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فرداي روزي كه انقاب اس�امي 57 ب�ه پيروزي 
رس�يد گروه هاي انقاب�ي از هر جريان و س�ليقه 
فكري به اي�ن مي انديش�يدند كه هر چ�ه زودتر 
ديدگاه هاي انقابي شان را در تمامي دستگاه هاي 
كش�ور پياده كنن�د. صدا و س�يما يك�ي از همان 
تشكياتي بود كه بايد انقابي اداره مي شد. چنان 
كه به گفته محمد هاشمي رفسنجاني نزديك به سه 
هزار نفر از صدا و سيما تصفيه ش�ده بودند تا اداره 
تلويزيون در آن روزهاي پرمخاطره دچار مش�كل 
نش�ود. اما از آرمان تا عمل و از آرمان تا واقعيت راه 
درازي در پي�ش بود و هس�ت. تكث�ر ديدگاه هاي 
حاك�م ب�ر جامع�ه، خرده فرهنگ ه�اي رايج در 
گوشه گوشه كش�ور و تغييرات پر شتاب سياسي 
و اجتماعي كار اداره صدا و س�يما را پيچيده كرده 
بود. با اين حاال صدا و س�يماي جمهوري اس�امي 
در اين چهار دهه پس از انقاب كوش�ش كرده كه 
مبلغ گفتماني باشد كه بر اثر ترويج آن مخاطبان با 
»آرمان هاي انقاب« و »ويژگي هاي جامعه ديني« 
آشنا شوند. در طول سال هاي گذشته نوع مواجهه 
تلويزيون با رويدادهاي كشور همواره با نقدهايي از 
سوي فعاالن سياس�ي، اجتماعي و اقشار مختلف 
روبه رو بوده و هر بار هم صدا و س�يما س�عي كرده 
خودش را مبرا از خطا نش�ان ده�د. اعتراض هاي 
اخير كه در چند شهر كش�ور روي داد صدا و سيما 
ش�يوه اي را براي پوش�ش اخبار اي�ن اتفاقات در 
پيش گرفت كه مورد پس�ند اف�كار عمومي نبود. 
فعاالن شبكه هاي اجتماعي نسبت به آنچه »خبر 
رس�اني يك طرفه«، »ناديده گرفتن واقعيت« و... 
ناميده ش�ده بود نقدهاي جدي مطرح كردند و بار 
ديگر اين پرس�ش پيش آمد كه آيا صدا و سيما به 
عنوان رس�انه اي ملي رويكردي متعادل و متوازن 
را در خبررس�اني و تحليل وقاي�ع در پيش گرفته 
و مي گيرد؟ و آيا سياس�ت هاي اين رسانه چقدر با 
ادعاي »ملي بودن« اين رس�انه همخوان�ي دارد؟ 
براي تحليل عملكرد صدا و سيما و بررسي پيشينه 
رويكردهاي اين س�ازمان پس از انقاب تاكنون به 
سراغ محمد هاشمي رفس�نجاني رفتيم كه اولين 
دوره رياست بلندمدت صدا و سيما را از ابتداي دهه 
60 تا ابتداي دهه 70 بر عهده داشته است. هاشمي 
با برش�مردن دش�واري هاي مديريت صدا و سيما 
در ايام انقاب، از نگاه منعطف امام خميني )ره( در 
پيشبرد كارهاي صدا و سيما به عنوان بزرگ ترين 
مزيت آن دوران ي�اد ك�رد. او در عين حال معتقد 
است كه صدا و س�يما بعدا با تغيير رويكرد، خاف 

نظر امام عمل كرد. 

  به جز چند دوره مديريتي كوتاه بع�د از انقاب، 
شما اولين رييس سازمان صدا و سيما هستيد كه 
در دوره اي بلندمدت رياست س�ازمان را بر عهده 
داشتيد. به نظر شما س�ازمان صدا و سيما با دوره 
مديريت شما از نظر سياست هاي حاكم بر سازمان 

چه تفاوت هايي كرده است؟
به عنوان مقدمه نكته اي نيازمند توجه است اينكه عملكرد 
هر دستگاهي را بايد در بستر زماني خودش بررسي كرد. 
بنابراين شرايط صدا و سيما و كشور در سال 60 با شرايط 
كش��ور در س��ال 96 خيلي تفاوت دارد. نيازها، خطرها، 
شرايط و ضرورت ها متفاوت اس��ت. دوره مديريت قبل از 
من طوالني نبود. 30 ماه از انقالب گذشته بود كه من رفتم 
صدا و سيما و هشتمين رييس يا سرپرست بعد از انقالب 
بودم. از اين 30 ماه 9 ماه اول صادق قطب زاده مسووليت 
داشت و در 21 ماه باقيمانده نفرات متعددي عوض شده 
بودند. از جمله آقاي علي الريجاني كه يك ماه تحمل كرده 

بود و رفته بود. 
  دوره هاي كوتاه مديريتي اوايل انقاب ناش�ي از 
فشارها و انتظارات نيروهاي انقابي از صدا و سيما 

بود؟ 
بل��ه! اداره صدا و س��يما با تركيب��ي كه س��ازمان قبل از 
پيروزي انقالب داشت و با تصفيه هايي كه انجام شده بود 
كار دش��واري بود. در ميان س��ازمان هاي دولتي به نظرم 
بيشترين تصفيه در سازمان صدا و سيما شده بود. من كه 
به آنجا رفتم گفتند حدود سه هزار نفر از سازمان پاكسازي 
شده اند. حاال چه خودش��ان رفته بودند و چه اخراج شده 
بودند. به هر حال از جمعيت 11 هزار نفري سه هزار نفر از 
سازمان جدا شده بودند. خب اين نشان مي دهد در هيچ 
تشكيالتي به اين نسبت ريزش نيرو نداشتيم. جاي اين 
افراد نيروهايي كه تازه آمده بودند وابسته به جريان هاي 
فكري مختل��ف بودند. چ��پ، مجاهد، ت��وده اي، منافق 
و... ش��بكه حزب توده كه بعدا با همكاري بخش معاونت 
اطالعاتي نخست وزيري شناسايي شدند؛ 52 نفر بودند. 
روابط اين ش��بكه به گونه اي در قالب تيم هاي چهار نفره 
طراحي شده بود كه فقط رابط ها همديگر را مي شناختند 
و ديگران يكديگر را نمي ش��ناختند. بخش هاي پخش، 
فني، خبر و جاهاي كليدي صدا و سيما را شناسايي كرده 
بودند كه اگر خواس��تند روزي برنامه داشته باشند صدا و 
سيما در اختيارش��ان باش��د. خب اين يكي از مسائل آن 
روزها بود. از طرف ديگر توقعات مردم هم زياد بود. تصور 
مي كردند حاال كه انقالب شده تلويزيون بايد مثل مسجد 

دايم برنامه مذهبي داشته باشد. 
  شما چگونه اين چالش ها را از سر مي گذرانديد؟

خب ش��رايط خيلي س��خت بود اما من سعي مي كردم 
دايم��ا جلس��ه داش��ته باش��يم و توضيح بده��م. مثال 
درباره مخالفت هايي كه با موس��يقي مي ش��د، رفتم با 
علما و مراجع در ق��م و تهران صحبت ك��ردم. برخي از 
آقايان مراجع مدادي كه در دس��ت داشتند را روي ميز 
جلوي شان مي زدند و مي گفتند همين صوتي كه از زدن 
مداد روي ميز حادث مي شود هم حرام است. برخي هم 
بودند كه مي گفتند ش��ما براي اينكه بهتر با خدا ارتباط 
برقرار كنيد به موسيقي گوش كنيد. اختالف برداشت ها 
اينقدر زياد بود. اما حضرت امام، مرحوم آقاي منتظري و 
ديگراني بودند كه نگاه متفاوتي داشتند. فضاي جامعه 
به ش��دت ملتهب بود. مثال به ما مي گفتن��د چرا ورزش 
فوتبال را پخش مي كنيد اين جوان ها ش��ورت پاي شان 
است و خوب نيس��ت. يا مي گفتند پخش مسابقه هاي 
كشتي و وزنه برداري خيلي براي خانواده ها بد است و چرا 
اينها را پخش مي كنيد. يعني بسياري از موارد كه امروز 
عادي است و كسي روي شان حساسيت ندارد آن زمان 

