
مورخ،  دان،  ریاضی  دان،  منطق  فیلسوف،  راسل”  ویلیام  آرتور  “برتراند  از  زیر  مقاله 
جامعه شناس و فعال صلح طلب بریتانیایی قرن بیست است که به وسیله ابراهیم 

اسکافی به فارسی ترجمه شده است.
برتراند راسل در تاریخ هجدهم می 1872 دیده به جهان گشود و در دوم فوریه 1970 بر 
اثر آنفلوانزا  در ولز درگذشت. بنا به وصیت برتراند، جسدش را سوزانند و خاکسترش 

را روی کوههای ولز ریختند
در مقاله ایی که در ادامه خواهید خواند, برتراند راسل با دالیلی بسیار ساده و بیانی 
گیرا و در حد چند پاراگراف سعی دارد خواننده را در پذیرش و مطالعه نظرات مخالف و 
کنارگذاشتن تعصب و خود محوری به جهت رشد فکری بیشتر آگاه کند و در عین حال 
اینگونه می گوید که انسان، بدون جستجو و تفکر شایسته نیست که هر موضوعی 
در کشف حقیقت  اعتقادی مسائل  پیشینه  تا  داد  اجازه  نباید  و  بپذیرد  بالفاصله  را 

خللی وارد کند.
متن این مقاله به شرح زیر است:

چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟
برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نیازی به نبوغ 
از  کم  دست  خطاها،  همه  از  نه  اگر  را  شما  ساده  قاعده  چند  نیست.  بشری  فوق 

خطاهای ابلهانه بازمی دارد.
انجام  را شخصًا  با مشاهده روشن می شود، مشاهده  اگر موضوع چیزی است که 
دهید .ارسطو می توانست از این باور اشتباه که خانمها دندانهای کمتری از آقایان 
تا  کند  باز  را  دهانش  که  بخواهد  خانمش  از  کند:  پرهیز  ساده  روش  یک  با  دارند 
دندانهایش را بشمارد. او این کار را نکرد چون فکر می کرد می داند. تصور کردن این 
که چیزی را می دانید در حالی که در حقیقت آن را نمی دانید، خطای مهلکی است 

که همه ی ما مستعد آن هستیم!
من باور دارم که خارپشتها، سوسکهای سیاه را می خورند، چون به من این طور گفته 
اند؛ اما اگر قرار باشد کتابی درباره عادات خارپشتها بنویسم، تا زمانی که نبینم یک 
نمی  نظری  اظهار  چنین  مرتکب  برد،  می  لذت  اشتهاکورکن  غذای  این  از  خارپشت 
شوم .درهرحال، ارسطو کمتر از من محتاط بود. نویسندگان باستان و قرون وسطی 
اطالعات جامعی درباره تک شاخها و سمندرها داشتند. با وجود آن که هیچکدامشان 
از  است  الزم  نکرد  احساس  نفر هم  یک  بودند،  ندیده  را هم  آنها  از  مورد  یک  حتا 

ادعاهای جزمی درباره آنها دست بردارد.
اغلب موضوعات از این ساده تر به بوته ی آزمایش درمی آیند. اگر مثل اکثر مردم 
شما ایمان راسخ پرشوری نسبت به برخی مسائل دارید، روش هایی وجود دارد که 
می تواند شما را از تعصب خودتان باخبر کند. اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می 
کند، نشانه آن است که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می 
کنید، ندارید. اگر کسی مدعی باشد که دو به عالوه دو می شود پنج، یا این که ایسلند 
در خط استوا قرار دارد، شما به جای عصبانی شدن، احساس دلسوزی می کنید، مگر 
آن که اطالعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم باشد که این حرف ها در افکار شما 
تزلزل ایجاد کند. اغلب بحث های بسیار تند آنهایی هستند که طرفین درباره موضوع 
مورد بحث دالیل کافی ندارند. شکنجه در االهیات به کار می رود، نه در ریاضیات؛ زیرا 
ریاضیات با علم سر و کار دارد، اما در االهیات تنها عقیده وجود دارد. بنابراین هنگامی 
که پی می برید از تفاوت آراء عصبانی هستید، مراقب باشید؛ احتمااًل با بررسی بیشتر 

درخواهید یافت که برای باورتان دالیل تضمین کننده ای ندارید.
یک راه مناسب برای این که خودتان را از انواع خاصی از جزمیت خالص کنید، این 
است که از عقاید مخالفی که دوستان پیرامونتان دارند آگاه شوید. وقتی که جوان 
بودم سالهای زیادی را دور از کشورم در فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایاالت متحده به سر 
بردم. فکر می کنم این قضیه در کاستن از شدت تعصبات تنگ نظرانه ام بسیار مؤثر 
بوده است. اگر شما نمی توانید مسافرت کنید، به دنبال کسانی بگردید که دیدگاه 
و  افراد  آن  اگر  بخوانید.  را  مخالف  احزاب  های  روزنامه  دارند.  شما  مخالف  هایی 

روزنامه ها به نظرتان دیوانه، فاسد و بدکار می آیند،
به یاد داشته باشید که شما هم از نظر آنها همین طور به نظر می رسید. با این وضع 
هر دو طرف ممکن است بر حق باشید، اما هر دو نمی توانید بر خطا باشند. این طرز 

فکر، زاینده نوعی احتیاط است.
برای کسانی که قدرت تخیل ذهنی قوی دارند، روش خوبی است که مباحثه ای را 
با شخصی که دیدگاه متفاوتی دارد در ذهن خود تصور کنند. این روش در مقایسه 
این که در معرض همان  فایده دارد و آن  تنها یک  فایده و  با گفتگوی رودررو یک 
محدودیت های زمانی و مکانی قرار ندارد. مهاتما گاندی راه آهن و کشتی های بخار 
و ماشین آالت را محکوم می کرد، او دوست می داشت که تمام آثار انقالب صنعتی 

را خنثی کند.
شما ممکن است هرگز این شانس را نداشته باشید که با شخصی دارای چنین عقایدی 
روبرو شوید، زیرا در کشورهای غربی اغلب مردم با دستاوردهای فن آوری های جدید 
موافقند. اما اگر شما می خواهید مطمئن شوید که در موافقت با چنین باور رایجی بر 
حق هستید، روش مناسب برای امتحان کردن این است که مباحثه ای خیالی را تصور 
کنید و در نظر بگیرید که اگر گاندی حضور می داشت چه دالیلی را برای نقض نظر 
دیگران ارائه می داد. من گاهی بر اثر این گونه گفتگوهای خیالی واقعًا نظرم عوض 
شده است؛ به جز این، بارها دریافتم که با پی بردن به امکان عقالنی بودن مخالفان 

فرضی، تعصبات و غرورم رو به کاستی می گذارد.
نسبت به عقایدی که خودستایی شما را ارضاء می کند، محتاط باشید. از هر ده نفر، 
نه نفر چه مرد و چه زن قویًا معتقدند که جنسیت شان برتری ویژه ای دارد .دالیل 
زیادی هم برای هر دو طرف وجود دارد. اگر شما مرد باشید می توانید نشان دهید 
که اغلب شعرا و بزرگان علم مرد هستند؛ اگر زن باشید می توانید پاسخ دهید که اکثر 
جنایت ها هم کار مردان است. این پرسش اساسًا حل شدنی نیست، اما خودستایی 

این واقعیت را از دید بسیاری از مردم پنهان می کند.
همه ما، اهل هر جا که باشیم، متقاعد شده ایم که ملت ما برتر از سایر ملت هاست. ما 
با وجود دانستن این که هر ملتی محاسن و معایب خاص خودش را دارد، معیارهای 
ارزشی مان را به گونه ای تعریف می کنیم که ثابت کنیم ارزش هایمان مهمترین ارزش 
های ممکن هستند و معایب مان تقریبًا ناچیزند .دراینجا دوباره انسان معقول می 
پذیرد که با سوآلی روبروست که ظاهرًا جواب درستی برای آن وجود ندارد. دشوارتر از 
آن، این است که بخواهیم مراقب خودستایی بشر به واسطه بشر بودنش باشیم، زیرا 
ما نمی توانیم با ذهن غیربشری مباحثه کنیم. تنها راهی که من برای برخورد با این 
نوع خودبینی بشر سراغ دارم، این است که به خاطر داشته باشیم بشر جزء ناچیزی 
از حیات سیاره کوچکی در گوشه کوچکی از این جهان است و همانطور که می دانیم 
در دیگر بخشهای کیهان هم ممکن است موجوداتی باشند که نسبت بزرگیشان به ما 

مثل نسبت بزرگی ما به یک ستاره دریایی است.
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برتراند راسلسرمقاله  

سال  اندی  و  صد 
مشروطه  انقالب  از 
درباره  می گذرد. 
وقایع  و  مشروطه 
نخستین  به  منتهی 
در  ایران  انقالب 
بسیار  مدرن  دوره 
تا  واقعه  نخست  روزهای  از  نوشته اند.  و  گفته 
همچنان  مشروطه  تاریخ نگاری  امروز  همین 
ادامه دارد: از مورخان نخستین که با نگاهی از 
مبارزان  و  مجاهدان  به  تحسین  و  سر شگفتی 
مشروطه می پرداختند تا گرایش غالب بعدی که 
دیدگاه انتقادی به مشروطه و مشروطه خواهان 
که  اجتماعی  تاریخ نگاران  نیز  بعدها  و  داشت 
انقالب  می کوشند  پایین«  از  »تاریخ  رویکرد  با 
و  بسنجند  خود  زمانه  و  زمینه  در  را  مشروطه 
تحوالت  در  را  مردم  نقش  و  مادی  بسترهای 

جامعه عصر مشروطه نشان دهند.
نوشته هایی  عناوین  فهرست کردن  بی تردید 
جنبش  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  که 
آن  شکل گیری  ریشه های  و  مشروطه خواهی 
توضیح  نوشتن  و  پرداخته اند  معاصر  تاریخ  در 
هزار  بر  بالغ  که  نوشته ها  این  بر  مختصری 
مقاله،  سخنرانی،  بیشتری  تعداد  و  کتاب  جلد 
در  خود  است،  تحقیقی  آثار  دیگر  و  پایان نامه 
قالب کتابی حجیم می گنجد که برخی محققان 

پیش تر انجام داده اند.
از این رو، در اینجا به بهانه سالگرد مشروطه، به 
تسامح تاریخ نگاران مشروطه در سه نسل مرور 
می شوند: نسلی که شاهدان واقعه بودند، نسل 
را  تاریخ نگاری  و  آمدند  مشروطه  از  بعد  دوم 
جای وقایع نگاری گذاشتند. آنها به لحاظ زمانی 
نزدیک به واقعه بودند و با روش شناسی علمی 
را  سوم  نسل  بردند.  پیش  را  تاریخ نگاری  کار 
نیز در ادامه نسل دوم، و فقط به لحاظ زمانی، 
اجتماعی  تاریخ نگاران  می توان  کلی  صورت  به 
نامید. در ادامه گزارش مختصری ارائه می شود 

از برخی مورخان هر نسل.
انقالب  درایران,  مشروطه  انقالب  بروز  دالیل   

مشروطه چیست
مشروطه  دوران  وقایع  تاریخ نگاران  ازجمله 

محمدباقر ویجویه اس
۱-  نسل اول: شاهدان واقعه

و  اولین  جمله  از  کرمانی:  ناظم االسالم  محمد 
مهم ترین تاریخ نگاران انقالب مشروطه همزمان 
کتاب  است.  کرمانی  ناظم االسالم  آن  وقوع  با 
است  روایتی  او  ایرانیان«  بیداری  »تاریخ 
دست اول از حوادث مشروطه اول و دوم. »تاریخ 
خاطره نگاری  بر  مبتنی  کتابی  ایرانیان«  بیداری 
است از رویدادهای مختلف پیش از مشروطه تا 

