورای شــهر را در انتخابات اردیبهشت گذشته به دســت آورد ،در
پی داشــت .تا پیش از روز گذشــته هیچ اظهارنظر رسمی یا تلویحی

دراینباره از ســوی کسی از اعضا منتشر نشــده بود؛ اما در همین روز
حســن خلیلآبادی یکی از منتخبان شــورای پنجم در مصاحبهای با
مهر گفت» :هیئترئیســه شورای شهر پنجم در جلسه آینده منتخبان
بررسی میشود .به نظر میآید با انصراف احمد مسجدجامعی شانس
محسن هاشمی برای ریاست شورا بیشتر شده است .گزینههای رئیس
شــورای شهر احتماال در جلسه چهارشــنبه بررسی شود و هنوز هیچ
بحثی در جلسات منتخبان درباره رئیس شورا نشده است«.
زهرا نژادبهرام ،از اعضای منتخب شورای شهر پنجم ،هم دراینباره
در گفتوگویی با »شرق« میگوید» :تاکنون هیچ حرفی درباره ریاست
شــورای شهر بین اعضای منتخب مطرح نشــده است؛ ولی اولین گام
را دراینباره آقای مســجدجامعی با اعالم انصراف خودش از نامزدی
این سمت برداشــت .طبق برنامه قرار است در جلسه روز چهارشنبه
دراینبــاره بحث و گفتوگــو و تبادلنظــر کنیم .هنــوز نظر خاصی
دراینباره وجود ندارد و باید ببینیم شــرایط به چه ســمت و ســویی
میرود«.
علــی اعطا ،دیگر عضو منتخب شــورای پنجم ،هــم دراینباره در
پاســخ به پرســش »شــرق« اینطور توضیح میدهد» :در جلســات
منتخبان شورای پنجم هنوز بحث خاصی درباره رئیس شورا و ترکیب
هیئترئیسه انجام نشده است؛ اما به گمان من در انتخاب رئیس شورا
باید چند نکته مالک عمل باشــد .اوال تواناییهای فردی رئیس شــورا

باید در ســطح باالیی باشــد؛ مثال توان برقراری ارتباط مثبت و سازنده
با دســتگاههای مختلف دولتی و بخشهای مختلف حاکمیت مسئله
بسیار مهمی است .دوم اینکه تسلط رئیس شورا بر ساختار شهرداری
و مناسبات حاکم بر آن بســیار ضروری است .سوم اینکه رئیس شورا
باید توانایی تشکیالتی و قدرت سازماندهی باالیی داشته باشد تا شورا
به بهترین شــکل اداره شود و خروجی مناسبتری داشته باشد و نکته
چهارم که نکته بســیار مهمی هم هست ،این است که تصور میکنم
در انتخاب رئیس شــورا باید به مطالبات اجتماعی شهروندان تهران،
ری و تجریش توجه جدی داشــت .گمان میکنم اگر این چند معیار را
در انتخابمان لحاظ کنیم ،انشاءاﷲ انتخاب خوبی خواهیم داشت«.
در آخریــن روز هفته گذشــته اعضای شــورای جدیــد بعد از چند
روز از معرفی و انتخاب گزینههای شــهرداری و شــنیدن و محکزدن
برنامههای آنها برای مدیریت شــهر تهران گزینه نهایی شــهرداری را
انتخــاب و نهایی کردند .اگرچه برای رســمیتدادن به این انتخاب –
محمدعلی نجفی  -باید تا روز اول شــهریور و اولین جلســه رســمی
شــورای جدید صبر کرد؛ اما تا اینجای کار اعضای شــورا تکلیف یکی
از مهمتریــن تصمیمهــای خود برای شــهر را اتخاذ کردنــد .دومین
تصمیم مهم بیتردید انتخاب رئیس شورای شهر است .حال باید دید
در جلســهای که آخر این هفته برگزار میشــود ،اعضای شورا به چه
گزینهای برای نشست بر صندلی سبز ریاست شورا رأی خواهند داد.