به عنوان مشكل مطرح بود. 
عده اي از مراجع حتي مارش قبل از اخبار را مي بستند و 
مي گفتند حرام است. بنابراين توقع از صدا و سيما بسيار 
باال بود و امكانات هم بس��يار كم. در دوره مديريت من كه 
همزمان با دوره جنگ بود توقعات ديگ��ري هم از صدا و 
سيما ش��كل گرفته بود و خانواده هاي شهدا و رزمندگان 
هم توقع خاص خودش��ان را داشتند. شرايط پيچيده اي 
بود اما امتي��از بزرگ م��ن اين ب��ود كه حض��رت امام با 
مشورت هاي ش��ان كامال حمايت و مراقب��ت مي كردند. 
مثال اگر برنامه اي به نظرشان مناسب نبود امام به من تذكر 
مي دادند. از طرف ديگر در برابر هجمه هايي كه عليه من 
يا به صدا و س��يما مي ش��د امام به مناسبت هاي مختلف 
اظهارنظر مي كردند كه معنايش حمايت از ما بود و مشكل 

كال حل مي شد. 
  براي مث�ال در چه مواردي دخالت ايش�ان باعث 

شد كه شما بتوانيد كار خودتان را انجام دهيد؟
مثال به ما فشار مي آوردند كه چرا تا وقتي مردان هستند 
از زنان براي گويندگي خبر استفاده مي كنيد؟ مثال فشار 
مي آوردند كه ما از خانم مري��م رياضي كه از گوينده هاي 
خبر قبل از انقالب بود و بسيار هم گوينده اي قوي و مسلط 

بود، استفاده نكنيم. تماس هاي فراواني مي گرفتند كه بايد 
مردان خبر بخوانند. تلفن باران شده بوديم. رفتم خدمت 
امام و اين مش��كل را در ميان گذاشتم. ايشان پرسيد كه 
ش��ما به منتقدان چه جوابي داده ايد؟ توضيح دادم كه به 
منتقدان گفته ام چون ما جنگ داريم م��ردان بايد بروند 
جبهه. امام تبسمي كردند. يك هفته بعد مراسمي بود كه 
امام پيام داشتند مرحوم احمد آقا با من تماس گرفتند و 
پرسيدند شيفت كاري خانم مريم رياضي چه زماني است 
و تاكيد كردند كه پيام امام را خانم رياضي بخواند. در حالي 
كه قبل از آن پيام ها را يا آقاي توس��لي مي خواند يا احمد 
مي خواند يا افراد ديگر. اين بار اما امام اصرار كرده بودند كه 
خانم رياضي پيام را بخواند. خب وقتي ما پيام امام را داديم 

ايشان خواند ديگر مخالفت ها تمام شد. 
تعدد اين مسائل زياد بود. هر هفته مساله اي پيش مي آمد 
كه بايد برايش چاره اي مي انديشيدم. حضرت امام هشت 
سال از دوره مديريت من در قيد حيات بودند و در همين 
مدت توانستيم آن مواردي را كه برايش تعريف خاصي در 
چارچوب مسائل ديني وجود نداشت، ضابطه مند كنيم. 
بنابراين تلويزي��ون و راديو از بالتكليفي و اعمال س��ليقه 

شخصي خارج شد. 
  در جري�ان اي�ن چارچوب من�د ش�دن رويه ها، 
امام چه انتظاراتي را از صدا و س�يما مطرح كردند؟ 
مي خواهم بدانم آنچه به عنوان خطوط قرمز صدا و 

سيما مدنظر ايشان بوده شامل چه مواردي است؟
بر اساس توصيه حضرت امام وظيفه اصلي ما اين بود كه 
اوال برنامه هاي مان آموزنده باشد و بدآموزي نداشته باشد. 
ثانيا تبيين كننده ارزش هاي اس��المي باشد. ثالثا جنبه 
هدايت گري داشته باشد. يعني وقتي كسي براي آن برنامه 
وقت مي گذارد احساس نكند وقتش تلف شده است. رابعا 
مردمي باشد. يعني مخاطب ما مردم باشند و به گروه هاي 
سياسي وابسته نباش��يم. حضرت امام مي فرمودند صدا 
سيما شركت سهامي نيست بلكه متعلق به مردم است. 
خامسا مسائل مردم به طور دقيق در صدا و سيما منعكس 
شود. نه دس��تگاه ها تخريب ش��وند و نه كمبودها ناديده 
گرفته ش��ود. ضمن اينكه به ارايه راهكار هم توجه داشته 
باشيم. اينها بيشتر مورد تاكيد ايشان بود و ما سعي كرديم 
ضوابط اداري صدا و س��يما را به لحاظ هنري، سياسي و 

اجتماعي در همين چارچوب تعريف كنيم. 
  آقاي هاشمي! يكي از راهبردهاي صدا و سيما در 
طول چهار دهه گذشته توجه به ساخت برنامه هاي 
تاريخي بوده اس�ت. مثا س�ريال هاي متعددي با 
اش�اره به دوره پهلوي ساخته ش�ده است. به نظر 
شما چقدر اين برنامه ها در ترس�يم فضاي واقعي 
قبل از انقاب و وي ژگي هاي نظام شاهنشاهي موفق 
بوده اند. به نظر مي رسد ساخت اين حجم از برنامه ها 

نتيجه دلخواه مديران س�ازمان را در پي نداش�ته 
است؟

در دوره مديريت ما، فقط ب��ه تصوير كردن جنايات نظام 
شاهنشاهي بس��نده نمي كرديم. ما بيشتر تمركزمان بر 
معرفي نظام هاي حامي شاهنشاهي بود. يعني بحث امريكا 
و اسراييل براي ما بحث اساسي بود. البته نظام پهلوي هم 
مد نظرمان بود. به تفاوت هاي پدر و پس��ر هم در مواردي 
پرداخته مي شد. اما نظام پهلوي به عنوان يك زائده مطرح 
بود نه اصل.  به نظر من همين امروز حتي جوان هاي كم 
سن و س��ال هم نسبت به اس��تكبار يعني امريكا و حتي 
شوروي -از گذش��ته تاكنون- حساس��يت دارند. يعني 
كه مجموعه رسانه هاي كش��ور موفق شدند از اين جهت 
فرهنگسازي انجام دهند. دليلش اين است مردم خودشان 
جنايات اس��تكبار را لمس كردند. در جنگ هشت ساله 
تعداد زيادي از جوانان اين كشور شهيد و جانباز شدند و 
مردم با وجود خودش��ان اين جنايت را درك مي كردند يا 
مثال وقتي منافقين 17 هزار نفر را ت��رور كردند خب اين 
ترورها را مردم مي ديدند و از نزديك لمس مي كردند اصال 
نيازي نبود كه ما برنامه خاصي ه��م توليد كنيم. نكاتي 
ملموس بود در زندگ��ي مردم اين را رس��انه ها وقتي كار 
مي كردند درك مي شد و به يك فرهنگ تبديل مي شد. اما 
مثال رضاخان در كارنامه عملي اش اين است كه خط آهن 
را براي خدمت به انگلستان كش��يده است. خب اين يك 
كار عمراني اس��ت كه مردم تا همين امروز هم دارند از آن 
استفاده مي كنند حاال اگر ما بگوييم اين با هدف خدمت 
به انگلستان بوده يا جنايت بوده كسي اين حرف را قبول 
نمي كند. يعني فرق راه آهن با تروريسم يا جنگ تحميلي 
آن را مي بيند. ما اين نوع تناقض ها را با دوس��تان مطرح 
مي كرديم مي گفتيم در برنامه سازي به گونه اي كار كنيم 
كه براي مردم ملموس باش��د. در س��ريال ها مي گفتيم 
سريالي موفق است كه مخاطب فضاي آن را درك كند و 