بعد از فتح تهران و آغاز مشروطه دوم.
یکی  خود  خاطرات،  راوی  کرمانی،  ناظم االسالم 
مخفی  انجمنی  عضو  و  تیز  و  تند  انقالبیون  از 
انقالب مشروطه  از  قبل  بود که حدود دو سال 
ايجاد شد و در حکم کميته انقالب بود و با دیگر 
ارتباط  روحانیون  و  انقالب  فعاالن  و  انجمن ها 
و  بحث  و  جزییات  شرح  داشت.  گسترده ای 
و  اعالن ها  تلگراف ها،  انقالبیون،  جدل های 
مكاتبات مبادله شده بين سران نهضت مخالفان 

و موافقان در تهران در کتاب آمده است.
او در روایت خود از وقایع آن دوره نگاهی هم 
به دیگر شهرهای درگیر در انقالب دارد. او چند 
ماه بعد از فتح تهران و آغاز مشروطه دوم، اقدام 
و  کرد  خود  شخصی  يادداشت هاي  انتشار  به 
به  را  يادداشت ها  از  قسمتی  هفته  هر  ابتدای 
صورت پاورقی در روزنامه کوکب که خود منتشر 
می کرد به چاپ رساند. این کتاب يادداشت هاي 
تنظيم  مجلد  دو  در  كه  جلد  شش  در  اوست 
شده. »تاریخ بیداری ایرانیان« را در دهه ۱۳۷۰ 
علی اکبر سعیدی سیرجانی تصحیح و به همت 

نشر نیلوفر منتشر کرد.
احوال  به  خود  کتاب  مقدمه  در  ناظم االسالم 
چون  مشروطه خواهاني  و  بزرگان  از  گروهي 
شيخ احمد روحي و ميرزا آقاخان كرماني و نيز 
شرح حوادث مهمي چون واقعه رژي، نامه هاي 
اين  درباره  ناصرالدين شاه  و  شيرازي  ميرزاي 
سپس  و  مبادله شده  تلگراف هاي  و  واقعه 
او  بازجويي  و صورت  كرماني  رضا  ميرزا  حاالت 
می پردازد. با وجود انتقاداتی که به دقت علمی 
کتاب و برخی رویدادنگاری ها به کتاب وارد شده 
که البته مختص شتاب رویدادها در زمان انقالب 
است، این کتاب به یکی از مهم ترین مراجع در 

کتاب های  برای  مشروطه  تاریخ نگاری  زمینه 
بعدی بدل شد.

سیاسی  رجال  مهم ترین  از  دولت آبادی:  یحیی 
اوایل  تا  آن  از  پس  دوران  و  مشروطه  عصر 
که  است  دولت آبادی  یحیی  رضاشاه  حکومت 
چندبار  از جمله  مختلفی  سیاسی  منصب های 
مقاطع  در  را  ملی  شورای  مجلس  نمایندگی 
محافل  بيشتر  در  كه  او  کرد.  تجربه  متعدد 
سياسي روشنفكري نقش داشته خاطرات خود را 
در كتابي به نام »حيات يحيي« منتشر کرده كه 
اسناد  زمره  ایرانیان« در  بیداری  كنار »تاریخ  در 

مهم در انقالب مشروطه است.
اواسط  از  را  ایران  تاریخی  حوادث  دولت آبادی 
حكومت ناصرالدین شاه تا كودتای ۱۲۹۹ رضاخان 
و  روایت  بی پرده  او  سوی  از  قدرت  تسخیر  و 
تحلیل كرده است. این كتاب به مدت ۲۵ سال 
گرفت.  قرار  ممنوع االنتشار  كتب  فهرست  در 
ایام  از  گزارش  بر  مشتمل  قسمتی  اول  مجلد 
آن  بقیه  و  نویسنده  تحصیلی  دوران  و  جوانی 
تاریخ تاسیس و ایجاد فرهنگ نوین ایران است. 
جلد دوم و سوم حوادث مربوط به مشروطه و 
و  برمی گیرد  در  را  نویسنده  خود  فعالیت های 
جنگ  اوایل  در  ملیون  مهاجرت  به  چهارم  جلد 
جهانی اول تا انقراض سلطنت قاجاریه و دوران 

پادشاهی رضاخان اختصاص دارد.
تاریخ نگارانی  ازجمله  ویجویه:  محمدباقر 
مهد  تبریز،  از  را  مشروطه  دوران  وقایع  که 
محمدباقر  کرده  گزارش  مشروطه خواهی، 
ویجویه است. »تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای 
تبریز« او شرح محاصره ده ماهه تبريز )در سال 
باقرخان  و  ستارخان  مبارزات  و  شمسی(   ۱۲۸۸
با نيروهای استبداد است. کتاب با نقاشی هايی 
شهر  مختلف  محالت  يا  درگيری  صحنه های  از 
نام  فاقد  اما  دارند،  توضیحاتی  که  آراسته شده 

نقاش اند.
جمله  از  است  مهمی  مطالب  حاوی  همچنین 
عزیمت   ،۱۳۲۴ جمادی االخر  در  تهران  شورش 
وزیرمختار  خانه  در  مردم  تحصن  و  قم  به  علما 
درگذشت  مشروطه،  فرمان  صدور  انگلیس، 
مظفرالدین شاه و به سلطنت رسیدن محمدعلی 
شاه، به توپ بستن مجلس و مسجد سپهساالر 

در   ۱۳۲۶ االولی  جمادی   ۲۳ از  جنگ  شروع  و 
در خیابان  باقرخان  فعالیت های  تبریز،  و  تهران 
و ستارخان در امیرخیز، یادداشت های روزانه از 
دربردارد،  را  صفحات  بیشترین  که  تبریز  وقایع 
رمضان،  شانزده  در  مشروطه خواهان  پیروزی 
اصالحات  و  نسبی  آرامش  برقراری  شرح  و 
و  دیلمقان  و  مرند  و  تبریز  در  مشروطه خواهان 

خوی.
که  تاریخ نگارانی  از  ديگر  يکی  ملک زاده:  مهدی 
نوشتن  به  اقدام  مشروطه  از  پس  سال  چند 
اسـت.  ملک زاده  مهدی  کرد  مشروطه  تاريخ 
از  ملک المتکلمين  فـــــرزنــد  مـلــک زاده 
همين  به  و  بود  مشروطه خواهان  بزرگ ترين 
دليل از نزديک در جريان بسياری از وقايع قرار 
داشت. او در مشروطه دوم نيز از هواداران حزب 
و  اين حزب نشست  بزرگان  با  و  بود  دموکرات 

برخاست داشت.
انقالب  »تاريخ  که  ملک زاده  هفت جلدی  کتاب 
مورد  چندان  هرچند  دارد  نام  مشروطه« 
مهم  منابع  از  يکی  همچنان  لیکن  نبوده  توجه 
شمار  به  مشروطه  انقالب  درباره  تحقيقاتی 
می رود. ملک زاده برخالف اکثر مورخان در جلد 
یک  که  پرداخته  حوادثی  بیان  به  کتابش  اول 
افتاده و هر یک  اتفاق  از مشروطیت  قبل  قرن 
بوده  ملی  نهضت  آن  پیدایش  در  مهمی  عامل 
این  ملک زاده  مورد  در  توجه  قابل  نکته  است. 
است که اگرچه شخصا در انقالب مشروطه سهم 
بسزایی داشته و یکی از عوامل مهم آن نهضت 
نبرده و چنین وانمود  از خود  ملی بوده، اسمی 
کرده که تماشاچی انقالب بوده است. بااین حال، 
اول  اندکی تسامح در نسل  با  باید  را  ملک زاده 

قرار داد.
سال  در  بهزاد  طاهرزاده  بهزاد:  طاهرزاده  کریم 
 ۱۹ سن  در  شد.  متولد  تبریز  در  شمسی   ۱۲۶۷
سپس  و  پیوست  مشروطه خواهان  به  سالگی 
عضو  و  پیوست  عامیون  اجتماعیون  فرقه  به 
سرپرستی  عهده دار  او  شد.  تبریز  فداییان 
مدافعان سنگر محله چرنداب تبریز بود و پس از 
تسلیم کلیه محالت شهر به گروه محله امیرخیز 

به رهبری ستارخان پیوست.

طبق  خرداد  تا  فروردین  از  تهران  در  مسکن  قیمت 
نجومی  رشد  شهرسازی  و  راه  وزارت  رسمی  گزارش 

داشته است...

چگونه از عقاید احمقانه 
بپرهیزیم

ارزش ریال ایران در کمتر از یک سال نصف شد

آقای وزیر صرفا جهت اطالع کرایه تاکسی های تهران از 
نیمه خرداد  گران می شود

عربستان و امارات 
»شورای جنگ« تشکیل 

دادند

ضرغامی: تنها مدیر 
جمهوری اسالمی 
هستم که از کسی 

شکایت نکردم

تهران رتبه نخست چک 
برگشتی خردادماه

گزارشی از وقایع نگاری و تاریخ نگاری های عصر مشروطه

 صفحه ۴

 صفحه ۳

متهمان ثامن الحجج با 
حضور ۳۶۰ شاکی پای 

بهره برداری از فاز یک خط ۶ تا پایان شهریورماه امسال میز قانون
 صفحه ۳
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بارزترین تدابیری که عربستان و امارات با تشکیل شورای جدید اتخاذ می کنند تشدید اختالفات با قطر و 
محاصره خفه کننده علیه آن و نیز تشکیل بازوی نظامی، سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس است که محور 

تمرکز در هرگونه جنگ آمریکایی علیه کشورهای منطقه خواهد بود.
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه  ای »رأی الیوم« به تحوالت 
نخستین  که  نیستیم  باور  این  بر  است:  نوشته  و  پرداخته  خلیج فارس  حوزه  عربی  کشورهای  در  اخیر 
به صورت  برگزار شد،  در شهر جده  پنجشنبه  که  امارات،  و  عربستان سعودی  نشست شورای هماهنگی 
یعنی  رهبرانش  و  این شورا  زیرا نشست  بحران خلیج فارس هم زمان شد؛  با نخستین سالروز  تصادفی 
شاهزاده »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی و »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی به منظور تقویت 

ائتالف دو کشور علیه قطر »دشمن کوچک« و ایران »دشمن بزرگ« تشکیل شد.
این شورا، که نخستین نشست خود را با امضای 60 توافقنامه برای افتتاح 44 پروژه استراتژیک مشترک 

جهت زیرساخت ها در زمینه های امنیت، صنایع نظامی، نفت، گاز و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
برای ایجاد یکپارچگی میان دو کشور برگزار کرد به مثابه شلیک تیر خالص به شورای همکاری خلیج فارس 
و ایجاد شورای همکاری دوجانبه »بسته« و محدود به دو کشور به عنوان جایگزین بسته تشکیل شده 
است که برای 4 کشور دیگر ممنوع می شود. افزون بر این، این شورای دوجانبه کمتر از یک وحدت ادغامی 

و بیشتر از یک کنفدراسیون است.
»استراتژی عزم«، که اساسی ترین ستون این شورای هماهنگی است عملیات نظامی »توفان قاطعیت« 
را که دو کشور یعنی عربستان و امارات علیه یمن حدود 3 سال پیش به راه انداخته اند، به ما یادآوری 
می کند، استراتژی ای که بر اساس تولید ناخالص ملی یک تریلیون دالری و صادرات نفت و گاز و تولیدات 
دیگر در حدود 700 میلیارد دالر در سال تدوین شده است، این امر یعنی این که ما در برابر قدرت اقتصادی 
به آن چنین  اگر  البته  در منطقه شود  بزرگ  نظامی  به قدرت  تبدیل  داریم که تالش می کند  قرار  بزرگی 
اجازه ای داده شود. در این شورا جایی برای فقرا نیست و ما در اینجا درباره بحرین صحبت می کنیم که 
نادیده گرفته شده و از آن برای پیوستن به شورا دعوت به عمل نیامده است نه در حال حاضر و نه در آینده. 
همچنین جایی برای »بی طرف ها« در بحران با کشور قطر و جنگ در یمن وجود ندارد و در این جا اشاره 
به کویت و پادشاهی عمان است. بعید نمی دانیم که بارزترین تدابیری که در این شورای جدید اتخاذ 
شود »تشدید« اختالفات قطر و تشدید محاصره خفه کننده علیه آن و نیز تشکیل بازوی نظامی، سیاسی 
و اقتصادی در خلیج فارس است که محور تمرکز در هرگونه جنگی است که ایاالت متحده آمریکا در آینده 

