
آقای »وی افزود« باز حرف زد
وی افزود: من برای ثبات بازار و اقتصاد کشور 
راهکار دارم اما باید قول بدهید دفعه بعد به من 

رای بدهید.

بلد  مملکت داری  اینها  کرد:  خاطرنشان  وی 
می سپردند  من  به  را  اقتصاد  اگر  وگرنه  نیستند 
ظرف سه روز ارزش دالر را با قیمت ریال عوض 

می کردم.

گلکاری  پروژه  در  را  خود  نقش  شایعه  وی 
گفت:  و  کرد  انکار  را  دماوند  کوه  اطراف  تپه های 
جهانخوار  آمریکای  و  جهانی  استکبار  شایعه  اینها 

است چون از محبوبیت من وحشت دارند.

میوه فروشی های  هم  هنوز  اظهارداشت:  وی 
بیست  را  تکدانه مشهد  گیالس  کیلو  هر  ما  محله 
همین  قیمت  اما  می فروشند  چهارهزارتومان  و 
میوه در میوه فروشی های دیگر بیست و پنج هزار 

تومان است.

وی دوباره افزود: من برای مدیریت جهان هم 
راهکار دارم اما حیف که آمریکای جهان چوب الی 
می ساختم  جهانی  یک  وگرنه  می گذارد  آدم  چرخ 

چهل ستون و چهل پنجره که همه حظ کنند.

وی همچنان افزود: من با چهارحرکت می توانم 
بازی را به نفع خودمان برگردانم اما حیف که حال 

و حوصله این بچه بازی ها را ندارم.

وی در خاتمه افزود: به هر حال اگر می بینید 
حتما  دارد  و مشکل  نشده  گلکاری  خوبی  به  جایی 
به بنده خبر بدهید خودم می آیم و مشکل را حل 

می کنم.

ننجون

موش های سکه خوار مست...
رضا اسماعیلی 

کشور ایران شود روزی گلستان، غم مخور
می شود این نابسامانی، بسامان، غم مخور

زندگی شیرین شود یک روز، روزش را مپرس!
تلخکامی ها رسد روزی به پایان، غم مخور
زخم های کهنه »تحریم« را بر جان بخر

نیست تحریمی اگر بر پول خواران، غم مخور!
موش های سکه خوار مست جا خوش کرده اند،

گر که در پستوی این »تحریم«، ایران! غم مخور
صبر کن، یک روز، مثل نرِخ ارزش های ما
می شود نرخ دالر و سکه ارزان، غم مخور
مثل آقازاده ها، ُمحکم کالهت را بچسب

از فراق »قدس«، از اندوه »لبنان«، غم مخور
گشت »بیت المال«، بیت الحال اصحاِب »جمل«

هم علی مظلوم و هم پیر جماران، غم مخور!
پاکدستان حافظ این مرز و بوم و کشورند!

گر که دزدی کرد زیدی، ای مسلمان، غم مخور
گر وکیلی نیست مانند »ُمدّرس«، بی خیال

هست اما تشنه قدرت فراوان، غم مخور
کشور ایران سراسر ُملک آقازاده هاست

گر نداری یک وجب از خاک ایران، غم مخور
قاضی کشور اگر دنبال کاغذبازی است

اینچنین دردی ندارد هیچ درمان، غم مخور!
هیچ اصالح و اصولی نیست در چپ یا که راست
چون که بدتر می شود حال فقیران، غم مخور

انتخابات است و حق رأی داری نازنین
گر نداری در بساط سفره ات نان، غم مخور!

