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گــزارش اخيــر »پيمایــش رصــد کيفيــت زندگــی شــهری در تهــران« کــه معاونــت اجتماعی 
شــهرداری تهــران منتشــر کــرده، بــه محله هایــی کــه بيشــترین و کمتریــن ميزان ســرقت 
و زورگيــری را دارنــد، پرداختــه اســت. در ایــن اینفوگرافی هــا کــه توســط خبرگزاری ایســنا 
تهيــه شــده، بــه محله هایــی کــه بيشــترین و کمتریــن آمــار در ایــن زمينــه را دارند، اشــاره 

ــده است.  ش

وضعیت سرقت در محله های تهران

گزارش تصویری

مسئوالن مراقب سوله ها و ویالهایشان باشند
دیروز خبر رسید که سوله 500 متری یکی از مسئوالن با دستور دادستان تخریب 
شده است. این خبر را حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقالب شهریار داد و 
گفت: »سوله مذکور با دستور دادستانی در راستای اعمال تبصره 2 ماده ۱۰ قانون 
حفظ کاربری اراضی و باغات و با دستور دادستانی تخریب شد، این سوله که متعلق 

به یکی از مسئوالن شهرهای همجوار بود، توسط عوامل اراضی قلع و قمع شد.« 
او تاکید کرد که دادســتانی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات که به 
صورت غیرمجاز انجام می شود، هیچ گونه مسامحه ای نخواهد داشت و حاال با قلع و 

قمع صورت گرفته در مورد این سوله، اراضی مذکور به حالت اولیه اعاده شده است.
او چند روز پیش هم از آزادســازی ۶۷ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی 
 و باغات خبــر داده بود و به نظر می رســد که اقدام اخیر در راســتای همین روند

 بوده است.
البته نخستین بار نیست که خبر تخریب ســوله های غیرمجاز وابسته به فالن 
مسئول و نهاد شنیده می شود، چند ماه پیش هم خبر رسید که دادستانی پاکدشت 
دستور تخریب 6 سوله غیرمجاز در این شهرستان را داده، سوله هایی که در مورد 

بعضی از آنها گمانه مالکیت یکی از مسئوالن می رفت. 
چند وقت پیش هم ماجرای تخریب ویالی غیرمجاز فرزند یکی از وزرای سابق 
خبرساز شد و کمی بعد هم ویالی یکی از وزرای دولت های قبل در ساوجبالغ زیر 
چرخ های بیل مکانیکی رفت. از آن طرف دادســتان کاشمر هم گفته که طی یک 
طرح ضربتی قرار اســت با ویالها و بناهای غیرمجاز برخورد جدی صورت بگیرد و 
برخورد با ویالهای غیرمجاز مسئوالن و پزشکان که گویا بیشتر از بقیه در کاشمر 

تخلف کرده اند، در اولویت قرار دارد. 

ورود محیط بان ها به ماجرای گاندو
تا چند ســال پیش که از یک طرف خبری از خشکســالی های عجیب و غریب 
در سیستان وبلوچســتان نبود و از طرف دیگر شــبکه  های اجتماعی تا این اندازه 
خبرها را به گوش همه نمی رســاندند، کمتر کسی اســم گاندو را شنیده بود، اما 
حاال اسم این تمســاح منحصر  به فرد که از قدیم زندگی مسالمت آمیزی با مردم 
سیستان وبلوچستان داشــته با حمله های این حیوان به بچه ها شنیده می شود. 
 وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان خبر از ورود 
محیط بان ها برای سر و سامان دادن به اوضاع  گاندوهایی داده که خشکسالی آنها 
و مردم را به طرز خطرناکی به هم نزدیک کرده اســت. او گفتــه: »با وقوع اتفاقات 
اخیر و حمله  تمساح به کودکان در جنوب استان به منظور آموزش جوامع محلی 
شهرستان های سرباز و چابهار، دومین اکیپ محیط بانان استان  شامل محیط بانان 
شهرستان های خاش، سراوان و مهرستان وارد شهرستان سرباز شدند . هدف اصلی 
از حضور این محیط بانان در  منطقه، آگاهی بخشی به مردم به صورت چهره به چهره 
درخصوص خطرهایی که ممکن است ایشان را تهدید کند و افزایش نصب  تابلوهای 
هشدار دهنده جدید و حضور در زیستگاه های تمساح پوزه کوتاه )گاندو( تا پایان 