در تالش برای تغییر نظام ایران آغاز می کند. همان گونه که »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
کرده است که )جنگ علیه ایران( با محاصره بی سابقه در تاریخ آغاز می شود که محاصره تحمیلی علیه 

کره شمالی در مقابل آن ناچیز است.
موشکی  دفاع  سامانه  خرید  برای  قطر  دولت  تالش های  به  سعودی  عربستان  اعتراض  می رسد  به نظر 
»اس400« روسیه و انتخاب فرانسه برای ابالغ هشدار دوگانه به قطر و روسیه درباره نهایی کردن این 
قرارداد، و تهدید آن به حمله به این سامانه موشکی، در صورت تحویل آن به قطر، از نشانه های اهداف 

فعلی و آینده این شورای جدید باشد که چه بسا مورد حمایت آمریکا نیز است.
شورای عربستان و امارات، پیش از آن که شورای همکاری دوجانبه اقتصادی باشد، »شورای جنگ« است 
که می خواهد عنوانی برای قدرت منطقه ای جدید در منطقه شود. اما آیا این شورا می تواند اهداف مدنظر 
از شکست تحریم تجاری و سیاسی  آیا جبهه ای نظامی علیه قطر، آن هم پس  و  را محقق سازد  خود 
علیه این کشور، تشکیل می دهد؟ چه زمانی؟ آیا پروژه ایجاد کانال »سلوی« و پایان ارتباط زمینی قطر با 

شبه جزیره عرب از جمله پروژه های مورد توافق است؟
پاسخ به این پرسش ها را به ماه ها و چه بسا سال های آینده واگذار می کنیم. چیزی که می توانیم درباره آن 
سخن بگوییم این است که تشکیل این شورا اقدامی »تنش زاست« که بسیار خطرناک و بسیار نگران کننده 
برای دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار گرفته اند و 

چه بسا این شورا معادالت ائتالف های منطقه ای را به شکل بنیادین تغییر دهد...  خدا داناتر است.

عربستان و امارات »شورای جنگ« 
تشکیل دادند

نگاه  انقالبی  نگاه  می گویم  من 
اصیل است. یک نگاه اصیل که باید 
ندارد  عیب  کرد.  رجوع  آن  به  دوباره 
اصالح طلب  جریان های سیاسی چه 
باشد چه اصولگرا باید انقالبی باشند.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹ رسانه ها 
خواندنی برگزیده نظرات 

شکایت  کسی  از  که  هستم  اسالمی  جمهوری  مدیر  تنها  ضرغامی: 
نکردم

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بعد از ده سال از جام 
حدیث های  و  حرف  که  مکانی  تغییر  است؛  شده  پاستور  راهی  جم 
زیادی در مورد عالقه او برای جابجایی در خود پاسور هم فراهم کرده 
است. عالقه ای که هر وقت با پرسش خبرنگاران مواجه شده است 
این پاسخ را دریافت کرده است که »انتخابات بالی جان انقالبی ها 

شده است«.
در یک آخر هفته بهاری مهمان مهندس ضرغامی رئیس اسبق سازمان 
صدا وسیما و عضو کنونی شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی 
این  داغ  بحث  که  مجازی  فضای  مورد  در  تا  شدیم  مجازی  فضای 
روز های مردم است با او صحبت کنیم. البته قبل از مصاحبه قسمت 
شد ما هم مهمان صبحانه های معروف مهندس در بالکن دفتر قدیمی 

و نوستالژیک پاستور شویم. این گفتگو را در ادامه می خوانید.
سرک کشیدن به گفتگوی خصوصی مردم کار غیر اخالقی و غیر شرعی 

است
به  پیام رسان های داخلی طرح شد در جامعه  این که بحث  از  بعد 
نفر  با هم صحبت می کنند  نفر  صورت طنز مطرح شد که وقتی دو 
سوم مثال دستگاه های امنیتی است. در واقع بحث حریم شخصی را 
مطرح می کنند. شما که در این حوزه مسئولیت دارید حریم خصوصی 

در پیام رسان های داخلی چگونه رعایت خواهد شد؟
است.  مجازی  فضای  در  مهم  بسیار  موضوع  یک  شخصی  حریم 
خوشبختانه مقام معظم رهبری فتوای بسیار مهمی را در این زمینه 
با توجه به  این فتوا مطرح شود،  این که  از  مطرح کردند. من قبل 
آشنایی که با نگاه رهبری دارم و همچنین آشناییم با یک نگاه سالم 
عقالنی مبتنی بر قانون اساسی در کشور از مدت ها قبل بحث حریم 
خصوصی را مطرح کردم و قلم زدم و در صفحات مجازی خودم گفتم. 
وقتی دو نفر یا چند نفر با هم خصوصی یک تعاملی دارند، بسیار کار 
زشت، غیراخالقی، غیر قانونی و غیر شرعی است که یک نفر دیگر هم 
از گفتگوی آن ها مطلع شود چه برسد به اینکه از آن استفاده سوء هم 
بکند. البته یک مواقعی استثنائاتی به وجود دارد که فقط برای مسائل 

امنیتی کشور است که آن هم برای حفظ امنیت خود مردم است.
نباید  وجه  هیچ  به  نشسته  آنجا  که  هم  رسان  پیام  صاحب  حتی 
به آن محتوا تسلط داشته باشد. یعنی وقتی یک عکس خانوادگی 
این  وقتی  دارد  دسترسی  آنجا  که  اپراتور  آن  و  می شود  بدل  و  رد 
عکس را دید باید به اشد مجازات محکوم شود. این ها همه باید با 
رمز منتقل شود. فقط با حکم قاضی آن هم با ادله کافی در مقطع 
داشته  دسترسی  محتوا  به  که  باشند  داشته  مجوز  می توانند  خاص 
باشد. پس بحث حریم خصوصی یک بخشی مرتبط با پیام رسان ها 
است. این اطمینان مهمی برای مردم است، برای من مهم است. مثال 
بنده در پیام رسان داخلی می خواهم عکسی بفرستم، بعضی موقع ها 
شک می کنم که آدمی که پشت سیستم نشسته است آیا این عکس 
خانوادگی من را می بیند یا نه. باید از طرف نظام این اطمینان به من 
داده شود که اپراتور ها امانت دار خوبی هستند و وارد فضا و حریم 

شخصی افراد نمی شوند. 
پیام رسان ها نباید برای مردم بولتن سازی کنند

بخش دیگر مربوط به خود پیام رسان ها است که باید امنیت داشته 
و  انواع  آن  دیتا  انتقال  در سیسیتم  که  رسانی  پیام  یک  اگر  باشند 
اقسام عکس، تصویر و ویدئو منتقل می شود اگر آدمی با استفاده از 
این محتوا ها به درست کردن بولتن مشغول شد و آن ها را نزد قاضی 
فرد دیگری  به  فرد  این  از  مبتذل  این تصویر  برد که چه نشسته ای 
منتقل شد و پیام رسان هم هیچ کاری نکرده است »پس حاال یک 
حکم بده و رئیس پیام رسان را احضار کن« این شیوه صد درصد غلط 
است. خوشبختانه دستگاه قضایی مصوبه خوبی در این رابطه داشته 
و شنیدم که رئیس محترم قوه هم ابالغ کرده و بر اساس این ابالغ 
االن این خط کاری به دستگاه های نظارتی و قضایی داده شده است 
باالخره  باشند.  این جهت مصونیت داشته  از  باید  پیام رسان ها  که 
مردم هر چیزی را برای هم منتقل می کنند. به ما چه که بفهیم چه 
چیزی رد وبدل کردند. این که رهبری انقالب در مورد حجاب مطلبی 
فرمودند: دقیقا استداللشان این بود. در خانه ممکن است خانومی 
اتفاق می افتد  زیاد هم  باشد  نامحرم بی حجاب  خالف شرع جلوی 
این به حکومت چه ربطی دارد. در واقع این یک جور استدالل رهبری 
از  خیلی  مثل  شد  حجاب  بی  بیرون  در  خانم  همان  اگر  اما  است. 
اتفاقات دیگر در بیرون قواعد خود را دارد؛ بنابراین ما از باب حکومت 
مراقبت می کنیم. همان طور که آن بی حجابی در خانواده یعنی در 
آن  با  که  نمی کند  اقتضا  ندارد  به کسی  ربطی  که  یک محیط بسته 
برخورد شود در این پیام رسان هم همین است. همین مطلب ساده 

که مدت ها قبل این را گفتم و رهبری هم فرمودند: ممکن است توجه 
کار ها  این  پیام رسان  دراین  ببرند که  گزارشی  باشند و یک  نداشته 
دارد که مثال تصاویر  کانالی وجود  صورت می گیرد. یک موقع علنی 
مبتذل منتشر می کند که قطعا این موارد حکم خاص خودش را دارد.

در فضای مجازی دیگر نباید به خاطر آستین یک خانم جواب علی 
مطهری را داد

باز بودن تلورانس است. آن هم که می آید  نکته سوم من در مورد 
در منظر عموم قرار می گیرد تلورانسش باید به مراتب از صدا و سیما 
که هیچ از سینما که تلورانسش بازتر از تلویزیون است که هیچ، از 
به  باید چه  تلورانس فضای مجازی  باشد.  باالتر  باید  باز  مطبوعات 
لحاظ اخالقی و یا سیاسی بازتر از رسانه های رسمی ما باشد. یعنی 
و من  دیده شد  فوتبال  در  آستین  بی  تلویزیون یک خانمی  در  اگر 
نباید  مجازی  فضای  در  اما  بدهم،  هم  را  مطهری  علی  جواب  باید 
جواب بدهم، ما این را در پرس تی وی هم رعایت نمی کردیم. قواعد 
پرس تی وی متفاوت از شبکه های داخلی ما بود، دقیقا همان اتفاقی 
می آمد  موقع ها  بعضی  سرافراز  آقای  افتاد.  وی  تی  در هیسپان  که 
توضیحات کارشناسی می داد یعنی از من مجوز می خواست من هم 
تا حدی همراهی داشتم، چون فضای فرهنگ عمومی آمریکای التین 
مثال برزیل خیلی متفاوت از فضای فرهنگی مثال کشور های خاورمیانه 
حال  در  می کنید  فکر  می روند شما  راه  خیابان  در  مردم  آنجا  است. 
نشان  وی  تی  در شبکه هیسپان  اگر شما  حاال  رفتن هستند  حمام 
دهید که وسط برزیل همه مردم پوشیده هستند مخاطب از همان 
آن  هم  کنیم.  بازی  وسط  باید  ما  نمی کند.  باور  را  شما  برنامه  اول 
طرفی ها به ما انتقاد می کنند و هم این طرفی ها. ولی ما باید هم 
بگوییم.  را  واقعیت  هم  و  کنیم  رعایت  را  اسالمی  جمهوری  مصالح 
مان  رسمی  تلورانس  اسالمی  جمهوری  درتلویزیون  ما  که  همانطور 
بازتر از تلورانس شبکه قرآن است. همانطور در فضای مجازی هم باید 
تلورانس بازتر باشد و از این باز بودن برخی نباید بولتن سازی کنند.