بتواند با آن ارتباط برقرار كند. 
  از دوره مديريت شما چند س�ريال خيلي خوب 
به خاطر مردم مانده. كوچك جنگلي، سربداران، 
سلطان و شبان و اشك تمساح و... كارگردان هاي 
خوب و بازيگرهاي خوب و... به نظر مي رسد ديگر 

تكرار نشد. 
نه تنها تكرار نشد بلكه كساني كه شهادت مي دهند كاري 
كه در دوره ما براي سريال س��ازي خصوصا س��ريال هاي 

تاريخي انجام شد قبل از انقالب هم نظير نداشت. 
  ش�ما براي سريال س�ازي ها چه اصولي را مدنظر 

قرار مي داديد؟
موضوعات را تقس��يم بندي كرديم. اولويت ها را مشخص 
كرديم. س��ه چهار س��رفصل را انتخاب كرديم. از تاريخ 
صدر اس��الم و بعد تاريخ معاصر. كه مردم را با تاريخ آشنا 
كنيم. وقتي هم مي خواستيم سريال را بسازيم گروه هاي 
مطالعات��ي مطالعه مي كردن��د متن را تهي��ه مي كردند 
مي آوردند در شورايي مطرح مي ش��د همزمان استادان 
دانشگاه و پژوهشگران هم آن متن را نقد كنند بعد از آن 
متن نهايي را مي فرس��تاديم كه تبديل به س��ناريو شود. 
بعد از تصويب س��ناريو هم مي داديم به واحد هنري براي 
دكوپاژ. بنابراين متخصصان متفاوت را درگير مي كرديم 
كه اين كاري كه برايش هزينه مي كنيم كار حتي المقدور 
كم عيب و نقص باشد. ما نمي خواستيم مثال در سريال هاي 
تاريخي شعاري رفتار كنيم.  براي س��ريال امام علي)ع( 
خيلي وقت گذاش��تيم. حتي س��ريال امام حسن هم كه 
بعدا پخش شد متن و س��ناريو در دوره ما تهيه شده بود. 
آن موقع مثل االن رس��انه هاي ديگري نبودند. خيلي كم 
بودند. مثال ما در نقاط مرزي مان ش��بكه هاي كشورهاي 
مجاور دريافت مي ش��د. فضاي مجازي نبود. ماهواره اي 
هم نبود. بنابراين از يك ط��رف تلويزيون مي ديدند يك 
چيزي دارد و بعد هم خودمان هم وظيفه مي دانس��تيم 
كه كار ب��ا كيفيت انج��ام دهيم.  زماني كه من مس��وول 
بودم از نظر فني ما ماهواره نداشتيم روي ماكرويو بوديم. 

وضعيت  صدا و سيما   در گفت و گو با محمد هاشمي

 ساخت برنامه هويت در دوره
 آقاي الريجاني واقع بينانه نبود

تكصدايي
  هدف اصلي طرح جديد ترافيك 
در تهران، حذف رانتي اس��ت كه 
عده اي مح��دود در س��ي وچند 
سال گذشته براي ورود انحصاري 
با خودروي ش��خصي به مناطق 
مركزي شهر در اختيار داشته اند، 
سهميه هاي متعددي كه در طول 
اين سال ها بر تعداد و انواع شان افزوده شده و در عمل بدون 
هيچ ضابطه و قاعده شفاف و مشخصي در اختيار عده اي 
محدود قرار مي گرفته اس��ت. درواقع، در وضعيت فعلي 
طرح ترافيك، ورود با خودروي شخصي به محدوده طرح 
ترافيك براي عموم شهروندان ممنوع است مگر كساني كه 
به داليلي مجوز ورود به محدوده طرح را در قبال پرداخت 
مبلغ اندكي دارا هستند. شهروندان عادي درصورتي كه 
ورود با خودروي ش��خصي ب��ه محدوده ط��رح ترافيك 
براي شان ضرورت داشته باشد مي توانند مجوزهاي روزانه 
ورود به طرح را به مبلغ ۴0ه��زار تومان خريداري كنند، 
اين هزينه به حدي اس��ت كه تعداد كمي از شهروندان از 
اين مجوزها استفاده مي كنند و بنابر داده هاي موجود در 
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، از سهميه 
20  هزار مجوز روزانه، به طور متوس��ط روزانه حدود 1۸ 
هزار مجوز خريداري مي ش��ود و 2هزار مجوز باقيمانده از 

سهميه مجوزهاي روزانه خريداري ندارد. 
  رانت باالي وضعيت فعلي اجراي محدوده طرح ترافيك 
وقتي آشكار مي ش��ود كه بدانيم عده محدودي كه براي 
ورود به محدوده طرح ترافيك داراي مجوز هستند، بنابر 
نرخ سال هاي گذشته، به طور متوسط براي هر روز صرفا 
حدود ۴هزار تومان پرداخت مي كنن��د، يعني يك دهم 
هزينه اي كه يك شهروند معمولي براي خريد مجوز روزانه 
طرح ترافيك مجبور به پرداخت آن اس��ت. اين درحالي 
است كه دارندگان سهميه اغلب از قشر برخوردار جامعه 
هستند كه به واسطه شغل  و مقام و سمت شان از چنين 
سهميه و مجوزي برخوردار شده اند و درعين حال كمترين 
هزينه را براي ايجاد ترافيك و آلودگي در محدوده مركزي 
ش��هر مي پردازند. واقعا كدام منطق ج��ز رانت حاصل از 
قدرت مي تواند توجيه گر وضعيتي باش��د كه ش��هروند 
يك القبا روزانه ۴0 ه��زار تومان ب��راي ورود به محدوده 
طرح ترافيك بپ��ردازد و وزير و وكي��ل مملكت يك دهم 
اين مقدار پرداخت كنند؟ ط��رح ترافيك جديد درصدد 
است با يكسان سازي ميزان پرداخت براي همه، به چنين 
رانت و بي عدالتي آشكاري پايان دهد و زين پس دست كم 

وزير و وكيل مملكت هم بابت ترافيك و آلودگي اي كه در 
محدوده هاي مركزي شهر ايجاد مي كنند، به همان اندازه 

شهروندان عادي هزينه پرداخت كنند نه يك دهم آنها. 
  مس��ووليت ش��هروندي ايج��اب مي كن��د هريك از 
شهروندان درحد وس��ع خود، در جهت تحقق اين هدف 
ارزش��مند طرح جديد ترافيك تالش كند. طرح جديد 
حتما اش��كاالتي دارد كه بايد با بررس��ي كارشناس��ي و 
تخصصي، براي آنها چاره انديش��ي ش��ود. معاونت حمل 
و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران بايد نسخه مكتوبي از 
طرح و ميزان و نحوه پرداخت پيشنهادي را همراه با تمام 
جزييات منتشر كند و در اختيار رس��انه ها قرار دهد تا در 
دسترس عموم شهروندان قرار گيرد. تنها در اين صورت 
اس��ت كه  مي توان از خرد جمعي همه ش��هروندان براي 
دستيابي به هدف ارزش��مند اين طرح و اجراي كم نقص 
آن در عمل اس��تفاده كرد. به معجزه صداق��ت، انصاف و 
بي طرفي علمي ايمان داشته باشيم و بگذاريم متخصصان 
و كارشناس��ان در هر س��طح و جايگاهي كه هستند، با 
دسترسي كامل به جزييات طرح، در مورد تصميماتي كه 
بر زندگي و عبور و مرور روزمره همه ش��هروندان اثرگذار 
است، اظهارنظر كنند و با ارايه، انتشار و انتقال نظرات شان 
به مديريت ش��هري، در فرآيند اتخاذ تصميمات مهم در 

