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روایت هاي متفاوت از حادثه درگیري خونین شهردار ناحیه۳ منطقه۱۹

هندي سازي در شهرداري
نورا حسینی: پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت در خیابان میرزایی، نبش 
کوچه گلپــاش در محلــه نعمت آباد، محمدجواد هاشــمی، 
شــهردار ناحیــه ۳ منطقه ۱۹، روی زمین افتــاده بود و صورت 
پرخونش از یک درگیری شدید و خونین حکایت  می داد. سرش 

بیش از ۲۵ بخیه خورده بود.
روایت شــهرداری از این حادثه این بود که هاشمی مشغول 
بازدید از ســاختمانی بود که گفته می شــد ساخت وســاز بیش 
از جواز داشــته اســت؛ جواز برای ســاخت چهار طبقه بود اما 
ســازندگانش چهــار طبقه دیگر هــم روی آن ســاخته بودند. 
هم زمان تصاویر خودروی آقای شــهردار منتشــر شد که در آن 
نشان های شــلیک اســلحه بود. به نقل از هاشمی مطرح شد 
که مالکان ســاختمان ابتدا تالش می کردند او را به درون چاله 

آسانسور پرتاب کنند.
عبدالمطهر محمدخانی، ســخنگوی شــهردار تهران، اولین 
مقام مسئولی بود که خبر این حادثه را داد. او در حساب توییتر 
خود نوشت: سیدجواد هاشمی، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹، در 
هنگام مأموریت مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز با ضربات 
چاقو از ناحیه سر به شــدت مجروح شد. چند روز پیش هم به 
ماشین وی تیراندازی شده بود. هاشمی در پاک دستی و جدیت 
در مقابله با فســاد از مدیران شاخص شــهرداری تهران است. 

برای سالمتی ایشان دعا کنیم. 
در این اطالع رسانی ها تأکید می شــد که این شهردار مدافع 
حرم اســت. محمدخانی درباره جزئیات حادثه هم به رسانه ها 
توضیح می دهد: شــهردار ناحیــه ۳ منطقــه ۱۹ و تعدادی از 
عوامــل ناحیه بــرای بازدید و جلوگیری از ادامه ساخت وســاز 
ســاختمانی غیرقانونــی در خیابان گلپاش محلــه خالزیر وارد 
ســاختمان شــدند که متخلفان با چاقو و قمه به آنها حمله ور 
شــده و ســیدمحمدجواد هاشــمی را با ضربات قمه از ناحیه 
ســر مجروح کردند. او بالفاصله توســط نیروهای اورژانس به 
بیمارســتان ضیائیان منطقه ۱۷ منتقل شــد و تحت درمان قرار 
گرفت.بعد از این ماجرا با ورود پلیس امنیت ضاربان شناسایی 

و بازداشت شدند.
سیدمهدی هدایت، شهردار منطقه ۱۹ تهران هم به تخلفات 
باالی ســاختمانی در این محله اشــاره کرده و گفته بود که در 
ناحیه ۳ منطقه ۱۹ بیشترین ساخت وسازهای غیرمجاز را شاهد 
هســتیم؛ ازاین رو از سیدجواد هاشــمی که جزء پاک دست ترین 
نیروهای شــهرداری تهران است، استفاده کرده ایم. از روزی که 
ایشــان در ناحیه ۳ مشغول به کار شــدند، جلوی ساخت وساز 
غیرمجاز و مافیایی این عرصه را گرفتند؛ بنابراین به واســطه این 
اقدام مثبتی که دارند هر هفته شــاهد اتفاقــات و تهدیداتی از 

جانب افراد سودجو هستیم. شهردار منطقه ۱۹ تأکید کرده بود 
که این اتفاقات عزم آنها را برای برخورد با متخلفان و مفسدان 

نه تنها کم بلکه بیشتر می کند.
پس از اطالع رســانی از این حادثه، شهردار تهران شبانه به 
همراه مهدی پیرهادی، عضو شــورای شــهر و حســین نظری، 
معاون هماهنگی امور مناطق شــهرداری تهران، از ســیدجواد 

هاشمی عیادت می کنند.
علیرضا زاکانی از مســئولیت پذیری، شــجاعت و جدیت این 
شهردار در برخورد با تخلفات تقدیر می کند و از پیگیری برخورد 

با عامالن این اتفاق از طریق دادستانی تهران خبر می دهد.
زاکانــی همچنین دســتور می دهد تا حراســت و بازرســی 
شــهرداری با ورود به این پرونده، با کســانی که در شــهرداری 
خطای گذشته خود را با جوسازی پیش می برند، برخورد جدی 