فصل زادآوری و کاهش استرس این گونه  در منطقه است .« 

ذره بین

حاشیه

امسال خبرها و عکس ها و فیلم های متفاوتی از نوحه ها و نذر ها 
و رفتار محیط زیستی برخی از هیأت های مختلف بازنشر شد که 
حاکی از تعامل و فرهنگ سازی هر چه بیشتر عزاداران و جوانان 
این مرزوبوم برای رسیدن به روح و فلسفه ماه محرم بود. نوحه هایی 
با اشعاری که رنگ وبوی زمانه می داد و گاهی اعتراضی می نمود.  
نذرهایی از قــاچ هندوانه اصفهانی ها گرفته تا توزیع ماهی کباب 
برای مستمندان در سپیددشت لرستان. از ایستگاه نذری عوامل 
پلیس در شهرستان سیاهکل تا جوانان اندیمشکی که 2 هزار اصله 
نهال به عنوان نذری اهدا کردند. یا آن دو پزشک و پرستاری که در 

روستای نوقاب گناباد روز عاشورا بیماران را رایگان مداوا کردند. 
امســال یکی از تاجــران و طراحان فرش هم مقــداری نخ به 
مســتمندانی داد که بافنده فرش هســتند، اما برای خودشان 
کار نمی کنند، او این کار را انجام  داد تا شــاید گره های این نخ ها 
وسیله ای شود برای این که گرهی از کار کسی باز شود. یا نذر یک 
خشکشویی در بجنورد که در بنری نصب شده در جلوی مغازه اش 
نوشــته بود: »در دهه اول محرم، شست وشوی پیراهن مشکی 

رایگان است.« 
امسال برای چهارمین  ســال متوالی فعاالن محیط زیست در 
خوزستان، برای پیشگیری از افزایش استفاده از ظروف پالستیک 
در ماه محرم، یک بار دیگر پویش »محرم شهر پاک« را راه اندازی 
کردند و هــدف از این پویش را ترویج فرهنگ اســتفاده نکردن 
از پالســتیک در میان عزاداران و فرهنگ »نــه به ظروف یک بار 
مصرف« بیان کردند. نذر خون به عنوان امری زندگی بخش، چند 
سالی است که در محرم با اســتقبال مردم مواجه شده است. این 
نذر در قالب طرحی از ۱۰شهریور تا ۲۷ مهر )اربعین حسینی( در 

پایگاه های اهدای خون اجرا می شود.
 امسال رفتارهای جدید در قالب هیأت ها هم جالب بود. ازجمله 
این رفتارها می توان به جوانان ابرکوهی یزد اشاره کرد که اقدام به 
راه اندازی هیأتی تحت عنوان هیأت جاروکشان کردند. در اردبیل، 

پویش مردمی پاکبانان محرم برگزار شد که حدود  هزار نفر به ویژه 
جوانان به صورت داوطلبانه برای پاک سازی و نظافت مسیر های 

عزاداری دسته های عزاداری اقدام کردند.
 برخی دیگر از هیأت ها نیز همان ابتدای محرم به جای هزینه 
آنچنانی برای دکور، پارچه سیاهی نصب کرده بودند که روی آن 
نوشــته بود: هزینه دکور و صحنه آرایی امسال به نیازمندان اهدا 
شد. هیأت عشاق الحسین)ع( اسالمشــهر نمونه ای از این رفتار 
اســت. یکی از روحانیون درباره یکی از همین هیأت ها در صفحه 
شخصی اش نوشت: »احتماال اگر این هیأت میلیون ها تومان خرج 
دکورش می کرد و در پایان محرم از حاضران مجلس می پرسیدیم 
که دکور چه بوده، باید فکر می کردند تا یادشان بیاید، ولی مطمئنا 

