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 آخرین خبرها درباره تصمیم اینترنتی مجلس؛
مخالفت یک مرجع تقلید و 

استارت برای توقف طرح »صیانت«

آیت اهلل جوادی آملی گفت:  اگر واقعا ما آدم درستی 
باشیم، ترسی نداریم که فضای مجازی چه چیزی 
را می خواهد منتشــر کند. به گزارش »ایسنا«، این 
مرجع تقلید درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر افزود: »اگر 
کسی چیزهای دروغی را منتشر کند، محاکمه بشود 
اما ما اگر با طهارت زندگی بکنیم، از دنیای مجازی 
باکی نیست.« همزمان یک عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی از 
طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی خبــر داد. جلیل رحیمــی جهان آبادی، 
نماینده تایباد با اعالم این خبر در صفحه توئیترش 
با بیــان اینکه طــرح صیانت  فضای مجــازی غیر 
کارشناسی و چالش زاست، نوشت: »براساس تبصره 
۲ مــاده ۱۶۷ قانون آئین نامه داخلی، درخواســت 
توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه نموده و آن را به 
صحن بر می گردانیم، بدان امید که با همراهی سایر 
نمایندگان  محترم، طرح را مسکوت بگذاریم.« وی 
تاکید کرد: اولویت کشور  واکسن  و مسئله  معیشت  
اســت نه  اینترنت، افزود: »طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، چنانچه ۱۵ 
نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا الیحه 
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تایید شورای  
نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان 
جلسه اعالم و در جلسه بعد طبق ماده )۱۶۵( آیین نامه 
داخلی مطرح می گردد و درصورت تصویب این تقاضا، 
رسیدگی به الیحه یا طرح طبق آیین نامه داخلی ادامه 
می یابد. ماده ۱۶۵ آیین نامه نیز روند رســیدگی به 
تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل 

۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است.«   
    

به رغم وضعیت سیاه کرونا؛
سفر به خراسان رضوی همچنان 

برقرار است!
با توجه به افزایش 
تعــداد بســتری ها و 
فوتی های خراســان 
رضــوی نســبت به 
پیک های گذشــته، 

ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه به پیشنهاد 
ستاد کرونای خراســان رضوی، تمامی سفرها به 
خراسان رضوی از مبدا تمام شهرستان های کشور 
را ممنوع اعالم کرد. با این حال سفرهای حمل ونقل 
جاده ای، ریلی و هوایی به مشهد هنوز برقرار است و 
در سایت های رسمی بلیت  قطار، اتوبوس و هواپیما 

به مشهد عرضه می شود.
    

 اعتراض به کم آبی 
به شمال کشور رسید

 اعتــراض مــردم 
روســتای داماش به 
کم آبی در پر آب ترین 
منطقه استان این بار 
خبر ساز شد. به گزارش 

ایلنا در حالی که اهالی روستای داماش بخش عمارلو 
شهرستان رودبار علت کم آبی روستا را وجود کارخانه 
آب معدنی داماش می دانند ، اما بخشداری مصرف 
بی رویه آب شرب در باغات را عامل کمبود آب روستا 
اعالم می کند. در همین راستا عده ای از اهالی منطقه 

اقدام به مسدود کردن آب کارخانه داماش کردند.
    

مسمومیت ۱۰۰ نفر در بندر 
جاسک با سوسیس

 مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت: ۱۰۰ 
نفر از کارگران و کارکنان پروژه نفتی کوه مبارک در 
جاسک به علت مصرف سوسیس به احتمال زیاد 
فاسد مسموم شــدند. به گزارش ایرنا عبدالعظیم 
احمدپــور کریانی دراین زمینه افــزود: ۶۸ نفر در 
بیمارستان جاسک درمان شــدند و مراجعه سایر 

مسموم شدگان همچنان ادامه دارد.
    

50 نفر نخل در آبادان سوختند
براثر آتش ســوزی در یکی از نخلستان های آبادان 
۵۰نفر نخل درآتش سوختند. روستای ابوشکر واقع در 
بخش اروند کنار، دهستان منیوحی است . گفته می شود 
که نزدیک ترین اداره  آتش نشانی به آنجا ۳۰ کیلومتر 

فاصله دارد، اما خودرو و نیرویی برای فعالیت ندارد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

شــاید حــاال دیگــر بــه دلیل 
اســتمرارش در عضویت شواری شهر 
تهران، بســیاری او را از برادرش بهتر 
بشناسند، اما مهدی چمران روزی به 
دلیل شباهت زیاد با اخوی بزرگترش 
»مصطفی چمران«، سر از منتخبین 

