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رویداد

تولد دوباره الله زار 
خیابان الله زار به عنوان مرکز فرهنگ و هنر 
مدرن تهران قدیم در یک قرن اخیر اتفاقات 
فرهنگی و هنری  زیادی به خود دیده و همین 
هم عاملی بوده تــا در تاریخ پایتخت به ثبت 
برسد. حاال در جدیدترین اتفاق قرار  است این 
خیابان بار دیگر احیا شود. آن طور که برزین 
ضرغامی، مدیرعامل ســازمان زیباســازی 
شهر تهران  می گوید که در گذشته سازمان 
زیباســازی شــهر تهران با خریــد و مرمت 
برخی از بناهای تاریخی قدم هایی را در  این 
محدوده برداشــته بود، امــا طبق نظر دکتر 
حناچی قرار شــد تمامی طرح ها، نقشه ها و 
مطالعات کالن در  ایــن محدوده با مدیریت 
معاونت شهرسازی و معماری به عنوان متولی 
اصلی این حوزه انجام شود. به گفته  ضرغامی 
احیای این خیابان نیاز به زمان طوالنی دارد و 
احیای تاریخی، فرهنگی و هنری یک خیابان 
نمی تواند  به ســرعت و در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام شود. 

 

گزارش تصویری
محمود ميرلوحی در گفت وگو با »شهروند«:  

مالکان 62 باغ جنجالی به  زودی معرفی می شوند
طی بيشتر از دوسالی که از شروع به کار شورای شهر گذشته، این طور به آنها حمله نشده بود که درباره موضوع 
موافقت با ساخت وساز در 62 باغ تهران، هدف انتقادهای تند قرار گرفتند. در مورد این ماجرا نه فقط رسانه ها 
بلکه کاربران شبکه های اجتماعی هم با تمام توان وارد عمل شدند و بسياری از اعضای شورای شهر را وادار به 
پاسخگویی کردند. بعضی ها هم وقتی دالیل اعضای شورای شهر درباره رأی مثبتشان به ساخت وساز در این 62 
باغ را شنيدند، مطالبه دیگری مطرح کردند. آنها گفتند حاال که زور شورای شهر به مالکان این 62 باغ نمی رسد و 
آنها توانسته اند ظرف مدت دوماه که در لغو مصوبه برج- باغ تعلل شده، تمام مراحل اداری را برای تخریب باغشان 
طی کنند، حداقل اسامی شان منتشر شود. حاال محمود ميرلوحی در گفت وگو با »شهروند« خبر از عملی شدن 
این درخواست می دهد و می گوید: »به زودی اطاعات این 62 باغ ازجمله نام مالکان، آدرس و دیگر مشخصات 
این باغ ها منتشر می شود تا شهروندان بدانند که با وجود همه حمله هایی که به شورای شهر می شود، این نهاد 

دست از شفافيت برنمی دارد، حتی اگر این شفافيت در مواردی باعث فشار بيشتر به شورا شود.«
او ادامه می دهد: »ما از افکار عمومی تشــکر می کنيم که این قدر روی فضای سبز شهر حساس است، البته 
بخشی از این حساسيت هم حاصل شفاف سازی است که شورای پنجم از ابتدای کار تاکنون روی آن ایستاده و 
خيلی از مواقع هم باعث شده فشار بيشتری تحمل کند. متاسفانه در گذشته هر روز تعدادی باغ در تهران تخریب 

می شد اما چون شفافيتی وجود نداشت، افکار عمومی هم حساسيتی نشان نمی داد.«
ميرلوحی در مورد این که ساخت وســاز در باغ ها هيچ توجيهی ندارد، می گوید: »ما تمام تاشمان را برای 
این که نگذاریم باغ های تهران تخریب شود، می کنيم، همان طور که نگذاشتيم بيشتر از 600 باغ با وجود این که 
مالکانشان مراحل زیادی از دریافت جواز ساخت وساز در آنها را دریافت کرده بودند،  آسيب ببينند اما در مورد این 
62 باغ از نظر قانونی توان مقاومت نداشتيم، ضمن این که تاش برای حفظ این باغ ها از طریق رایزنی با صاحبان 