این که گفتم بعضی اعضای شورای عالی فضای مجازی نمی توانند 
ایمیل بسازند شوخی بود

سرویس  یا  و  مجازی  فضای  از  ناموفقی  تجربیات  سری  یک  مردم 
ذهن  در  امروز  ناموفق  تجربه  این  که  است  ذهنشان  در  دهنده ها 
دهنده  سرویس  که  بودیم  شاهد  ما  مثال  است.  تاثیرگذاشته  مردم 
نفر در وبالگ خودش منتشر کرده  وبالگی بخاطر محتوایی که یک 
این  به  مجازی  فضای  عالی  شورای  آیا  است.  بازداشت شده  است 

موضوعات فکر کرده است؟
مجازی  فضای  عالی  شورای  رویه های  از  بعضی  منتقد  خودم  من 
هستم؛ و در جلسات رسمی هم این نقد های خودم را مطرح می کنم 
داشته  توجه  باید  اما  نکنم.  بیان  را  آن ها  بیرون  در  و سعی می کنم 
چه  هستند  مجازی  فضای  عالی  شورای  در  که  آدم هایی  که  باشیم 
شخصیت هایی حقیقی و چه شخصیت های حقوقی با موضوع آشنا 
هستند، البته من چندوقت پیش شوخی کردم و گفتم بعضی اعضای 
شورای عالی فضای مجازی نمی توانند ایمیل بسازند. حاال بعضی ها 
این را جدی گرفتند و روی آن تحلیل کردند. اما باید دقت بکنیم که 
در باب مدیریت، وقتی مهارت های مدیر را بررسی می کنند، از دو نوع 
مهارت سخن می گویند؛ مهارت های فنی و مهارت های نظری. مدیر 
تا  باشد  آشنایی داشته  پدیده  با مهارت های نظری  باید  باال،  سطح 
مهارت های فنی. بالعکس مدیران رده پایین تر باید مهارت های فنی 
داشته باشند. اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی هم به لحاظ 
درک نظری، شایستگی هایی داشتند که انتخاب شدند. آن هایی هم 
که حقوقی هستند به خاطر دستگاه خودشان با این موضوع مرتبط 
هستند. یعنی می آیند و در سطوح دیگری حرف های کالن را مطرح 
می کنند. شورای عالی فضای مجازی یک شورای موجه است و مرکز 
در حال  فیروزآبادی  آقای  با مدیریت خوب  ملی فضای مجازی هم 
از تالش ها و نگاه کارشناسی و نگاه  فعالیت است و من همین جا 
مدیریتی ایشان تقدیر می کنم انصافا سعی می کنند با همه گروه ها، 
اقشار و صنوف و با همه کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند 
این  شود  جمع  خاطرتان  باید  جهت  این  از  بنابراین  کنند؛  گفتگو 

توجهات در حوزه های محتلف دارد انجام می گیرد.
تنها مدیر جمهوری اسالمی هستم که از کسی شکایت نکردم

این که در مقطعی یا در طول سالیان گذشته نسبت به وبالگ ها و ... 
چه برخورد هایی شده ممکن است دغدغه همه ما باشد، باید جمع 
باید تحمل  بندی و روشنگری کرد. مسئوالن ما هر چقدر می توانند 
این مساله شعار نیست.  ببرند.  باال  را در مقابل حرف مخالف  شان 
ده سال  بودم  وسیما  در صدا  وقتی  بعضی ها شعار می دهند.  چون 
رئیس  از  زده شد.  انتقادی  به سازمان خیلی حرف های  راجع  نیم  و 
پاسخ  نقد ها  به  وقت ها  خیلی  ما  و  مختلف  بخش های  تا  سازمان 
نمی دادیم. آن بخش اندک هم که می خواستیم پاسخ دهیم پاسخ 
ما را نمی زدند، ما شکایت نمی کردیم. شاید من تنها مدیر جمهوری 
اسالمی هستم که در طول 10 سال و نیم از کسی هم شکایت نکرده 

ام. حتی وقتی به سازمان رفتم شکایت هایی که از دوره قبل من بود 
از من تشکر کردند. من االن در کانال  را پس گرفتم. کلی هم  همه 
رسمی خودم، یک هشتگی دارم به عنوان منتقد من. هر کسی علیه 
من یک حرف خوب می زند، که حسابی علیه من است تحت عنوان 
منتقد من، در صفحه خودم منتشر می کنم. من می گویم نمی توانیم 
تحمل مان را باال نبریم. این جوری بگویم. دنیا به سمتی می رود و 
باید  که شده  زوری هم  ما  که حاال  است  گونه ای شده  به  ارتباطات 
دستور اسالم را انجام دهیم. حضرت علی )ع( در کوچه می رفت کسی 
به او اهانت کرد حضرت رفت بعد یکی آمد گفت: فهمیدی این که 
در  کننده سریع رفت دید حضرت  اهانت  فرد  بود.  این خلیفه  بود؟ 
مسجد نماز می خواند نماز امام علی )ع( که تمام شد آن فرد به پای 
حضرت افتاد امام علی )ع( فرمودند: من آمده ام دو رکعت برای تو 
نماز بخوانم خدا تو را ببخشد. این ها را آقایان روحانیون باالی منبر 
می گویند، اما موقع عمل یادشان می رود و خالف آن عمل می کنند. 
که  این سمت می برد  به  را  ما  بگویم فضای مجازی  من می خواهم 
آدم شویم، به سمت این که اسالمی شویم. ما دستورات اسالمی را 
انجام دهیم. فضای مجازی دارد ما را به سمتی می برد که دستورات 
می کند.  ایجاد  اجباری  توفیق  مجازی  فضای  دهیم.  انجام  را  اسالم 
از پشت صحنه سریال ها می رفتم  برای سرکشی  که  بعضی وقت ها 
اما  می کشید،  زحمت  همه  این  می گفتم  تصویربردار  بچه های  به 
کسی شما را نمی بیند. بازیگران را می بینند خدا از شما این »اخالص 

تحمیلی« را قبول کند!
ما تبدیل به ملت دانلود شدیم

یکی از اشکاالت ما در فضای مجازی این است که ما اصوال تولیدکننده 
طول  در  ما  که  گفتم  جمله ای  اخیرا  من  نیستیم،  مجازی  فضای  در 
تاریخ ملت آپلود بودیم، اما حاال به ملت دانلود تبدیل شده ایم، ما 
توان تبدیل فرهنگ غنی خودمان را به فرهنگ تصویری و یا فرهنگ 
برای  نداریم.  مجازی  فضای  درست  بندی های  بسته  و  گویی  موجز 
همین عقب می مانیم. می شویم ملت دانلود. ما باید آموزش دهیم. 
من در جلسات دانشجویی که می روم به دانشجویان می گویم شما به 
عنوان پیشگامان عرصه فناوری و محتوا باید نهضتی را شروع کنید و 
فرهنگ غنی ما را به بسته های مجازی تبدیل کنید. من خطرناک تر از 
این حرف زدم و گفتم من نگران دفن فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی 
کنند.  دفن  و  بکنند  را  زمین  حتما  باید  چیست.  مگر  دفن  هستم. 
نیامد  به میان  نیاید، خوب وقتی اسمی  به میان  دفن یعنی اسمی 
آن فرهنگ خود به خود مدفون می شود. این مساله به همه مربوط 

است.
شورای عالی فضای مجازی موثر است

عالی  شورای  می دانم.  موثر  را  مجازی  فصای  عالی  شورای  من 
انقالب  خیابان  در  پیاده  روز  یک  است.  فرهنگی هم همین  انقالب 
خیابان  کنار  است.  شلوغ  تهران  دانشگاه  جلوی  دیدم  می رفتم،  که 
پروپوزال  گفتم  رفتم  داریم!   ISI می فروشیم!  پروپوزال  می زدند  داد 
می کنیم.  حساب  ارزان  شما  با  شمایی.  آقا  حاج  گفت:  چند؟!  فنی 
یکی گفت: ما از این ها بهتریم اشکاالت استاد راهنما را هم برطرف 
می کنیم! من وقتی با این حالت در شورا گفتم آقای روحانی مساله 
اش شد، آقای آملی مساله اش شد، همان جا به وزیر کشور گفتند 
آبروی کشور دارد می رود. اقدامی بکنید. این خارجی ها جلو دانشگاه 
تعریف  آقا  است.  باال  مان  علمی  مقام  ما می گوییم  تهران می روند، 
می کند، آبروی مان می رود. این چه علمی است. وقتی خوب توصیف 

کنی حتما اثر می گذارد!
در مورد الیو اینستاگرام به روحانی توضیح دادم

جلسه ها  همین  از  یکی  در  اینستاگرام  الیو  مورد  در  بار  یک  من 
نیستد.  صحبت کردم، دیدم در شواری عالی فضای مجازی متوجه 
می بیند  مبتذل  عکس  فردی  هست  موقع  یک  روحانی  آقای  گفتم 
دختره  موقع  یک  دارد،  حالتی  یک  آن  می بیند  آفالین  مبتذل  فیلم 
رفته دریا دوربین گذاشته روی پاهاش بعد باال برده، چون زنده است، 
را  باالتر، دوربین  ببر  همه کامنت می گذارند. یکی می گوید یک ذره 
من  می رود.  جلو  پله  پله  می گذارد.  کامنت  دیگر  نفر  می برد.  باالتر 
این  البته  می خواستم بگویم الیو چه مشکالتی دارد. متوجه شدند. 
یک حوزه است حوزه سیاسی هم گفتم. گفتم حزب اللهی ها هم الیو 
راه می اندازند اسم نمی برم، طرف می رود بهشت زهرا جوگیر می شود. 
به صورت زنده یک چیزی می گوید بعد دنیا به ما حمله می کند. اتفاقا 
با همه صحبت مستقیم  به همین دلیل وقتی در خیابان می روم و 
می دهد  من  به  که  بودم، چون حسی  طور  اول همین  از  و  می کنم 
هیچ جای دیگر آن حس را نمی دهد؛ و این را بدانید جزئیات زندگی 
زیباست. ما در کلیات می مانیم و نمی توانیم از مشکالت فراتر برویم. 
لذت می برد. همان  زندگی  از  داشت،  کار  با جزئیات سرو  اگر کسی 
شورای عالی قابلیت های باالیی دارد. در مورد پیام رسان داخلی ما 
جلسه داشتیم که تبدیل شد به آئین نامه پیام رسان های داخلی که 
به نظرم کار خوبی شده است. صادقانه اگر نخواندید بخوانید می بنید 

در آنجا حرف های خوب زیادی زده شده است این ناشی از نگاهی 
است که مشکالت کشور را می بیند. با این که من منتقد هستم در 
جلسات مختلف آن را تبیین می کنم. به عنوان این که وظیفه من این 

است مصوبه را تبیین کنم.
فضای سیاسی کشور را باید از جناح بازی بیرون بیاوریم

فرموده بودید به دنبال ارئه یک روایت غیر کلیشه ای از جریان انقالبی 
هستد این روایت چه ویژگی هایی دارد؟

اطالعات  وزارت  کارکنان  با  دیدار  در  رهبری  فرمایشات  اول  بخش 
وزارت  فرمودند:  که  بود  مهمی  فرمایشات  نظرمن  به  زمینه  این  در 
اطالعات نباید به دنبال جریانات سیاسی باشد و باید انقالبی باشد. 
قبال در مورد نیرو های مسلح امام )ره( فرموده بودند، آقا هم فرموده 
بودند. من دایره این را گسترده تر می دانم. من جناح بازی را به معنا 
این که ما در کشور پیاده کردیم و از محتوا خالی کردیم، سم کشور 
می دانم. احترام به همه می گذارم. در قضاوت های مان آن قدر دچار 
بزرگی  خطر  را  این  می بریم.  قهقرا  به  را  کشور  که  ایم  شده  آسیب 
می دانم و معتقدم که یواش یواش نخبگان ما در اسارت تریبون های 
اگر  ندارند  اظهارنظر مستقل  گرفتند، قدرت  قرار  جریان های سیاسی 
حرفی بیان می کنند فورا متهم می شوندکه فالنی طرفدار فالن جریان 
است. ما باید نهضتی راه بیاندازیم و حالت فضای سیاسی کشور را از 
این حالت در بیاوریم. من به تنهایی این را وظیفه خودم می دانم. هر 
کس دیگری هم در این مسیر بیاید به نظر من خدمت می کند. این 

