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تصاویر پربازدید فضای مجازی

مراسم MRIبرونآقاینمایندهوجنایتخاموشدرشهر!
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جلوی سگ ها را بگیرید
در چند روز اخیر باز هم سگ گردانی در شهر حادثه
آفرین شد و جان یک مادر باردار و جنین او را به خطر
انداخت .چند شب پیش ،در منطقه ملکشهر اصفهان،
زنی باردار همراه با خواهران خود هدف حمله یک قالده
خانگی عظیمالجثه قرار میگیرد و وقتی پا به فرار
سگ
ِ
می گذارد به زمین می خورد ،مجروح و راهی بیمارستان
می شود .فعاالن شبکههای اجتماعی از روند خطرناک
سگ گردانی در اماکن عمومی ابراز نگرانی کردند و
خواستار برخود قاطع نیروی انتظامی با این پدیده شدند.
کاربرینوشت«:اوناییکهچندروزپیشبرایسگتجمع
کردن نمی خوان برای یک خانم باردار که آسیب دیده
تجمع کنن؟!» کاربر دیگری نوشت« :فکر کنم اونایی که
برای سگ تجمع کردن دنبال یه چیزای دیگه بودن وگرنه
جون یک انسان خیلی بیشتر از یک سگ ارزش داره ولی
دریغ از یک تجمع!»

دما
ام وندفاقد
کانا
اولیه تساده،
وتمی
مسئو زهکاش
ال
کننت نفکری
ابی
ش
ازاین
اسم
دماوند
ب
ه
خ
ط
ر
نیفته

پراید  5میلیونی!
«قیمتواقعیپرایدپنجمیلیونتوماناست!» خاکساری
کارشناس صنعت خودرو در برنامه جهان آرا شبکه افق
دراظهارنظریعجیبدربارهقیمتتمامشدهپرایدگفت:
«قیمتواقعیپرایدپنجمیلیونتوماناست!»ایناظهار
فارغ از این که تا چه میزان صحیح باشد با اقبال خوب
مخاطبان رو به رو شد .برخی از کاربران معتقد بودند
این جمالتی که آقای خاکسار ،کارشناس خودرو در صدا و
سیما به زبان آورد ،غلو شده بوده است .کاربری نوشت:
«قیمت تمام شده پراید با توجه به قیمت نهاده های
تولید (مواد اولیه ،انرژی و نیروی انسانی) هم اکنون
باالی  30میلیونه».کاربر دیگری هم به طنز نوشت:
«هم اکنون با پنج میلیون تومان دوچرخه هم نمی شه
خرید ».در مقابل کاربران زیادی تاکید کرده اند که
قیمت واقعی پراید قدر مسلم کمتر از 50میلیون است
و خودروسازان به مردم راست نمی گویند.

ال

گو گیری  PS5از

مراسم  MRIبرون آقای نماینده!
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جنجال نوزاد ترخیص نشده

ویدئویی از MRIگردانی نماینده ممسنی در فضای مجازی
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو که در
آن یک دستگاه  MRIدر حال حمل است ،گوینده ای با
هیجان زیاد از مسعود گودرزی نماینده شهر که آن را
هدیه داده تشکر می کند و فیلم بردار هم در حال فیلم
برداری است .کاربران شبکه های اجتماعی این ویدئو را
شوآفی برای انتخابات پیش رو دانستند .کاربری نوشت:
«اصال هم ربطی به انتخابات مجلس نداره خیالتون راحت!»
کاربر دیگری نوشت« :عروس کشون و جهیزیه برون دیده
بودید ،حاال دستگاه MRIکشون ببینید .مدیونید اگر فکر
کنید این یه حرکت تبلیغاتی برای انتخاباته!» کاربری هم
نوشت« :انتخابات خیلی خوبه ،به هر صورت چهارتا بیمار
خیرش رو میبینن».