کارشناس مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در گفتوگو با »شرق«

ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺮوب اﺳﺘﺎﻧﺪاردى در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷﻬﺮزاد ﻫﻤﺘﻰ
»مسمومیت  ۴۰نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی
در فســا ،مرگ سه نفر در شــیراز در پی مسمومیت با
الکل؛ در شهرستانهای فسا ،استهبان و نیریز بالغ بر
 ۶۰نفــر از مردم که عمدتا جوان و نوجوان هســتند،
به علت مســمومیت با الکل در بیمارســتانهای این
شهرستانها بستری شــدهاند و تعدادی نیز به علت
وخامت حــال به بیمارســتانهای نمازی و شــهید
فقیهی شــیراز اعــزام شــدهاند و همچنین مرگ یک
همدانی در پی ســوءمصرف الکل«...؛ اینها بخشی از
آمار و ارقامی اســت که از ابتدای سال جاری درباره
مسمومیت ناشی از مصرف الکل منتشر شده است.
آمارها درباره مصرف الــکل در ایران ضدونقیض
است .عدهای میگویند ایرانیها الگوی مصرف الکل
را از روسهــا و آمریکاییها هم دزدیدهاند .مطابق با
آماری که در ســال  ۲۰۱۵منتشر شــد ،ایران به لحاظ
ســرانه مصرف الکل )در ســطح ملی( ،رتبه  ۱۶۶را
دارد اما اگر کســانی را که مطلقا مشروب نمیخورند
از محاســبه کنار بگذاریم ،ســرانه مصــرف الکل در
ایران و بین کســانی که مشــروبخوار هســتند۲۵ ،
لیتر در ســال اســت )مردان حدود  ۲۷و زنان حدود
 (۱۸و بهاینترتیــب ایــران در مقام  ۱۹جــدول قرار
میگیرد .همان زمان بررسیهای انجامشده از سوي
کارشناســان معلوم کرد این آمــار میگوید در میان
جمع مصرفکنندگان الکل ،ایرانیها از همتایان خود
در روسیه و آمریکا الکل بیشتری مصرف میکنند .در
واقــع این آمار فقط به میزان مصــرف الکل در میان
مصرفکنندگان آنها اشاره دارد.
بــا همه اینهــا نمیتوان انــکار کرد بــا توجه به
محدودیت شــرعی برای مسلمانان در مصرف الکل،
جامعه آماری مصرفکننــدگان الکل نگرانکننده به
نظر میرســد .تا جایی که محسن روشنپژوه ،معاون
پیشــگیری و اعتیاد ســازمان بهزیســتی اظهار کرد:
هرچند بهطورکلی مصرف الکل نســبت به متوسط
جهانی در ایران پایینتر اســت؛ انتظار داشتیم مردم
گزارش کمتری از مصرف الکل داشته باشند.
از طرفــی بــا توجه بــه اینکه مصرف مشــروب
ســنتی )عرق( در میان ایرانیان رواج بیشتری دارد و
همچنین بسیاری از مشروبات بستهبندی که به دست
مصرفکننده میرسد ،پرشده هستند یا تاریخ مصرف
آنها گذشــته ،بنابراین مســمومیت ناشی از مصرف
مشــروبات مســموم نیز کم نیســت .به صورت کلی
نمیتوان آمار محتومی از مصرف الکل در ایران ارائه
کرد ،دلیل اصلی این مسئله غیرقانونیبودن مصرف
آن است .شاید همین بازار مکاره ناشی از قاچاقبودن
الکل اســت که هرازگاهی خبر مســمومیت ناشــی
از الــکل و مرگ مردم را مخابــره میکند .تا به حال
کرمانشــاه ،هرمزگان ،همدان ،تهران ،اصفهان ،شیراز
و ...در این خبرها در صدر قرار داشتهاند.