کنند.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهــران هم در 
فاصله کوتاهی پس از انتشــار این خبر در واکنش به این حادثه 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: به خودروی 
سیدمحمدجواد هاشمی، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ به خاطر 
جلوگیری از ساخت وســاز غیرقانونی، چند روز پیش تیراندازی 
شد! مجدد با قمه به وی حمله شده که ۲۲ بخیه خورده! شما 
گردن کلفتان قانون شکن پشتتان به کجا گرم است که می زنید و 

می درید و ...!؟ قانون گردن شما را...».
پس از این واکنش های مجازی و دیدار شــهردار از هاشمی، 

دید و بازدید های حضوری هم آغاز شد.
قدرت اله محمدی مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و 
مشاغل شــهر تهران به دیدن این شــهردار می رود و می گوید:  
مبــارزه با مافیای شــکل گرفته در دهه های گذشــته در منطقه 
خالزیر تنها با اراده انسان های پاک دست امکان پذیر خواهد بود 
که با حمایت شــهردار تهران به زودی مشکالت این منطقه را 

حل خواهیم کرد.
احمد صادقی، عضو شــورای شــهر تهران هم از هاشــمی 
عیادت می کند و می گوید: متأســفانه فضا به گونه ای شــده که 
قانون شــکنان جســارت پیدا کرده اند که مأمــوران قانون را در 
اجرای وظایف خودشان مورد ضرب و شتم قرار دهند و فضای 
رســانه ای را هم به گونــه ای جهت دهی می کننــد که موضوع 

برعکس جلوه داده شود.
حســین صارمی، یــک فعال رســانه ای نزدیک بــه جریان 
انقالبــی، در توییتــر روایــت دیگــری از این حادثــه می دهد و 
می گوید: شــهردار ناحیه پوکه های قالبی به پلیس ارائه کرده، 
خودروی وی در محل دیگری مــورد اصابت گلوله قرار گرفته 

است. صارمی بعد از مدتی البته این توییت را پاک کرد.
این توییت بعد از مدتی پاک می شــود اما تردیدهایی نسبت 

به اصل خبر ایجاد می شود.
ســخنگوی شــهرداری تهران ابهامــات به وجود آمده را رد 
می کنــد و می گویــد:  اینکه عده ای ســعی می کننــد ماجرا را 
ســاختگی نشان دهند، غیر از اینکه از پیچیدگی ساخت وساز در 
تهران و به ویژه در منطقه خالزیر چقدر اطالع دارند و می توانند 
برای انتشار دروغ و جلوگیری از انتشار حقیقت هزینه کنند، چیز 
دیگری را نشان نمی دهد. فیلم ها و عکس ها گواه آسیب دیدگی 
جدی ایشــان است و آقای هاشمی نیز در پاک دستی و تعهد در 

کار در منطقه مشهور هستند.
داســتان مبارزه با فســاد این شــهردار ناحیــه آن قدر بزرگ 
می شــود که پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شــهر تهران، 
جلســه شــورای شــهر تهران را در حمایت از این شهردار آغاز 

می کند.
ســروری می گوید:  بحث حملــه ناجوانمردانه بــه یکی از 
شــهرداران ناحیه ۳ منطقه ۱۹ را داشــتیم که نشــان می دهد 
هدف گذاری شــورا و شهرداری درســت بوده و مبارزه با فساد 

هزینه دارد و حتما این هزینه را پرداخت می کنیم.
در فاصلــه کوتاهی نامه ای از رئیس پزشــکی قانونی غرب 
تهران به دادســرای ناحیه ۳۳ منتشــر می شــود کــه احتمال 
خودزنی شهردار مضروب ناحیه ۳ منطقه ۱۹ را جدی می کند.

در نامه ای که علیرضا کدخدایی، رئیس مرکز پزشکی قانونی 
منطقه غرب تهران، به رئیس شــعبه چهارم دادســرای ناحیه 
۳۳ تهران در تاریخ ۱۸ اردیبهشــت نوشــته شــده، آمده است 
که «بازگشــت به نامه ۱۰۰۰۷۰-۱۴۰۱/۲/۱۷ از آقای ســیدجواد 
هاشمی در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ در منزل شخصی معاینه به عمل 
آمد، دو جراحت سطحی بخیه شده به صورت موازی در ناحیه 
طاق ســر مشهود می باشد که با عنایت به شکل و الگوی آنها و 
عدم رؤیت آثار ضرب و جرح و صدمات دفاعی در سایر نواحی 
(تنــه و اندام ها) احتمال حدوث در شــرایط غیرمنازعه (مانند 