شهر مفيد و موثر باشند. 
  كوتاه آنكه براي س��اليان دراز، برخ��ي خيابان هاي اين 
ش��هر به صورت انحصاري در اختيار خوردروهاي عده اي 
محدود بوده اس��ت، تيم جديد مديريت شهري جسارت 
به خرج داده است و درصدد تغيير وضعيتي برآمده است 
كه تنها پشتوانه اش سابقه طوالني اجرايش براي ساليان 
متمادي بوده اس��ت. تيم جديد مديريت شهري به اعاده 
حق عمومي و نقض ناپذي��ر همه ش��هروندان تهراني بر 
خيابان هاي اين ش��هر برخاسته اس��ت و طبيعي است 
كه در اين مس��ير با مقاومت جدي همه آن عده محدود 
اما صاحب نفوذ و پس��ت و مقامي مواجه ش��ود كه براي 
س��ال ها با كمترين هزينه از رانت و مج��وزي انحصاري 
براي ورود به خيابان هاي محدوده مركزي شهر برخوردار 
بوده اند. بر هر ش��هروند منصف و متعهدي اس��ت كه به 
اندازه وسع خود، در جهت پيشبرد هدف ارزشمند طرح 
جديد ترافيك كه حذف رانت اس��ت بكوش��د و ب��ا ارايه 
نظرات كارشناس��انه و تخصصي خود در مورد اين طرح، 
 زمينه تحقق ه��دف و اج��راي كم نق��ص آن در عمل را 

فراهم كنند. 
عضو هيات رييسه شوراي اسامي شهر تهران

من هم اتفاقا به سريال معماي شاه نقد داشتم. منتها خيلي 
از حوادث كه نقل مي شد اغراق ها تاثير منفي مي گذاشت 
راجع به اشرف و نحوه ارتباط شان يا عبدالكريم ايادي در 
اين حدي كه سريال نشان مي داد همه كاره شاه بوده، به 
اين شكل نبوده است. به نظر من هم اين نوع نگاه اثر منفي 
داش��ت. برنامه هويت كه در دوره الريجاني س��اخته شد 
خيلي واقع بينانه نبود. چون يك عده را مي خواستند بزنند 
خراب كنند، آن برنامه را س��اختند. ما نمي گوييم همه با 
يك كيفيت انقالبي بوده اند اما يك جامعه نبايد خودش را 
نفي كند. ما سعي مي كرديم در عين اختالف نظر اين كار 
را نكنيم. همان دوره ما در صدا و سيما بسياري از نيروها به 
جريان هاي فكري وابسته بودند. اشاره كردم. رفتم خدمت 
امام گفتم ما با اين گروه ها چه كار كنيم، ايشان فرمودند 
به ايشان بگوييد داش��تن ايده و عقيده اش��كال ندارد اما 
اعمال ايده شخصي در تلويزيون و راديو ممنوع است و به 
ما هم فرمودند كه نبايد اين اتفاق بيفتد. ما به عنوان كارمند 
مي توانيم چپ باشيم يا راست باش��يم. اما در برنامه هاي 
صدا و سيما بخواهيد اعمال نظر كنيد اشتباه است. بايد 
مديريت جلويش را بگيريد. اتفاقي كه بعد از من افتاد دقيقا 
عكس نظر امام بود. ما نمي گذاش��تيم هر كسي مطابق با 
ميل شخصي اش برنامه بس��ازد. برنامه در شورا تصويب 

مي شد و همان مي رفت روي آنتن. 
  در دوره شما بخش هاي خبري با همين نگاه توليد 
مي شدند؟ چون االن مي بينيم كه معاونت سياسي 
صدا و سيما براي خودش از يك قدرت و دايره نفوذ 

خاصي برخوردار است. 
بله. اما االن مي بينيم برنامه هاي صدا و سيما برنامه هاي 
سياسي، ميزگردها و خبرها و مواردي هستند كه ناشي 
از اعمال نظر يك جناح است كه وسيع هم نيستند. يك 
گروه اقليت هس��تند كه حاال به هر دليلي به اين قدرت 
دست پيدا كرده اند.  درباره برنامه هاي فرهنگي چون تعدد 
شبكه ها زياد شده اس��ت ديگر كنترل كيفي پايين آمده 
اس��ت. برنامه اي كه توليد مي شود هر مشكلي كه داشته 
باشد خيلي شايد دقت نظر شود. نمي دانم سال گذشته 
بود يا سال قبل از آن برنامه هاي سال تحويل را مي ديدم، 
هر ش��بكه اي را كه زدم از پوش��ش و نوع ادبيات مجري 
متعجب مي شدم. ادبيات به قول معروف روحوضي و سبك 
كه در ش��أن مردم و آيين نوروز نيس��ت. خب مي خواهد 
برنامه شاد بس��ازد اما نمي داند چگونه. نمي داند كه مثال 
برنامه شاد با جلف پوشيدن و با جلف حرف زدن متفاوت 
اس��ت. مردمي كه جلوي تلويزيون مي نشينند صاحب 

دانش و فرهنگند و نبايد دست كم گرفته   شوند. 
  به نظر شما چرا مستندهاي توليدي تاريخي در 
ش�بكه هايي مانند  بي بي س�ي قابل باور است و از 
اطاعات آن ش�گفت زده   مي ش�ويم. اما كارهاي 

خودمان قوت الزم را ندارد؟
ما در اين نوع كارها ضعيف هس��تيم. البته آنها از همين 
آرش��يو ما هم اس��تفاده كرده ان��د اما خب ق��وي عمل 
مي كنند. من اين ضعف را بيش��تر متوج��ه همين نگاه 
سياس��ي در صدا و س��يما مي دانم. مث��ال مي بينيم كه  
آيت اهلل هاش��مي در برنامه هاي دهه فجر  غايب اس��ت. 
آيا آقاي هاشمي نقشي در انقالب نداشته؟ هفته جنگ 
ايش��ان فرمانده جنگ بوده. نه اسمي از ايشان هست نه 
عكس��ي. وقتي اين نوع مس��ائل مي آي��د در كار نتيجه 
اين طور مي ش��ود. من يك خاطره اي از امام دارم درباره 
فرح و بچه هايش. ش��اه را مصر دفن كردند خانواده اش 
مي آمدند در مناس��بت ها س��ر قبر او. يك فردي آمد به 
من گفت اگر امام اجازه دهند دفعه بعد كه مي آيند سر 
قبر اينها را بكشم. بچه هاي صغير هم داشتند. من رفتم 
به امام اين حرف را منتقل كردم و ام��ام فرمودند: »بِأيِّ 
ذْنٍب«. »به چه گناهي« مي خواهد اين كار را بكند؟ مثال 
يك بچه صغير كه گناهي نكرده. ولي ما در كارهاي مان 
كه مي خواهيم منتش��ر كنيم از همين اف��راد يك غول 
مي س��ازيم. خب اين نگاه به افراد خيلي متفاوت است. 
ما متاسفانه يك سري موارد را براي مصرف يك هدفي 

