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رویداد

کوچههایبیآسفالت،یکیاز
دالیلعزلشهردار

روز گذشــته خبر آمد نائب حبيبی، شــهردار 
ســرعين عزل شده اســت. دالیل عزل او توسط 
شورای این شهر هم کم نبوده، اما محمود زنده دل، 
از اعضای شورای شهر سرعين ازجمله دالیل اصلی 
این عزل را این طور شــرح داده است: »علی رغم 
اتمام فصل کاری در شــهر توریســتی سرعين، 
آسفالت کوچه و معابر وضع خوبی ندارد، معابری 
که قرار بود سنگفرش شود، آسفالت ریزی شده که 
نشانگر نمایشی بودن فعاليت ها و ضعف برنامه ریزی 
شهردار محسوب می شــود.« او همچنين گفته 
احداث پارک و مجموعه تفریحی ۱2هکتاری در 
سرعين یکی از اقدامات مثبت حبيبی است، اما در 
احداث آن نيز از نظر فنی ایراداتی وارد اســت و به 
دليل این که پروژه با سرعت باال اجرا شد تا سریع تر 
به افتتاح برسد.  به گفته زنده دل نکته دیگری که 
باعث شده شورا دســت به عزل شهردار بزند این 
است که شهردار در این شهر ساکن نيست. حال 
باید منتظر ماند و دید شهر توریستی سرعين چه 

زمانی شهردار جدید خواهد داشت.

 

ادامه از صفحه اول|  یا این  ســنت مسخره در 
کنسرت ها که از همه عوامل پشت و جلوی صحنه 
تشکر می کنند و از همه دوستانی که  قبول زحمت 
کرده اند و به سالن آمده اند به نام تشکر می کنند و 
مردم را وادار می کنند برایشان کف بلندتری  بزنند. 
چه کار مهوعی. من می روم کنســرت که صدای 
همایون شجریان یا این یا آن را بشنوم و لذت ببرم. 
 دست مسئول نور و صدای کنسرت هم درد نکند 
که به بهترین وجه کارشان را انجام می دهند تا ما 
 راحت تر بنشینیم و بیشتر کیف کنیم. اما دیگر چرا 
باید اسم شــان را بدانم و برایش دست بزنم؟ چرا 
باید به  احترام مسئول حراست سالن دست بزنم. یا 

مدیر دفتر موسیقی یا ایکس و ایگرگ. 
بله آقای صدرعاملی. وقتی می خواهیم هوای 
همه را داشته باشــیم و بیرون از خود اثر، برای به 
 وجودآورندگانش هم وقت و ستایشی اختصاص 
دهیم، نتیجه اش این می شود که البد باید از مادر 
رومن  پوالنسکی هم تشکر کنیم که چنین بچه ای 
زاییده و بزرگ کرده تا برای ما شاهکاری خلق کند. 
هر بازی  فوتبالی که می بینیم باید گزارشگرهای 
وطنی را تحمل کنیم کــه از آبا و اجداد بازیکنان 
می گویند و این که  ستاره زمین از کجا آمده و کی 

کشــفش کرده و الخ. درحالی که ما سال ها خون 
دل خوردیم تا بچه های  سیما رضایت دادند آخر 
هر بازی، یعنی پنج دقیقه زودتر از سوت پایان، از 
امپکس و نودال و ... تشکر نکنند. کاری که هنوز 
هم در شهرستان ها ورنیفتاده و گزارشگرها خود را 
محق می بینند  که اعصاب ما را خط خطی کنند و در 
پراسترس ترین لحظات آخر بازی، تشکراتی بکنند 

که عین توهین  است.  
دلمان پر بود و بحث طوالنی شد آقای صدرعاملی 
عزیز. اگر فیلمی جذاب و ارزشــمند باشد، جای 
 کارگردان و فیلمبردار و سناریست و تدارکات روی 
چشم ماست. اما اجازه بدهید اگر خواستیم اینها 
را  برویم در خلوت خودمــان و به اختیار خودمان 
دنبال کنیم و به شیوه خودمان تشویق شان کنیم 
و آنها را به  شهرت و اعتبار برسانیم. چرا باید وقت 
ملت گرفته شود تا پس از آخرین پالن هم دقایق 
طوالنی بنشینند  و اســم هایی را مرور کنند که 
خیلی هایشان را نمی شناسند. تازه اگر نود دقیقه، 
صد دقیقه از فیلم سیراب شده  باشند. اگر نه، اگر 
فیلم بی ارزش بوده باشد که دیگر هیچ. عذاب مان 

را بیشتر نکنید. 
 عزت زیاد آقای صدرعاملی.  