سهم »از ما بهتران« شد گر دو روزی پول نفت
ُمفِت از ما بهتران، بگذر مسلمان، غم مخور

کار در کشور فراوان است، بیکاری چرا؟
گر مزایا و حقوقی نیست در آن، غم مخور

خانه می خواهی چکار ای مرد؟ درویشی خوشست
مرِد درویش است و آغوش بیابان، غم مخور
ُمفلسا، درُ کنج فقر و خلوت شب های تار

هست از بهر تو مرگ سهل و آسان، غم مخور
پیش شیخ دین َمدان بنشین که ارشادت کند

تا شوی از پیر و پیغمبر گریزان، غم مخور
می شود قرآن ُمطال بار دیگر، زنده باد

باز می گویی که مظلوم است قرآن؟!غم مخور
اشک باید ریخت بر دین حسین بن علی

تا که عاشوراست بزم اشکریزان، غم مخور
هیچ چیزی بدتر از تزویر و زهد خشک نیست

ُمحتسب، مستی به ره دید و گریبان...! غم مخور
شیخ بر باالی منبر باز فتوا می دهد

ریش باید داشت بر صورت، نه ایمان، غم مخور!
گر دو تار موی بیرون ماند، کشور رفته است

کی شود از اختالس این ُملک ویران؟! غم مخور
نیست مشکل اعتیاد و فقر و بیکاری عزیز

مشکل اصلی تلگرام است و...؟ ای جان، غم مخور
حالیا، جان کالم اینست:هر جا مشکل است
هست کار فتنه و تقصیر شیطان، غم مخور!
حضرت »اقبال« روزی گفت: مردی می رسد
می رسد مردی که زنجیر غالمان... غم مخور

ترنم احساس
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يتخــــت گروهجامعه پ��س از روی کار پا
آمدن مدیریت جدید شهری، مسئوالن 
ت��ازه کار اق��دام به اجرای ط��رح جدید 
ترافیک کردند و معقتد بودند طرح قبلی 
درس��ت نبوده و رانت خواری در آن زیاد 

بوده و مشکالت زیادی داشته است.
سال گذش��ته هر چقدر نوشتیم و 
نوش��تند که این طرح ترافیک مشکل 
دارد ام��ا مع��اون حمل ونق��ل ترافیک 
ش��هرداری گفت که برای این طرح 3 
سالی فکر شده و هم ترافیک را کاهش 
می ده��د و هم ب��ا رانت ب��ازی مبارزه 
می کند و هم جیب ما را در ش��رایطی 
ک��ه دول��ت پولم��ان را نمی ده��د پر 
می کند. )البته نکته آخر از آن رازهای 
مگو بود که بس��یار هویدا بود و ش��اید 
دلیل اصلی تیم جدید شهرداری برای 

اجرای این طرح پرایراد.(
مدیران جدید که به اعتقاد علیخانی 
رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر 
ناآگاه به ش��هر هس��تند، طرح جدید را 
با ادع��ای جلوگی��ری از رانت خواری و 
تضییع حقوق شهروندان ارائه کردند. با 
وجود آنکه مدافع سرسخت طرح جدید 
ترافی��ک تاب و تحمل ش��نیدن نقدی 
نس��بت به آن را نداش��ت اما از اعضای 
ش��ورای ش��هر گرفته تا پلی��س راهور 
نسبت به اجرا و زمان آن انتقاد کردند.

نکت��ه ای ک��ه در آن روزها جالب 
توجه ب��ود این بود که پورس��یدآقایی 
ک��ه از خبرن��گاران به خاط��ره فاجعه 
هفت خوان دل خوش��ی نداشت اعالم 
کرد سهمیه ای حتی به خبرنگاران هم 
نمی دهیم و آنها هم باید طرح ترافیک 
چندمیلیون��ی بگیرند. ولی با راه اندازی 
کمپین ه��ا و اصرار چند عضو ش��ورای 
شهر جناب معاون حاتم بخشی کردند 
و طرحی که سال های گذشته با مبلغ 
بس��یار پایینی در اختیار خبرنگاران و 
اصحاب رسانه قرار می گرفت با افزایش 
10 درص��دی و به مبل��غ نزدیک یک 
میلیون در اختیار این قشر قرار گرفت. 
و دس��ت آخر قرار بر این ش��د که تنها 