مي سازيم ولي آن طور كه مي خواهيم جواب نمي دهد. 
باز يك جمله از امام دارم، وقتي تاريخ صدر اسالم را شروع 
كرديم به ساختن. خب در تاريخ صدر اسالم فقط حضرت 
رسول كه نبود. خلفا هم مطرح بودند. صحابه هم بودند كه 
بايد راجع به آنها اظهارنظر مي كرديم. رفتم پرسيدم راجع 
به اينها چه كنيم. ام��ام فرمودند تاريخ را تحريف نكنيد و 
روايت كنيد و مراقب باش��يد كه توهين هم نكنيد. خب 

اين راهگشا بود كه ما نگاه دقيقي به مسائل داشته باشيم. 
ياد گرفتيم از اول تا آخر به هر كس��ي ده تا فحش بدهيم. 
بي بي س��ي و ديگران مس��تند تاريخي مي سازند ممكن 
است بخش هايي را هم ناديده بگيرند و تحريف كنند اما 
هوشمندانه اين كار را مي كنند. اما ما به گونه اي صحبت 

مي كنيم كه اثر مناسب را نداشته باشد. 
  اين حج�م از برنامه هاي عقيدتي در دوره ش�ما 
تا همي�ن االن چه نتيجه اي داده؟ آيا مورد پس�ند 

مديران صدا و سيما بوده است؟ 
برنامه ه��اي مذهبي كه پخش مي ش��ود بيش��تر جنبه 
احساس��ي دارند. فرض كنيم كه مثال در ماه رمضان دعا 
و س��خنراني پخش مي كنند يا در مح��رم مرثيه پخش 
مي كنند اينها بخشي ش��ان برنامه هايي است كه بيش 
از آنكه اثر عميق داشته باشد بيش��تر احساس مردم را به 
كار مي گيرد. چيزي كه جنبه احساس��ي داشته باشد اثر 
دارد اما اثرش زودگذر است. جاهايي هم كه برنامه تغيير 
مي كند در جامعه بازتاب ندارد مثال ش��ب احيا هر كسي 
به خودش مي گوي��د من توبه كردم. م��ن نوعي توبه هم 
مي كنم اما شما از توبه من خبر نداريد جامعه خبر ندارد. 
اين نوع مسائل به اين دليل كمتر بازتاب اجتماعي دارد. 
بين خودش و خداي خودش نشسته و تصميم مي گيرد 
خطا نكند. رابطه ميان ف��رد و خدا را نمي توانيم به تصوير 
بكشيم آثار اجتماعي اش را نمي شود به اين راحتي ديد. 
البته برنامه هاي مذهبي تاثير هم دارد اما چون تاثير فردي 
است قرار نيست قابل مشاهده باشد. تغيير عميق نيست و 

زودگذر است. 
  اگر از بچه هاي نسل چهارمي بپرسيم كه درباره 
تاريخ اسام چه مي داني يا درباره تاريخ معاصر چه 
مي داني، احتماال اطاعات چنداني ندارند در حالي 
كه صدا و س�يما ادعايش اين اس�ت كه در اين باره 

برنامه   موثر توليد كرده است.
ش��ما تاريخ صدر اس��الم را مثال مي زنيد ولي يك سوال 
مي كنم شما سرود جمهوري اسالمي را از حفظ هستيد. 
االن واقعا از بسياري اش��خاص بپرسيد سرود جمهوري 
اسالمي را بلد هس��تيد مي گويند نه. كش��ورهاي ديگر 
اينگونه نيس��ت. من رفته بودم اكس��پو در س��وييس در 
س��ال ۸5 ميالدي در يكي از اين مراس��م دي��دم يكي از 
صحنه هايي كه نش��ان مي دادند جمعي��ت مي رفتند در 
يك سالن س��ينما فيلم نش��ان مي دادند كه مثال در اين 
25 سال مي خواهيم چه كار كنيم. قبل از آن سرود ملي 
را مي گذاش��تند واقعا من به هر كسي نگاه مي كردم همه 
داش��تند با گري��ه مي خواندند ما حاال ببينيد احس��اس 
مان به س��رودمان چيست. ماها كه نس��ل قبل از انقالب 
هس��تيم س��رود  اي ايران را هم حفظ كردي��م از بس كه 
 در م��دارس مي خوانديم. س��رود جمهوري اس��المي را 

من  ساختم. 
  ب�راي اص�اح رويك�رد و واقع بينانه ت�ر ش�دن 

رويكرد هاي صدا و سيما چه پيشنهادي داريد؟
ببينيد من مي گويم هر پديده اي زبان خودش را دارد. اگر 
با زبان خودش وارد شويم بيشتر تاثير مي گذاريم. نبايد به 
جاي استفاده از زبان هنر بيانيه بدهيم. برنامه هاي مذهبي 
ما هم همه ايستا و سخنراني است. كدام يك هنري است؟ 
ولي تلويزيون اگر زبان هنر را نداشته باش��د فايده ندارد. 
سوال و جواب راجع به احكام اين يك كار راديويي است و 

اين نتايج روي اينترنت ديده مي شود. 
شما مي بينيد سحرهاي ماه رمضان چهار، پنج تا شبكه 
سحر ماه رمضان برنامه دارند، اين شبكه ها بايد براي همه 
طيف ها برنامه داشته باشند اما ندارند. ما مي گوييم كثرت 
در وحدت داريم. خب مِن نوعي مايل نيستم صداي فالن 
مداح را بشنوم حاال سحر ماه رمضان همه شبكه ها همان 
مداح است. اين مخاطب را از دست مي دهد. چون جامعه 
متكثر است، رسانه ملي بايد در استفاده اين موارد متكثر 

عمل كند. 
    ادامه اين روند ما را به كجا مي رساند؟

مردم نگاه نمي كنند. همين كه االن هست. هر قدر مردم 
را از رس��انه ملي دور كنيم خصوصا در فض��اي امروز در 
حقيقت ريشه خودمان را مي زنيم، مردم را هل مي دهيم 
كه بروند سراغ رس��انه هاي ديگر. باز اينجا امام مي گفتند 
شما آن طرف جعبه ايد كاري كنيد كه مردم جلوي جعبه 
بنشينند. اگر برنامه داشته باشيم و كسي نبيند و نشنود كه 
براي در و ديوار فايده ندارد. اما گويي االن داريم همين كار 

را مي كنيم. 

در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت

در زمان قبل از انقالب ش��بكه دو 35 درصد بود و شبكه 
يك 60 درصد بود. ماهواره اجاره كرديم و برنامه هاي مان 
را مي داديم روي ماه��واره. آقاي الريجاني ك��ه آمدند با 
مجلس و اينها ب��ه اين جمع بندي رس��يدند كه كانال ها 
را راه اندازي كنند. در دوره من پوش��ش شبكه يك و دو را 
افزايش داديم و شبكه سه را هم اواخر حضورم در سال 72 
با هدف پخش برنامه براي جوانان و برنامه هاي ورزش��ي 
تاس��يس كرديم.  آقاي الريجاني كه آمد شروع كردند و 
ش��بكه ها را زياد كردند. زياد كردن ش��بكه بدون محتوا 
كه فايده ندارد. بنابراين به اندازه ش��بكه ها نيرو نداشتند 
يك برنامه را در چند ش��بكه پخش مي كردند و در همان 
شبكه هم س��ه بار تكرار مي كردند. فكر كردند با افزايش 
كمي مي توانند پاسخگو باش��ند. از آن طرف هم ماهواره 
وارد ش��د اينها در مش��كل گير كردند ك��ه اگر بخواهيم 
مخاطب داشته باشيم آقاي الريجاني مي گفت ما بين بد 
و بدتر بد را انتخاب كرديم اگر اين را پخش نكنيم مي روند 
شبكه هاي خارجي را مي بينند. ولي ما در دوره خودمان 
مي گفتيم نبايد برنامه اي كه كيفيت ندارد يا ضد فرهنگي 
است را پخش كنيم. ما برنامه اي كه مورد تاييدمان باشد 
را پخش مي كنيم. گاهي در ماش��ين ك��ه مي رفتم راديو 
روشن مي كردم، گاهي وقتي مي ديدم يك برنامه اي روي 
آنتن است هر طور بود تماس مي گرفتم مي گفتم برنامه 

را قطع كنيد. 
  بعد از شما هم س�ريال تاريخي ساخته شد. مثا 
سريال معماي شاه كه تصويرهاي تيپيكال را ارايه 
مي داد كه تمام سياه و سفيد. چهره كاريكاتوري از 

انقاب ارايه مي داد. چقدر قبول داريد؟

   حضرت امام تاكيد ك�رده بود كه پيامش را 
خانم رياضي در تلويزيون بخواند. 