ﻋﮑﺲ :ﮐﻮروش ﺻﺎﻟﺤﯽ

 گروه علم :پروفسور »لطفعلی عسگرزاده« مشهور
به پروفســور »لطفــیزاده« یا بــه اختصــار »زاده«،
بنیانگذار و پدر »منطق فازی« ،درگذشــت .پروفسور
»لطفیزاده« که با درجه اســتادتمامی در دانشــگاه
برکلی ،بازنشســته شــده بــود ،اصالتا ایرانــی بود و
تحصیالت عالی خود را از دانشــکده فنی دانشــگاه
تهــران آغاز کــرد و در ســال  ۱۳۲۱از این دانشــگاه
فارغالتحصیل شــد .او سپس به آمریکا مهاجرت کرد
و در دانشگاههای این کشور ،دورههای کارشناسیارشد
و دکترا را گذرانــد و در همانجا به تدریس و تحقیق
پرداخــت .وی پنجشــنبه گذشــته ) ۱۹مــرداد( و در
 ۹۴سالگی در زادگاهش درگذشت.
دوران زندگــی» :لطفعلی عســگرزاده« مشــهور به
»لطفــیزاده« یــا »لطفــی ع .زاده«  ۱۵بهمن ۱۲۹۹
خورشــیدی )چهار فوریه  ۱۹۲۱میــالدی( در بادکوبه
)یا باکــو( در آذربایجان شــوروی متولد شــد .پدر او
روزنامهنگار ایرانی اهل اردبیل و مادرش پزشک روس
بود» .لطفیزاده« تحصیالت ابتدایی خود را در شــهر
باکو و به زبان روسی آغاز کرد .والدین »لطفیزاده« ،در
پی قحطی و کمبود دوران استالین ،باکو را ترک کرده و
به ایران و شهر تهران مهاجرت کردند .او در این زمان
 ۱۰ساله بود.
دوران تحصیل» :لطفیزاده« تحصیالت متوســطه را
در کالج البرز )دبیرســتان البرز فعلی( به پایان رساند
و با کســب رتبه دوم در کنکور سراسری در رشته برق
و الکترونیک دانشــگاه تهران پذیرفته شد و با مدرک
لیسانس از آن دانشگاه فارغالتحصیل شد .وی سپس
دوره فوقلیســانس مهندســی برق را در انســتیتوی
تکنولوژی ماساچوســت ) (MITآمریکا شــروع کرد
و درنهایت در ســال  ،۱۳۲۷مــدرک دکترای خود را از
دانشگاه کلمبیا دریافت کرد.
دوران تحقیق و پژوهش :او در سال  ۱۳۲۷در دانشگاه
کلمبیا ،تحقیقات خود را در زمینه نظریه سیســتمها
آغاز کرد و سپس در ســال  ۱۳۳۴بهعنوان پژوهشگر
به مرکز پژوهشهای پیشرفته »پرینستون« دعوت شد.
پروفسور »لطفیزاده« در ســال  ۱۳۳۵کار تماموقت
خود را با سمت اســتادی در دانشکده مهندسی برق
دانشــگاه »برکلــی« آغاز کرد و در فاصله ســالهای
 ۱۳۶۴-۱۳۴۱ریاســت این دانشکده را برعهده داشت.
تا سال  ۱۳۴۳تحقیقات پروفسور »لطفیزاده« عموما
در زمینــه تئوری سیســتمها و تجزیه و تحلیل تئوری
تصمیمــات بود .در آن ســال ،وی تئوری منطق فازی
را پایهگذاری کرد و ســپس در زمینــه کاربردهای این
تئوری در هوش مصنوعی ،زبانشناسی ،منطق ،تئوری
تصمیمگیری ،تئوری کنترل و شــبکههای اعصاب به
تحقیقات گستردهای پرداخت.
افتخارات :پروفســور »لطفیزاده« بهعنوان بنیانگذار