2500 طرح به خبرنگاران ارائه شود.
از سوی معاونت حمل و نقل اعالم شد 
که خبرنگاران می بایس��ت برای دریافت 
سهمیه ش��رایطی را از جمله بارگذاری 
ده اث��ر از خود در رس��انه ها، تاییدیه از 
سوی خبرگزاری و رسانه رسمی و حق 
بیمه های واریز شده به نام رسانه خود را 
در سایت ثبت داشته باشند. با این وجود 
و به خاطر اش��کالتی که سایت داشت، 
آدرس پستی برای ارسال مدارک در نظر 
گرفته ش��د. با این وج��ود و در زمانیکه 
س��همیه ها مشخص شده، بس��یاری از 
خبرنگارانی که به آدرس پس��تی اعالم 
ش��ده از س��وی معاونت مدارک خود را 
ارس��ال کرده اند، به دلیل عدم بررس��ی 

مدارک از سهمیه محروم شده اند.
پ��س از اعتراض ه��ای ف��راوان و 
پیگی��ری رس��انه ها و اصحاب رس��انه 
برای اعالم اس��امی خبرنگاران و اهالی 
رس��انه ای که از سوی شهرداری تهران 
ب��ه آنه��ا طرح جدی��د ترافی��ک تعلق 
گرفته، معاون��ت حمل و نقل و ترافیک 
این اس��امی را بر روی سامانه شفافیت 

شهرداری تهران قرار داد.
در این لیس��ت 150 صفحه ای که 
نام 2240 نفر درج ش��ده، هیچ قابلیت 
جس��ت وجویی یا وارد کردن اطالعات 
اف��راد وج��ود ن��دارد. با توج��ه به این 
نقص، افرادی که حائز سهمیه شده اند 

می بایست 150 صفحه را مرور کنند.
انتشار اسامی خبرنگاران در حالی 

رقم خورده که تنها نام، نام خانوادگی و 
نام پدر افراد درج ش��ده است. در این 
بین اما هیچ نام و نش��انی از رس��انه یا 
ندارد. مش��خص  وج��ود  خبرگ��زاری 
نیست که این اس��امی اعالمی متعلق 
به کدام وب س��ایت ی��ا خبرگزاری و یا 
رس��انه های مکتوب هس��تند. براساس 
ماده هفت ابالغیه شورای شهر تهران، 
معانت حمل و نقل و ترافیک موظف بود 
نام، رسانه محل اشتغال و نوع فعالیت 
کلی��ه دریافت کنندگان س��همیه طرح 

ترافیک را اعالم کند.
از  بس��یاری  دیگ��ر  س��وی  از 
خبرنگاران رس��انه های رسمی و معتبر 
در گزارش های��ی اع��الم کرده ان��د که 
س��همیه طرح ترافیک علی رغم ارسال 
کلیه مدارک به آنها تعلق نگرفته است. 
اما از سوی دیگر، گفته می شود برخی 
از رس��انه ها و خبرگزاری ها بیش��تر از 
سهمیه درخواس��تی، طرح ترافیک به 
آنه��ا تعلق گرفته اس��ت که با درج نام 
رسانه این مسئله نیز مشخص می شد.

در کنار این ش��بهه، در لیستی که 
در وب سایت شفافیت شهرداری تهران 
قرار گرفته با اس��امی برمی خوریم که 
نش��ان از وجود رانت یا س��همیه هایی 
برای افرادی اس��ت که عمال نیازی به 
آن ندارند. نام چندین ش��خص خاص 
در این لیست به چش��م می خورد. در 
ای��ن بین ن��ام فرزندان این اف��راد نیز 
دیده می شود و مشخص نیست که در 
کدام رس��انه فعال اند و چرا بسیاری از 
خبرنگاران از س��همیه محروم شده اند 
ولی برخی افراد توانس��ته اند از سهمیه 