   عده اي از مراجع حتي مارش قبل از اخبار را 
مي بستند و مي گفتند حرام است.

   امتياز بزرگ من اين بود كه حضرت امام با 
مشورت هاي ش�ان كاما حمايت و مراقبت 

مي كردند.

وقتيگويندهزنپيامامامراخواند

    شوراهای اسالمی نتوانس��ته اند جايگاهی را که قانون 
اساسی برای آن تعريف کرده است، دست پيدا کنند. بايد 
برای رس��يدن به اين جايگاه چشم انداز ۴ س��اله ای آماده 

کنيم.
   شورای عالی استان ها به عنوان نهادی مستقل با تعامل 3 

قوه می تواند جايگاه خود را تثبيت کند.
   شورای عالی استان ها به عنوان باالترين مقام شورايی، 

بايد ارتباط مويرگی را با شوراهای کشور برقرار کند.
   تحقق قانون اساس��ی و پياده کردن اص��ل 101 قانون 

اساسی فعاليت مش��ترک می طلبد. بازنگری در قوانين 
فرادستی و برقراری ارتباط و استفاده موثر از فن آوری نوين 

بايد مورد توجه باشد.
   تفکيک امور محلی از امور مل��ی نيز از موضوعات مهم 
است که در کميسيون های شورای عالی استان ها بايد به 

آن پرداخته شود.
   در حوزه شهرداری ها جای يک ديوان محاسبات محلی 
خالی است و يک مس��اله حياتی اس��ت. بايد سازوکاری 

طراحی کنيم که ديوان محاسبات محلی شکل بگيرد. 

حميد رضا خالدي| باالخره بعد از حرف و حديث هاي 
بسيار روز پنجشنبه، ش��وراي عالي ترافيك طرح جديد 
ترافيك ته��ران را تصويب كرد؛ طرح��ي كه تفاوت هايي 
اساسي با طرح ارايه شده از س��وي معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري داشت. جلسه اي كه پشت درهاي بسته 
و بدون حضور خبرنگاران برگزار ش��د و تنها خروجي آن 
بيانيه اي بود كه وزارت كش��ور در مورد ماحصل آن صادر 
كرد. در اين بيانيه آمده اس��ت: به دنبال برخي س��واالت 
و ابهامات به وجود آمده در خصوص طرح ترافيك س��ال 
1397 به اطالع عموم ش��هروندان مي رساند كه شوراي 
حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با بررسي همه جوانب 
طرح به اتفاق آرا، طرح جديد ترافيك براي سال 1397 را 
تصويب كرده و بدين ترتيب گام مهمي در مسير تصويب 
اين طرح در مراجع قانوني برداشته شده است.  همزمان 
شوراي اسالمي ش��هر تهران، ري و تجريش نيز با بررسي 
اليحه پيش��نهادي- كه يك فوريت آن روز يكشنبه 2۴ 
دي ماه 1396 در صحن ش��وراي شهر به تصويب رسيد- 
نسبت به تعيين نحوه اجرا و نرخ عوارض تصميم خواهد 
گرفت.  بر اس��اس طرح تصويب ش��ده با ه��دف كاهش 
ترافي��ك در محدوده طرح ترافيك، تغيي��رات مهمي در 
نحوه صدور مجوزها و جنبه هاي اجرايي طرح ايجاد شده 
اس��ت.  در س��ال 1397 صدور مجوز براي خودرو تنها به 
معناي اجازه ورود بوده و عوارض قابل پرداخت براي همه 
خودروها بر اس��اس زمان تردد و ميزان آاليندگي خواهد 
بود كه جزييات آن در اليحه پيش��نهادي به شوراي شهر 
مشخص ش��ده و هم اكنون در حال طي فرآيند تصويب 
است.  در سال 1397 با هدف كاهش ترافيك در محدوده 
طرح، س��قف تعداد مجوزهاي قابل صدور از 129 هزار و 
350 فقره تعيين شده براي سال 1396 به ميزان 26 هزار 
و 350 عدد كاهش خواهد يافت و بدين ترتيب در هر روز 
حداكثر 103 هزار خودرو اجازه خواهند يافت در محدوده 

طرح ترافيك وارد شوند. 
از اين رقم، س��قف تعداد مجوز قابل اعطاء به اش��خاص 
حقيقي و حقوقي كه ش��غل آنان به نحوي است كه الزم 
است در تمام روزهاي سال اجازه تردد در محدوده را داشته 
باش��ند، با كاهش حدود ۴0 درصدي به 63 هزار خودرو 
كاهش يافته و تعداد مجوزهاي روزان��ه قابل صدور براي 
عموم مردم با افزايش صددرصدي به ۴0 هزار عدد افزايش 

خواهد يافت. 
در س��ال 1397 عالوه ب��ر روزهاي جمع��ه و تعطيل، در 
روزهاي پنجش��نبه هم طرح ترافيك اجرا نخواهد شد و 
زمان اجراي طرح در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
6:30 الي 19 خواهد بود. همچنين براي رفاه حال ساكنان 

داخل محدوده طرح، اين ش��هروندان مجاز خواهند بود 
صبح ها تا قبل از ساعت ۸:30 صبح از محدوده خارج شوند 

و بعدازظهرها بعد از ساعت 17 به منازل خود بازگردند. 
سازمان حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با صدور 
اطالعي��ه اي ضم��ن تقدير از هم��كاري وزارت كش��ور، 
اس��تانداري و پليس راهور در مسير اصالح و تصويب اين 
طرح، كماكان از عموم كارشناسان، متخصصان و اصحاب 
رسانه ها مي خواهد كه با نقدها و نظرات خود، شهرداري 
را در رفع اش��كاالت اجرايي و بهبود زمينه ها براي اجراي 
هرچه بهتر اين طرح ياري كنند. پس از تصويب نحوه اجرا 
و نرخ عوارض توسط شوراي اسالمي شهر تهران، جزييات 
كامل موضوع به اس��تحضار عموم مردم ته��ران خواهد 

رسيد. 
اما اين بيانيه با واكنش هاي متفاوتي از س��وي رس��انه ها 
همراه ب��ود. خبرگزاري مهر در مطلبي ب��ا تاكيد براينكه 
طرح ترافيك جديد معاونت حمل و نقل از سوي شوراي 
عالي ترافيك كامال تغيير كرده، آورده است: شوراي عالي 
ترافيك تغييرات زودهنگام طرح جديد را مهار كرده و گام 
به گام قصد دارد به اهداف طرح اوليه برسد. در گام نخست 
در حالي كه معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تاكيد 
داشت بايد طرح ترافيك س��االنه به كلي حذف شود در 
طرح تصويب شده 63 هزار خودرو مي توانند طرح ترافيك 
بگيرند و از سويي ۴0 هزار مجوز طرح روزانه افزايش پيدا 
مي كند. همچنين پيش بيني اخذ عوارض از محدوده زوج 
و فرد نيز به تصويب نرسيد و قرار بر اين شده كه طي سه ماه 