و مبتکر »منطق فازی« شــهرت جهانــی دارد .او که
در جهــان علم به پروفســور »زاده« معروف اســت،
در یک مقاله علمی کالســیک که در ســال  ۱۳۴۳به
چاپ رســید ،مفهوم مجموعه فــازی را که مبتنیبر
تئوری تجزیه و تحلیل سیســتمهای پیچیده است ،بر
اساس زبان طبیعی معرفی کرد )واژه فازی به معنای
غیردقیق ،ناواضح و مبهم است(.
جوایز :وی موفق به دریافت  ۹مدال علمی شــد که
پنج مدال به مناسبتهای گوناگون ازسوي انستیتوی
مهندسی برق و الکترونیک آمریکا و چهار مدال دیگر
ازسوي انســتیتو مهندســی مکانیک آمریکا ،انجمن
علوم مهندسی آمریکا ،آکادمی علوم جمهوری چک
و انجمن بینالمللی سیستمهای هوشمند به او اهدا
شده اســت» .لطفیزاده« همچنین موفق به دریافت
 ۱۴جایزه علمی شد که از آن جمله میتوان به جایزه
اهدایی بنیاد معروف هوندای ژاپن اشاره کرد .پروفسور
»لطفــیزاده« ،عضــو هیئت مشــورتی مرکــز فازی
آلمان ،عضو هیئت مشــورتی مرکــز تحقیقات فازی
دانشگاه تگزاس ،عضو کمیته مشورتی مرکز آموزش
و تحقیقــات سیســتمهای فازی و هــوش مصنوعی
رومانی ،عضو هیئت مشــورتی مؤسســه بینالمللی
مطالعــات سیســتمها و عضو هیئتمدیــره انجمن
بینالمللی شبکههای اعصاب بوده است.
دوران بازنشســتگی :پروفســور »لطفیزاده« بهطور
رســمی از ســال  ۱۹۹۱بازنشســته شــد .وی مقیــم
سانفرانسیســکو بود .پروفسور »لطفیزاده« در هنگام
فراغت ،به ســرگرمیهای مختلفی مشغول میشد.
یکی از سرگرمیهای محبوبش عکاسی بود .او عاشق
عکاســی بود و شــخصیتهای معروفــی همچون
رؤســایجمهور آمریــکا» ،ترومــن« و »نیکســون«،
مقابل دوربین او نشســتهاند .سرگرمی دیگر پروفسور
»لطفیزاده« »های -فای« اســت .او در اتاق نشیمن
خــود  ۲۸بلندگوی حســاس تعبیه کرده بــود تا به
موسیقی کالسیک با کیفیت باال گوش کند.
تقدیر در دانشــگاه تهران :دانشــگاه تهــران نیز
در اســفند ســال  ۱۳۹۴به پاس خدمــات علمی
پروفســور »لطفــیزاده« ،به ایــن دانشآموخته
پیشــین خود دکترای افتخاری اعطا و از سردیس
وی رونمایی کرد .وی به دلیل کهولت سن در این
مراسم حضور نداشت.
انسانی چندفرهنگی :رسانههای جمهوری آذربایجان
در خبری که بهنقل از پســر دکتر »لطفیزاده« منتشر
کردهاند ،مدعی شــدند که وی خواهان دفن در شهر
محل تولد خود )باکــو در جمهوری آذربایجان( بوده
اســت .باید دانست که خود پروفســور »لطفیزاده«
ناسیونالیســم را رد میکرد .او میگفت» :مسئله این
نیســت که من آمریکایی ،روس ،ایرانــی ،آذربایجانی
یا هر چیز دیگری هســتم ،همه این فرهنگها به من
شکل دادهاند و من با همه آنها کامال راحتم«.