خبرنگاران استفاده کنند.
عالوه بر این، براساس کدام ادله و 
منطقی برخی از کارمن��دان و مدیران 
ش��هرداری جزء خبرنگاران محس��وب 
ش��ده اند و با توجه به این امر س��همیه 
طرح جدید ترافیک به عنوان خبرنگار 
دریافت کرده اند. به ه��ر حال با وجود 
پورس��یدآقایی؛  که  ادعاهایی  تمام��ی 
و  ترافی��ک  و  حمل و نق��ل  مع��اون 
پیرحسینلو، مشاور وی مبنی بر مبارزه 
ب��ا رانت ه��ا و اقدام��ات غیرمنطقی در 
تخصی��ص س��همیه ط��رح ترافیک به 
خبرنگاران در سال های قبل مطرح شد 
اما ش��هرداری تهران در انتشار اسامی 
خبرن��گاران در طرح جدی��د ترافیک، 
رانت هایی را به صورت شفاف رقم زده 

که گویای رفتارهای متناقض است.

چه کسانی سهمیه خبرنگاری 
گرفتند؟

با نگاهی گذرا به اس��امی منتش��ر 
شده در س��امانه سهمیه طرح ترافیک 
وی��ژه خبرن��گاران، با اس��امی مواجه 
می ش��ویم که به نظ��ر قرابت��ی با کار 
رس��انه ای ندارند. در ذیل نام برخی از 

این افراد آورده شده است: 
و سیده  س��یدمجتبی  سیدجعفر، 
زین��ب دعای��ی فرزندان س��یدمحمود 
دعایی مدیر مسئول روزنامه اطالعات. 
 سیدس��بحان بطحایی فرزند وزیر 

آموزش و پرورش. 
الهام، عباس، محسن و عبداهلل جاسبی 

رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسالمی. 
عل��ی و نرگس حضرت��ی فرزندان 
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی و مدیرمسئول 

روزنامه اعتماد.
راضی��ه و مهدی وکیل��ی فرزندان 
محمدعل��ی وکیل��ی نماین��ده م��ردم 
تهران در مجلس ش��ورای اس��المی و 

مدیرمسئول روزنامه ابتکار

چرا نمایندگان و فرزندانشان آرم 
طرح ترافیک خبرنگاری گرفتند

عضو شورای شهر تهران در واکنش 
به وج��ود نام اف��رادی  غیرخبرنگار در 
فهرست دریافت کنندگان سهمیه طرح 
ترافیک گفت: برخی عادت کرده اند از 
هر امتیازی که اس��تحقاقش را ندارند؛ 
به هر نحو اس��تفاده کنن��د. اما برخی 
حاضر نیستند از یک امتیاز کوچک که 
می تواند به فرد دیگری تعلق گیرد که 
استحقاق و نیازش را دارد، بگذرند. آنها 

همه چیز را برای خود می خواهند. 
ناهید خداکرمی ادامه داد: متاسفم 
از اینکه این اخبار درس��ت باشد و در 
لیست منتش��ر شده اسامی نمایندگان 
مجل��س، فرزندان��ش و کس��انی ک��ه 
خبرنگار نیس��تند، وجود داشته باشد. 
امیدوارم کس��انی که خبرنگار نیستند 
ی��ا می توانند از نظ��ر مالی هزینه ورود 
به طرح را شخصا مثل بقیه شهروندان، 
پرداخ��ت کنند، انص��راف داده و اجازه 
دهند خبرنگاران زحمت کشی که واقعا 
به طرح نیاز دارند اما س��همیه به آن ها 

نرسیده است، از آن استفاده کنند.