آنها و ارایه اقدامات جایگزین هنوز ادامه دارد.«
او بخشی از جنجال هایی که طی روزهای گذشته عليه شورای شهر راه افتاد، حاصل تاش رقبای سياسی 
شورای شهر و مسئوالن سابق شهرداری می داند و می گوید: »ما هزینه شفاف سازی را می دهيم و تا جای ممکن 
برای راحت کردن خيال شهروندان دالیل تصميم هایمان را توضيح می دهيم اما تاش عده ای برای پيداکردن 

شریک جرم و نااميدکردن مردم از رأیی که به شورای پنجم دادند را  نمی شود نادیده گرفت.« 

محمدجواد ظریف در گفت وگو با شبکه الفرات:

برای حفظ شأن وزارت امور خارجه استعفا  دادم
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تفصیلی با شبکه الفرات که پیشتر در تهران 
انجام و روز گذشته هم زمان با ورودش به بغداد از این شبکه پخش شد، به سواالت مختلف ارگان جریان حکمت 
ملی به رهبری سید عمار حکیم پاسخ گفت. از جمله مهمترین پرسش ها در این گفت وگو به مسأله استعفای 
او برمی گشت. او در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص اینکه شنیده شده تاکنون 14 بار استعفا داده اید، 
گفت: »نه این تعداد نبوده است. من از ابتدا عالقه ای به مسئولیت وزارت امور خارجه نداشتم و در مراحل مختلف 
احساس کردم که ممکن است اشخاص دیگری بهتر از من کار را انجام دهند، در آن مراحل با گفت وگو موضوع 
حل شد.« او همچنین هدفش از استعفای اخیر را حفظ شأن وزارت امور خارجه دانست و در ادامه گفت: »فکر 
می کنم با اتفاقاتی که پس از آن افتاد هم حمایت عظیم مردمی، نمایندگان مجلس، شخصیت های مختلف 
کشور من جمله شخصیت های محترم نظامی و همینطور ریاست محترم جمهوری و در رأس همه مقام معظم 
رهبری نشان داد که موقعیت وزارت امور خارجه در روابط بین المللی جمهوری اسالمی در کجا قرار دارد و برای 

ادامه کار و ادامه تعامل سازنده به ویژه با منطقه امروز وزارت امور خارجه با شرایط جدید آمادگی کامل را دارد« 
ظریف همچنین استعفایش را با مسأله  حضور بشار اسد در ایران بی ربط دانست و گفت: »اصاًل به این موضوع 
ربطی نداشت. من چند هفته پیش سوریه بودم و با آقای بشار اسد مالقات کردم. چند هفته پیش آقای ولید معلم 
در ایران بودند و با ایشان دیدار داشتم ارتباطات بسیار خوبی با مسئوالن سوری دارم و در آینده نزدیک نیز به 
سوریه سفر می کنم.«ظریف در ادامه این مصاحبه در خصوص عربستان و رابطه با این کشور هم اظهارنظر کرد. او 
بر این نکته تاکید کرد که همواره آمادگی گفت وگو با همسایگان را داشته اما متأسفانه عربستان سعودی عالقه ای 
به گفت وگو ندارند. »من آمادگی داشتم زمانیکه به منطقه سفر کردم، به عربستان هم سفر کنم و این در ابتدای 
دوران وزارت من بود، یعنی 5 سال قبل، پیام های متعددی هم برای مسئوالن سعودی فرستادم که ما آمادگی 
داریم با هم همکاری کنیم نه تنها در حوزه دوجانبه بلکه در حوزه منطقه ای، آنها پیام دادند که منطقه ربطی به 
شما ندارد و االن معلوم است که منطقه به ما ربطی دارد یا ندارد، لذا ما هیچ گاه مانعی برای گفت وگو با سعودی ها 
نداشتیم آنها بودند که مایل به گفت وگو نبوده اند. حتی من بعد از فوت ملک عبداهلل برای مراسم خاکسپاری 
ایشان به عربستان رفتم، اما مقامات سعودی از فرصت حضور بنده استفاده نکردند چون ظاهراً سیاست آنها این 