مشکل قلبی ندارم

بــه مواد مخدر هســتند ،به جای مراجعــه به افراد
دکتــر محمدرضا قدیرزاده ،کارشــناس مطالعات
متبحر در عرصــه ترک اعتیاد ،معموال اطالعات خود
اعتیاد مرکز تحقیقات ســازمان پزشــکی قانونی ،در
را از فردی که مصرفکننده است ،میگیرند .بهعنوان
گفتوگو با »شرق« درباره باالترین آمار مصرف الکل
مثــال پیش از این مصاحبه بیماری داشــتم که برای
در شــهرهای ایــران عنوان کرد» :مــا اصال چیزی به
ترک هروئین سراغ مصرف شیشه رفته بود ،دلیل این
اســم آمار مصرف الکل در پزشــکی قانونی نداریم.
کارش را هم اینگونه عنوان کرد :دوستش به او گفته
چیزی که وجود دارد ،حتی در وزارت بهداشــت هم
بود اگر میخواهی هروئین در بدنت از بین برود ،باید
به این صورت اســت که چنــد کار و پژوهش میدانی
شیشه مصرف کنی .در چنین شرایطی نهتنها مشکل
در ایــن زمینــه انجام شــده اســت .البته در بیشــتر
هروئیــن فرد حل نمیشــود ،بلکه مشــکلی هم به
موارد نام تهران بهعنوان شــهر پرمصرف الکل درج
مشــکالت وی اضافه میشود«.
میشــود .تهــران بــا توجه به
این متخصص اعتیاد افزود» :ما
میزان جمعیتی که در آن زندگی
به صورت کلی نمیتوان آمار
االن در بحث مرگهای ناشــی
میکنــد و مهاجرپذیربودن آن،
محتومی از مصرف الکل در ایران
از الکل چند تقسیمبندی داریم.
قاعدتا مصرف باالتری دارد .اما
ارائه کرد ،دلیل اصلی این مسئله
یکی مصرف مزمن الکل اســت،
به صــورت کلی در شــهرهای
غیرقانونیبودن مصرف آن است.
یعنی فردی کــه معتاد به الکل
بــزرگ و صنعتی آمــار مصرف
شاید همین بازار مکاره ناشی
اســت و دچار عوارض جسمی
الکل باالتر است« .وی همچنین
از قاچاقبودن الکل است که
ناشــی از مصرف الکل میشود.
در پاســخ به این ســؤال که آیا
هرازگاهی خبر مسمومیت ناشی از
بر فــرض فرد دچــار هپاتیت و
بــا تیترهایــی نظیــر آمارهــای
الکل و مرگ مردم را مخابره میکند.
ســیروز کبدی میشــود و فوت
نگرانکننــده مصــرف الکل در
تا به حال کرمانشاه ،هرمزگان،
همدان ،تهران ،اصفهان ،شیراز و...
میکنــد .یکســری از مرگهــا
ایــران موافــق اســت ،تصریح
در این خبرها در صدر قرار داشتهاند
ناشــی از مصــرف مشــروبات
کرد» :اســتناد ما به آمار سازمان
الکلــی با دوز باال اســت ،یعنی
بهداشت جهانی است و مطابق
فرد اتانــول با دوز باال مصرف میکند که باعث وقفه
این آمار وضعیت ما در مصــرف الکل در میان دیگر
تنفسی و مرگ میشود .دسته سوم کسانی هستند که
کشورهای خاورمیانه کمتر است .یعنی ما نمیتوانیم
مشروبات الکلی خوردهاند و به دلیل استانداردنبودن
بگوییــم در مصــرف الکل آمار خیلــی باالیی داریم،
تهیه آن عالوه بــر اتانول مقداری هم متانول یا الکل
بلکه نســبت به کشــورهای همجوار آمار ما نســبتا
چوب مخلوط مشــروب شــده .در واقع در پروســه
پایین اســت« .قدیرزاده همچنین با تأیید این مطلب
تولید مقــداری متانول مخلوط شــده .متانول منجر
کــه بخشــی از مصرفکنندگان الکل بــه علت ترک
به مسمومیت در افرادی ميشــود که آن را مصرف
مــواد مخدری مانند شیشــه ســراغ الــکل رفتهاند،
میکنند .عوارض مصرف ایــن نوع از الکل در برخی
افزود» :یکی از مشــکالت ما این اســت که در بحث
مواقع کوری و مرگ اســت .دستهبندی دیگر مربوط
اطالعرســانی درمان ضعف داریم ،افرادی که معتاد

اﻋﻼم ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر
ایلنا :پروین افســرکازروني ،رئیــس اداره ایدز وزارت
بهداشــت ،درباره آخرین آمار مبتالیان به ایدز اظهار
کرد :تا اول فروردین ســال  ،۹۶تخمین زده ميشــود
۶۶هزارو  ۳۵۹نفر در کشــور مبتال به ایدز باشــند که
از میان آنها ۳۴هزارو  ۹۴۹نفر مبتال به ایدز شناسایي
شــده که از این تعداد  ۸۴درصد مرد و  ۱۶درصد زن
هستند .همچنین  ۵۳درصد از این تعداد بین  ۲۱تا ۳۵
ساله هستند و از کل افراد شناسایيشده ۹هزارو ۴۷۷
نفر فوت شــدهاند .او به راههــاي انتقال ویروس ایدز
به افراد شناسایيشــده تا اول فروردین سال  ۹۶اشاره
کرد و گفت ۶۶.۳ :درصد از این افراد بر اثر استفاده از
سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقي مبتال شدهاند.
همچنیــن  ۱۹.۳درصد از طریق رابطه جنســي۱.۵ ،