خودزنی) قویا مطرح است».
پس از انتشار این نامه، مدافعان این شهردار ناحیه که در این 
چند روز به قهرمان فسادســتیزی در شهرداری تبدیل شده بود 

کمی بااحتیاط تر سخن گفتند.
پرویز سروری به رســانه ها می گوید: هنوز اسناد منتشرشده 
را صحت سنجی نکرده ایم و احتمال می دهیم که برخی ها هم 

جان بگیرند و هم آبرو.
او ادامه می دهد:  مســئله اشاره شده یک موضوع تخصصی 
اســت که در دست بررسی است و این موضوع از طریق پزشک 

قانونی و نیروی انتظامی پیگیری می شود.
علی اصغر قائمی، عضو دیگر شــورای شــهر تهران هم در 
واکنــش به احتمال ســاختگی بودن این حادثه بــه خبرگزاری 
ایلنــا گفته اســت ویدئوهایی از ایــن ماجرا دیده ام که ایشــان 
در درمانــگاه بوده اند و سرشــان بخیه خورده اســت و به نظر 
نمی رسد صحنه سازی بوده باشد. چه کسی حاضر است به سر 

خود  به خاطر صحنه سازی این گونه آسیب بزند؟
او تأکیــد می کند: اگــر فرضیاتی که مطرح می شــود واقعا 
وجود داشــته باشــد، این فرد شایســتگی پذیرش مسئولیتی را 

ندارد و باید به سالمتی روان او تردید کرد.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهــران هم به 
«شــرق» می گوید: منتظر بررسی ها و نظر نهایی قوه قضائیه در 

این رابطه هســتیم. نامه منتشرشــده نظریه قطعی نداده است 
و درخواســت بررســی مجدد شــده اما نظر نهایی قوه قضائیه 

مرجعیت دارد.
او درباره توییتی که در لحظات ابتدایی در حمایت از شهردار 
حادثه دیده منتشر کرد هم توضیح می دهد:  نیروهای شهرداری 
همیشــه در معرض ایــن نوع زد و خوردها و حوادث هســتند، 
به ویژه در جریان مقابله با ساخت وســازهای غیرمجاز، وظیفه 
ما حمایت از تالش ها برای مقابله با تخلفات اســت. همچنین 
مــا اصل را بر صداقت و راســت گویی می گذاریــم و امیدواریم 

به زودی نظر قطعی نهاد قضائی در این زمینه منتشر شود.
به نظر می آید تالش های شــهرداری تهران برای نمادسازی 

مبارزه با فساد در شهرداری به سرانجام خوبی نرسد.

چهارشنبه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

دکتر مصطفی معین، رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران، به 
مناســبت روز جهانی آسم پیامی را منتشر کرد. در متن این پیام 

آمده است:
فرارســیدن بیســت و پنجمین ســال «روز جهانــی آســم» 
(چهارشــنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱)، فرصت مناسبی است که در جهت 
جلب توجه و مشارکت همگان به یکی از شایع ترین معضالت 
بهداشــت جهانی و ملی در جهت کمک به رفع مشــکالت و 
چالش های پیشــگیری، کنتــرل و مراقبت از بیمــاران مبتال به 
آســم اقدام گردد. به این مناســبت عالوه بر همایش علمی و 
میزگردهای تخصصی، در روز پنجشنبه (۱۴۰۱/۲/۲۲) کنفرانس 
آموزش بزرگســاالن و کــودکان مبتال به آســم و خانواده های 
آنان نیز به صورت وبینار برگزار می شــود. [از ســاعت ۱۱ تا ۱۳ 
بــه نشــانی [(https://cmelearn.ir/course/۳۲۹۰۱) شــعار 
روز جهانی آســم در ســال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲)، «رفع کاســتی ها در 
مراقبت از بیماران مبتال به آســم» تعیین شده است. هم اکنون 
بیش از ۳۵۰ میلیون تن از جامعه بشــری دچار بیماری آســم 