شورای شهر پایتخت درآورد.
۸۰ سالِه مردی که بیش از هر فرد 
دیگری با صندلی شورای اسالمی شهر 
تهران در خیابان بهشــت آشناست و 
عالوه بر حضورش در دوره ششــم، در 
دوره های دوم و سوم و چهارم شورای 
شهر هم حضور داشته و جز یک سالی، 
در همه  این سال ها ریاســت شورا را 
عهده دار بوده است. هرچند به اعتقاد 
بســیاری این تــداوم حضــورش در 
شورای پایتخت نه به واسطه تخصص 
دانشگاهیش در رشــته معماری، که 
فعالیت چندانی هم در آن نداشــته، 
که مرهون علقه های سیاســی اش به 
ائتالف هایی است که در این سال ها با 
اسامی مختلف از سوی جریان فکری 

خاص، وارد عرصه انتخابات شده اند. 
منتخبی با رای حداقلی

مهدی چمران، سرلیست ائتالف 
اخیر، اما این بار بــا رای حداقلی وارد 
شورای ششم شــد. او که در انتخابات 
شــورای پنجم با بیــش از۶۵۶ هزار 
رأی نفر بیســت  و دوم تهران شــده 
بود و به عنوان عضو اصلی به شــورای 

پنجم راه نیافت، در انتخابات شورای 
ششــم با حدود ۲۰۰ هزار رای کمتر، 
نفر اول تهران شــد و در روزهای اخیر 
به ریاست شــورا هم رســید. اما این 
شروع  برای مردي که حاصل ریاست 
۱۳ ساله اش در شوراي شهر، برآمدن 
محمود احمدي نژاد در سال ۸٤ و ۸۸ 
و محمدباقر قالیباف در سال ۸٤، ٩۲ 
و ٩۶  بود، می توانســت مایوس کننده 
باشد. هر چند تجربه این سال ها نشان 
داده بود که بیش از آنچــه این اعداد و 
ارقام و البته آرای مردمی برای امثال او 
قدرت بخش باشد، پشتوانه و البی های 

پنهان سیاسی می تواند راهگشا باشد.
کاشف معجزه هزاره سوم

مهدي چمران را کاشــف »معجزه 
هزاره ســوم« مي دانند؛ ریش سفید 
شوراي شــهر تهران که احمدي نژاد 
را به راه سیاســت آورد و بــا به بیراهه 
رفتن او، همچون دیگر هم کیشــانش 
در اردوگاه اصولگرایــي، راهــش را از 
رئیس دولــت   نهم و دهم جــدا کرد. 
چمــران در مصاحبه ای کــه روزنامه 
اعتماد چند ســالی پیش با او داشت، 
گفت: »با او صحبت زیاد مي کردم. من 
تا قبل از آنکه خودم را کنار بکشــم، با 
احمدي نژاد دعوا زیــاد کردم«. حتی 
پیشــنهاد معاون اولي در دولت نهم را 
از ســوی احمدی نژاد در کارنامه اش 
داشته و نپذیرفت و بعدها گفت: »االن 
که فکر مي کنم و صحبت هاي عده اي 
را مي شــنوم، مي گویــم کاش قبول 
مي کردم. احمدي نژاد نســبت به من 
حالت دیگري داشت که با بقیه نداشت 
و شــاید اگر قبول مي کــردم خیلي 

ماجراها پیش نمي آمد«.
سیاسی کاری در شورای شهر

مهدی چمران، با مدرک کارشناسی 
ارشد معماری، در کارنامه اش عضویت 
در کمیته استقبال از آیت اهلل خمینی 
و جانشینی فرمانده ستاد جنگ های 
نامنظــم  برادرش مصطفــی چمران 
را دارد. او حتی در مقاطعی، ریاســت 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهران و بنیاد حفــظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس را برعهده داشت. چمران، 
معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا 
و مشاور تحقیقات علمی رئیس ستاد 
فرماندهی کل قوا نیز بوده  و از همینجا 
می توان ردپای عالقه اش به محمد باقر 
قالیباف به عنوان سردار گذشته سپاه 
را پیدا کرد. عالقه ای که به انتخاب ۱۲ 
ساله قالیباف به سمت شهردار تهران و 
حمایت همیشگی چمران از او منجر 
شــد. این علقه به نحوی بــود که در 
انتخاب اخیر زاکانی به عنوان شهردار 
تهران، گفته می شــد که محمدباقر 
قالیبــاف، رئیــس مجلس شــورای 
اسالمی و شهردار سابق تهران و مهدی 
چمران با این انتخاب موافق نبودند، هر 
چند به نظر می رسید همان گروه هایی 
که بــه چمــران بــا رای حداقلی اش 
در تهران، مشــروعیت بخشــیدند، 
توانستند در انتخاب شــهردار اخیر، 
 بیش از اعضای شــورای شهر اعمال

