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فوت ۴۵۸ بیمار کرونایی دیگر
روند مرگ و میر ناشی 
از کرونا در کشور همچنان 
صعودی است. به طوری 
که دیروز بنابر اعالم روابط 
عمومی وزارت بهداشت 

در شبانه روز اخیر، ۴۵۸ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را به دلیل این بیماری از دست دادند و با این حساب 
مجموع جانباختــگان از ۹۳ هزارنفر فراتر رفت. بر 
اساس این گزارش از ۱۴ تا ۱۵ مردادماه و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۴ هزار و ۹۱۳ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و  ۴۳۸۱ 

نفر از آنها بستری شدند.
    

 آتش سوزی در عروس 
تاالب های ایران

میانکاله تاالب زیبای 
شــمال ایران این روز ها 
اســیر آتش سوزی هایی 
شــده اســت که به نظر 
کارشناســان عمــدی 

صورت می گیرد. تعــدد و پراکندگی مناطق دچار 
حریق شده گواهی بر این فرضیه است.به گزارش 
خبرگزاری میــزان، نیرو های محیط زیســت و 
گروه های مردمی شبانه روزی مشغول شناسایی 
و اطفای حریق هستند، اما آتش از سویی خاموش 
و روزی دیگر از ســوی دیگر زبانه می کشد. تاالب 
میانکاله، لقب بهشــت پرندگان ایــران را به خود 
اختصاص داده اســت. این مکان، منطقه ای بکر و 
دست نخورده است که پرندگان مهاجر آن را برای 
گذران فصل زمستان انتخاب می کنند. عالوه براین 
این تاالب میزبان پرنده های آبزی مانند فالمینگو، 
پلیکان خاکستری، انواع قو ها، اردک، غاز  و حواصیل 

خاکستری است.
    

 تهران ۸ میلیون موتور 
و خودرو دارد!

رئیس پلیــس راهور 
تهران بزرگ گفت: امروز 
شهر تهران ۱۲ میلیون 
نفر جمعیت و ۸ میلیون 
دســتگاه موتورسیکلت 

و خودرو دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
سردار محمدحســین حمیدی گفت:  در ۱۵ سال 
گذشته پلیس اقدامات خیلی خوبی در حوزه ترافیک 
انجام داده که اگر همین اتفاقات رخ نمی داد، شهر 

سال ها پیش قفل شده بود.
    

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا:

»پدیده های حدی« در کشور 
افزایش می یابد

رئیــس مرکــز ملی 
پیش بینــی و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا 
گفت: بر اساس تغییرات 
اقلیمی که برای کشور ما 

رخ داده، اکنــون و در آینــده »پدیده های حدی« 
مثل سیل، رعد و برق، رگبار ناگهانی، گرما و سرمای 
شدید افزایش می یابد و تعداد و شدت وقوع آن بیشتر 
می شــود. به گزارش ایرنا، صــادق ضیاییان گفت: 
نقشه ها در حال حاضر نشان می دهد در پاییز امسال 
با احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد، کم بارشی در حدود ۳۰ 
درصدی نسبت به بلندمدت خواهیم داشت. یعنی 
احتمال دارد ۲۰ تا ۳۰ درصــد بارش های پاییزی 
امسال نسبت به بلندمدت کاسته شود. انتظار داریم 
بارندگی های پاییزی دیرهنگام شروع شود و پاییز 
امسال نیم تا یک درجه گرم تر از نرمال باشد. شایان 
ذکر است بارش های سیل آسا در زمره پیش بینی های 
فصلی و ماهانه جای ندارد و پیش بینی آنها چند روز 

قبل از وقوع قابل پیش بینی است.
    

حمله پلنگ به یک روستا در بجنورد
فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان بجنــورد 
از حملــه یــک پلنگ 
بــه روســتایی در این 
شهرســتان خبر داد. به 

گزارش ایلنا، سرهنگ مســعود وحیدی فرمانده 
انتظامی شهرستان بجنورد در خراسان شمالی از 
حمله پلنگ به گله گوسفندان و تلف شدن ۱۲ راس 
گوسفند در روستای جغدی این شهرستان خبر داد. 
وی گفت: یک قالده پلنگ گرسنه به گله گوسفندان 
در روســتای جغدی از توابع بخش شوقان حمله 
و ۱۲ راس گوســفند را تلف کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان بجنورد افزود: برابر اعالم کارشناسان، 
ارزش این تعداد گوسفند ۲۰۰ میلیون ریال برآورده 