چرابایدمادررومنپوالنسکیراتشویقکنیم؟

گزارش تصویری

زمانیبرایپیدایشموهایسبزگنبدکاووس!
در این ســال ها اخبار زیادی درباره برخی بی توجهی ها بــه بناهای تاریخی و میراث 
فرهنگی کشــور در قالب گزارش، خبر و حتی عکس نوشته در سایت ها و خبرگزاری ها 
و شــبکه های اجتماعی دیده ایم؛ از »قلعه ایرج« گرفته کــه قدیمی ترین قلعه نظامی 
جهان است و به دست شــاپور دوم ساخته شــد تا خانه تاریخی »ارفع الملک«. آن چه 
اخبار رســمی درباره »قلعه ایرج« گزارش دادند، صیفــی کاری در محوطه آن و آن چه 
درباره »ارفع الملک« مخابره کردند، ریزش ســقف این خانه قدیمی بود. ماجرا تا حدی 
تأسف بار بود که کوچکترین عالقه مندی ها و دلسوزی های دوستداران میراث فرهنگی 
هم به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش می شد؛ ازجمله تصویر یکی از دوستداران 
میراث که با آغاز بارش باران های اسیدی در شوش، به داد چند سنگ  قبر و ستون دوره 
عیالمی رسید و روی شان پالستیک کشید. هر چند که بعد از انتشار این عکس، برخی 
از مسئوالن خودشان را به محل رســاندند و از این فرد تقدیر کردند اما او در گفت وگو با 
ایسنا عنوان کرد که آنها صرفا عکسی یادگاری گرفته اند و رفته اند. در فصل بارش های  
سال گذشته کار به جایی کشید که پایه ستون های کاخ آپادانا را هم با کیسه زباله مشکی 
پوشاندند. همزمان البته اخباری  مبنی بر تخریب برخی بناها می رسید؛ ازجمله بنای 
تاریخی استان هرمزگان که بخشــی از آن تبدیل به رختکن، پالژ و محل شنا شده بود، 
بنای منطقه مغ شیخ در بندر کنگ )6 کیلومتری بندر لنگه( که متعلق به دوره قاجار بود. 
ازجمله اخبار دیگر در این حوزه  تخریب کامل بنای تاریخی گوهرتاج در املش به خاطر 
آتش سوزی و آســیب جدی به بخش هایی از قلعه تل شهرستان باغملک در خوزستان 
به جهت کم توجهی در رسیدگی به این بنا بود. چند وقت بعد گنبد بقعه ادریس نبی در 
دزفول هم با فروریزش مواجه شد و به تازگی هم تصاویری از ساخت دو مناره جدید مقابل 
مسجد تاریخی کریم خان دیده می شود که ثبت ملی شده است! البته این خبر مربوط به 
این هفته نبود اما کاربران گمان کرده بودند این اتفاق تازه افتاده و تصاویر آن ابتدای هفته 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد. روشن است که ساخت دو سازه جدید در 
این محل تاریخی می تواند چه ضربات جبران ناپذیری به این بنا بزند. روزنامه »شهروند« 
البته روز گذشته پیگیر گفت وگو با مسئوالن ذیربط بود اما بعد از صرف یکی دو ساعت 
وقت برای تلفن های مکرر، درنهایت پرسش ها بی پاسخ ماند و نتیجه ای در پی نداشت. اما 
آن چه مشخص است، این است که ساخت و الحاق این دو مناره توسط  هر شخص، نهاد 
یا ارگانی نادرست است و با هیچ یک از دستورالعمل های تخصصی مرمت و قوانین مربوط 
به حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تناسبی ندارد. ضمن این که از اخبار تأسف بار در این 
زمینه خبر تخریب میل گنبد یا برج گنبد کاووس بود که تصویر آن روز گذشته در فضای 
مجازی دست به دست می شــد؛ ماجرا از این قرار است که بام این بنای تاریخی نمناک 
شده اســت و گیاهانی روی آن روییده اند که طبیعتا می توانند در مدتی کوتاه صدماتی 
جبران ناپذیر به آن وارد کنند. مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی گلستان 
در پاسخ به توئیت دکتر رمضان زاده که اولین بار در این خصوص  مطلبی را منتشر کرده 
بود نوشــت:»عالقمندان به میراث، نگران برج قابوس نباشند روییدن چند گیاه باعث 
نابودی برج نمی شود. نمی خواستیم گردشگران عزیز بهار و تابستان را برای بازدید از برج از 
دست دهند. مناقصه نصب داربست برای گیاهان برج در سامانه مناقصات گذاشته شده و 