نخست سال آينده در خصوص آن تصميم گيري شود. 
قرار اس��ت طرح جديد كه تغييرات بنيادي با طرح قديم 
داش��ته اين هفت��ه در صحن ش��ورا به تصويب برس��د و 
سرانجام اعضاي ش��ورا به خصوص كميسيون تخصصي 
موفق مي شود طرح ترافيك پيشنهادي ش��هرداري را از 
نزديك مش��اهده كند.  ولي اين جلسه و اين بيانيه، هنوز 
هم ابهامات فراواني را به دنبال دارد. به نظر مي رسد طرح 
ترافيك آنچنان موضوع پيچيده اي ش��ده است كه هيچ 
مقام مس��وولي چندان تمايلي به صحب��ت در مورد آن 
ندارد و فقط، همگي ب��ه دنبال حواله ك��ردن موضوع به 
ديگري هستند. پوريا محمديان يزدي، دبير شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در پاسخ به خبرنگار 
»اعتماد« براي توضي��ح در مورد ابهام��ات بيانيه وزارت 
كشور و طرح ترافيك جديد مصوب اين شورا تنها به گفتن 
اين جمله اكتفا مي كند: همه چيز در بيانيه ما به صورت 
شفاف و واضح آمده است. اگر سوالي داريد اول هماهنگ 
كنيد و محورهاي تان را بگوييد تا ببينيم چه مي ش��ود! 

وگرنه من در حال حاضر نمي توانم پاسخگوي تان باشم!

مهندس الويری در اجالس شورای عالی استان ها:

ضرورت تشکيل ديوان محاسبات محلی در کشور

تغيير طرح جديد ترافيك تهران

شوراي عالي استان ها

گزارش

جدول

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- پايتخت بوسني - پايتخت واتيكان
2- رفوزگي - دوري از تمدن - فرياد شادي

3- حرف تعجب - عالمت مفعولي - بازديد سپاه - باران 
فصلي

۴- بهم چسبنده - سهل و آسان
5- سخن چين - حرف ندا - دوستداران - درخت انگور

6- رشته مو - دوبارگي - آموختني لقمان
7- حرف نگفتني - ستاره بنات النعش - ياران

۸- قند سوخته - دانشگاه معروف فرانسه
9- ناصر - پيش - در بازي مي زنند

10- رگ حياتي مص��ر - پرده ب��رداري از كعبه - جد و 
پدربزرگ

11- پدر بزرگ - پدر از دست داده - اثر پا - رب النوع يوناني
12- صبح زود - قالب كوهنوردي

13- از ش��هرهاي اي��الم - نصف چيزي - از ش��هرهاي 
تهران - آش

1۴- تازه و مدرن - زارع - ستون كشتي
15- فرشته آبها - اقتصاد در گويش علمي

1- خالق دن كيشوت - پايتخت چاد
2- به جا آوردن - نشان تجاري - دست عرب - قوم آتيال

3- از ش��هرهاي تهران - كوره س��فال پزي - طايفه - از 
اثرهاي معروف احمد شاملو

۴- درس كشيدني - حجره - بي مثل و مانند
5- خراب و ويران - كتابي از عبدالرحمان جامي

6- سخن ياوه - بوي ماندگي - از شهرهاي خوزستان - 
همراه شلوار

7- تارنما - دهنه - قلمه گياه

۸- قوچ - پيش شماره - رود فرانسه - مرزبان
9- پايتخت اتريش - كاال - قطار شهري

10- گوشت آذري - كاخي در پاريس - باب - بي پرده
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نوبل1929ميالدي - اميد
12- حواري خائن - زمان بي پايان - رنگ دريا

13- آبزي عظيم الجثه - خداي بابلي - بد بو - عدد 
دونده

1۴- عالمت مخصوص كارخانه - باال آمدن آب دريا- 
خاتم انگشتر - الل

15- پايتخت كنيا - بي سر و پا

امير جديدي / اعتماد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 52379038
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان 

  MH7/8شرح مناقصه : بهبود کيفيت و تکميل طرح غبارگيری های حمل مواد سالن فوالد سازی به شماره
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای

مدت زمان : 12 ماه 
مهلت اعام آمادگی :تا پايان وقت اداری روز يکشنبه مورخ 1396/11/15 )با ارسال ايميل به نشانی زير(

داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وب سايت www.ksc.ir منوی مديريت خريد و تأمين کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود،مستندات و مدارک الزم را پيوست نمايند.
مهلت دريافت اسناد مناقصه : روز يکشنبه مورخ 1396/11/29 )پس از تأييد واحد ارزيابی تأمين کنندگان(

تاريخ تحويل پيشنهادات : روز دوشنبه مورخ 1396/12/21
تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1396/12/22 

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1/200/000/000  ريال 
نوع تضمين: 1(ضمانتنامه معتبر بانکی 2(چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان 3(انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان 

شماره حساب واريز وجه:
الف(حساب سپهر 010030۴۴53001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3۸۸2

ب(حساب سيبا 01025131۸6002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532 
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام ، شرکت فوالد خوزستان ،مديريت : خريد خدمات و اقالم عمومی 

تلفن کارشناس : 09۸-613-213-6۴1۴
E.HEYBATI@KSC.IR : ايميل

شرکت فوالد خوزستان
سهامی عام

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم 

شهرداري دهگان در نظر دارد به استناد مجوز مصوبه شماره 356 مورخ 96/9/22 شوراي اسامي شهر دهگان نسبت به واگذاري تعداد 20 باب مغازه حق السهم خود واقع در مجتمع تجاري زاگرس واقع در 
ميدان بعثت به صورت اجاره يكساله از طريق مزايده عمومي به شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد. اط 127

متقاضيان مي توانند از روز شنبه مورخ 96/10/30 نسبت به اخذ اسناد مزايده و آگاهي از شرايط ديگر شركت در مزايده به شهرداري مراجعه و حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 96/11/10 پيشنهادات 
خويش را به واحد امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايند.

1- متقاضيان ملزم مي باشند در اين خصوص مبلغ 5% )پنج درصد( از مبلغ قيمت پايه هر باب مغازه را جهت شركت در مزايده به صورت سپرده تضمين شركت در مزايده ضمانتنامه معتبر بانكي و يا مبلغ مورد 
نظر به حساب شماره 13926147 نزد بانك رفاه واريز و اصل فيش را در هنگام تقديم پيشنهادات خويش به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نمايند.

2- داوطلب شركت كننده مزايده بايد پيشنهاد خود را در پاكت سربسته و الك و مهرشده كه محتوي سه پاكت جداگانه الف و ب و ج است تحويل شهرداري نمايد. محتوي پاكت الف شامل ضمانتنامه بانكي 
يا فيش واريزي و پاكت ب: اسناد مزايده )مهر و امضاشده توسط متقاضي( شركت در مزايده و موارد موضوع بند 9 ذيل براي اشخاص حقوقي- محتوي پاكت ج: مبلغ پيشنهادي شركت كننده در مزايده به 

حروف و عدد.
تبصره: به پاكات بدون ضمانتنامه بانكي و به پيشنهادات مخدوش و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه برندگان اول، دوم و س�وم مزايده در صورت اعام شهرداري حاضر نش�وند قرارداد ظرف مهلت تعييني از سوي شهرداري نشوند به قيد فوريت س�پرده توديعي موضوع بند 1 آگهي به نفع اين 
شهرداري ضبط خواهد گشت و هرگونه ادعايي مسبوق به رد خواهد بود.