چند روز پیش در فضای مجازی خبری دربــاره ترخیص
نشدن یک نوزاد از بیمارستان در فضای مجازی منتشر
شد که وزارت بهداشت به آن واکنش نشان داد .رئیس
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت دلیل
ترخیص نشدن نوزاد چهار روز پس از دستور ترخیص را
با هزینه بیمارستانی بی ربط دانست و رفتار غیر مسئوالنه
پدر نوزاد را که حاضر به ترخیص فرزندش نمی شد ،عامل
اینتاخیراعالمکرد.اوهمچنینشائبههاییچونرسیدگی
نکردن دقیق به این نوزاد و اجازه ندادن شیردهی مادر به
نوزاد را ناصحیح دانست و ادامه جو سازی های پدر نوزاد
بر شمرد .البته کاربران زیادی این صحبت های مسئول
روابط عمومی را نوعی آرام سازی جو دانستند و با توجه به
سوابقبرخیازبیمارستانها،ترخیصنکردنبهخاطرپول
را واقعی تر می دانستند.
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جنایت خاموش در شهر!
«سرقت  ۱۰۰۰درپوش فاضالب در  ۴۰روز!» خبری که
مدیر فاضالب شرکت آبفای اهواز داد و بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .سارقان این درپوش های
چدنی را برای فروش به ضایعاتی ها سرقت می کنند.
کارشناسان زیادی راه مقابله با این معضل را استفاده
از درپوش هایی با جنس کامپوزیت غیر قابل بازیافت
دانستند .کاربری نوشت« :سرقت این درپوش ها جنایته
چون هر کدوم از این چاله های فاضالبی می تونه بالی جون
یک نفر باشه ».کاربر دیگری نوشت« :به نظر پلیس باید
یه طرح ضربتی برای جمع آوری و مقابله با این جور دزدا
داشته باشه و مالخرهایی که این جور اجناس رو هم می
خرن شناسایی کنه ».کاربری هم خطاب به سارق نوشت:
«فکر کن ممکنه یکی از اعضای خانواده خودت بیفته توی
این چاله هایی که درپوشش رو می دزدی».

تعداد مجسمه های مفقودشده تا اردیبهشت  89به  12عدد
رسید که هر یک بین  70تا  700کیلو وزن داشتند .این تعداد
تاامروزبهحدود 20عددرسیدهاست؛البتهشروعسرقتهای
مجسمه ای از سال  89نبود ،آذر  87هم چند مجسمه از جمله
چهار مجسمه از هفت مجسمه ساخت پرویز تناولی در پارک
دانشجو دزدیده شد .از قبل انقالب هم گزارش هایی از سرقت
یکی دو مجسمه وجود دارد .از نکات عجیب سرقت مجسمه ها
این بود که سارقان چطور توانسته اند مجسمه های چند صد
کیلویی را که در اماکن عمومی و پر تردد نصب شده بودند ،به
سرقتببرند.
▪اولینواکنش؛بازیباافکارعمومی

اردیبهشت، 89زمانیکهسرقتمجسمههابهاوجخودرسیده
بود ،نخستین بار مدیر وقت اداره حجم سازمان زیبا سازی
شهرداریتهرانازجمعآوریچندینمجسمهبرایمرمتخبر
دادوسرقتسریالیمجسمههارانادرستخواندامادوروزبعد
سخنگویشهرداریتهران،خبربرداشتهشدنچهارمجسمهاز
مجموع مجسمه های سرقت شده ،از سوی ماموران شهرداری
راتکذیبکردواینخبرهارا«بازیباافکارعمومی»دانست.

سربازهای انتخابات!