شهرداری نام رسانه های 
دریافت کننده را اعالم کند

عضو هیأت رئیسه شورای شهر خطاب 
به معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری 
تهران، گفت: ما چیزی برای پنهان کردن 
نداریم، در راس��تای شفاف س��ازی اس��م 

رسانه ها را منتشر کنید.
زهرا نژادبهرام گفت: در این لیست 
فقط اسامی خبرنگاران آمده است و باید 
اسم رس��انه های آنها نیز قید می شد. از 
معاونت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری 
تهران می خواهیم تا اس��امی رسانه های 
دریافت کنن��ده را اعالم کنند و این کار 

در راستای شفاف سازی است.
وی با بی��ان اینکه تع��داد آرم های 
ط��رح ترافیک خبرنگاری مح��دود بوده 
اس��ت، گفت: در راستای بهبود وضعیت 
و شفاف س��ازی خوب اس��ت که معاونت 
حمل ونقل ترافیک اسامی خبرنگاران را 
منتش��ر کرده اما ذکر نام رسانه آنها مهم 
اس��ت چراکه نباید این سوءتفاهم ایجاد 
ش��ود که این آرم ها به چ��ه افرادی داده 
ش��ده اس��ت. عضو هیأت رئیسه شورای 
ش��هر، گفت: هدف م��ا از برقراری طرح 
جدید تالش برای دو اصل کاهش آلودگی 

هوا و عبور از رانت خواری بوده است.
وی افزود: یقین می دانم این طرح 
احتیاج به ارزیابی مجدد دارد. طرحی 
که 15 سال کار می کرده و تغییر کرده 
در ماه ها و شاید در سال اول اجرا نیاز 

به برطرف کردن عیوب داشته باشد.

تخلف شهرداری تهران در 
ماجرای طرح ترافیک خبرنگاران

عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت: 
اق��دام معاونت حم��ل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران درخص��وص عدم 
انتشار نام رسانه هایی که طرح ترافیک 
خبرن��گاری دریاف��ت کرده ان��د تخلف 
اس��ت و ط��ی یک��ی دو روز آینده این 

موضوع تصحیح خواهد شد.
مجی��د فراهانی همچنی��ن تصرح 
ک��رد: با توجه ب��ه اینک��ه در آیین نامه 
توزی��ع طرح ترافیک خبرن��گاری آمده 
اس��ت که معاونت حمل ونقل و ترافیک 
ش��هرداری ته��ران موظف اس��ت نام، 
رسانه محل اشتغال و نوع فعالیت کلیه 
دریافت کنندگان این س��همیه ها را در 
پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کند این 

موضوع رعایت نشده است.

امامعلیعلیهالسالم:
بی اعتنایی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است 

بزرگترین توانگری است.
نهجالبالغه)صبحیصالح(ص534

فراخوان پنجمین»نوای خّرم« منتشر شد
دبیرخانه پنجمین جشنواره و جایزه همایون 
خرم )نوای خّرم( همزمان با سالروز تولد این نوازنده 
و آهنگساز فقید موسیقی کشورمان فراخوان نحوه 
حضور هنرمندان و گروه های سنی متقاضی شرکت 

در این رویداد موسیقایی را منتشر کرد.
نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین 
گروه های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب )کمتر 
از 18 س��ال( می توانند با اجرای یکی از تصانیف و 
یا قطعات بی کالم اس��تادان روح اهلل خالقی، مجید 
وفادار، مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خّرم ، 
حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی و اس��داهلل ملک در 

این جشنواره شرکت نمایند.
عالقه من��دان برای آگاهی از ش��رایط ش��رکت 
در جش��نواره و فرس��تادن آث��ار خ��ود می توانن��د 
 ب��ه تارنم��ای وی��ژه ای��ن جش��نواره ب��ه نش��انی
www.khorramfestival.com مراجعه نمایند.