شده است. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ســاعات پایانــی ۱۳ مــرداد ماه 
خبری روی خروجــی خبرگزاری ها 
قرار گرفت که نشــان می داد صندلی 
شهرداری تهراِن ۱۲ میلیون نفری هم 
به یک اصولگرای دیگر رسید. آن هم 
اصولگرایی که کوچکترین سبقه ای 

در امور شهری ندارد.
خبرگزاری فارس، ساعت ۲۰ روز 
چهارشــنبه بعد از اعالم خبر انتخاب 
مهــدی چمران بــه عنــوان رئیس 
ششمین شورای شــهر تهران، اعالم 
کرد کــه اعضای این شــورا، علیرضا 
زاکانی را به عنوان شــهردار پایتخت 
انتخاب کرده انــد. خبری که دقایقی 
بعد از ســوی چمران تکذیب و البته 

تلویحا تایید شد!
رئیس جدید شــورای شهر تهران 
گزارش ها از انتخاب علیرضا زاکانی به 
عنوان شهردار را بر مبنای رای گیری 
غیررســمی دانســت و گفــت: »ما 
رای های استمزاجی و قبلی گرفتیم. 
اما تــا موقعی کــه در صحن شــورا 
رای گیری نشــود، رســمی نخواهد 

بود«.
با وجود تکذیب خبر شهردار شدن 
زاکانی، چمران اما تغییر نظر اعضای 
شــورا را بعید دانســت و عمال خبر 

نخست را تایید کرد.
 تحرکات از یک ماه قبل 

شروع شده بود
انتخــاب زاکانی، اما نــه رای یک 
شبه، که نتیجه یک ماهه رایزنی های 
شورای شــهر اســت و البته به زعم 
عده ای؛ احتماال فشارهایی در انتخاب 

او دخیل بوده است.

۱۲ تیر، مهدی چمــران نفر اول 
لیست منتخب شــورای ششم شهر 
تهــران کــه در دوره دوم و ســوم و 
چهارم شورای شهر نیز حضور داشت 
و در کارنامــه اش انتخــاب محمود 
احمدی نژاد را به عنوان شهردار دارد، 
از شروع تحرکات برای انتخاب شهردار 
جدید خبــر داد. هفته آخــر تیرماه، 
مهدی اقراریان، سخنگوی منتخبان 
ششمین دوره شــورای اسالمی شهر 
تهــران اعــالم کــرد: »۲۱ منتخب 
شــورا، ۴۱ گزینه احتمالــی را برای 
تصدی پست شهردار آینده پایتخت 
انتخــاب کردند«. عددی که شــمار 
آن در روزهــای مرداد کــم و کمتر 
شــد تا در نهایت به ۱۲ نفری رسید 
که علیرضا زاکانی یکــی از آنها بود: 
اســماعیل احمدی مقدم، معصومه 
آباد، جمال آبرومند، مهرداد بذرپاش، 
محســن پیرهادی، مازیار حسینی، 
هابیل درویــش، علیرضــا زاکانی، 
عباس علی آبادی، رســتم قاسمی، 

سیدصولت مرتضوی و علی نیکزاد.
در حالی که در میان این اســامی 
نام افرادی با ســابقه فعالیت در حوزه 
شــهری به چشــم می خورد، اما در 
نهایت شورای ششم، احتماال با تکیه بر 

علقه های سیاسی، زاکانی را برگزید.
علیرضا زاکانی کیست؟

هر چند آخرین نمایــش فعاالنه 
علیرضــا زاکانــی در رســانه ها و در 
جریــان مناظره هــای تلویزیونی به 
دلیل کاندیداتوری در ســیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری ایران و جر 
و بحث های مکررش بــا عبدالناصر 
همتی، کاندیــدای میانه رو حاضر در 
انتخابات بود، اما بسیاری حضور او را 
به عنوان کاندیدا برای تصدی پست 
ریاســت جمهوری جدی نشــمرده 
و تنهــا آن را آغازی بــرای حضور در 

مناصب مهمتر از آنچه تاکنون داشته، 
ارزیابی کردند. 

