
یرات افزایش نر ارز بر رویدادهاى ورزشى شهروند از تا گزار 

3 درصد با رفته است : هزینه باشگا ها    درودگر کارشناس مدیریت ورز
یک: صرفه جویى را در دستور کار قرار مى دهیم یته ال   سعیدى خزانه دار ک

دالر پا به توپ شد

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r
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: ین دور جایز کتا سا ن هورى در سى و ی  ج ر

گان بخوانند ن و نخ ایى آفرید تا مردم بنویسند و مسئو ازى ف که م    ش
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ار کند  وزار ارشاد ممیزى را وا
ه2     صف

ه17     صف

ی و کار وزارت بهداشت رست گرو سالمت هواى مرکز سالمت م سر
ر آلودگى هوا را تشری کرد: ارى درا شهروند و ابتال به بی در گفت وگو با 

ام شد دربار بنزین و گازوییل ه آزمایش هاى ان  معاون دادستان کل کشور مى گوید نتی
یید کرد است یراستاندارد بودن این سوخت ها را ت

یند تهران از کربن سیا تشکیل شد است ش کیفیت هواى تهران:  درصد آ که سن  مدیر ش
کامیون در سط شهر تهران آزاد مى شود  کربن سیا در ساعات ش با تردد ناوگان دیزلى

آلودگى سرطان زاى قطعى

/  - پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:

500  500  500 تومان20صفحه  |  500 تومان 20صفحه  |
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ار گ

ه 7  صف

ا ا

ه   صف

ىعلیه امضا فروشى  بى بى مریم سردار آزاد
با دستور وزیر راه و شهرسازی مهندسان از بین مسئولیت اجرایی 

و فعالیت اقتصادی تنها می توانند یک گزینه را انتخاب کنند
پریچهر سلطانی زندگینامه زن آزادیخواه بختیاری را از اسناد 

تاریخی بیرون کشید

له بودن  ند ش نى بر من  ل معتقدند بخشنامه وزیررا  م ایندگان م   ن
یم در سایر بخش ها را دارد مهندسان قابلیت تع

ادشاهان کشورهاى دیگر گرفته است   او تنها زنى است که  مدا از سوى 
  تلگراف بى بى مریم به برادر سردار اسعد از خطابه هاى قراى در را آزادى است

گف وگو

بزرگترین مشکل ما 
ناآگاهى مردم است

1 ه     صف

ک به     میترا کویر و برادر سهرا از ک
ارانى مى گویند که خیلى ها در ایران  بی

ارى شان را نشنید اند حتى نام بی

ا ا

ه     صف

نر نگ و  فر

هل دقیقه
راطور جهنم  ام
ف شد است! ح

ه 13    صف

یک که      دربار یک فیلم استرات
سازندگانش ادعا دارند فیلم شان 
قربانى مدیران جشنوار شد است

ه ام

واکاوى 
اعترا هاى دى ماه

1 ه     صف

ا  ایس ى  رسن    نتای ن
از  ایرانى سراسر کشور

ات اخیر منتشر شد دربار اعترا

ه حا

زمین لرزه ۶/۴ ریشتری
به ساختمان های شهر هوآلین

در ویتنام آسیب زد

رى که ش
ک شد

1 ه     صف

ه هارشن هر روز     این زمین لرز تا 
1 مفقودى ى و  2 زخ  کشته 

اشت بر جاى گ

ه ا سرم

ونه ردار  بودجه ش
امسال یک اتفا مهمی ر داد یا حداقل این که 
درحال ر دادن اســت و آن توجه بیشتر مردم به 
بودجه هاي دولت و شهرداري ها به ویژه شهرداري 
تهران است. این توجه از حیث سیاسی مهم است، 
زیرا نشان دهنده آن اســت که مردم درحال تغییر 
نگاه به مالک اصلى خزانه دولت و شهرداري هستند. 
اگر در گذشــته آن را چیزي خارج از مالکیت خود 
می دانستند و مرز روشنی میان جیب خود و جیب 
دولــت و شــهرداري قایل بودند، کم کــم درحال 
تغییر نــگاه هســتند و اعتقاد پیــدا می کنند که 
بودجه دولت و شهرداري چیزي جز بودجه ملت و 
مالیات دهندگان نیست. در واقع دولت و شهرداري، 
کارگزار و پیمانکار مردم هســتند که بودجه را باید 
از مردم بگیرند و مطابق سیاســت ها و اولویت هاي 