درصــد از طریق مادر به کودک و هفتدهم درصد بر
اثر خون و فراوردههاي خوني مبتال شــدهاند که البته
راه انتقال از طریق فراوردههاي خوني در ســالهاي
اخیر به شــدت کاهش یافته اســت .وي با اشاره به
آمارهاي مبتالیان به ایدز در ماههاي ابتدایي سال ۹۶
خاطرنشان کرد :مبتالیان از ابتداي سال جاري تاکنون
شــامل  ۳۰درصــد زن و  ۷۰درصد مرد هســتند۳۹ .
درصد از این افــراد از طریق اعتیاد تزریقي ۴۱ ،درصد
از طریق رابطه جنســي و سه درصد از طریق مادر به
کودک مبتال شدهاند .همچنین۲۶هزارو  ۶۹۹نفر افراد
زنده مبتال به ایدز شناســایي شدهاند .در حقیقت ۳۴
درصد مبتالیان شناسایي شدهاند و بیش از  ۶۰درصد
افراد مبتال به ایدز هنوز از بیماريشان اطالعي ندارند.

به افرادی است که الکل را همزمان با مخدر دیگری
مصرف میکنند ،مثال فرد الکل را با تریاک یا ترامادول
و متــادون مصرف کرده اســت و همیــن همزمانی
مصرف چند ماده منجــر به وقفه تنفس و مرگ آنها
میشــود و نمونه بارز این اتفــاق یکی از چهرههایی
است که سال گذشــته درگذشت .آن فرد همزمان با
مصرف الکل ،متادون و ترامادول را نیز مصرف کرده
بود« .مشــاور رئیس سازمان پزشــکی قانونی کشور
در ادامه در پاســخ به این ســؤال که به چه دلیل در
یک برهــه زمانی میــزان مصرف الکل مســموم در
یکی از شــهرها باال میرود تصریح کرد» :در کشــور
مــا تولید ،توزیع و مصرف مــواد مخدر طبق قانون و
شرع ممنوع است ،در نتیجه افراد برای اینکه بتوانند
مشــروبات الکلی را تهیه کنند ،از راههای غیرقانونی
اقدام میکنند .عدهای هم این مشروبات الکلی را به
صــورت زیرزمینی تهیه میکنند .از جایی که خیلی از
این افراد نحوه تهیه درســت مشروب را بلد نیستند و
پروسه تولیدشان اســتاندارد نیست ،همزمان که فرد
در حال تولید اتانول اســت ،متانول نیز تولید میشود
و همان باعث میشــود فرد وقتی الکل را در اختیار
مردم قرار میدهد ،منجر به مسمومیت با متانول به
صورت گسترده شود .همان اتفاقی که چندسال پیش
در رفسنجان منجر به فوت چندین نفر شد ،یا اتفاقی
که در سیرجان افتاد و صد نفر مسموم شدند یا اتفاقی
که اخیرا در شهرســتان نیریز فــارس افتاد و منجر به
فوت ســه نفر شد« .قدیرزاده افزود» :آن چیزی که ما
میبینیم و متأســفانه ممکن است حتی در شهرهای
دیگر هم رواج پیدا کند ،همین توزیع مشروبات الکلی
تقلبی یا دستســاز اســت .در این نوع مشــروبها
متانول وجود دارد .متأسفانه این را هم باید بگویم که
در مشــروبات الکلی که کشف میشود و برای تجزیه
به سازمان پزشــکی قانونی ســپرده میشود ،در ۱۵
درصد مــواد عالوه بر اتانول ماده دیگری نیز در میان
آنها هســت .مثال دیدهایم به این مشروبات ترامادول
اضافه کردهانــد و بعضی اوقات به آنهــا لورازپام و
دیازپام نیز اضافه شده اســت و متأسفانه ما هرروزه
در مشروبات الکلی کشفشده ،گزارش وجود متانول
را نیز داریــم« .این متخصص حــوزه اعتیاد در پایان
خاطرنشان کرد» :باید به خانوادهها هشدار بدهیم که
هیچ مشروب الکلی استانداردی حتی اگر پلمب شده
باشد ،در کشور وجود ندارد«.
شــیوع مصرف و اختــالل الکل در ایــران حدود
یک درصد است .همچنین اســتانهای تهران ،البرز،
اصفهان ،لرستان و کرمانشــاه بیشترین مصرف الکل
را بــه خــود اختصــاص داده و در مقابل بوشــهر،
سیستانوبلوچســتان ،چهارمحالوبختیاری و مرکزی
نیز براساس آمارهای ســال  ۱۳۹۰کمترین مصرف را
در حوزه الکل دارند.