نبود. هر وقت آنها آمادگی داشته باشند، ایران را آماده در میدان خواهند دید.«

شهر

بین الملل

شهروند| روز گذشته خبر آمد یک هتل 
در همــدان پيش قدم شــده و تعــدادی از 
افرادی که در جاده های برفــی مانده بودند 
را به صورت مجانی اســکان داده است. هتل 
آرین همــدان روز جمعه با انجــام این کار 
باعث شد تا بســياری درباره این حرکتش 
صحبت کنند و آن را ازجمله مواردی بدانند 
که کمتر کســی به انجامش تــن می دهد.  
در این اتفاق حدود 40 نفــر به هتل آمدند 
و شب را به صبح رســاندند، تا روز بعد با باز 
شــدن جاده ها به مسيرشــان ادامه دهند. 
حميد لطفيان، مدیر هتل درباره آن شب به 
»شهروند« می گوید: »روز جمعه 17 اسفند 
این اتفاق افتاد. برف در همــدان و جاده ها 
آن قدر زیاد بود که باعث شد تعداد بسياری 
از هموطنانمان در برف گير کنند. در گردنه 
اسدآباد به سمت مایر برف به حدی بود که 

رفت وآمد را غيرممکن کرده بود.« 
بــه ایــن ترتيــب 12 اتــاق هتــل بــه 
خانواده هایــی اختصــاص یافــت که برف 
امانشــان را بریده بــود. در ميــان آنها یک 
عروس و دامــاد و همچنين یک بيمار وجود 
داشت: »یکی از ميهمانانمان در تهران عمل 
کرده بود و مقصــدش مایر بود که در جاده 

گير کردند.«
لطفيــان می گویــد ازجملــه داوطلبان 
امدادگر جمعيت هال احمر اســت و توسط 
آنها و پليــس راه متوجه این اتفاق شــده و 
البته به غير از آنهــا معاونت ميراث فرهنگی 
و راهداری هم در این زمينه نقش داشتند. او 

همچنين می گوید به غير از هتل آنها، هتل یا 
مسافرخانه دیگری را ندیده که چنين کاری 
را انجام دهــد و ازجملــه اميدواری هایش 
این اســت که چنين اتفاقی همگانی شــود: 
»ما پيش از این هم معموال در مســائل خير 
پيش قدم بودیم و بنيــاد خيریه ای هم به نام 
آرین در همدان به راه انداخته ایم، اما استارت 
حرکات داوطلبانــه ما از زمــان وقوع زلزله 
کرمانشاه بود.« آن طور که لطفيان می گوید 
آن زمان عده بسياری از زلزله زدگان که نياز 
به درمان و اسکان داشــتند، از سرپل ذهاب 
به همدان به هتل آرین آورده و اسکان داده 
شدند و مراحل درمانشان شروع شد: »سعی 
کردیم تــا لحظه نهایی که درمانشــان تمام 

شود، هزینه و محل اقامتشان تامين شود.«
به گفته او در 15 ســالی که از تاســيس 
هتل می گــذرد، تاکنون شــاهد اتفاقاتی از 
این دست نبوده، اما خودش چند بار تجربه 
گيرکردن در جاده های برفی را دارد و برای 
همين می دانــد بودن در چنين شــرایطی 
چقدر دشــوار اســت: »دو دفعــه در جاده 
تهران به همدان گيــر افتادم. آن زمان هتل 
یا اقامتگاهــی نبود که بخواهيــم به آن جا 
برویم و شب را به صبح برسانيم، اما فرمانده 
پليس راه آن زمان خانواده ما را ســوار کرد 
و به منطقه امنی رساند.  ســال 94 بود.« او 
می گوید پــس از آن باز هم شــاهد چنين 
مواردی برای خــود و خانــواده اش بوده و 
اميدوار است تا نگاه داوطلبانه و همراهانه در 

ميان مردم افزایش یابد.  