او که بر خالف دوره های پیشــین 
انتخــات ریاســت جمهــوری در 
ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ؛ ایــن بار 
توسط شورای نگهبان تأیید صالحیت 
شــد، تنها تــا پایــان مناظره های 
تلویزیونی در عرصــه ماند و یک روز 
مانده بــه انتخابات، به نفــع ابراهیم 
رئیسی از حضور در انتخابات انصراف 

داد.
اما جدای از این حضور پر جنجال 
اخیر، علیرضا زاکانی ۵۵ ساله، اسفند 
سال ۹۸ از حوزه انتخابیه قم به مجلس 
شورای اســالمی راه یافت. زاکانی هر 
چند در انتخابات دهمین دوره مجلس 
شکست خورد و به عنوان دبیر مجمع 
عالی بسیج منصوب شد، اما پیشتر در 
دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس 
شــورای اســالمی هم نماینده بود و 
ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام 
و البته مخالفت سرسختانه با آن را در 

کارنامه خود دارد.
آخرین ســمت زاکانی اما، عالوه 
بر نمایندگی مجلس، ریاســت مرکز 
پژوهش های مجلس بــود. ردایی که 
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
فعلی و شــهردار قبلی تهران بر دوش 

زاکانی انداخت. 
فشار برای انتخاب زاکانی

در حالی که برخــی اصولگرایان، 
انتخاب زاکانی را بازگشــت تهران به 
دوران طالیی قالیبــاف، با مدیریت 
جهادی! می دانند، امــا برخی دیگر 
حضــور او در این ســمت را حاصل 
فشــارهای بیرونی بر شــورای شهر 
فعلــی ارزیابی می کنند. شــاهد این 
ادعا هم صحبت های مهدی چمران 
پشت تریبونی بود که گمان می کرد 

میکروفن آن قطع است.

چمران خطاب به نرجس سلیمانی، 
دیگر عضو شــورا تاکیــد می کند که 
مطابق قانون رای گیری باید مخفیانه 
باشد. نرجس سلیمانی نیز به چمران 
می گوید: »کاش رای های ما شفاف و 
آشکار بود«. در پاسخ و در حالی که به 
نظر می رســد چمران متوجه روشن 
بودن میکروفنش نیســت، می گوید: 
»من دیشب تا صبح نخوابیدم و یکی 
از بدترین شــب ها بود حتی از زمان 
جنگ هــم بدتر بود. اســامی غلط و 
غلوط رفته اســت، آخــر یعنی چه؟ 
نمی شود. یک عده فشــار می آورند. 
البته قانون نوشــته انتخاب شهردار 
باید با رأی مخفی باشد آن هم دالیلی 
دارد. چون یک عده ای را می ترسانند 
و تهدید می کنند. حتی همین حاال با 
اینکه رأی مخفی بــوده، گفته اند اگر 
رای ندهید چنیــن می کنیم و چنان 

می کنیم«.
هرچند در سخنان او واضح نیست 
که چه کسانی برای رای دادن به کدام 
نامزد شهرداری فشــار می آورند، اما 
برخی این فشار را با انتخاب زاکانی هم 
راستا دانستند. حتی محمد مهاجری، 
فعال سیاســی جبهه اصولگرا و عضو 
شورای سردبیری سایت خبر آنالین، 
پس از این انتخاب و حواشــی آن در 
توئیتی نوشت: »رسوایی و بی آبرویی 

مطرح شــده در فایل صوتی چمران 
)رئیس شورای شهر( نشان می دهد 
که بــرای قالــب کــردن زاکانی به 
عنوان شــهردار تهران چه تهدیدها و 
فشارهایی در کار بوده. هر وقت قدرت 
یکدست می شود، مثل گرگ به جان 

هم می افتیم ما اصولگراها...«.
 محمــد مهاجــری همچنین در 
یادداشــتی در کانــال تلگرمی اش، 
که از ســوی خبرآنالین نیز منتشــر 
شــد، انتخاب علیرضا زاکانــی را به 
عنوان شهردار به حدادعادل تبریک 
گفت و کنایه آمیز نوشــت: »انتخاب 
آقای زاکانی، کاندیدای جنابعالی، به 
شهرداری تهران را تبریک می گویم. 
تالش وافرتان بــرای مهره چینی در 
شهرداری تهران باالخره نتیجه داد. 

سعیکم مشکور!
انصافــا افرادی که مأمــور به ثمر 
رساندن این کار شــده بودند، مردانه 
پای کار ایستادند و وظایف محوله را 
در مورد خالی کردن زیــر پای دیگر 
کاندیداها و رســاندن بازی به نتیجه 
دلخواه شما خوش درخشــیدند. از 
جمله آنهایی که به قول آقای چمران 
متوســل به تهدید شــدند. سعیهم 

مشکور!«.
او در این یادداشــت به تالش های 
بی حاصــل قالیباف بــرای حمایت 
از کاندیــدای دیگر هم اشــاره کرد 
و عمال انتخــاب زاکانــی را ماحصل 
جریان متصل به حداد عادل در کشور 