 شرق :محمدعلی نجفی که چند روز پیش با نظر
اعضای منتخب شورای شــهر پنجم تهران به عنوان
گزینه شــهرداری برگزیده شــده ،در اولین گفتوگوی
خــود پس از انتخــاب با بیان اینکه بودجه ســال ۹۶
شــهرداری ۱۷هزارو  ۹۰۰میلیارد تومان است ،گفت:
در سال  ۹۵بودجه شــهرداری تهران حدود ۱۹هزارو
 ۵۰۰میلیــارد تومان بود اما با توجه به بودجه ســال
 ۹۶شاهد کاهش ۱۰درصدی بودجه هستیم که نشان
میدهد در سال  ۹۶مشکل مالی خواهیم داشت .این
در حالی است که هیچ اطمینانی وجود ندارد که این
۱۷هزارو  ۹۰۰میلیارد تومان محقق شود چون به دلیل
مصوبه مجلس یکی از ردیفهای درآمدی شهرداری
که همان مالیات بر ارزشافزوده نیز هست ،کم شده و
بودجه شهرداری به دلیل این مصوبه دو هزار میلیارد
تومان کمتر میشود و به نظر میرسد سال پرمشکلی
را خواهیم داشت؛ البته از سوی دیگر نمیتوانیم شهر
را کمتــر از این رقم یعنی ۱۷هزارو  ۹۰۰میلیارد تومان
اداره کنیم.
وی بــا بیان اینکه باید به ســراغ ایجاد درآمدهای
جدید و همچنین مدیریــت هزینهها برویم ،گفت :در
شــهرداری تهران با کاهــش هزینهها میتوان همین
خدمــات را ارائــه کرد ،از ســوی دیگر بایــد به دنبال
پیداکردن راههــای درآمد پایــدار و مدیریت هزینهها
باشــیم .پس چــارهای نداریم جز آنکــه درآمدهای
جدیدی را برای شهرداری ایجاد کنیم یا مدیریت هزینه
داشته باشیم .همچنین میتوانیم با هزینه کمتر همان
خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.
نجفی در پاســخ به این پرســش که آیــا بیماری
قلبی شــما بهبود پیدا کرده است ،گفت :ممنونم که
نگران ســالمتی من هســتید و باید اعــالم کنم که در
سال  ۹۲به دلیل مشــکل قلبی به بیمارستان رفتم و
در قلبم »اســتنت« قرار دادند و پزشک معالج همان
موقع اعالم کرد که تا یک ســال خطر تشدید بیماری
وجود دارد اما سهســالونیم از آن ماجرا گذشته و من
مســئوالن اجرائی و قانونگذار زیادی میشناسم که
چهار ،پنج استنت در قلب دارند اما بهراحتی فعالیت
میکنند البته هیچکس از فردای خود مطمئن نیست.
وی در ادامه درخصوص شــفافیت در شهرداری
آینــده اظهار کرد :یکــی از راهبردهــای من موضوع
مشــارکت شــهروندان در اداره شــهر اســت چراکه
شــهرداری با تمام نیروهایش نمیتواند همه مسائل
شــهر را حل کند و باید مردم نســبت به شهرداری و
شهرشان حساس باشند و احساس مسئولیت کنند .از
سوی دیگر برای جلب مشارکت مردم نیازمند اعتماد
و شفافسازی هستیم که ما برای جلب اعتماد مردم
همه اقدامات خود را شفاف انجام خواهیم داد.
نجفی با بیان اینکه از طریق سیســتم هوشــمند
به مردم اطــالع میدهیم که چــرا ،چگونه و بر چه
اساســی این تصمیم را گرفتیم ،گفت :به عنوان مثال
تمام معامالت باالی یک سقف حدودا یکونیم تا دو
میلیارد تومان را روی سایت شهرداری قرار میدهیم
تا مردم بدانند چه پیمانــکاری با چه رقم و هزینهای
انتخاب شده است .وی با بیان اینکه واقعبین هستم و
اهل دادن شعار اجرانشدني نیستم ،اظهار کرد :سوابق
مدیریتی من نشــان میدهد هر آنچه را بیان میکنم
محقق میکنم اما برخی مشــکالت با زدن یک دکمه
حل نمیشــود بلکه باید چندین سال برای بهبود آن
تالش کرد که امیدوارم در چهار سال آینده برنامههایم
محقــق شــود .وی بــا بیــان اینکه اصالح ســاختار
شــهرداری و چابکســازی یکی دیگــر از برنامههای
آتی شهرداری تهران اســت ،گفت :واقعا الزم نیست
بسیاری از کارها به وســیله شهرداری انجام شود .به
عنوان مثال شــهرداری فروشــگاه کتاب یا تشکیالت
وسیع انتشار کتاب دارد درحالیکه بسیاری از ناشران و
فروشندگان ناراحت هستند چراکه با سیلی صورتشان
را ســرخ میکننــد اما شــهرداری با رانــت و رایگان،
خدماتی را به دیگران ارائه میکند درحالیکه ناشران
رقیب باید میلیونها تومان هزینه کنند.
نجفی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت،
با بیان اینکه سبکســازی و چابکسازی شهرداری از
طریق عبور از مســئولیتهای اصلی و برونســپاری
برخی وظایف انجام میشــود ،اظهار کــرد :از این به
بعد هر کاری که به وســیله بخش خصوصی بتواند
انجام شــود و بخش خصوصی نیز داوطلب باشد تا
خدمت مؤثری به شهر ارائه کند ،شهرداری به آن وارد
نمیشــود و برونسپاری میکند چراکه برونسپاری و
ورود بخش خصوصی کارایــی را افزایش و هزینهها
را کاهش میدهد.
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نام و نشاني مناقصهگزار:

استان بوشهر -عســلویه -منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس -شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبي-
پاالیشگاه پنجم -ساختمان اداري  -۲اتاق  -۱۳خدمات پیمانها
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آخرین مهلت اعالم آمادگي و تسلیم رزومه از طرف پیمانکاران متقاضي
مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکتهاي واجد صالحیت
مهلت تسلیم پاکات پیشنهاد )مالي/تضمین شرکت در مناقصه(
توسط مناقصهگران
تاریخ بازگشائي پیشنهادات مالي:
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب ریال ،که مناقصهگران
تایید صالحیت شده )پس از اتمام مرحله ارزیابي صالحیت( در داخل
پاکت "الف" پیشنهادي خود ارائه خواهند نمود

نوب

ت دوم

برنامه زماني تحویل و دریافت اسناد پیشنهاد قیمت :بازگشایي و سایر اطالعات مربوطه
)پس از فرآیند تعیین صالحیت( در اسناد مناقصه تحویلي به شرکتهاي تأیید صالحیت شده
اعالم خواهد شد
مبلغ  ۳۰۷/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و یا واریز نقدي به حساب سیباي شماره
 ۰۱۱۱۱۱۲۵۲۵۰۰۸نزد بانك ملي ایران شعبه عسلویه کد  ۷۷۲۵به نام پاالیشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز
پارس جنوبي
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