 هتلداری در همدان با اسکان افراد مانده در 
جاده های برفی توجه بسياری را به خود جلب کرده است

 گذران یک شب برفی 
در هتلی رایگان

  همه ساله پیش از نوروز اهالی روستاهای بجنورد برای خانه تکانی قالی های خود را به 
صورت سنتی در آب رودخانه می شویند. )مهر(

  فرانسیسکا گیفی، وزیر امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان در آلمان به جمع 
کارگران شرکت نظافت رفت و به مناسبت روزجهانی زن به آنها برای جمع آوری زباله ها از 

جلوی منازل کمک کرد. )فرارو(

  تصویر ساخت و حفاری ایستگاه های خط 6 و 7 متروی دولت آباد و میدان صنعت تهران 
را نشان می دهد. بخش عمده ای از این خط به روش مکانیزه احداث شده است و به دلیل 
رعایت اصول مهندسی و استانداردهای فنی در ساخت به فینال ابر پروژه های تونل سازی 

اجرا شده است. )ایرنا(

  در سال های اخیر حیات تنها رودخانه داخل شهر اردبیل که نماد شهری و محلی برای 
تفریح و استراحت مردم این شهر بود، رو به زوال نهاده و بالیخلی چای با بالی جانی به نام 

توسعه گالویز شده است. )تسنیم(
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علی مطهری، نایب رئيس مجلس شورای اسامی به مناسبت شروع به کار ابراهيم رئيسی در کسوت رئيس قوه 
قضائيه، خطاب به  او گفت:   »شاهد ورود افراد غيرمسئول در برخی پرونده ها هستيم که مورد اختاف ميان دو نهاد 
اطاعاتی کشور است. از رئيس  جدید قوه قضائيه می خواهم جلوی برخی رویه های ناصواب را بگيرد. همچنين اخيرا 
با پدیده عجيبی مواجه شده ایم که یک  دادستان عليه نمایندگان مجلس به خاطر نطق ميان دستور آنها که شامل 
هيچ توهين و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر این که  در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعام جرم 
کرده است. به نظر اینجانب اساسا ضرورت دادگاه ویژه روحانيت به  اوایل انقاب برمی گردد و معلوم نيست امروز 

دادگاه خاص برای روحانيت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانيان می اندازد  به صاح کشور باشد.« 

    درخواست علی مطهری 
از ابراهيم رئيسی:   

جلوی رویه های 
نادرست را بگیرید
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنيد  ) مثالً زیر یک 

ميز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

قاضی شــعبه سوم 
دادگاه ویــژه مفاســد 
اقتصــادی دیروز خبر 
از فرار یکی از متهمان 
پرونده موسوم به گروه 
هدایتــی داد،  او گفت:   
  »یقينی یکی از متهمان 
پرونده گــروه هدایتی 
فرار کرده است .  « قاضی 

مسعودی مقام ادامه داد:  »در رابطه با آقای یقينی 
متهم  پرونده باید توضيحاتی داده شــود .   برخاف 
اظهاراتی که برخی مقامات کردند، این فرد متواری 
است و دستور ضبط وثيقه صادر  شده است و این فرد 
برخی متهمان را تهدید کرده است که در جلسات 

حاضر نشوند .  « 
قاضی مسعودی مقام گفت: »دستور جلب ایشان 
را در اختيار ضابطين از همان روز اول گذاشتيم، اما 
ایشان حق دفاع را از خود  سلب می کنند، اگر الزم 
باشــد فایل صوتی که آقای یقينی برخی متهمان 

را تهدید کردنــد، ارایه 
خواهيم داد .«  

این حــرف درحالی 
گفته شــد که پيش از 
ایــن دادســتان تهران 
در گفت وگو بــا یکی از 
برنامه هــای رادیویــی 
اعام کــرده بــود که 
یقينی  متواری نشده و در 
یکی از بيمارستان ها تحت مداوا قرار دارد. نماینده 
دادستان در همين جلسه  به این موضوع هم اشاره 
کرد و  گفت: »دادستان تهران گفته بودند که ایشان 
در بيمارستان هســتند، اما به بيمارستان رفتيم و 
تحقيق کردیم دیدیم ایشان در آن جا نبودند .  آقای 
یقينی دیشب یک نامه فرستادند و گفته اند که من 
ترس دارم و به خاطر همين است که در دادگاه حاضر 
نمی شوم .  «  نماینده  دادستان درنهایت از پيگيری 
خبر داد و گفت:   »ان شــاءاهلل قانــون در این رابطه 

رسيدگی خواهد کرد.« 

فرار یکی از اعضای گروه هدایتی

متهم باز هم گریخت
منبع: اعتماد آنالین