تعیین شده مردم هزینه کنند.
به همین علت است که پس از انتشار ارقام بودجه 
پیشــنهادي از ســوى دولت، بازتاب گسترده اي 
در فضــاي عمومی ر داد و نســبت بــه برخی از 
ردیف هاي آن اعتراض شــد. ردیف هایی که هیچ 
تناســبی با اولویت هاي جامعه و مردم ندارد و هیچ 
عقل ســلیمی بودجه عمومی را با وجود مشکالت 
حاد در حوزه فقر، بیکاري، آسیب هاي اجتماعی و... 
صرف اموري نمی کند که هیچ دستاوردي ندارد و از 
آن مهمتر این که هزینه کنندگانش زیر بار هیچ گونه 
پاسخگویی نمی روند. اکنون نیز بودجه شهرداري 
تهران زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته است و 
انتظار می رود که شوراي شهر تهران با دقت هرچه 
تمام تر در این باره اقدام کند و به دو نکته مهم توجه 

نمایند.
اول این که تخصی منابع از چه منطقی تبعیت 
می کند؟ آیا منطقی اســت که بودجه حمل ونقل 
شــهري بهبود نیابد، در عوض بودجــه به اموري 
تعلق گیرد که اصوال مســأله مردم نیستند؟ دوم 
این کــه بودجه بــه هرجایی که اختصــا پیدا 
می کند، آن بخش باید متناسب با دریافت بودجه، 
نزد نمایندگان مردم در شــوراي شــهر پاسخگو 
باشند. به طور قطع تبعیت از منطق بودجه ریزي در 
سال هاي گذشته، قابل قبول نیست. البته این امر 
بدان معنا نیست که حتما باید خالف آن عمل کرد، 
باید آن را نادیده گرفت و بــر منطق قابل پذیرش 
تأکید کرد. یعنی تخصی بهینه منابع براســاس 
اولویت نیازها و مشــکالت شــهري و نیز براساس 

پاسخگویی باشد.
با این مالحظات بودجه پیشــنهادي شهرداري 
تهران باید نقد شود. امسال بودجه پیشنهادي براي  
میلیارد تومان نسبت به  سال  1 رقم 00 سال 
گذشته کاهش داشته است. این رقم کمی نیست 
ولی قابل فهم است، چون بودجه سال هاي گذشته 
براساس «پیش خوري» از منابع ثروت شهر تنظیم 
می شــد و چون انتخابات ریاست جمهوري نیز در 

میان بود، چندان نگرانی از کسري بودجه نداشتند و 
به هر ضرب و زوري بود، آن را تأمین می کردند، ولو 
آنکه شهرداري بدهکارتر از همیشه شود. بنابراین 
کاهش این مبل از کل بودجه شهرداري را می توان 

تحمل کرد یا حتی فهمید.
حتی می توان امیدوار بود که این کاهش بر کارایی 
شهرداري اثر منفی نگذارد، زیرا اگر شهردار جدید 
نتواند حداقل 10 درصــد بر کارایی هزینه کردهاي 
شهردار قبلی اضافه کند، پس معلوم نیست براي چه 
آمده  است؟ بنابراین از این نظر نباید نگران شد، ولی 
مشکل از آنجایی آغاز می شود که این کاهش شامل 
حال ردیف هایی می شــود که اصوال در چارچوب 
فعلی جزو وظایف ذاتی شــهرداري نمی شــوند، 
درحالی کــه تمامی این کاهش مربــو به حوزه 
میلیارد تومان کاهش  حمل ونقل می شود که 00
داشته است ولی همه می دانیم که یکی از مهمترین 
و شاید مهمترین مشکل شهروندان حمل ونقل آن 
است و این در تمام نظرسنجی ها به دفعات گوناگون 

از طرف مردم اظهار شده است.
چگونه می توان پذیرفت کــه مردم مهمترین 
مشکل خود را حمل ونقل اعالم کرده باشند ولی 
بودجه شهرداري صرف امور دیگري شود که اوال 
در اولویت مردم نیســتند، ثانیا در حوزه وظایف 
اصلی شــهرداري قــرار ندارند، ثالثا نســبت به 
هزینه کردهاي خود پاسخگویی مناسب ندارند؟ 
اینها پول هایی اســت که از مردم و شــهروندان 
گرفته می شود، به همین علت نیز مردم حساس 
شــده اند که کجا هزینه مى شــود؟ شبکه هاي 
اجتماعی بــراي نخســتین بار توانســته اند که 
جاي خالی اطالع رســانی آزاد را پُر کنند و اجازه 
نخواهند داد که چون گذشــته، بودجه در فضاي 
مه آلود و تیره تصویب شود. وضعیت حمل ونقل 
تهران در حد آبروریزي است. فاقد آرامش کافی 