 نفوذ کنند. 
همکاری با قالیباف در اعطای 

تخفیف های کالن به برخی!
هم پیمانی او با قالیباف در سال های 
پیش چنان بود که این دو نفر به صورت 

مشترک متهم به فســاد مالی شدند 
که البته تاکنون به آن رســیدگی هم 
نشده است. در شهریور ۱۳٩۵ مهدی 
چمران به همــراه محمد باقر قالیباف 
متهم شــدند که امالک شــهرداری 
را با تخفیف باال به بعضــی از مدیران 
شــهری داده اند. اعمال تخفیف های 
۵۰ درصــد قیمت های کارشناســی 
و ارزیابــی غیرواقعی امــالک یا چند 
تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با 
قیمت میانگین هر مترمربع دومیلیون 
تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری 
تهران تا بیش از دوهزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان بوده  است. در همین باره سایت 
معماری نیوز متن نامه سازمان بازرسی 
کل کشور را منتشــر کرد که در آن نام 
و جزئیات میزان تخفیف ارائه شــده 
به ده ها نفر و چندین تعاونی توســط 
شــهرداری افشا شــد. در نتیجه این 
گزارش و با شکایت قالیباف و چمران 
سردبیر ســایت معماری نیوز زندانی 

شد.

مدیریت شهری جای سیاسی 
کاری نیست

مهدی چمران پیــش از انتخابش 
برای شورای ششم شهر تهران، بارها در 
مصاحبه هایش گفته بود که مدیریت 
شهری جای سیاســی کاری نیست و 
شهردار نباید آدم سیاســی باشد. اما 
نگاهی به کارنامه او نشان می دهد این 
ادعا چندان عملی نشده است. نه تنها 
احمدی نژاد، شــهرداری را پُلی برای 
ورود به کاخ ریاســت جمهوری کرد 
که قالیباف هم با وجــود تالش های 
ناکامش، روی صندلی ریاست مجلس 
شورای اسالمی نشست. این در حالی 
است که جز این دو شهردار اصولگرایی 
که سال ها ســکان شــهر تهران را به 
دست داشتند و چمران نقش بزرگی 
در انتخابشــان داشــت، هیچ کدام از 
شهرداران تهران به مناصبی اینگونه 

عالی رتبه نرسیدند.
اما در آخرین مورد شائبه سیاسی 
بودن انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان 
شهردار آن چنان جدی است که صدای 
چمــران را هم پشــت بلندگویی که 
به گمانش خاموش بــود درآورد. او از 
فشارهایی گفت که در انتخاب شهردار 
دخیل بوده اســت. پیشــتر هم خود 
زاکانی از پیشــنهاد وزارت بهداشت 
دولت رئیسی و پیشــنهاد شهرداری 
گفته بود و ترجیح خودش برای حضور 
در شهرداری را اعالم کرده بود. این در 
حالی است که شــهردار جدید تهران 
بدون حتی داشتن کوچکترین سابقه 
علمی و عملی در حوزه شــهر، سکان 
شــهر ۱۲ میلیونی تهــران آن هم با 
هزاران مشکل ریز و درشت را در دست 

گرفته است.
موضعی کــه صدای بســیاری از 
شهروندان و فعاالن اجتماعی را درآورد 
که چمران بر خالف ادعایش، کامال به 
تصمیم سیاســی کاری برای انتخاب 

شهردار تن داده است. 
ماجرای البی گری در شورا

مهدی چمــران در حالی فعالیت 
خود را به عنوان رئیس شــورای شهر 
ششــم آغاز کرد که نخستین جلسه 
این دوره از شورا به ریاست و با اشتباه 
او حاشــیه های فراوانی داشت. فایل 
صوتی که  فشــارهایی برای انتخاب 
شهردار  را افشــا می کند در روزهای 
گذشته منتشر شده است. اما در این 
میان آنچه بیش از هــر چیز دیگری 
عجیب است؛ سلسله ای از فعالیت های 
غیرقانونی شــورای شهر جدید برای 
انتخاب شهردار است. به طوری که این 
شائبه را ایجاد می کند اساسا انتخاب 