حرف کلی من است.
باید در سبک زندگی خودمان تجدید نظر کنیم

این که ویژگی های یک فرد انقالبی چه ویژگی هایی است این خودش 
موضوع مستقلی است. رهبری چند وقت پیش سخنرانی مستقلی 
داشتند که انقالبی چه ویژگی هایی باید داشته باشد. من خارج از آن 
چارچوب نمی گویم. من می گویم ویژگی هایی که رهبری در سخنرانی 
مستقل راجع به ویژگی های فرد انقالبی صحبت کردند می تواند مالک 
عمل باشد. از ساده ترین مسائل تا مهمترین مسائل را در برمی گیرد. 
ما نیز به یک تجدد نظر کلی هم در رفتار و هم در سبک زندگی و هم 

در سبک تفکر نیاز داریم.
ما عوض شده ایم

پیش  سال   40 دیگر  است،  شده  عوض  دنیا  می گویند  بعضی ها 
نیست. همه عوض شدیم. نو فکر کنیم. اما این شعار غلطی است. 
اتفاقا اگر با همان تفکر انقالب اسالمی سال 57 عمل کنیم خیلی از 
مشکالت حل می شود. برعکس خیلی ها که می گویند ما باید از آن 
الگو فاصله بگیریم و با آن ها نمی شود جلو رفت. من واقعا معتقدم 
با الگوی 57 می توانیم جلو برویم. آن ایثارها، فداکاری ها، تواضع ها 
و از خودگذشتگی ها و آن احساس تکلیف ها در اول انقالب واقعا به 
درستی انجام می گرفت. به عنوان مثال در مجلس اول به خیلی ها 
و  نمی کردند  قبول  اما  شوند،  مجلس  نماینده  که  می کردند  اصرار 
با  ما  واقعا  امروز  آیا  است.  فالنی شایسته تر  نیستند.  بلد  می گفتند 
همان روحیه و منش عمل می کنیم؟ ما فرق کردیم. فیلم کوتاهی در 
تلویزیون نشان می دادیم که تمیز کردن خیابان ها بعد از راهپیمایی 
از  کنند.  جمع  را  آشغال ها  تا  می کردند  کمک  همه  و  بود  بهمن   22
روحانی گرفته تا افسر نیروی هوایی آشغال ها را جمع می کردند. آیا 

ما بعد از انقالب، روحانی در خیابان دیدیم که آشغال جمع کند؟!
این چه اصولگرایی است؟

ولو  جلسه  یک  که  خواستم  استان ها  در  روحانیون  بعضی  از  من 
نمایشی بگذارند و کمپین بزنند و قدری آشغال و پالستیک از طبیعت 
جمع کنند تا مردم بدانند محیط زیست باید تمیز باشد. آقای مطهری 
وقتی امام آمد مجری مراسم بهشت زهرا بود، مثل یک مجری ساده 
پشت تریبون قرار گرفت. تئوریسین بزرگ انقالب در مقام یک مجری 
مردم را به خط می کند. آیا امروز رفتار روحانیون ما همین گونه است؟ 
را  آقایان آن  باید در سبک زندگی  را مطرح می کنیم  اگر اصولگرایی 
مشاهده کنیم. آیا در آمد، زندگی، لباس، خانواده، ماشین و بچه های 
این  خیلی اصولگرایان مطابق تفکر اصولگرایی است؟ سبک زندگی 

آقایان کجای اصولگرایی است؟
یک ذره مردانگی در سیاسیون ما باشد مشکالت ما حل می شود

زمان  یعنی  شده،  انقالبیون  جان  بالی  انتخابات  می گویم  اینکه 
می شود  زده  حرف هایی  و  می شود  تکلیف هایی  احساس  انتخابات 
که  می فهمند  مردم هم خوب  می کنند.  داغون  را  انقالب  کارنامه  که 
چه کسی چه می گوید. حرف هایی که اعتقاد ندارند و عمل نمی کنند 
می زنند. چه اصولگرایان و چه اصالح طلبان متاسفانه به این آسیب 
اصال  می زنند  که  اصالح طلب ها حرف هایی  از  خیلی  دچار هستند. 
طلبی  اصالح  با  سنخیتی  هیچ  نیست.  طلبی  اصالح  با  متناسب 
ندارد. من اخیرا گفتم که آن ها نان برندشان را می خورند و از ناتوانی 
اصولگرا ها سود می برند. من می گویم نگاه انقالبی نگاه اصیل است. 
یک نگاه اصیل که باید دوباره به آن رجوع کرد. عیب ندارد جریان های 
سیاسی چه اصالح طلب باشد چه اصولگرا باید انقالبی باشند. اصال 
من می گویم مرد باشند. من سیاسیون را به مرد و نامرد تقسیم کردم؛ 
و واقعا هر کسی از این آقایان می رسد به من می گوید حرفت درست 

است. یک ذره مردانگی در سیاسیون باشد همه چیز حل است.
منبع:فردا

ضرغامی: تنها مدیر جمهوری اسالمی هستم که از کسی شکایت نکردم
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بانک مرکزی گزارش داد، بالغ بر ۱.۳ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۳۵ 
هزارمیلیارد ریال در خرداد ماه ۱۳۹۷، در کل کشور برگشت داده شده است 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷ درصد و ۳.۳ درصد 

کاهش نشان می دهد.
در استان تهران نیز در این مدت بالغ بر 3.3 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 
از تعداد چک های مبادله ای  446 هزار میلیارد ریال مبادله شد. 53.3 درصد 
کل کشور در خرداد ماه 1397، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
درصد   7.6 و  درصد   9.5 درصد،   36.4 با  ترتیب  به  که  است  شده  مبادله 

بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
 57.1( تهران  استان  سه  در  فوق  چک های  ارزش  از  درصد   67.9 همچنین 
درصد(، خراسان رضوی )5.5 درصد( و اصفهان )5.3 درصد( مبادله شده که 

بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
چک های وصولی

در  ریال  میلیارد  هزار   645 بر  بالغ  ارزشی  به  چک  فقره  میلیون   7.8 حدود 
خرداد ماه 1397، در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب 8.4 درصد و 1.4 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد 

گزارش 85.4 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 82.7 درصد از کل مبلغ 
چک های مبادله ای در کل کشور و بالغ بر 2.8 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ 

بر 379 هزار میلیارد ریال در استان تهران وصول شد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 86 درصد و از نظر ارزش 
85.1 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در 
بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل 
چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیالن )89.2 درصد(، 
یزد )87.9 درصد( و البرز )87.7 درصد( اختصاص یافته است و استان های 
و  چهارمحال  و  درصد(   77.4( کردستان  درصد(،   77( بویراحمد  و  کهگیلویه 
کل  به  وصولی  چک های  تعداد  نسبت  پایین ترین  درصد(   80.5( بختیاری 

چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
ارزش  بیشترین نسبت  استان های کشور  بین سایر  در  گزارش،  ماه مورد  در 
به  ترتیب  به  استان  در  مبادله ای  چک های  ارزش  کل  به  وصولی  چک های 
 84.5( گیالن  و  درصد(   85.3( بوشهر  درصد(،   89.4( کرمانشاه  استان های 
درصد( اختصاص یافته است و استان های خوزستان )69.3 درصد(، سمنان 
)72.1 درصد( و لرستان )72.2 درصد( کمترین نسبت ارزش چک های وصولی 

به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
چک های برگشتی

بالغ بر 1.3 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 135 هزارمیلیارد ریال در خرداد 
ماه 1397، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب 7 درصد و 3.3 درصد کاهش نشان می دهد.
در استان تهران بالغ بر 464 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 66 هزار میلیارد 
چک های  تعداد  کل  از  درصد   14.6 کشور  کل  در  و  شد  داده  برگشت  ریال 
شده  داده  برگشت  مبادله ای  چک های  مبلغ  کل  از  درصد   17.3 و  مبادله ای 
است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 14 درصد از کل تعداد چک های 
مبادله ای و 14.9 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های 
برگشتی بـه کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های 
درصد(   27.8( لرستان  و  درصد(   27.9( سمنان  درصد(،   30.7( خوزستان 
 14.7( بوشهر  درصد(،   10.6( کرمانشاه  استان های  و  است  یافته  اختصاص 
درصد( و گیالن )15.5 درصد( کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل 

ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

تهران رتبه نخست 
چک برگشتی 

خردادماه

قیمت مسکن در تهران از فروردین تا خرداد طبق 
گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی 

داشته است.
و  مبهم  شرایط  روزها  این  مسکن،  متقاضیان 
سرمایه ای  که  آنان  می گذرانند.  را  گیج کننده ای 
خرید  برای  بتوانند  امسال  تا  بودند  اندوخته 
افزایش  بهت و حیرت  در  کنند، حاال  اقدام  خانه 
خرید  توان  نه تنها  مسکن،  قیمت  افسارگسیخته 
مسکن را ندارند، بلکه قادر به نگه داشتن سرمایه 
ارزش  به خوبی می دانند  نیستند. چراکه  نیز  خود 
از  پیش  تا  می یابد.  کاهش  روزبه روز  پول شان 
نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت طال، کسانی 
تالش  نداشتند،  را  مسکن  خرید  توانایی  که 
می کردند با خرید ارز یا طال، پول خود را به دالر یا 
سکه تبدیل و در نتیجه ارزش پول خود را حفظ 
یکباره  نوسانات  با  که  است  حالی  در  این  کنند. 
قیمت ارز در کشور و گران شدن قیمت طال، مردم 
برای حفظ ارزش پول خود تصمیم گرفتند با ورود 
خانه دار  رویای  تحقق  عالوه بر  مسکن،  بازار  به 
بکشانند.  مسکن  بازار  به  را  خود  سرمایه  شدن، 
نیز  بانکی  میان کاهش سود سپرده های  این  در 
مزید بر علت شد و زمینه ای را فراهم کرد تا مردم 
نقدینگی خود را از بانک خارج و در مسیر دیگری 
اواخر  از  و  واقع  به  آنچه  اما  کنند.  سرمایه گذاری 
سال 96 اتفاق افتاد، ورود بازار مسکن به دوران 
است  سالی  چند  مسکن  بازار  بود.   تورمی  رکود 
که در رکود به سر می برد و با وجود سیاست های 
مختلفی که به قول دولت برای خارج شدن بازار 
توفیقی  اما  است،  شده  اعمال  رکود  از  مسکن 
حاصل نشد. رکود مسکن در حالی تا پایان سال 
تورم،  نرخ  افزایش  با  که  داشت  ادامه  گذشته 
بازار مسکن  به  پا  تورمی  رکود  از  دوران جدیدی 
گذاشت. حال و در چنین شرایطی، نه تنها بازار ارز 
بازار مسکن هم، دیگر قابل خرید و  و طال، بلکه 

فروش نیست.
ابتدای  از  که  معامالت مسکن  آمار  به  نگاهی  با 
انجام شده  تا هفته نخست خرداد ماه  سال 97 
اندازه  و  بی حد  افزایش  می توان  به خوبی  است، 
افزایش  این  کرد.  مشاهده  را  مسکن  قیمت 
قیمت، مختص منطقه یا محله  خاصی در تهران 
نیست، بلکه نمودار رشد قیمت مسکن در تهران 
برای  است.  یافته  افزایش  تندی  بسیار  شیب  با 
از  مربع  متر  97، یک  فروردین سال  در  اگر  مثال 
زمین مسکونی در منطقه 9 به قیمت چهار میلیون 
و 700 هزار ناموت معامله می شد، در هفته نخست 
خرداد، با افزایش 31 درصدی، به قیمت 6 میلیون 

و 200 هزار ناموت رسیده است. این درصد افزایش 
با تفاوت های قابل توجهی، در تهران، قدرت خرید 
متقاضیان مسکن را به شدت کاهش داده است. 
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، 
بر این باورند که سایه رکود تورمی بر بازار مسکن، 