4- ساير اطاعات و جزئيات به موضوع مزايده در پيوستي درج گشته است.
5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

6- اشخاص حقوقي شركت كننده ملزم مي باشند كليه اسناد مزايده را ممهور به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت همراه با اسناد مربوط به شركت خود و سپرده را در يك پاكت و مبلغ پيشنهادي را 
در پاكت ديگر كه الك و مهر شده تحويل واحد امور قراردادها نمايند.

8- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به موضوع مزايده در پيوستي درج گشته است.
9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار مي باشد. تاريخ بازگشايي پاكات رسيده پنجشنبه 96/11/12  ساعت 10 صبح مي باشد.

10- هزينه كارشناسي هر قطعه و نشر آگهي روزنامه جمعا 2/000/000 ريال مي باشد كه برنده مزايده موظف است عاوه بر قيمت پيشنهادي آنرا به حساب شهرداري واريز نمايد.

آگهي مزايده مرحله دوم

شهردار دهگان- طهماسبي

امين شول سيرجاني 

ش�هروندي از تهران/ كارمند بازنشس��ته 
مخابرات هستم. س��ال ۸0، مبلغ 90 ميليون 
تومان به تعاوني اداره داديم تا شايد صاحب خانه هايمان 
شويم. قرار بود 5 ساله خانه هايمان را تحويل دهند. ولي تا 
امروز چنين نش��ده اس��ت و خبري از خانه ها نيست. از 

مسووالن مي خواهيم تا پيگير اين خواسته ما باشند. 
 021775 .…8
 براي گرفتن وام ازدواج در سامانه مربوطه ثبت 
نام كرده ايم. بعد از اينكه ش��عبه و بانك را به ما 
اعالم كرده اند به آنجا مراجعه كرده ايم. پس از آنكه ضامن 
و نامه كس��ر از حقوق را به بانك برده و تحوي��ل داده ايم 
مجددا ما را صدا كرده و گفته اند: اين نامه كس��ر از حقوق 

قبول نيس��ت و بايد نامه اي كه ما مي گوييم را از آن اداره 
بگيريد! پرس��ش ما اين اس��ت كه آيا براي آن دس��ته از 
بدهكاران عمده بانك كه چند هزار ميليارد توماني بدهي 

دارند هم تا اين اندازه سختگيري مي شود؟!  
 0912530....8  
ديروز عكسي از اعضاي شوراي شهر ديدم كه به 
بهانه روز هواي پاك در حال دوچرخه سواري 
بودند. اي كاش اعضاي محترم شوراي شهر تهران به جاي 
اين حركت هاي »نمادين« كمي هم به فكر اقدامات عملي 
و غير»نمادين« بودند تا شهر تهران از اين شرايط به شدت 

آلوده رها شود!  
0919203....6

الو ... 66426196 30004753
گروه اجتماعي| ديروز همزم��ان با روز هواي 
پاك اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در حركتي 
نمادي��ن ب��ا دوچرخه هايي يك  ش��كل و واحد 
ب��ه خيابان هاي محل��ه حصارناص��ري منطقه 
11 آمدن��د تا ب��ا دوچرخه س��واري و ت��ردد به 
ماش��ين هاي برقي هم روز هواي پاك را گرامي 
دارند و هم مس��ير گردش��گري اي��ن منطقه را. 
شهردار منطقه 11 در حاش��يه مراسم رونمايي 
از اولين مسير دوچرخه سواري بافت ناصري در 
مناطق تهران قديم به خبرن��گار ايرنا گفت: اين 
برنامه با مشاركت مدير بافت و بناهاي تاريخي و 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
و ش��هرداري منطقه 11 همزمان ب��ا روز هواي 
پاك و به مناس��بت اولين سالگرد شهداي آتش 
نشان حادثه پالسكو برگزار شد.  نصراهلل آباديان 
با بيان اينكه منطقه 11 ش��هرداري بسياري از 
ابنيه تاريخي تهران را در خود جاي داده اس��ت، 
افزود: توجه به حوزه گردشگري و حفظ ميراث 
فرهنگ��ي و ني��ز بسترس��ازي براي رون��ق اين 
صنعت در اولويت كاري ش��هرداري اين منطقه 
اس��ت.  همچنين مدير بافت و بناهاي تاريخي 
ش��هرداري تهران نيز ب��ه خبرن��گار ايرنا گفت: 
تالش مي كنيم با بهبود شرايط بتوانيم تورهاي 
گردش��گري با دوچرخ��ه را با مزي��ت و كاربري 
بيشتري نس��بت به س��ال قبل در نوروز برگزار 
كنيم.  علي محمد س��عادتي اظهار كرد: امسال 
نيز 3 مسير گردش��گري تاريخي را با دوچرخه 
رونمايي خواهيم كرد كه اين موضوع مي تواند به 
معرفي جاذبه هاي گردشگري و ميراث فرهنگي 

به گردشگران داخلي و خارجي كمك كند. 
گفتني است، اولين مسير گردشگري با دوچرخه 
در محله حص��ار ناصري با حض��ور مهدي حجت، 
معاون معماري و شهرس��ازي ش��هرداري تهران، 
زهرا ن��ژاد بهرام، حس��ن خلي��ل آب��ادي، مجيد 
فراهاني و شهربانو اماني، از اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران و حدود 50 نفر از مدي��ران و معاونين 
ش��هرداري تهران در ميدان حسن آباد منطقه 11 
افتتاح ش��د و همچنين ش��ركت كنندگان دراين 
برنامه از موزه مقدم، اداره ثبت احوال، هنرس��تان 
 موسيقي، خانه پروفسور عدل و تيمور تاش بازديد 
كردند.  اين درحالي اس��ت كه تاكنون كمپين ها و 
گروه هاي زيادي درحماي��ت از كاهش آلودگي هوا 
آغاز به كار كرده است كه از آن جمله هشتگ »نفس 
بكش« روزنامه اعتماد بود كه تاكنون با اس��تقبال 
بس��يار خوبي از س��وي هموطن��ان و چهره هاي 

مختلف و مطرح كشور روبه رو شده است. 

دوچرخه سواري اعضاي شوراي 
شهر در سالروز هواي پاك

داده نما

استمداد

درميان نامه ها و درخواس��ت هايي كه به 
روزنامه اعتماد آمده اس��ت يكي هم نامه 
دختري است كه »ش��هرزاد« نام دارد. او 
و خواهر كوچك ترش نيز چون بس��ياري 
از فرزندان طالق تجرب��ه جدايي والدين 
دارن��د و مش��كل آنها مح��دود به همين 
طالق هم نش��ده است. ش��هرزاد، مادر و 
خواهرش ب��راي گذران زندگ��ي مجبور 
به ترك تهران و اقامت در يك روس��تاي 

دورافتاده ش��ده اند. پس از مدتي شهرزاد براي تامين 
مخارج زندگي شروع به مسافركشي مي كند. اما بازهم 
دست روزگار براي آنها به گونه اي ديگر رقم مي خورد و 
با بيماري دو خاله و در نهايت مرگ آنها همان زندگي 

در روستا را نيز از دس��ت داده اند. آنها در 
تهران دستفروش��ي مي كردن��د تا اينكه 
شهرداري نيز پس از چندبار دستگيري 
به سبب سدمعابر از آنها تعهد گرفت كه 
در صورت تكرار آنه��ا را تحويل مقامات 
قضايي خواه��د داد. ش��هرزاد اينك در 
جس��ت وجوي كار ثابت است و در تالش 
براي فرس��تادن خواهر كوچك ترش به 
دانشگاه. در صورتي كه صالح دانستيد به 
اين فرد كمك كنيد او ش��ماره كارت خود را به شرح 
زير اعالم كرده است. بديهي است مسووليت و تصميم 

كمك به شهرزاد برعهده شماست. 
50۴706103663۸2۸2/   شهرزاد آشناقاسمي 

قصه شهرزاد و نياز به كمك مردم 

بهاره آروين