به زودی با انتخاب پیمانکار کار از بین بردن گیاهان توسط متخصین  انجام خواهد شد.«

ذره بین

شهروند| قرار است شرایط برای رانندگان سواری های 
حمل ونقل عمومی سخت شــود و در ليست این رانندگان 
می توان نام رانندگان تپســی و اســنپ را هم دید. سختی 
شــرایط هم از این قــرار خواهد بود که دیگــر راننده های 
زیر 2۳ ســال و دارای گواهينامه با عمر کمتر از دو سال در 
ناوگان حمل ونقل عمومی ســواری نمی توانند کار کنند. 
این خبر را روز گذشته ســردار سيدکمال  هادیانفر، رئيس 
پليس راهنمایی ورانندگی ناجا اعالم کرده و گفته براساس 
مصوبه اخير دولت در مورد دارندگان گواهينامه پایه سوم، 
تمامی دارندگان گواهينامه پایه ســوم که حداقل دو سال 
از زمان دریافت گواهينامه شان گذشــته باشد و نيز دارای 
2۳ سال باشــند، می توانند راننده سواری های حمل ونقل 
عمومی شوند.  »بر این اساس اگر راننده ای در ناوگان سواری 
حمل ونقل عمومی این شــرایط را رعایت نکرده و تصادف 
کند، به منزله فرد بدون گواهينامه خواهد بود و باید خسارت 
بدهد. همچنين شرکت به کارگيرنده این افراد هم مواخذه 

شده و باید پاسخگو باشد.«
او در ادامــه تاکيد کــرده: »از این رو رانندگان تاکســی، 
سرویس های مدارس، اســنپ، تپسی و دیگر تاکسی های 
اینترنتی و خودروهای حمل ونقل عمومی باید از این شرایط 

پيروی کنند.«
این قانون با همه وجوه مثبتش از نظر بسياری می تواند 
نگرانی هایی را برای رانندگان جــوان ایجاد کند، خصوصا 
آن که یکــی از بخش هایی که پليس بر آن تاکيد داشــته، 

تاکســی های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی است. نکته ای 
که می تواند باعث ریزش تعدادی از رانندگان این تاکسی ها 

شود. 
ميالد منشــی پور، مدیرعامل تپســی اما به »شهروند« 
می گوید که آنها از هر قشر و طيفی راننده دارند و اصال یکی 
از دالیل جذب افراد به چنين کسب وکارهایی آزادی عملی 
اســت که افراد دارند. »آمار دقيقی از تعــداد رانندگان زیر 
2۳ سال تپسی ندارم، اما تعداد رانندگان دانشجوی مان زیاد 
است و کسانی که این شغل برای شان شغل اصلی نيست و 
نگاه شان به آن کمک خرج بودن است. همين هم عاملی شده 
تا افراد از اقشار و سنين مختلف جذب این کسب وکار شوند.« 
به گفته او آن چه درحال حاضر عنوان شده نباید تاکسی های 
اینترنتی را دربرگيرد، چراکه نه از منظر قانونی و نه عملياتی 
این تاکســی ها جزیی از حمل ونقل عمومی نيست. »این 
صحبت ها باعث تعجب مان شده و حتما پيگيری خواهيم 
کرد و با دستگاه مربوطه صحبت می کنيم تا ببينيم درنهایت 

به چه نتيجه ای خواهيم رسيد.«
او همچنيــن می گوید کســب وکارهای جدیدی چون 
تاکسی های اینترنتی با وجود آن که مورد اقبال عمومی قرار 
گرفته اند، اما باز هم با مشکالت فراوان و از سوی بخش های 
مختلف مواجهه اند. »ما نيازمند جا افتادن کسب وکار جدید با 
قوانين موجود هستيم و نياز است برای به ثمر رسيدن چنين 
اتفاقی گفت وگو کنيم. تا زمانی که گفت وگو شکل نگيرد، 

همچنان با موانع و درهای بسته سابق روبه رو خواهيم بود.«

شرایط رانندگان اسنپ و تپسی با قانون جدید ممنوعيت 
بکارگيری راننده های زیر ۲۳ سال سخت شد

قرمزچشمکزن
برایشوفرهایجوان

  مدیرعامل تپسی در گفت وگو با »شهروند«: تاکسی های اینترنتی نه از 
  صبح روز گذشته مراسم تشییع پیکر اسداهلل عسگراوالدی با حضور شخصیت های سیاسی و منظر قانونی و نه عملياتی جزیی از حمل ونقل عمومی نيستند

اقتصادی برگزار شد. )فارس(

  طبق سرشماری  سال 97 در 12۴۰ زنبورستان و 11۰ هزار کلونی زنبور عسل در استان مرکزی، 
838 تن عسل تولید شد. )فارس(

  15 کیلومتر بعد از ایوانکی در محدوده استان سمنان معدن نمکی به نام درخشان وجود دارد که 
مدتی است برداشت نمک از آن متوقف شده. این معدن نمک اگرچه متروک و داخل آن دریاچه ای 
طبیعی از نمک ایجاد شده است، اما کارگران آن محدوده و اهالی عنوان می کنند هرازگاهی قندیل های 
نمک به دلیل سست شدن حاصل از برداشت در سال های قبل، ریزش می کند. به همین دلیل توصیه 
نمی شود مردم و گردشگران به این مکان بروند . اما حاال بعد از گذشت چند سال نه تنها اقدامی برای 
آن نشده، بلکه به تعداد افرادی که به آن جا می روند نیز افزوده شده است؛ البته این بار پای بساط 