این تصویر را هرگز فراموش نخواهند کرد.«
 بســیاری از ایســتگاه های نذری به جای اســتفاده از ظروف 
پالســتیکی، از ظرف های دایمی و لیوان های شیشه ای استفاده 
کردند تا ضرر کمتری به محیط زیســت برســد. یــک راننده 
پیکان وانــت هم بنری پشــت خودرویش زده بود بــا این متن: 
»عزاداران عزیز! در صورتی که ســطل زباله ای در نزدیکی شــما 
نیست جهت رفاه حال پاکبانان عزیز زباله های خود را در ماشین 
من بیندازید.« از جلوه های متفاوت دیگر در حاشیه عزاداری حضور 
پررنگ برخی گروه های جامعه به ویژه معلوالن و بیماران خاص در 
این مراسم بود، ازجمله کلیپ زیبایی که از همخوانی حاج مهدی 
اکبری در هیأت علمدار مشهد با یک جوان سندروم داونی منتشر 
شــده اســت. تصاویری از مهدی زریفی، واعظ هیأت ناشنوایان 

منتشر شد که توجه به قشری دیگر از عزاداران را به وجود آورد.
به این تفاوت ها حضور گردشگران مذهبی به ویژه در شهرهایی 
مثل یزد وکاشــان را نیز می توان اضافه کرد. افرادی که از ســایر 
کشورها در مراسم حضور و مشارکت داشتند و زمینه آشناسازی 
 هرچه بیشــتر آنان با آداب و رســوم مذهبی ما ایرانیان به وجود

 آمده است.

فرهنگ سازی برای سهولت مشارکت اجتماعی در محرمی متفاوت

 جاروكشان ابركوه
 تا عشاق الحسین)ع( اسالمشهر

  مراسم عزاداری شام غریبان حسینی با حضور رهبر معظم انقالب، مقتدی صدر، سردار 
 سلیمانی، جمعی از مسئوالن و هزاران نفر از مردم دلباخته اهل بیت)ع( در حسینیه امام خمینی)ره(

 برگزار شد. )مشرق(

   محمد شریعتمداری و محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه  هیأت دولت)ایسنا(

 صف نذری ، محوطه تئاتر شهر)انتخاب(

  مراسم عزاداری عاشورای حسینی )ع( در شهر مجن استان سمنان با حضور پرشور مردم و آیین 
برداشتن نخل و گرداندن آن در کوچه پس کوچه های شهر برگزار شد. )میزان(
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری با انتقاد شدید از اعالم تشدید تروریسم 
اقتصادی علیه ایران نوشت: »عطش جنگ هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود. در حالیکه جهان 
- به استثنای سه یا )حتی( دو همدست هراسان - می خواست از اخراج کارگزار سرسپرده تبهکاران گروه 
بی در کاخ سفید نفس راحتی بکشد، پمپئو و منوچین تشــدید تروریسم اقتصادی علیه ایران را اعالم 

کردند. عطش جنگ - فشار حداکثری - هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود.«
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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(. 