شــهردار در این دوره فــرای قانون و 
خالف شــعارهای چمران و کامال بر 

مبناسی سیاسی کاریست.
علیرضا زاکانی شــهردار منتصب 
تهران، در واقع نماینده مردم قم و رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس است. او در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ثبت نام کرد و بدون داشتن 
سابقه اجرایی و صرفا با سابقه نمایندگی 
و رئیس سازمان بســیج بودن، برای 
ریاست جمهوری ایران تایید صالحیت 
شــد. او در مناظره ها نقش کاندیدای 
پوششــی برای ابراهیم رئیسی را ایفا 
می کرد و در نهایت پیش از انتخابات به 

نفع رئیسی کناره گیری کرد.
در اتفاقی که اخیرا رخ داده اعضای 
شورا در جلســه ای غیررسمی و بدون 
مطالعه برنامه زاکانی برای شهرداری و 
بدون حضور او، این انتخاب را داشته اند. 
به همین خاطر چمــران اعالم کرده 
که در جلسه یکشنبه شــورای شهر، 
رای گیری انجام و نام شــهردار جدید 

تهران اعالم خواهد شد.
نامه نیوز در تحلیلی اساسا شهردار 
شــدن زاکانی را برخالف قانون خواند 
و نوشــت که زاکانی اکنــون نماینده 
مجلس و رئیس مرکــز پژوهش های 
مجلس است و طبق قانون باید او ابتدا 
از نمایندگی مجلس اســتعفا دهد و 
استعفای او در مجلس به رای و بررسی 
گذاشته شود و پس از موافقت مجلس، 
او می تواند به شهرداری بیایید. در غیر 
اینصورت، او حتی به عنوان سرپرست 

شهرداری هم نمی تواند انتخاب شود.
این در حالی اســت که فردی که 
به عنوان شــهردار انتخاب می شــود 
باید تحصیالت مرتبط داشــته باشد. 
با این وجود، زاکانی با داشــتن مدرک 
پزشکی هسته ای، برای شهردار شدن 
صالحیت الزم را نــدارد و انتخاب او را 
چیزی جز ســهم او از بازی سیاست 
نمی توان ارزیابی کــرد. موضوعی که 
دود آن به چشم ۱۲ میلیون شهروند 

تهرانی خواهد رفت.

بررسی کارنامه مهدی چمران در سه دوره قبلی حضورش در شورای شهر

سیاسیکاریبرایشهر؛یاشهریبرایسیاسیکاری

خبر

جنگل های ارســباران )قره داغ( در شمال 
غرب کشور از عصر روز پنجشــنبه ۱٤ مرداد 
دوباره طعمه حریق شد. گزارش ها حاکی است 
که این آتش سوزی بخش های وسیعی از مراتع 
و جنگل های محدوده روستاهای قاسم کندی 

و کیارق در شهرستان کلیبر را فرا گرفته است.
با ادامه آتش ســوزی، محمدباقــر هنربر، 
مدیــرکل بحران آذربایجان شــرقی شــنبه 
۱۶مرداد به ایرنا گفت کــه فرمانداری کلیبر از 
وزارت دفاع برای اعزام بالگردهای بســکت دار 
برای مهار آتش سوزی گســترده جنگل های 
کلیبر درخواست کمک کرده است. اما گویا هیچ 
کدام از دو بالگردی کــه وزارت دفاع به منطقه 
فرستاد کارایی نداشــتند چون سبد حمل آب 

و اطفای حریق شان کار نمی کرد.
حسین حاتمی، نماینده کلیبر، خداآفرین و 
هوراند در مجلس نیز گفته است که آتش سوزی 
دوباره در منطقه ارسباران را پیگیری می کند. 
او با اشــاره به پیگیــری اش در خصوص اعزام 
بالگردهای بدون امکانات وزارت دفاع به ایسنا 
گفت: درصورت احراز کــم کاری تیم اطفای 

هوایی، شخص وزیر باید پاسخگو باشد.