همچنان ادامه دار خواهد بود.
 مسکن در بهار امسال

براساس آمار بانک مرکزی، مسکن در تهران 34.8 
درصد گران شده است. طبق این گزارش متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
میلیون   59.8 اردیبهشت  در  تهران  شهر  ملکی 
ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.8 
درصد افزایش نشان می دهد. عالوه بر این تعداد 
در  تهران  شهر  مسکونی  آپارتمان های  معامالت 
اردیبهشت سال 1397 به 19.1 هزار واحد مسکونی 
سال  مشابه  ماه  و  قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید 
قبل به ترتیب 278.7 و 16.7 درصد افزایش نشان 
می دهد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت 
که رشد قابل توجه حجم معامالت در اردیبهشت 
از  ناشی  عمدتا  قبل،  ماه  به  نسبت   1397 سال 
بوده  فروردین  در  ثبت شده  معامالت  کم  تعداد 
سطحی  در  هرسال  نوروز  تعطیالت  از  متاثر  که 
بسیار پایین تر از سایر ماه های سال رقم می خورد. 
بازار  تحوالت  گزارش  براساس  و  وجود  این  با 
سال  اردیبهشت  در  تهران  شهر  معامالت مسکن 
مربع  متر  یک  قیمت  متوسط  بیشترین   ،1397
زیربنای مسکونی معامله شده در میان مناطق 22 
ریال  میلیون   125.5 معادل  تهران  شهرداری  گانه 
به منطقه یک و کمترین آن با 27.1 میلیون ریال 
به منطقه 18 تعلق داشته است. همچنین در این 
کمتر  زیربنای  سطح  با  مسکونی  واحدهای  ماه، 
انجام  معامالت  از  درصد   55.6 مربع،  متر   80 از 
شده را به خود اختصاص دادند که از این میان، 
به  نیز  شده  انجام  معامالت  از  سهم  بیشترین 
واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع 

اختصاص داشته است.
برنامه ریزی  و  اقتصاد  دفتر  آماری  گزارش  اما 
می دهد  نشان  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسکن 
و  فروردین  ماه های  در  پایتخت  مسکن  بازار  که 
در  هم  عمده  تغییرات  شاهد  امسال  اردیبهشت 
بوده  مسکن  قیمت  هم  و  مبایعه نامه ها  تعداد 
است، بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه 
و   5 منطقه  به  مربوط  فقره   2296 با  اردیبهشت 
کمترین آن برای منطقه 19 با 112 فقره است. در 
فروردین امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد 
هزار   773 و  میلیون   11 یک  منطقه  در  مسکونی 
یعنی  بعدی  ماه  در  قیمت  این  که  بوده  ناموت 
به 12  از هفت درصدی  با رشد بیش  اردیبهشت 
میلیون و 600 هزار ناموت افزایش یافته است. در 
مبایعه نامه   191 فروردین  روز   31 منطقه طی  این 
ثبت شده که در اردیبهشت به 720 فقره افزایش 

یافته است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی از اجرای مصوبه شورای شهر تهران 
روز شنبه ۱۲ خرداد ماه  از  افزایش کرایه های تاکسی  در خصوص 
خبر داد. به گزارش خبرنگار ارمغان  به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، علیرضا قنادان از اجرای 
مصوبه شورای شهر در خصوص کرایه تاکسی در سال 97 خبر داد 
و گفت: چاپ و توزیع برچسب های جدید بر روی حدود 80 هزار 

تاکسی پایتخت آغاز شده و ظرف هفته آتی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مبنای افزایش کرایه تاکسی ها در شهر تهران نرخ اعالم شده در برچسب های 
نصب شده بر روی تابلوهای خطوط و شیشه جلوی تاکسی هاست، گفت: عالوه بر این در 
خطوطی که پرداخت الکترونیکی موبایلی از سال گذشته با کمک شرکت های دانش بنیان 

راه اندازی شده  است اعمال نرخ های جدید از طریق سامانه مرکزی انجام خواهد شد.
مدل  پایه  بر  امسال  تاکسی  کرایه  نرخ  داد: مصوبه  ادامه  تاکسیرانی  سازمان  عامل  مدیر 
اقتصادی تاکسیرانی و بر پایه محاسبات قیمت تمام شده سفر بوده به همین دلیل هم برای 

شهروندان و هم برای تاکسیرانان به عدالت نزدیک تر است.
وی تصریح کرد: شهروندان تهرانی برای اطالع از نرخ های سال 97 عالوه بر برچسب های 
کرایه در تاکسی ها، تابلوهای خطوط و سامانه های پرداخت الکترونیکی می توانند به سایت 

سازمان تاکسیرانی به آدرس taxi.tehran.ir نیز مراجعه کنند.
شکایات  سامانه  تهران  شهر  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
شهرداری تهران 1888 آماده رسیدگی به هرگونه مشکل شهروندان تهرانی در خصوص اجرای 

کرایه های جدید خواهد بود.

الجزیره گزارش داد ارزش ریال ایران در کمتر از یک سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
به گزارش  ارمغان به نقل از الجزیره، ارزش ریال ایران در برابر دالر و دیگر ارزهای مرجع در کمتر 

از یک سال نصف شده است.
در حال حاضر تهدیدات دیگری نیز علیه اقتصاد ایران وجود دارند که از جمله آنها می توان به 

بازگشت تحریم های آمریکا علیه این کشور اشاره کرد.
خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها می تواند به قیمت از دست رفتن مشتریان نفت 

ایران و کاهش درآمدهای نفتی برای این کشور تمام شود.
در حالی که بسیاری از مردم در ایران آمریکا را مقصر نابسامانی موجود می دانند اما برخی دیگر 
نیز بر این باورند که مسئوالن دولتی باید در این زمینه با تدبیر و مدیریت بهتری عمل می کردند.

سرپرست دادگاه های کیفری یک 
متهمان  محاکمه  از  تهران  استان 
با  ثامن الحجج  موسسه  پرونده 
که  پرونده  این  شکات  حضور 
خبر  است،  نفر   ۳۶۰ تعدادشان 

داد.
محسن افتخاری در  این گفت و 

روز  در  ثامن الحجج  پرونده  متهمان  دادگاه  برگزاری  به  گو 
این  که  و گفت  کرد  اشاره  آینده 28 خرداد  دوشنبه هفته 
آزاد  مناسب  وثیقه  قرار  با  فعاًل  که  دارد  متهم  سه  پرونده 

هستند.
این مقام قضایی اضافه کرد: سیاست ما این است تا زمانی 
حدالمقدور  نشود،  قطعی  متهمان  یا  متهم  محکومیت  که 
افراد را به زندان نفرستیم و بتوانند با تامین قرار مناسب در 

آزادی به سر ببرند.
همچنین  تهران  استان  یک  کیفری  دادگاه های  سرپرست 
تعداد شکات این پرونده را 360 نفر اعالم کرد و گفت که 
برای تمام شکات پرونده احضاریه ارسال شده تا در جلسه 

دادگاه حضور داشته باشند.
این  بودن  سنگین  به  توجه  با  بود  گفته  پیشتر  افتخاری 
پرونده، بعید است شعبه بتواند در دو یا سه جلسه رسیدگی 

را به سرانجام برساند.
به گزارش تسنیم، آن طور که پیشتر غالمحسین اسماعیلی 
مالی  حجم  گفته،  تهران  استان  دادگستری  کل  رئیس 
پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج، چیزی حدود 12 
هزار میلیارد ناموت است که تا بخش زیادی از سپرده های 
نیز  بخشی  و  شده  پرداخت  عامل،  بانک  تعیین  با  مردم 

باقی مانده است.

وضعیت بازار نشان می دهد روند 
از  میلگرد  و  آهن  قیمت  افزایش 
و  آغاز  گذشته  سال  ماه  خرداد 
امروز با رشد ۱۰۰ درصدی با قیمت 
به  بازار  در  ناموت   ۳۲۰۰ تا   ۳۰۰۰

فروش می رسد.
بازار  تا  شده  باعث  رکود  تشدید 
شود.  رونق  کم  کشور  در  محصوالت  از  بسیاری  فروش 
بازار، رشد قیمت  بر  رکود حاکم  با وجود  اینجاست  جالب 

ها در انواع محصوالت همچنان روند صعودی را طی می 
از کاهش قیمت ها نیست. به عنوان نمونه  کند و خبری 
در طول یک سال اخیر بازار ساخت و ساز مسکن با رکود 
مواجه است و خبری از افزایش خرید و فروش انواع آهن 
و میلگرد دیده نمی شود اما این کسادی فروش در حالی 
اتفاق افتاده که بازار معامالت مسکن و رشد قیمت مصالح 

داغ است.
فروشندگان آهن با اعالم اینکه هنوز رونقی در بازار خرید 
و فروش آهن و میلگرد وجود ندارد معتقدند این کسادی 
فروش در حالی است که قیمت ها به واسطه نرخ دالر روند 
صعودی داشته است. به نحوی که قیمت آهن در خرداد 
ماه سال گذشته حدود کیلویی 1600 تا 1650 ناموت بود اما 
تغییرات قیمت های جهانی و البته نوسانات ارز عاملی شده 

تا امروز آهن با قیمت 3200 ناموت به فروش برسد.
وضعیت بازار خرید و فروش آهن و میلگرد نشان می دهد 
روند افزایش قیمت ها از اواخر تیرماه سال گذشته همزمان 
با نوسانات قیمت ارز آغاز شده است به صورتی که قیمت 
1650 تومانی آهن در خردادماه سال گذشته به 2600 ناموت 
در اسفند ماه همان سال رسیده است و امروز نیز همچنان 
 3200 قیمت  با  آهن  و  نبوده  ها  قیمت  کاهش  از  خبری 

ناموت و میلگرد با قیمت 3100 ناموت به فروش می رسد.
پیش بینی کارشناسان اقتصادی و ساختمانی نشریه ارمغان 
حاکی از این است که نابسامانی ها در بازار ارز تشدید و با 
افزایش قیمت دالر قیمت میلگرد تا شهریور ماه به مرز 5000 

ناموت نیز خواهد رسید.

در  به ویژه  مسکن،  قیمت  مستمر  افزایش 
را  نگرانی  این  کشور  کالنشهرهای  و  تهران 
و  کنونی  روند  ادامه  با  که  است  کرده  ایجاد 
و  نقدینگی  سرنوشت  پول،  ارزش  کاهش 
سرمایه  متقاضیان مسکن چه خواهد شد. به 
نیز تمایل چندانی به حل  نظر می رسد دولت 
معضل مسکن و کنترل قیمت این بازار ندارد 
و همچنان با پافشاری به سیاست های بی نتیجه قبلی، گام موثری در 
برنداشته است. گفته می شود در حالی رئیس کمیسیون  این حوزه 
راه اندازی  برای  مجلس  برنامه  از  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 

مقام  داده،  خبر  بازار  کنترل  هدف  با  مسکن  قیمت  تعیین  سامانه 
را  آن  طرح  این  با  مخالفت  ضمن  شهرسازی  و  راه  وزارت  مسئول 

عاملی برای افزایش قیمت ها ارزیابی کرده است.
هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بر مردم به ویژه تهرانی ها  را  افزایش قیمت مسکن شرایط  اینکه  به 
سخت کرده، گفته بود از وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی 
درخواست می کنیم نظارت بر بازار مسکن را بیشتر کنند. محمدرضا 
خبر  مسکن  قیمت  تعیین  سامانه  ایجاد  پیشنهاد  ارائه  از  رضایی 
تا  شود  تعریف  سامانه ای  داده ایم  پیشنهاد  که  است  گفته  و  داده 
واحدهای  تهران  مختلف  محله های  در  شود  مشخص  آن  براساس 
در  این  قیمت گذاری شوند.  بنا  و سن  کیفیت  با  متناسب  مسکونی 
حالی است که مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
ضمن مخالفت با این اقدام آن را عاملی برای افزایش غیرقابل کنترل 
این  مبنی بر  استدالل علی چگنی  کرده است.  ارزیابی  قیمت مسکن 

است که تعیین قیمت برای مسکن به عنوان کاالیی ناهمگن خاصیتی 
ندارد. اگر قیمت تعیین شده و تولیدکننده از آن ناراضی باشد وارد 
بازار نمی شود و با کمبود عرضه مسکن مواجه می شویم و این مساله 
را  افزایش می دهد. وی راهکار کنترل قیمت ها  را به شدت  قیمت ها 
سیاستگذاری صحیح در بخش زمین عنوان کرده که تعادل در بازار 