ادامه از صفحه اول| اگر الزم است اصال مرگش 
را زیر ســوال می بریم. این که چرا در روزهای منتهی 
به عاشورا فوت کرده هم نشــان می دهد دسیسه ای 
در کار اســت و باید به خناثان ثابت کرد که به جایی 
نمی رســند. هر کس برای او دل بســوزاند هم جزو 
جنایتکاران اســت و نباید از توهین و تمسخر ما در 
امان بماند. این دختر کال بازیچه دست یک عده شده 
و گول خورده و بابت یک سری عقاید غلط تصمیمات 
احمقانه ای گرفته که اصال اهمیت ندارد که بخواهیم 
به آن بپردازیم. حــرف زدن و پیگیــری این ماجرا 
هم بنزین ریختن به هیزم دشــمنان است و ما رسوا 
می کنیم و برمال می کنیم! شاید جالب باشد اگر فکر 
کنیم که این عده تا هفته پیش داشتند بابت این که 
زنی حامله از پارس سگی ترســیده بود، زمین را به 
آسمان می دوختند و ناخن به صورت می کشیدند که 
توحش تا کجا و بی رحمی تا کجا؟ که باید سگ ها را 
معدوم کرد. می گفتند انسانیت گم شده است و چرا 
کسی حال مادر ترســیده را درک نمی کند. اما امروز 
همین دســته می توانند جزغاله شدن دختر جوان را 

ندیده بگیرند و به آن لبخند بزنند و بگویند: »این قدر 
جو ندهید، طوری نشده که!«

اجازه بدهید در مورد دســته اول به مورد دیگری هم 
اشاره کنیم. این که حامیان ســحر خودشان دو دسته 
شــده اند و به هم رحم نمی کنند. دســته اول کسانی 
هســتند که می گویند بــه خاطر این اتفــاق همه باید 
اســتادیوم ها را تحریم کنند و بازیکنان و تماشــاگران 
مرد باید پای شان را به ورزشــگاه های فوتبال نگذارند. 
می گویند هرکــس برود فوتبــال ببینــد بی غیرت و 
فالن اســت. بخش دوم هــم معتقدند کــه نخیر! باید 
به ورزشــگاه ها هجوم برد و با صدای بلند به اتفاقی که 
افتاده، اعتراض کرد و تحریمی ها یک مشــت زبان نفهم 
و استادیوم نرفته اند که هر را از بر تشخیص نمی دهند و 

دارند نسخه بیهوده می پیچند. 
در این وانفســا هر کس اظهارنظری کنــد، از هر 
طرفی که باشــد، با آماج حمالت مواجه خواهد شد. 
حجت االسالم زائری که به دلیل نوشته های متفاوتش 
ســیبل خوبی برای جیغ زن هاست، نوشــته بود اگر 
احساس تکلیف کرده اید که اکانت های فیک بسازید 

و به مردم فحش بدهید، اشکالی ندارد، اقال یاد بگیرید 
که با عکس خانم ها فحش های مردانه ندهید! که زبان 

هم جنسیت دارد، یعنی ببینید چه وانفسایی است!
حاال از این معرکــه که احتماال همــه در به وجود 
آوردنش سهیم هســتیم، چه اتفاق خجسته ای قرار 
است بیرون بیاید. وقتی می گوییم همه مقصریم، یعنی 
به خاطر آن چه برای سحر رخ داده، از سیستم آموزشی 
کشور تا سیستم فرهنگی و سیستم ورزش و دستگاه 
قضا و بقیــه، هیچ کس نمی تواند بگویــد من نبودم و 
خبر ندارم. کار مشــترک همه است. حاال اضافه کنید 
جماعت پرشمار هتاک را در فضای حقیقی و مجازی 
که رحم و انصاف و اعتدال و تحمــل ندارند، در مورد 
همه چیز هم شــدیدترین حکم ها را صادر می کنند، 

دنیا هم برایشان سیاه و سفید است و میانه ندارد. 
به این منوال چرخه خشــونت هرگز متوقف نخواهد 
شد و تا ابد قربانیانی چون ســحر خواهد داشت و تا ابد 
همه هم می رانیمش و هم قربانی اش می شــویم. مگر 
این که جایی، کســی تصمیم بزرگــی بگیرد و بخواهد 

نقطه ای بگذارد و برود سر سطر. نوشتنش راحت است.

در مرگ سحر شما هم مقصرید

ره
چه محمدجواد ظریف: 

عطش جنگ هم باید 
همراه با سردسته 
جنگ طلبان برود