کباب، قلیان و پیک نیک! )مشرق(

  نمونه ای از یک پراید خودساخته! )مشرق(
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حســينعلی اميری، معاون پارلمانی رئيس  جمهوری، گفت: »بانوان ما از فرهيختگی الزم برای 
حضور در ورزشگاه های کشور برخوردار هستند و در صورت ورود به این مکان ها به طور قطع شئونات 
اسالمی و ارزش های دینی را رعایت می کنند. حق ورود به ورزشگاه ها یکی از مطالبات بانوان است 
که نمی توان آن را نادیده گرفت و آنها بارها با حضور در پشت درهای ورزشگاه ها این مطالبه خود را 
اعالم کرده اند. حضور بانوان در ورزشگاه ها یکی از حقوق  شناخته شده فوتبال در دنياست و ما بر این 

باور هستيم که نباید بانوانی که نيمی از جامعه را تشکيل می دهند،  از این حق محروم شوند.«

معاون پارلمانی رئيس  جمهوری:  

حقورودبه
ورزشگاههایکیاز

مطالباتبانواناست
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حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

ادامه از صفحــه اول | در اصــول 28، 29، 
30، 31 و بندهاي 1، 2 و 3 اصــل 43، با تفصیل 
بیشــتري وظایف اقتصادي حكومت شــرح داده 
شده است. اگر قانون اساسي همان خواست عموم 
مردم و رهبران انقالب بوده، باید به آن توجه كرد 
و هیچ كجا نیز بر محرومیت و فقر افتخار نشــده 
اســت. با این حال چند نكته مهم وجود دارد كه 

باید مورد توجه قرار گیرد.
1- كافي اســت كه هركدام از ما یا كســاني كه 
این دستورالعمل ها را صادر مي كنیم، مقایسه اي 
میــان زندگــي خودمان با مــردم بنماییــم. آیا 
گرســنگي مي كشــیم؟ آیا پرداخت اجاره  ما به 
تأخیر مي افتد؟ آیا فرزندانمان از خدمات آموزشي 
بي بهره هســتند؟ آیا اگر مریض شدیم، به پزشك 
حاذق مراجعه نمي كنیــم و عزادار پول درمان آن 
مي شــویم؟ آیا دغدغه آینده خــود و فرزندانمان 
را داریــم؟ اگر چنین هســتیم و دســتور به فقر 
مي دهیم، شــاید ایرادي نداشته باشــد، ولي اگر 
هیچ یك از این مشــكالت را نداریم، باز هم جامعه 
را به فقر مي خوانیم، بایــد قدري در گفته هایمان 

تفکر کنیم.
2- ســوییس یا جوامع مشــابه دو وجه مادي و 
ساختاري دارند. به طور قطع وجه مادي آنها فعال 

تا آینده نامعلوم دســت نیافتني است و توقعي هم 
نداریــم، ولي چرا وجه ســاختاري آن را فراموش 
مي كنیم؟ نحوه تعامل دولت هــای آنان با مردم، 
نحوه دادرســی ها، کیفیت آزادي هاي سیاســي 
و اجتماعــي و خیلي از امــور دیگر آنهــا را چرا 
نمی بینیم. شایسته نیست این موارد كنار گذاشته 
و نادیده انگاشــته شــود. چرا در ایــن زمینه ها 
پیشــرفت نكرده ایم و انتظارات مــردم را برآورد 
نكرده ایم؟ آیا هــدف قانون پرداختن به این موارد 

هم نیست؟
3- نكته مهمتــر این كه؛ اگر اســاس حكومت 
بر رأي و اراده مردم اســت، آیــا حاضریم هنگام 
انتخابات همین حرف ها را شفاف و روشن بزنیم؟ 
یــا آنكــه در دوران انتخابات شــعار اصلي مورد 
حمایت ما مي شود آوردن نفت سر سفره مردم؟! و 

بعد از آن خواهیم گفت قرار نبود سوییس شویم؟
مردم و هیچ فــردي توقع ندارد كــه ایران را با 
سوییس مقایسه كنند، ولي كسي هم توقع ندارد 
كه رتبه اقتصادي و رفاهي جامعه ما به مرور پایین 
برود. این نه خواست مردمي بود كه انقالب كردند 
و نه خواست امروز مردم ایران است. مردم انتظار 
دارند كــه حكومت ها مطابق آن چــه كه دریافت 

كرده اند، بازدهي داشته باشند. 

سوییس،پیشکش!
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