مسکن یکی از تبعات مثبت آن است.
 دیدگاه  کارشناسان

عامل  را  دالر  گرانی  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  عدالتخواه،  محمد 
افزایش معامالت مسکن در ماه های اخیر می داند و می گوید: »مردم 
احساس کردند، در صورتی که سرمایه   هایشان را به ریال نگه دارند 
فروش  و  خرید  در  سعی  علت  همین  به  می شوند،  مالی  ضرر  دچار 
کاالهایی داشتند که ارزش دارایی هایشان را حفظ کند. یکی از این 
کاالها ملک است، چراکه با ایجاد رکود طوالنی مردم برای حفظ ارزش 
این  و  می آورند  روی  کشور  در  کاالهایی  چنین  خرید  به  خود  پول 

موضوع دلیل اصلی رونق خرید و فروش در بازار مسکن است.«
اینکه  بر  تاکید  با  نیز  اقتصاد مسکن  کارشناس  پروین پور،  افشین    
دولت اراده ای برای حل مشکل مسکن در کشور ندارد، معتقد است 
که خروجی عملکرد مسئوالن بخش مسکن طی سال های اخیر فقط 
حرف زدن بوده است. به گفته وی یکی از معضالت 6 سال اخیر این 
است که تیم مسئول مسکن در ایران اراده ای برای حل مشکالت این 
بخش ندارند.  وی معتقد است که مسکن، زیرمجموعه ای از کلیات 
اقتصاد است. به رغم وعده  های داده شده از سوی دولت درخصوص 
از  هیچ کدام  امروز  تا  مهر،  مسکن  تکمیل  یا  مسکن  بخش  رونق 
وعده ها عملی نشده است. نه مسکن مهر تمام شده و نه اینکه رونقی 
در ساخت وساز دیده می شود. پروین پور با اشاره به اینکه سوداگری 
در بازار مسکن در حد اعال مشهود است، می افزاید:  »عملکرد مسئوالن 
مربوطه نشان می دهد اراده ای برای حل مشکل مسکن وجود خارجی 

ندارد و خروجی کار آنها فقط حرف زدن بوده است.«

کرایه تاکسی های تهران از نیمه 
خرداد  گران می شود

ارزش ریال ایران در کمتر از یک سال نصف شد

متهمان ثامن الحجج با حضور ۳۶۰ 
شاکی پای میز قانون

آهن در یک سال ۱۰۰ درصد 
گران شد

بی تفاوتی دولت به وضعیت مسکن

آقای وزیر صرفا جهت اطالع
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حکم قصاص قاتل بنیتا اجرا شد
حکم قصاص قاتل بنیتا کودک هشت ماهه، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ اجرا شد.

29 تیر سال 96 بود که خبر ربوده شدن دختربچه هشت ماهه ای در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد؛ ماجرا از این قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن در پارکینگ از خودرو پیاده می شود تا خودرو 
را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده  ای که در حال گذر از آن خیابان بودند، 
با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می برند.

جست وجوها برای یافتن این کودک 8ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از 6 روز و به رغم 
تمام تالش ها، جسد دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از خیابان های پاکدشت ورامین 

پیدا می شود.
آن طور که دو متهم این پرونده اعتراف کرده اند، ساعاتی پس از سرقت و انتقال خودرو به خارج 

از تهران، خودرو و نوزاد هشت ماهه را در یکی از خیابان های شهرستان پاکدشت رها می کنند و 
متأسفانه کودک که داخل خودرو با شیشه های باال کشیده شده بوده، بر اثر شدت گرما، گرسنگی 

و تشنگی، جان خود را از دست می دهد و مأموران با پیکر بی جان کودک مواجه می شوند.
در نهایت پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، دادگاه متهمان این پرونده، 20 و 22 شهریور امسال 
در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و دادگاه بر اساس آنچه گفته شد، حکم 

به محکومیت متهمان صادر کرد.
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی،  متهم ردیف اول 
پرونده قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با آدم ربایی به 22 سال و 6 ماه حبس، 
رها کردن طفل 17 ماه حبس،  مباشرت 15 سال حبس، 111 ضربه شالق، رد عین مال مسروقه، 
دیه و دو سال تبعید به دیوان دره محکوم کرده است. متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط 
با عناوین اتهامی مختلف، جمعًا به 13 سال حبس، 111 ضربه شالق و دو سال اقامت اجباری در 

شهرستان ایذه محکوم شده است.
این حکم در دیوان عالی کشور تأیید و سحرگاه امروز اجرا شد.

بهره برداری از فاز یک خط ۶ تا پایان شهریورماه امسال 
تهران  شهری  آهن  راه  شرکت  مدیرعامل 
کیلومتر   ۱۰ طول  به   ۶ خط  یک  فاز  گفت: 
امام حسین  میدان  تا  آباد  دولت  حدفاصل 
به  شهریور  در  مالی  تامین  صورت  در  )ع( 
اتمام می رسد. طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته آمادگی تکمیل این خط تا پایان خرداد 

۹۸ وجود دارد.
در نشست خبری همچنین  امام  ، علی  ارمغان  گزارش  خبرنگار  به 
با اشاره به وضعیت خطوط مترو تهران گفت: طبق بودجه مصوب 
سال 96، 160 میلیارد ناموت بودجه در سه بخش توسعه خطوط مترو 
تهران، اسالمشهر و پرند در نظر گرفته شد که تا پایان سال گذشته 63 
درصد از این بودجه که حدود 106 میلیارد ناموت می شود، تخصیص 

یافت.
برای  مجلس  نمایندگان  با  که  بسیاری  های  رایزنی  با  افزود:  وی 
برخالف  و  داشتیم   1397 سال  بودجه  الیحه  در  مترو  سهم  افزایش 
مصوبات قابل قبولی که در کمیسیون عمران مجلس صورت گرفت، 
این مصوبات به دالیل نامعلوم منتفی و پیشنهاد 113 میلیارد تومانی 

کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
از قانون  به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، 
بودجه سال 97، 65 میلیارد ناموت سهم توسعه خطوط مترو تهران، 
30 میلیارد ناموت پرند و همچنین 18 میلیارد ناموت برای اسالمشهر 
در نظر گرفته شده است که تاکنون 85 درصد از آن به سازمان برنامه 
و بودجه ابالغ شده و 46.6 میلیارد ناموت آن تخصیص یافته است 
که این رقم صرف بازپرداخت سهم دولت از اوراق مشارکت سال های 

94 و 95 خواهد شد.
وی افزود: همچنین بودجه مصوبه مترو تهران در سال گذشته توسط 
شورای اسالمی شهر تهران 2 هزار و 300 میلیارد ناموت بوده که در 
سال جاری این بودجه به هزار و 765 میلیارد ناموت رسیده است و 
این در حالی است که بودجه مصوب دولت یک دهم درصد بودجه 

مصوب شهرداری تهران است.
تکمیل خطوط 6 و 7 مهم ترین اولویت مترو تهران

امام در ادامه با اشاره به اولویت های مترو تهران در سال 97 توضیح 
داد: یکی از این برنامه ها تکمیل خطوط بهره برداری شده در گذشته 
است که نواقصی از قبیل کمبود آسانسور، پله برقی، تامین ایمنی و 

غیره دارد که در برخی از خطوط این موارد دنبال می شود.
اینکه تکمیل خطوط 6 و 7 مترو تهران جزء مهم ترین  با بیان  وی 
تعهدات و اولویت ها است، عنوان کرد: امیدواریم با حمایت شورا و 
مدیریت شهری و تخصیص بودجه، این خطوط را تا پایان سال در 

چند فاز به بهره برداری برسانیم.
آمادگی بهره برداری از بخش میانی خط 7

بهره  به  اشاره  با  و حومه،  تهران  آهن شهری  راه  مدیرعامل شرکت 
برداری از بخش میانی خط 7 مترو تهران گفت: 20 کیلومتر از خط 7 
مترو تهران با 8 ایستگاه سال گذشته افتتاح شد اما به دلیل نواقصی 

که در حوزه ایمنی این خط وجود داشت، در آبان ماه تعطیل شد.
منابع  تامین  در  تهران  مالی شهرداری  برخالف مشکالت  افزود:  وی 
مالی رفع نواقص با جدیت در دستور کار قرار گرفت و بخش میانی 
با 5 ایستگاه طبق قول های داده شده،  خط 7 به طول 6 کیلومتر 
 7 از خط  بخش  این  می شود  بینی  پیش  است.  برداری  بهره  قابل 

در روزهای اول تیرماه با حضور شهردار تهران به بهره برداری برسد.
تا  خط  این  دوم  فاز  مالی  منابع  تامین  صورت  در  امام؛  گفته  به 

شهریورماه و فاز سه تا پایان سال قابل بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، گفت: خط 6 مترو 
تهران به طول 32 کیلومتر حدفاصل دولت آباد تا کوهسار تاکنون 91 
درصد در حوزه عملیات ساختمانی پیشرفت داشته است در حالی که 
از لحاظ تجهیزات فقط 12 درصد پیشرفت داشته است که این نبود 
تناسب برای ما نیز نامعلوم است. امسال بنا داریم این عقب افتادگی 

در بخش تجهیزات را جبران کنیم.
به گفته امام؛ فاز یک خط 6 به طول 10 کیلومتر حدفاصل دولت آباد 
تا میدان امام حسین )ع( در صورت تامین مالی در شهریور به اتمام 
می رسد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته آمادگی تکمیل این خط 

تا پایان خرداد 98 وجود دارد.
نقص بزرگ خطوط 3 و 4؛ نبود دپو پارکینگ

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، با اشاره به اینکه 
می شود  تلقی  بزرگ  نقص  یک   4 و   3 در خطوط  دپوپارکینگ  نبود 
عنوان کرد: خط 3 در قسمت شمال و جنوب فاقد پارکینگ بود که 
عملیات اجرایی احداث پایانه آزادگان در بخش جنوبی خط 3 آغاز 
بینی  پیش  که  دارد  قرار  مناقصه  برگزاری  مرحله  در  که  است  شده 

می شود تا پایان سال 98 محقق شود.
وی در مورد خط 4 نیز اظهار کرد: پایانه کالهدوز در شرق این خط 
راه اندازی شده اما تجهیزات آن تکمیل نشده است، در غرب آن نیز 
پایانه اکباتان هنوز به بهره برداری نرسیده که عملیات اجرایی آن از 
6 ماه گذشته شروع شد و امیدواریم با سرعت بیشتری بتوانیم فاز 
1 آن را تا پایان سال و فاز 2 را تا پایان نیمه اول سال 98 به بهره 

برداری برسانیم.
طراحی خطوط جدید در بازنگری طرح جامع حمل و نقل ریلی

در  بار  آخرین  ریلی  نقل  و  اینکه طرح جامع حمل  به  اشاره  با  امام 
سال های 85 و 86 به روز رسانی شده بود گفت: این طرح مجددا 
در حال بازنگری است که طبق قول های داده شده نتایج آن تا پایان 

سال 97 به دستمان خواهد رسید.
وی تصریح کرد: بسیاری از مناطق شهر تهران پیگیر توسعه خطوط 
مترو هستند که نمونه بارز آن، منطقه 22 است که به دلیل افزایش 
از  نقطه  این  در  ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  نیازمند  ساکن،  جمعیت 

شهر است.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، توسعه خطوط مترو 
را در نقاط مختلف شهر منوط به نهایی شدن مطالعات طرح جامع 

حمل و نقل ریلی عنوان کرد.
از  مترو  استاندارد  تجهیزات  خرید  برای  مترو  آمادگی  اعالم 