ماجرایآن12مجسمهدرنهایتبدونپیداشدنسارقمجسمهها
بسته شد و سازمان زیباسازی شهرداری تهران از سازندگان
مجسمه های سرقت شده خواست تا آن ها را دوباره بسازند که8
عددازآن 12مجسمهساختهشدوبقیهآنهابهدالیلیچوننبود
قالباصلیبرایساختنمونهاولیهساختهنشد.
▪دزدیمجسمه؛پدیدهایجهانی
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یکی از توئیت هایی که با واکنش های زیادی در توئیتر
همراه بــود ،مربوط به توئیت نماینده تهران بــود که
نامه    تذکر به رئیس جمهور برای پرداخت حقوق سربازان
را منتشر کرده بود .او در این توئیت نوشت« :طبق قانون
مصوب مجلس ،سربازان باید ماهانه «یک میلیون و 600
هزار تومان» حقوق دریافت کنند .تخطی از قانون رابه
رئیسجمهور تذکر دادم وحق سربازان را از وزیر دفاع
مطالبه خواهم کرد.هرجا که قانون بهزیان سربازان وبه
نفع دولت است،حتما ًاجرا و هرجا که بهنفع آنان بود ،نادیده
گرفته میشود ».کاربری نوشت« :خیلی خوبه ولی کاش
قبل از این که قانونی رو تصویب کنید فکر پرداخت اش
هم باشید ».کاربر دیگری نوشت« :حقوق سربازها ،معلم
ها ،کارگران و خالصه خیلی ها ،نزدیک به انتخابات میشه
دغدغه برخی از نماینده ها که ان شاء ا ...به خاطر انتخابات
هم نیست!»

ازشروعپروندهسرقتهایسریالیمجسمههایپایتخت 9سالمیگذرد.
مجسمههاییکهنهسارقآنهاپیداشدونهخودشان!اینباراماتندیس
«قیصرامینپور»شاعرمعاصرازمیدانیبههمیننامدر ابتدایبولوار سعادت
آبادتهرانبهسرقترفت.مجسمهایکهدرسال 92نصبشدهبود.خبراین
سرقتخیلیزوددرفضایمجازیمنتشرشدوصحبتهاییدربارهبازگشت
دزدمجسمههارادرذهنهازندهکرد.جداازاینکهچگونهاینمجسمههای
سنگینبعضادرروزروشنسرقتمیشوند،اینسوال نیزمطرحاستکهانگیزه
سارقانچیستوآیاارزشمالیاینمجسمههابه اینریسکمیارزد؟

▪فرجام 12مجسمه
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راز سرقت مجسمه و سردیس های تهران چیست
و چطور می توان از آن جلوگیری کرد؟

▪از کی شروع شد؟
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فرهنگ بومی ما

دزدانبرنزی!

غیر از انگیزه های مالی که به عنوان اولین مورد به ذهن خطور
میکند،وندالیسمهایاهمانبیمارانروحیکهبهاموالعمومی
آسیبمیزنند -ودرهمهدنیاوجوددارند-نیزدربحثسرقتو
تخریب مجسمههامطرح است.همچنین انگیزههایفکریو
اعتقادینیزدراینباره مطرح میشودکهدربخشبعدیدرباره
آنصحبتخواهیمکرد.دزدیدهشدنمجسمهمرلینمونروکه
رویآالچیق«چهاربانویهالیوود»واقعدربولوارهالیوودنصب
شدهبود،یکیازنمونههایخارجیاست.مجسمههاییادبودی
از «چرچیل» واقع در میدان «پارلمان » و همچنین خیابان «نیو
بوند»لندن،مجسمهایارزشمندازفرشته«میکائیل»درروستای
«اورشــولــت»و مجسمه ویلیام مککینلی ،بیست و پنجمین
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا از حزب جمهوریخواه هم
ازدیگرمجسمههاییهستندکهیابهسرقترفتهیاموردهجوم
وندالیسمهاقرارگرفتهاند.
▪مجسمههاچرادزدیدهمیشوند

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

برای پاسخ به این پرسش ،به سراغ روح ا ...شمسی زاده دبیر
سابق انجمن مجسمه سازان و حسین علی عسگری سازنده
تندیسقیصرامینپوررفتیمتادلیلسرقتهاراجویاشویم.
هردوهنرمندمعتقدندکهیکیازاصلیتریندالیلیکهمیتوان
برای این سرقت ها متصور بود ،انگیزه های مالی است .با توجه
بهباالرفتنقیمتبرنز،وجودسردیسهایبرنزیبرایسارقان
بسیاروسوسهانگیزاست.علیعسگریکههفتمجسمهازاودر
میادینمختلفنصبشدهاست،پیشازایننیزمجسمهایازاو
بهسرقترفتهاست.اواززمزمههاییگفتکهپیشازایندرباره