براي شهروندان است.
خطو متــرو بایــد تاکنون تکمیل می شــد 
و تعــداد واگن هــاي آن به نهایــت ظرفیت خود 
می رســید و خطو مکمل آن که شامل اتوبوس 
و مینی بوس و تاکسی اســت نیز، شکل می گرفته 
و از همــه مهمتر خطــو ریلــی متصل کننده 
شــهرك هاي اقماري تهران نیز پایــان یافته بود 
تا امروز شــاهد چنین هواي آلــوده اي در تهران

نباشیم.
اگر هزینه هاي اضافی و ناکارآمدي و فســاد را در 
سال هاي گذشته محاسبه کنیم، با ارقام آن تاکنون 
حداقل بخش مهمی از این مشــکالت حمل ونقل 
مرتفع شــده بود. امیدواریم که شوراي شهر تهران 
در اقدامی مردم پســندانه با دامن زدن به شفافیت 
بودجه، اصــول اولیه پیش گفته هنــگام تصویب 
تک تک ردیف هاي بودجه را رعایت کند تا اعتماد 

الزم مردم به شهرداري و شورا ایجاد شود.

اش یا

ار نیست این یک ش
ر پیوند لی اص

یت یس ر

سفر در جنوب اســتان خراسان رضوى به شهر 
گناباد رســید. این نخستین بار بود که به این شهر 
قدیمى قدم مى گذاشــتم. همه مســئوالن شهر 
حاضر بودند. افتتــاح مجتمع امدادى، فرهنگى و 
ورزشى هالل در شهرســتان گناباد که تمام شد، 

بازار گ وگفت هاى سرپایى هم داغ شد.

در این میان یکى از پشت ســر به شوخى نجوا 
کرد که آقاى دکتر هواى خواهر ما را هم داشــته 
باش. گفتم براى چى؟ خواهر شــما چه کســى 
اســت؟ گفت، همین رئیس شــعبه هالل احمر 
گناباد. گفتم حتمــا و صداى خنده اطرافیان بلند 

شد.
در این چند روز هرجــا که براى بازدید و افتتاح 
ســر زده ایم، حضور پرشــور زنان در حوزه هاى 
مختلف جوانان، داوطلبان و امدادگران مشــهود 
بود. حضور زنان در هالل احمر یک شــعار نیست 

و واقعا به عمل پیوسته اســت. حاال کم کم حتى 
در این شــرایط ســخت کار امدادى به ســطوح 
باالتــر مدیریتى هم راه پیــدا مى کنند. امیدوارم 
در طــول دوره مدیریتــى ام بتوانــم زمینه هاى 
بیشــتر و مناســب ترى براى فعالیت دختران و 
زنان ســرزمینم در جمع این خانواده بزرگ مهیا 
کنم. اعتقاد قلبى ام این است که حضور و فعالیت 
اجتماعى زنان در جامعه پایه رشــد و توسعه در 
کشــور و زمینه ســاز ایجاد یک خانواده و جامعه 

سالم تر است.

تسویه حسا
با ماشین برف رو

شته به  ت راهدارى در گ    ماشین آ
ار شد  ازاى بازخرید کارمندان واگ

است

شهرونگ

1 ه      صف

یه هفته دوهفته 
هیشکى

کالس نرفته!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

یه هفته دوهفته 
هیشکى

کالس نرفته!
    مسئولین: مردم در مصرف هوا صرفه جویى کنند!

    هواشناس: شاخص آلودگى هوا به مرز کشتار نزدیک مى شود!

    شاعر: واهللا که بادود شهر مرا حصر مى شود!

    ُدم کلفت: برود هر که دلش خواست شکایت بکند / شهر باید به این آلودگى عادت بکند!

#نفسم_گرفت_از_این_شهرونگ  #هوا_هواى_دانش آموزیه #شهرونگ

محمدرفیع ضیائى|   کارتونیست | 

سالنامه گل آقا  |  1372

فلكه اول

 دانش آموزان به خاطر آلودگى

جشن تعطیالت سراسرى گرفتند و به خیابان ها ریختند! سيفون

تصفیه کن

یاسر نوروزى
طنزنویس

چند وقت پیش خانمــی زنگ زد و 

گفت: «شما دستگاه تصفیه آب منازل 

نمی خواید؟» گفتم: «خیر. دســتگاه 

تصفیه آب منــازل نمی خوام چون یه 

منزل بیشتر ندارم که اون هم مال من 

نیســت؛ مال صاحبخونه ست که االن 

مونیخه، شاید هم زوریخ. هفته بعد که 

برگشت، حتما بهش می گم شما زنگ 
زدین!»