  بالگردهای اعزامی 
به منطقه کارایی ندارند

در حالی که گفته می شود بالگردهای اعزامی 
به منطقه کارایی الزم را برای مهار آتش نداشته 
است، نیروهای امدادی و محلی با بیل و کلنگ 
و امکانــات ابتدایی به نبرد آتــش رفته اند. اما 
شدت آتش سوزی چنان باال بوده که این نیروها 

نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.
هر چند هنربر، مدیرکل بحران آذربایجان 
شرقی گفته اســت که با پیگیری استانداری، 
ریاست دادگســتری اســتان و نماینده مردم 
کلیبر در مجلس شورای اسالمی مقرر شده تا از 
طریق سازمان بحران کشور و سازمان مراتع و 
جنگلداری، قرار بود صبح روز شنبه هلیکوپتر 
و هواپیمای آبپاش به منطقه اعزام شــود، اما تا 
زمان تنطیم این خبر هنــوز این امکانات برای 

مهار آتش به این منطقه اعزام نشده است.
وی در خصــوص علــت وقــوع ایــن 
آتش ســوزی ها، گفت: عمدتا باالی ٩۰ درصد 
علــت آتش ســوزی ها در مراتــع و جنگل ها 
را عامل خطای انســانی شــامل می شــود. بر 
اســاس مشــاهدات ما، در نقــاط مختلفی از 

جنگل هــای ارســباران، آثار روشــن کردن 
آتش به چشــم می خورد که در برخی موارد، 
گردشــگران یا کشــاورزان محترم خاموش 
کردن آن را فراموش کــرده و در نهایت با وزش 
 باد شــدید در منطقه، منجر به ســرایت آتش 

به جنگل می شوند.
وی با قدردانی از تالش مردم بومی منطقه در 
راستای مهار آتش سوزی، تاکید کرد: طی دو روز 
گذشته شاهد حضور مردم بومی و فهیم کلیبر و 
شهرهای همجوار برای کمک به اطفای حریق 
بودیم و امیدواریم تا گردشگرانی که به منطقه 
جنگلی می آیند نیز با ما همکاری کرده و از هر 

گونه اقدام جهت آتش سوزی اجتناب کنند.
آتش سوزی های مکرر

این اولین بار نیست که در این منطقه شاهد 
آتش ســوزی های گسترده هســتیم و ساالنه 
صدها هکتار از جنگل های قره داغ دچار حریق 
می شــوند، با این حال، سال های طوالنی است 
که فعاالن محیط زیست و حتی مسئولین بومی 
آن منطقه خواستار راه اندازی پایگاه دائمی اطفا 
حریق انــد اما در این ســال ها هیچ وقت به این 

خواسته و مطالبه توجه نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در عصر ایران 
نیروهای امدادی بدون امکانات و تنها با بیل در 

حال اطفای حریق هستند.
ادامه این آتش ســوزی ها کشور با اعتراض 
کاربران شبکه های اجتماعی همراه شده است. 
کاربران شبکه های اجتماعی می گویند ایران 
برای اطفای حریق جنگل های ترکیه هواپیمای 
آتش نشان ارســال می کند اما در حل بحران 

موجود در کشور ناتوان است.
 جنگل های ارسباران کجاست؟

جنگل هــای ارســباران )قــره داغ( در 
اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار دارد. این 
منطقه به لحــاظ تنــوع جانــوری و گیاهی 
منحصربه فــرد اســت. ۱۵ تــا ۲۰ درصــد از 

مجمــوع گونه های گیاهی شــناخته  شــده  
 ایــران در جنــگل ارســباران قــرار دارنــد. 
یونســکو ۷۲هزار و ٤۶۰ هکتار از جنگل های 
ارســباران را به عنوان ذخیره گاه زیســت کره 

ثبت کرده است.
آتش سوزی در میانکاله

در روزهای اخیــر همچنین میانکاله تاالب 
زیبای شمال ایران نیز اسیر آتش سوزی هایی 
شده است که به نظر کارشناسان به دلیل تعدد 

و پراکندگی مناطق دچار حریق عمدی است.
نیرو های محیط زیست و گروه های مردمی 
شبانه روزی مشغول شناسایی و اطفای حریق 
هستند، اما آتش از سویی خاموش و روزی دیگر 

از سوی دیگر زبانه می کشد.

تالش نیروهای امداد محلی برای اطفای حریق با بیل و کلنگ؛

برای سومین روز؛ ارسباران در آتش می سوزد

مهدی چمران پیش از 
انتخابش برای شورای 

ششم شهر تهران، بارها در 
مصاحبه هایش گفته بود 
که مدیریت شهری جای 

سیاسی کاری نیست و 
شهردار نباید سیاسی باشد. 
اما کارنامه او خالف این ادعا 

را نشان می دهد

مهدی چمران که در 
انتخابات شورای پنجم با 
بیش از656 هزار رأی نفر 
بیست  و دوم  تهران شده 

بود و به عنوان عضو اصلی به 
شورای پنجم راه نیافت، در 

انتخابات شورای ششم با 
حدود 200 هزار رای کمتر، 

نفر اول تهران و متعاقب آن 
رئیس شورا شد
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