حذفسردیسقیصردریکسالگذشتهمطرحبودهاست.
این هنرمند همچنین دربــاره سرقت مجسمه شهید آوینی
که سالهاقبلوپیش ازنصبمفقودشدهبودهممیگوید«:به
نظرنمیرسدموضوعآنمجسمهسرقتباشدچونقبلازنصب
گم شد و البته دیگر پیدا هم نشد و مجدد آن را ساختم و 10روز
بعدنصبشکردند».
دبیرسابقانجمنمجسمهسازانهمبهجزمسائلمالیانگیزه
های دیگری را هم برای مفقود شدن مجسمه ها مطرح کرد و
گفت«:بهدلیلاینکهگاهیمجسمههانمادتفکروراهخاصی
می شوند ،عده ای که مخالف آن هستند ،تالش می کنند آن را
از میان بردارند که در بعضی از مفقود شدن های سال  89می
شدآنرادید».
▪هرمجسمهچقدرمیارزد؟

دربارهارزشهنریمجسمهها،باتوجهبهسابقههنرمندومعروف
بودن سازنده ،قیمت اثر هم تغییر می کند اما درباره سردیس
مفقود شده قیصر امین پور در صحبت با چند هنرمند ،قیمت
آن را حدود 60تا 70میلیون تومان اعالم کردند ،هرچند خود
سازنده ارزش آن را بسیار بیشتر از آن می دانست.اما این اثر
 70میلیونیبعدازسرقتچندفروختهمیشود؟معموالبعداز
سرقتمجسمهباپتکدفرمهمیشودکهقابلرهگیرینباشدو
بهعنوانضایعاتفروختهمیشود.ازآنجاییکهضایعاتبرنز
کیلویی 50هزار تومان است به کمتر از یک دهم ارزش واقعی
آنیعنیهفتمیلیونو 500هزارتومانفروختهخواهدشد.
▪راهکارچیست؟

ساختمجسمههایغیرجذاببرایسارقانیکیازایدههایی
است که در این چند سال مطرح می شود .یعنی مجسمه ها به
جای برنز از فایبر گالس و سنگ ساخته شوند تا وسوسه مالی
برایسارقانایجادنکندامامجسمههایفایبرگالسایرادهایی
چونتغییرظاهردردرازمدترابههمراهخواهندداشت.البته
طرح نصب دزدگیر و ساخت اتــاق های شیشه ای هم برای
مجسمههامطرحشدهاست.
فهرستبرخیازمجسمههایسرقتشده
نام مجسمه

مکان نصب

سازنده

ستارخان

خیابان ستارخان

شهریار ضرابی

باقرخان

خیابان شهرآرا

شهریار ضرابی

صنیع خاتم

پارک ملت

حمید شانس

زندگی

خانه هنرمندان

فاطمه امدادیان

خانه هنرمندان

خانه هنرمندان

محمد مددی

استاد شهریار

مقابل تئاتر شهر

علی قهاری

شریعتی

پارک شریعتی

حمید شانس

مادر و فرزند

شهرک غرب

هژبر ابراهیمی

ابن سینا

پارک بهجتآباد

عذرا عبدالنبی

گوساله

دانشگاه تهران

پارک استقالل

پارک استقالل

یزاده
روحا...شمس 

استاد معین

خیابان استاد معین

محمدرضا خلجی

کودک

میدان ونک

محمد مروستی

صندوق

خیابان امام خمینی

ابراهیم اسکندری

کلینی رازی

بوستان مشاهیر ری

حسینعلیعسگری

شهید آوینی

بوستان آوینی

حسینعلیعسگری

قیصر امین پور

سعادت آباد

حسینعلیعسگری