تولیدکنندگان داخلی
امام با اشاره به برنامه مترو تهران برای حمایت از تولیدات داخلی 
گفت: در ماه های اخیر جلساتی با رئیس جهاد دانشگاهی داشتیم که 
تفاهم نامه ای برای تامین برخی از تجهیزات از حوزه صنایع ریلی در 
حال نهایی شدن است. وی ادامه داد: در گذشته نیز همکاری هایی 
اعالم  اما  است  داشته  وجود  داخلی  کننده  تولید  شرکت های  با 
مترو  تجهیزات  بتواند  که  بخشی  هر  با  آمادگی همکاری  کنیم،  می 
حوزه  در  که  طوری  به  داریم.  کند،  تامین  الزم  استانداردهای  با  را 
و  شد  منعقد  قراردادی  داخلی  تولیدکنندگان  با   6 خط  سیگنالینگ 
در حوزه تامین سیستم تهویه تونل نیز ظرفیت های خوبی در داخل 

وجود دارد که از آنها استفاده خواهیم کرد.
انتشار اوراق بهادار با همکاری بانک شهر

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، درمورد انتشار اوراق 
بهادار توضیح داد: در روزهای پایانی سال گذشته مجوز انتشار 700 
میلیارد ناموت اوراق بهادار با همکاری بانک شهر گرفته شد که در حال 
حاضر به مراحل نهایی رسیده است و تا دو هفته آینده برای عرضه 

عامه آگهی می شود تا صرف تکمیل خط 7 شود.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در ادامه در پاسخ 
به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اتمام فاز 1 خط 6 مترو تا پایان 
اردیبهشت ماه گفت: در دوره جدید مدیریت شهری از سوی هیچ 
مرجعی این مطلب عنوان نشد، اما 8 آبان ماه 96 که خط 7 تعطیل 
شده بود، شرکت بهره برداری مترو در جلسه ای با شهردار وقت تهران 
اعالم کرد که آمادگی دارد، در مدت 6 ماه استانداردهای الزم خط را 

تامین کند.
امام ادامه داد: البته، آقای نجفی در یکی از مراسم ها اعالم کردند که 
امیدواریم خط 7 به جای اردیبهشت تا پایان سال 96 به اتمام برسد، 
اما به دلیل عدم تامین منابع مالی این امر محقق نشد. از اواخر سال 
قبل هم اعالم کرده ایم که اقدامات عملیاتی مربوط به بخش میانی 

خط 7 را تا آخر خردادماه تکمیل می کنیم.
وی با اشاره به طرح توسعه غربی خط 7 و امتداد آن به محدوده 
بین  نامه ای  تفاهم   93 سال  در  کرد:  عنوان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  وقت  مدیر  و  تهران  وقت  شهردار 
خصوص منعقد شد و بر اساس آن شهرداری تهران متعهد شد که 

شاخه غربی خط 7 را تا جنت آباد شمالی ادامه دهد و دانشگاه آزاد 
هم یکی از مراکزی باشد که از خدمات مترو استفاده کند.

در اختیار گذاشتن زمین دانشگاه آزاد برای ساخت مترو
امام با بیان اینکه تا به امروز عملیات اجرای این طرح صورت نگرفته 
دیگری  گزینه ای  طرح  این  مطالعات  انجام  زمان  در  گفت:  است، 
مطرح شد، مبنی بر اینکه خط 7 تا میدان کتاب در سعادت آباد و 
پس از آن به نمایشگاه بین المللی امتداد پیدا کند. البته تمامی این 
در  بازنگری  مشاوران  تایید  مورد  طرح  که  است  آن  مستلزم  موارد 

طرح جامع شهر قرار بگیرد.
وی با اشاره به بخشی از مفاد تفاهم نامه شهرداری با دانشگاه آزاد 
آزاد  دانشگاه  مقرر شد  نامه سال 93،  تفاهم  براساس  کرد:  تصریح 
اختیار  در  مترو  ایستگاه  برای ساخت  را  زمین های خود  از  بخشی 
شهرداری تهران قرار دهد که که اگر مطالعات امتداد خطوط در این 

بخش را تایید کند، از این منبع استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به ضرورت راه اندازی خطوط مترو در منطقه 22 
گفت: این موضوع در مرحله مطالعاتی قرار دارد و در صورت تایید 
از سوی کارشناسان پیگیری می شود. البته، امکان فعال سازی قطار 
در  می تواند  که  دارد  وجود  منطقه  از  بخش هایی  در  شهری  سبک 

آینده انجام شود.
امام با اشاره به طرح توسعه خط3 مترو از ایستگاه قائم تا لواسانات 
بیان کرد: این طرح در گذشته  مطرح بود، اما به مرور زمان ابتر ماند 
و بعید می دانم بودجه ای از منابع شهر تهران به این امر اختصاص 
یابد. در واقع اجرای این طرح نیاز به تائید و همکاری فرمانداری و 

استانداری و تامین اعتبار از سوی دولت دارد.
بهره برداری از مترو نواب تا میدان صنعت؛ شهریورماه

اقدامات  کرد:  عنوان  مترو   7 خط  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
نواب  تا  مهدیه  ایستگاه  حدفاصل  خط  میانی  کیلومتر   6 اجرایی 
که   2 فاز  داریم  آمادگی  اما  می رسد،  سرانجام  به  تیرماه  تا  صفوی 
بخش شمالی خط است، حدفاصل نواب صفوی تا میدان صنعت تا 

شهریورماه به بهره برداری برسانیم.
به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با راه اندازی 
خطوط 6 و 7 مترو 59 کیلومتر به خطوط ریلی فعلی اضافه می شود.

بدهی 170 میلیارد تومانی به پیمانکاران مترو
به  قریب  بدهی  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  امام 
زمانی  گفت:  پیمانکاران  به  تهران  مترو  شرکت  تومانی  میلیارد   170
از  برخی  که  بود  چندماهی  شد،  مستقر  شهری  جدید  مدیریت  که 
پیمانکاران به دلیل عدم تامین منابع مالی حقوق کارگران را پرداخت 
نکرده بودند که این امر موجب نارضایتی شده بود. البته در 6 ماه 
دوم سال به اندازه ای که منابع در اختیار ما قرار گرفت، سعی کردیم 
بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کردیم که امیدواریم این روند 

در آینده نیز ادامه پیدا کند.
اتصال مترو به پایانه شرق

وی با اشاره به موضوع اتصال مترو به پایانه شرق نیز عنوان کرد: 
برای تحقق این امر نیاز به توسعه 4.5 کیلومتری خط 2 است.

به گفته امام این طرح در حال حاضر در مرحله مطالعاتی و انتخاب 
مشاور است و شرکت بهره برداری مترو این آمادگی را دارد، در نیمه 

دوم سال عملیات اجرایی را آغاز کند.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در ادامه در پاسخ 
مترو  امسال  بودجه  آیا  اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران  از  یکی  سوال  به 
کفاف هزینه ها را می دهد، گفت: در کنار بودجه مصوب امسال اجازه 
تامین 2 هزار میلیارد ناموت از طریق فروش اوراق مشارکت را دریافت 
و  شهرداری ها  سازمان  و  کشور  وزارت  تائید  در صورت  که  کرده ایم 
در مرحله بعد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع 

عملیاتی می شود.
تامین مالی خط 6 از سوی بانک شهر

شهر  بانک  سوی  از   6 خط  مالی  تامین  موضوع  به  همچنین  امام 
منعقد  طرفین  بین  که  قراردادی  براساس  کرد:  عنوان  و  پرداخت 
قرار  شهر  بانک  اختیار  در  را  امالکی  شهرداری  بود  این  بر  قرار  شد، 
دهد و بانک نیز منابع مالی تامین تجهیزات را فراهم کند. متاسفانه 

شهرداری در زمان مقرر امالک را تحویل نداد و بانک نیز در مقابل، 
منابع مالی مورد نظر را تامین نکرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت خطوط ریلی فرودگاه امام خمینی )ره( 
و پرند، بیان کرد: در مدیریت قبل، خط 8 مترو تا فرودگاه امام راه 
اندازی شد اما ادامه آن به سمت شهر جدید پرند نیاز به 19 کیلومتر 

ریل گذاری دارد.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه این 
با  گفت:  است،  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50 تاکنون  پروژه 
توافقات صورت گرفته، قرار است تا دوماه آینده اجرای این خط به 

وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
امام ادامه داد: ایمن سازی فرودگاه امام نیز از دیگر مواردی است که 
در جلسات بین شهرداری تهران و وزارت راه مورد بحث قرار گرفت 
و امیدواریم طرح ایمن سازی تا یک ماه آینده نهایی و امکان آغاز 

عملیات اجرایی فراهم شود. 
چشمه  شدن  خشک  در  مترو  عملکرد  به  انتقادات  به  اشاره  با  وی 
علی، تصریح کرد: در مرحله اول باید گفت، اجرای خط مترو در این 
محدوده هیچ گونه آسیبی به بناهای ارزشمند این منطقه نرسانده و 
همان طور که از ابتدا پیش بینی شد، خطوط مترو به طور کامل از 

میراث فرهنگی فاصله گرفته اند.
در  داد:  ادامه  حومه  و  تهران  شهری  آهن  راه  شرکت  مدیرعامل 
خصوص بحث نواسانات آب باید گفت که در حدود یک سال گذشته 
در این امر تاثیر گذار بود، در واقع زمانی که دستگاه حفاری تی بی 
از اخالل در روند کار مجبور  ام دچار آسیب می شد برای جلوگیری 
به پمپاژ آب بودیم که این امر موجب شد تا آب چشمه علی دچار 
نوسان شود اما بالفاصله پس از شروع به کار دستگاه سطح آب به 

شکل قبل بازمی گشت.
در  تیرماه  پایان  تا  حفاری  عملیات  طورکلی  به  اینکه  بیان  با  امام 
محدوده چشمه علی به پایان می رسد، تصریح کرد: اثر حفاری تونل 
خط 6 مترو پس از پایان عملیات اجرایی صددر صد به صفر می رسد 
داشت ضمن  نخواهد  این محدوده  در  تاثیری  ما هیچ  اقدامات  و 

اینکه هیچ کدام از مجراهای آب چشمه علی را نبسته و نمی بندیم. 
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از اعضای 
بوده  گیر  تصمیم  خط6  مسیر  تعیین  در  تهران  شهر  شورای  سابق 
است، گفت: اطالعی از این موضوع ندارم اما تعیین مسیر در این 
میراث  هماهنگی  با  و  مشاوران  کارشناسی  مطالعات  براساس  خط 

فرهنگی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با رد این ادعا که 
هواکش خط 3 مترو در وسط موزه فرش جانمایی شده است، گفت: 
طبق استانداردها باید بین دو ایستگاه هواکش میان تونلی وجود 
جانمایی  امالک شهرداری  در  معموال هم هواکش ها   باشد.  داشته 
می شوند تا نیاز به تملک زمین نباشد اما در این مورد هواکش نه در 
موزه فرش که در محدوده پیاده رو و در حاشیه خیابان فاطمی قرار 
گرفته است. امام با بیان اینکه براساس توافق میراث فرهنگی تالش 
کردیم تا هواکش را طوری طراحی کنیم که متناسب با طراحی موزه 
فرش باشد، خاطرنشان کرد: با این وجود با نظر میراث فرهنگی مقرر 

شد هواکش را جابجا کنیم.
انتقال  و  ایستگاهی  مجتمع های  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
منابع آن ها به شرکت مترو، گفت: 4 سال پیش تصمیم بر این شد که 
منابع مجتمع های ایستگاهی دراختیار معاونت مالی قرار بگیرد، اما 
براساس توافقات صورت گرفته قرار است از این پس مسئولیت این 

مجتمع ها با شرکت مترو باشد.
امام با یادآوری این نکته که برخی از شهرهای اطراف تهران انتظار 
عنوان  دارند،  را  مترو  انتقال خطوط  برای  تهران  همکاری شهرداری 
کرد: این امر مستلزم آن است که دولت مصوبه های الزم را صادر کند 
تا شهرداری تهران بتواند برای انتقال خطوط مترو در شهرهایی مانند 

شهرقدس اقدام کند.
وی ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی در حال تاسیس شرکتی 
اتفاق بیافتد  اگر این  با عنوان حمل و نقل ریلی حومه ای است که 
شرکت  این  به  حومه ای  شهرهای  در  مترو  ساخت  برای  الزم  اعتبار 

سرازیر می شود.