دانست.
او در ادامه نوشــت: »جناب آقای 
حداد عزیز! قطعــا در آینده نزدیک 
مجبورید مثل اولیایــی که هر روز به 
خاطر فرزندشــان به مدرسه احضار 
می شــوند، پاســخگوی ســاکنان 
پایتخت باشید. لطفا شــماره تلفن، 
ایمیــل، آدرس و هــر راه دیگری را 
که بتوان با شــما تماس گرفت، اعالم 

فرمایید«.
او در پایان این یادداشت تخلفات 
منتسب به زاکانی را هم برمی شمرد 
و از حداد عادل می خواهد تا »تمامی 
جوازهایی را که آقای زاکانی تاکنون از 
شهرداری تهران گرفته )از جمله جواز 
ساختمان مسکونی خیابان ایران در 
دوره قالیباف(، محل تأمین سرمایه 
برای احداث مغازه پزشکی هسته ای 
و تمامی وام ها و کمک های بالعوض 
دوره های مختلف مجلس به صورت 

واقعی و شفاف منتشر شود«.
حواشی یک انتخاب سیاسی و 

غیرحرفه ای
بســیاری معتقدند شــهرداری 
پایتختی با وســعت و جمعیت تهران 
تنها نیازمند روحیه جهادی نیست و 
به تجربه و تخصص هم نیاز هست. این 
در حالی است که زاکانی پس از حضور 
داوطلبانه در عنفوان جوانی در جنگ، 

در رشته پزشکی و ســپس پزشکی 
هسته ای در دانشگاه تهران تحصیل 
کرد و فعالیت هایش هم هیچ گاه ربطی 

به امور شهری نداشته است.
حتی برخــی انتخــاب زاکانی به 
عنوان شــهردار تهران را  غیرقانونی 
دانسته و می گویند که به استناد بند 
»چ« آئین نامه اجرایی شرایط احراز 
تصدی سمت شهرداران و بخشنامه 
تعیین مدارک و رشته های تحصیلی 
مرتبط شهرداران، زاکانی نه مدرک 
تحصیلی مرتبط برای این مسئولیت 

را دارد و نه سابقه کاری الزم را.
در این میان شــماری نیز سمت 
قبلی کــه زاکانی در آن مشــغول به 
کار بوده در حد حضور در شــهرداری 
نمی داننــد و تبعــات ایــن انتخاب 
غیر حرفــه ای را برای تهران بســیار 

سنگین ارزیابی می کنند.
احســان بداقی فعال سیاســی و 
روزنامه نگار در توئیترش در این باره 
نوشت: »مرکز پژوهش های مجلس 
یک نهاد غیراجرایی بــا حدود ۳۰۰ 
نیرو بود«. به ادعــای او زاکانی فقط 
ظرف یک ســال در آنجا ۳۰۰ نیروی 
جدید، ۱۳ معاونــت و تعدادی دیگر 
زیرمجموعــه به صــورت غیرقانونی 
اضافه کرد. او هشدار می دهد فردی با 
این سابقه در شهرداری تهران با ۱۳۰ 
هزار حقوق بگیر و ۵۰ هــزار میلیارد 

تومان بودجه چه خواهد کرد؟!
 هرچند کــه گروهی هــم با طنز 
به این نکته اشــاره دارنــد که حضور 
زاکانی در شــهرداری تهران خیلی 
کمتــر از بودنش در مجلــس و مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی  
آســیب زا خواهد بود؛ چرا که خرابی 
چند پل در تهران! شاید خطر کمتری 
از پژوهش ها و بررســی هایی داشته 
باشــد که به وضع قوانین آسیب زا در 
کشور منجر می شود. هر چند هزینه 
همه این انتخاب هــای نابجا را مردم 

می پردازند.

علیرضا زاکانی، به احتمال قوی حائز رای رسمی شورای شهر؛ و شهردار تهران می شود

عاقبت پوشش!