تابلو اعالنات

نیمی از تخلفات تهرانی ها در ۴ ساعت
پلیس راهور تهران بزرگ س��اعاتی که در آن 
رانن��دگان تهرانی بیش��ترین تخلفات رانندگی را 

مرتکب شدند، اعالم کرد.
سرهنگ مسعود جبارزادگان با اشاره به ساعت 
ارتکاب بیشترین تخلفات رانندگان تهرانی از وقوع 
10 درصد تخلفات ثبت ش��ده توسط دوربین های 
پلیس در خالل س��اعت 11 تا 12 صبح خبر داد. 
وی اضاف��ه کرد: س��اعات 10 ت��ا 12 و همچنین 
س��اعات 16 تا 19 مجموعاً بیش از نیمی از موارد 

ثبت تخلف صورت گرفته را شامل می شوند.
وی با اشاره به رانندگان وسائل نقلیه توصیه 
کرد: رانندگان خودرو و موتورس��یکلت به صورت 
خودانگیخت��ه قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی را 
رعایت کنن��د و از انجام تخلف��ات رانندگی جداً 
پرهیز نمایند تا تخلف آن ها توس��ط دوربین ها و 

عوامل پلیس راهور ثبت نشود.

پلیس

»پدر« بعد از جام جهانی می آید
س��ریال تلویزیونی »پدر« بعد از جام جهانی 

2018 روسیه به روی آنتن شبکه دو می رود.
»پ��در« ب��ه کارگردان��ی بهرن��گ توفیقی و 
نویس��ندگی و تهیه کنندگی حامد عنقاست؛ این 
سریال داستان حامد پسر جوانی را روایت می  کند 
که طی یک ماجرا درگیر داستانی عشقی می شود. 
او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی 
تمام عیار است ناچار سر یک دوراهی قرار می گیرد 

که باید دست به انتخابی سرنوشت ساز بزند.
 از بازیگ��ران اصلی »پدر« می توان به مهدی 
سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، 
نیما رئیسی، مجید مشیری، اکبر رحمتی، مژگان 
ترانه، الهام طهموری، ساناز طاری، شهاب مهربان، 
مهتاب ش��یروانی، پوریا س��لطان زاده، سیدحسام 
میثاق با حضور بی��ژن امکانیان و معرفی ریحانه 

پارسا در نقش لیال اشاره کرد.

جعبه جادو

وزآباد جهانی شد محور ساسانی فیر
در  چه��ل و دومی��ن اجالس می��راث جهانی 
یونس��کو، »محور ساس��انی« در منطقه فیروزآباد 
استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی 
کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین 

اثر جهانی شده استان فارس به ثبت رسید.
اس��تان فارس پیش از ای��ن محوطه  تاریخی 
»تخت جمشید« به شماره 114، محوطه  تاریخی 
»پاس��ارگاد« به ش��ماره 1106 و باغ جهانی ارم 
یک��ی از 9 باغ قرار گرفت��ه در پرونده  زنجیره ای 
باغ های ایرانی را به ش��ماره 1372 در فهرس��ت 

میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده است.
گفتنی اس��ت؛  چهل و دومین اجالس میراث 
جهانی یونسکو از س��وم تیر ماه در منامه بحرین 
کار خ��ود را آغ��از کرده و قرار اس��ت ت��ا 13 تیر 
پرونده های ارائه ش��ده از س��وی کشور های عضو 

یونسکو را بررسی کند.

میراث

مسئوالنی که 
صحبت از همدلی 
و اتحاد در شرایط 
حساس می کنند به 
این سوال در ذهن 

خودشان پاسخ 
دهند که چرا باید 
این قشر که قشر 
کمی از جامعه هم 

نیست با مابقی 
افراد از جمله این 

»حراج بروها« 
ائتالف و اتحاد 
داشته باشد؟!