هستند و طبق جدیدترین پژوهش های ملی انجام شده در مرکز 
تحقیقات ایمونولوژی، آســم و آلرژی، بیــش از ۹/۸ درصد از 
بزرگســاالن و ۹/۱۰ درصد از کودکان ایرانی از مشکالت تنفسی 
آســم رنج می برنــد. فرایند روبه افزایش شــیوع آســم که از 
نیمه دوم ســده پیشین آغاز شده اســت، کم و بیش در مناطق 
مختلف جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه 
مانند کشــور ما ادامه یافته اســت. این بیماری که تحت تأثیر 
برهم کنــش زمینه هــای ژنتیک با عوامل خطــرزای طبیعی و 
محیــط اجتماعی بــروز می یابد، بــا خود هزینه های ســنگین 
دارو و درمان، مشــکالت روانی و اجتماعــی و کاهش کیفیت 
زندگی از نظر رکود تحصیلی و اشــتغال، مزاحمت با خواب و 
اســتراحت، محدودیت در ورزش و فعالیت های روزمره برای 
بیمــاران، خانواده ها و جامعه به همراه آورده اســت. واقعیت 
این است که بر پایه نتایج به دست آمده از پژوهش های علمی و 
پیشرفت هایی که در روش های درمانی و تجویز دارویی حاصل 
شده، خوشبختانه میزان مرگ و میر به علت آسم کاهش یافته، 

ولی هنوز هم عالئم و مشــکالت تنفســی بیمــاران در حدود 
۵۰ درصــد از موارد به خوبی کنترل نشــده اســت. عدم کنترل 
مطلوب بیماری آســم دالیل و کاســتی های مختلفی دارد که 
رفع آن کاســتی ها بر عهده پزشکان معالج با همکاری بیماران 
و خانواده های آنان و برنامه ریزی مناســب نظام ســالمت قرار 
دارد. رفع این کاستی ها در ســه محور به شرح زیر جمع بندی 

می شود:
الف- رفع کاســتی های مربوط به تشخیص، درمان و پیشگیری 

توسط پزشکان
۱. عدم تشــخیص دقیق و به هنگام آســم با وقت گذاری کافی 

برای بیماران
۲. درمــان ناقــص (مقــدار دارو و طــول مــدت مصــرف) با 

اسپری های کورتیکواستروئیدی
۳. عدم ارتباط منظم با بیماران و ارزیابی پیشــرفت بهبودی با 

انجام آزمون های تنفسی یا آزمون های حساسیت (آلرژی)
۴. عــدم آموزش و آگاهی به بیماران نســبت بــه مزمن بودن 

بیمــاری، چگونگــی مصرف درســت داروهــا در بلندمدت و 
سالم سازی محیط زندگی

۵. عدم تشــخیص و درمــان بیماری های هم زمــان و نیز عدم 
توجــه به شــرایط خانوادگــی، مســائل روانــی- اجتماعی و 

وضعیت اقتصادی بیماران
ب- رفع کاســتی های مربوط به آگاهــی و همکاری بیماران و 

خانواده ها
۱. نداشــتن آگاهی و در نتیجه عدم همکاری در مراجعه منظم 

به پزشک و مصرف طوالنی مدت داروها
۲. عدم مصرف دقیق داروهای استنشــاقی و اســتفاده از ابزار 

کمک دارویی به شکل درست
۳. نگرانی و یا وحشــت از مصرف اســپری های تنفسی به ویژه 

کورتیکواستروئیدها
۴. عدم همــکاری در رعایت توصیه های پزشــک معالج برای 
بهداشــتی کردن محیــط زندگی و پرهیــز از مواد آلــرژی زا یا 

تحریک کننده

۵. عدم گزارش سوابق پزشــکی و ابتال به بیماری های دیگری 
غیر از آسم به پزشک معالج

ج- رفــع کاســتی های مربوط بــه برنامه هــا و اقدامات نظام 
سالمت و دولت

۱. عدم دسترسی برابر بیماران به مراقبت های بهداشتی اولیه، 
پزشکان عمومی و خانواده

۲. عدم دسترســی برابر بیماران بــه خدمات تخصصی و فوق 
تخصصی بر پایه نظام ارجاع

۳. عدم دسترســی برابر بیماران به داروها و ابزار بهداشــتی و 
کمک دارویی با توجه به هزینه های ســنگین، کمیابی یا نایابی 

برخی از داروها
۴. عدم پوشش مطلوب، پاسخ گو و همگانی بیمه های درمانی 

در سطح کشور
۵. عدم برنامه ریزی ملی از ســوی دولت برای کنترل ریزگردها، 
آالینده های شیمیایی و آلودگی شهرهای پرترافیک و قطب های 

صنعتی

پیام دکتر مصطفی معین، رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران
شیوع آسم رو به افزایش است
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 پالک خودرو  سمند  LX-EF7  رنگ آبی متالیک
  مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۲۸۱ ص ۱۳  

 و شماره موتور ۱۴۷۹۰۰۴۸۸۴۵ و شماره شاسی
 NAACJ1JC6CF059172 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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