خبر

گزارش ها از افغانستان حاکی است سقوط 
شهرستان »کنگ« در نزدیکی شهر زرنج مرکز 
استان نیمروز باعث شد که شهروندان نیمروز 
پیش از حمله طالبان به شهر، خانه هایشان را 
ترک کرده و راهی ایران شوند. این در حالی اسن 
که سیل مهاجرت افغانستانی ها با تحرکات اخیر 
طالبان در این کشور و تسخیر بخشی از هرات 

آغاز شده بود.
به گزارش ایرنا، ویدئوهای منتشــر شده در 
پل ابریشم بین ایران و افغانستان نشان می دهد 
که تعداد زیادی از خانواده ها به مرز رسیده و از 
مرزبانان ایران درخواســت می کنند که به آنها 

اجازه دهند وارد خاک کشور ما شوند.
سیدرسول موسوی، مدیرکل غرب آسیا در 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز 
در صفحه توئیترش با انتشار تصاویری از حرکت 
پناهجویان افغان به سمت خاک ایران، نوشت: 

»صحنه های دردناکی در حال شــکل گرفتن 
است. در پی حمله طالبان به زرنج صدها نفر به 

سمت مرز ایران در حرکتند. باید فکری کرد!«.
در تصاویر این گونه به نظر می رسد که مرزبان 
ایرانی در ورودی را به روی پناهجویان می بندد 
اما گزارش خبرنگاران افغان حاکی اســت که 
ایرانی ها مرز را به روی آوارگان گشوده و آنها را 

به اردوگاهی در خاک ایران راهنمایی کرده اند.
شماری از افراد در رسانه ها اجتماعی از جمله 
فیسبوک نوشــتند که »عبدالکریم براهوی« 
اســتاندار نیمروز و فرمانده پلیس نیز به طرف 

ایران فرار کرده اند.
اما لحظاتی بعد اســتاندار نیمروز با نشــر 
ویدئویی در فسبوک فرار خود و فرمانده پلیس 
را تکذیب کرد و به مردم اطمینان داد که از آنها 
دفاع می کنــد و هیچ خطری شــهر را تهدید 

نمی کند.

وزارت دفــاع افغانســتان هــم با انتشــار 
اطالعیه ای گفته است که نیروی کماندو را به 
نیمروز فرستاده و به مردم اطمینان داده است 
که اجازه نمی دهند شهر نیمروز به دست طالبان 

سقوط کند.
محمدیونس عرب، عضو شــورای استانی 
نیمروز گفت که وضعیت در شهر عادی است و 
ادعای سقوط شهر زرنج صحت ندارد و خودش 

در مقر استانداری حضور دارد.
همچنین شــهر هرات در شــرق ایران »به 
تازگی شــاهد جنگ و درگیری شدید بوده« 
است و نیروهای طالبان در مناطقی که تصرف 
کرده اند، »دست به کشتار غیرنظامیان و غارت 

و چپاول اموال مردم زده اند«.
در روزهای اخیر همچنین شــهر لشکرگاه 
شاهد نبرد سنگین بین افراد طالبان و نیروهای 

دولتی افغانستان بود.

محاصره شــهرهای هرات و نیمروز مردم 
این مناطق را به شدت نگران کرده است. در هر 
منطقه ای که طالبان مسلط شوند، مردم بصورت 

دسته جمعی این مناطق را ترک می کنند.
به همین دلیل احتمــال دارد که با هرگونه 
پیشروی طالبان در شــهرهای هرات و نیمروز 

سیل از مهاجران به طرف ایران سرازیر شوند.
باشــگاه خبرنگاران، همزمان با انتشار خبر 

هجوم مردم جنگ زده افغانســتان به ســمت 
ایران، تصویری از کودکان پناهنده افغانستانی 
در آغوش ســردار رضایی جانشــین فرمانده 
ناجا را منتشــر کرده است. عکســی که نشان 
می دهد برخالف اخباری مبنی بر بستن مرزها 
به روی افراد فراری از دست نیروهای طالبان، 
 مرزهای کشــور به روی پناهجویــان آواره از 

جنگ باز است. 

ترکتازی طالبان در افغانستان ادامه دارد

سیل حرکت پناهجویان آواره افغان به سمت ایران 

 محمد مهاجری، فعال 
سیاسی اصولگرا در 

یادداشتی،  انتخاب زاکانی 
را ماحصل جریان متصل 
به حداد عادل در کشور 

دانست و  نوشت: »جناب 
آقای حداد عزیز! قطعا در 
آینده نزدیک مجبورید 

مثل اولیایی که هر روز 
به خاطر فرزندشان به 

مدرسه احضار می شوند، 
پاسخگوی ساکنان 

پایتخت باشید. پس لطفا 
شماره تلفن و ایمیل اعالم 

کنید.«

در حالی که در میان اسامی 
12 نفره نهایی کاندیداهای 

پست شهرداری، نام افرادی 
با سابقه فعالیت در حوزه 

شهری به چشم می خورد، 
اما در نهایت شورای 

ششم، با تکیه بر علقه های 
سیاسی، زاکانی را برگزید
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