احسان گل محمدی

نهمین حراج هنر  منتقـد عصر هشتم تیرماه میـز
در هتل پارس��یان آزادی تهران برگزار 
ش��د. ای��ن ح��راج ک��ه مخت��ص هنر 
کالس��یک و م��درن ایران ب��ود، با 31 
میلی��ارد و س��یصد و هفتاد و هش��ت 

میلیون فروش مواجه شد.
فروش��ی که نس��بت به دوره قبل 
این رویداد رشد دوبرابری داشته است؛ 
فروش  طبق گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
هشتمین دوره این رویداد که در تاریخ 
22 دی ماه سال 96 برگزار شد چیزی 
ح��دود 14 میلیارد و پانصد و بیس��ت 

میلیون تومان بوده است.
جال��ب اینکه از حدود 31 میلیارد 
فروش ای��ن دوره، 5 میلی��ارد و 100 
میلی��ون تومان مخت��ص به خرید یک 
تابلو}تابلو س��هراب س��پهری{ است؛ 
یعنی فردی }احتم��اال{ در اطراف ما 
پیدا می شود که حاضر است برای تنها 
یک تابل��و به اندازه 5 میلی��ارد تومان 

دست به جیب شود.
یک��ی از س��ایت ها در توجیه این 
فروش میلیاردی، نوش��ته »خرید آثار 
هنری در این حراج ها، بس��تر مناسبی 
برای سرمایه گذاری است«؛ این توجیه 
از این نظر عجیب اس��ت ک��ه »وقتی 
س��که و ارز در عرض کمتر از چندماه 
چند برابر ش��ده اس��ت«، این بستر از 
چه لحاظی و برای چه افرادی مناسب 
اس��ت؟ چ��را بای��د ف��ردی 5 میلیارد 
سرمایه خود را در برای خرید یک تابلو 

سرمایه گذاری کند؟ 
ش��اید ه��م بحث دیگ��ری مطرح 
اس��ت؛ بحثی که به حاشیه سازی های 
پیرام��ون فردی که 38 ه��زار و 250 
ع��دد س��که را ب��ه رقمی مع��ادل 53 
میلی��ارد و 550 میلیون تومان خرید، 
برگردد؛ بحث ش��فافیت در حوزه های 
سرمایه گذاری و »بحث عدم شفافیت« 
این ح��راج هاس��ت؛ به ق��ول یکی از 
س��ایت ها "حراج آثار هنری مخصوصاً، 
»از ای��ن نوع« و »با ای��ن ارقام«، یکی 
از بهتری��ن حوزه ه��ا برای پولش��ویی 
است، چراکه حتی »شفافیت« صنایع 
اسلحه س��ازی در دنی��ا از این حراج ها 

بیشتر است. " 
یکی از سایت های خبری از بانک ها 
به عنوان یکی از بزرگترین آثار هنری 

در ای��ن حراج ها نام برده و نوش��ته که 
آنها به چش��م "سرمایه گذاری مطمئن 
به خرید آث��ار هن��ری می نگرند." اگر 
ماجرا اینگونه مش��خص و واضح است 
و خری��داران ای��ن آثار اغل��ب بانک ها 
هس��تند}و ن��ه ....{ و ب��ه بانک ها هم 
اثبات شده که این تصمیم یک تصمیم 
مطمئن در س��رمایه گذاری اس��ت و از 
طرفی حضور بانک ها هم کامال قانونی 
اس��ت پس چرا تصویر و یا اس��می از 
خری��داران و یا اس��می از »بانک های 

خریدار« منتشر نمی شود؟
در این حراج ها، تابلوهایی در اختیار 
متقاضیان ق��رار گرفته ت��ا در صورت 
تمایل ب��رای خرید هر اثر هنری آن را 
که عددی بر آن نقش بسته باال ببرند؛ 
جال��ب اینکه تصاویر واضح و از نزدیک 

از حاضرین در ای��ن حراجی ها}به جز 
هنرمندان حاضر و...{ در خبرگزاری ها 
دیده نمی ش��ود و نکته عجیب تر اینکه 
در لحظه ای که متقاضیان تابلوی خود 
را در جه��ت اعالم آمادگی برای خرید 
تابلو باال می آورند عکس��ی از روبه رو و 
در س��ایت های خبری منتش��ر نشده 
اس��ت؛ گویی ب��ه آنها گفته باش��ند از 
خری��داران عکس نگیری��د! و گرنه در 
حراجی ک��ه بیش از 31 میلیارد داد و 
ستد شده اینکه هیچ عکاسی، تصویری 
از حت��ی یکی از خری��داران ثبت نکند 
کمی عجیب به نظر می رسد! و یا شاید 
دکور ای��ن برنامه ب��ه صورتی طراحی 
شده بود که عکاسان نتواند به خوبی از 

»رو به رو« از حاضرین عکاسی کنند.

نکت��ه ای واجب ت��ر از ن��ان ش��ب 
این است که مس��ئولین برگزاری این 
حراج اس��امی و تصاویر خریداران 31 
میلیاردی حراج اخیر تهران را منتش��ر 
کنند و نهاده��ای نظارتی هم عملکرد 
مالی ایرانیان 31 میلیاردی را بررس��ی 
کن��د؛ چراکه به نظر راقم این س��طور 
دس��ت به جیب شدن برای خرید یک 
تابل��و به ارزش 5 میلیارد، جای تعجب 
و پیگیری بیش��تری دارد تا خرید 38 

هزار سکه به ارزش 50 میلیارد.
به فرض اینکه اس��امی منتشر شد 
و نهادهای نظارتی هم تایید کردند که 
این اف��راد این 31 میلی��ارد را از عرق 
جبی��ن و کّد یمین خویش به دس��ت 
آورده اند و این آثار را خریداری کردند؛ 
باز نمی توان از ضربه ای که این مراسم 

به جامعه می زند گذشت. 
"م��ردی با 74 ضربه چاقو کش��ته 
ش��د!" این مرد پس از ضربه س��وم یا 
نهایت چهارم کش��ته ش��ده بود؛ پیدا 
کنیم چه بر سر »ذهن« و »روح« این 
فرد آمده که تا ضربه 74ام، پیش رفته 
و س��ه ضربه عقده ه��ا و زخم های او را 

آرام نکرده است!
ی��ا فرد دیگ��ری را تصور کنید که 
چندسال کار می کند تا بتواند پرایدی 
خری��ده و در یکی از این ش��رکت های 
تاکس��یرانی اینترنتی مش��غول به کار 
ش��ود تا به قول عامیانه »یک قرونش 
را دو ق��رون کن��د«؛ آیا نبای��د به این 
ف��رد زمانیکه با جهش یکباره قیمت ها 
چندی��ن  زحم��ات  و  برنامه ریزی ه��ا 
س��اله ش ب��ه باد م��ی رود ح��ق داد تا 

طغیان و شورش کند؟ 
وقت��ی رهبر معظم انقالب، جوالن 
دادن جوانان با خودروهای  گران قیمت 
را ازمظاهر ناامنی  در جامعه  می دانند؛ 
آیا این »حراج ه��ای عجیب و غریب« 

مظهر ناامنی نیست؟
مس��ئوالنی که صحبت از همدلی 
و اتحاد در ش��رایط حس��اس می کنند 
به این س��وال در ذهن خودشان پاسخ 
دهند که چرا باید این قش��ر که قش��ر 
کم��ی از جامعه هم نیس��ت ب��ا مابقی 
اف��راد از جمل��ه ای��ن »ح��راج بروها« 

ائتالف و اتحاد داشته باشد؟!
منفی نگری  نمی خواه��د  نگارن��ده 
کند، اما این حج��م از ایجاد نارضایتی و 
تحریک مردم نمی تواند از بی تدبیری و یا 
بی کفایتی و غیر ارادی باشد، گویی افرادی 

هدفی را از این کارها دنبال می کنند.

جوان»سکهخر«راولكنیدخريدار»تابلوسپهری«رابچسبید!

 چند نکته مبهم 
در مورد شب پرحاشیه تهران

ازشفافسازیبهسبکشهرداریتاطرحترافیکرانتی

سفره ای به وسعت یک شهر