 گفت: «اوهووم... ولی دستگاه هاي 

ما، قابل حمــل و نقله. اگه از این خونه 

بلند بشــین و جاي دیگــه اي رو هم 

اجــاره کنید، می تونــه آب رو تصفیه 
کنه.» 

بابت نفوس بــد مواخذه  اش نکردم. 

فقط گفتم: «از لطف تون ممنونم. من 
تصفیه نمی خوام.» 

- «ولــی می دونیــد ایــن آبی که 

می خوریــد، چقــدر اَمــالح داره؟» 

فروشنده سمجی بود. گفتم: «راستش 

می دونی چیه خانــم؟ من اصال امالح 

آب رو بیشتر از خوِد آب دوست دارم. 

مثل نوشــابه گازدار می مونه. گازش 

رو بگیریم، بی مزه می شــه» و قاه قاه 

خندیــدم. بازاریــاب نخندید. خیلی 

جدي ادامه داد: «شما ازدواج کردید؟» 
- «بله» 

- «می دونید این آبی که می خورید، 
براي همسرتون هم مضره.» 

گفتم: «تازه بچه هــم دارم!» گفت: 

«واااي. شــما یــه آدم بی رحم ایــد. 

می دونید ممکنه چه امراضی رو به یه 

کودك بی پناه منتقل کنید؟» ســرم 

را خاراندم و پرسیدم: «چه امراضی؟» 

زن گفت: «اسهال خونی، سرطان لثه، 

پانکراس، آســم، یرقان...» اســامی را 

طوري پشــت هم ردیف می کرد، انگار 

درحال فحش دادن به من است. گفتم: 

«خانم، آخه یرقان چــه ربطی به آب 

داره؟! بعدش هم پانکراس...» صدایش 

باال رفت: «ساکت شو! اگه فکر خودت 

نیســتی الاقل فکر زن و بچه ت باش. 

تو.. تو یه رذلــی!» از روي صندلی بلند 

شــدم؛ «ببین! حاال دیگه اگه سفلیس 

هم بگیرم، حاضر نیســتم یــه دونه از 

اون دســتگاه هاي آشــغالی ت بخرم. 

فهمیدي؟» و منتظر ماندم، اما صدایی 

نمی آمد، جز ضجه ناله هاي زنی آنسوي 

خط که بعد از چند دقیقه اي وصل شد 

بــه خاطراتی زخمــی و طوالنی و مرا 

مجاب کرد یکی بخرم؛ حتى اگر توانم 

مى رسید، سه یا چهار تا. صحبت هاى 

زن آن قدر جانســوز بود کــه من بین 

حرف هایش براى هرکدام از شیرهاى 

خانه یک تصفیه ُکن الزم  دیدم. شنیدن 

فقر و فالکتی که با آن دســت وپنجه 

نــرم می کــرد و  درصد ناچیــزي که 

بابت فروش هر تصفیه کن می گرفت، 

دردناك بود. البتــه صاحبخانه ام مثل 

من نیست. سر ماه، غر زد چرا 150 هزار 

تومان کمتر ریخته ام به حساب و وقتی 

برایش از زنی مستأصل و بی پناه گفتم 

که... دوید وسط حرفم و گفت: «این ها 

رو ول کن. مابقی شــو که باید بریزي. 

حاال چطوري شــده؟ یعنــی االن آب 

خونه پاکه؟» گفتم: «بله. زالل شــده. 

سفید شده. مثل آب چشمه...» خندید 

و گفت: «گــواراي وجــود! مطمئنی 

وایتکس قاطــی آب نمی کنــه؟!» و 
گوشی را قطع کرد.

امــروز در صفحــات داغ یکــى از 

سایت هاي زرد و بى استناد خواندم که 

نحوه کار دستگاه هاي تصفیه آب، قابل 

اطمینان نیست. نوشــته بود:  «نوعی 

ماده شیمیایی بسیار خطرناك داخل 

آب می کند که ممکن اســت امراض 

وحشــتناکی را به همراه داشته باشد: 

ازجمله اسهال خونی، ســرطان لثه، 
پانکراس...»

دانشكده

حسام حیدرى
طنزنویس

آیا شــما هــم دانشــجویى هســتید که از 

کالس رفتن تنفر دارید؟ آیا کالس هاى هشــت 

صبح برایتان از مرگ تدریجى بر اثر یک بیمارى 

ناشناخته دردناك تر اســت؟ آیا وقتى کالس از 

یک ساعت مى گذرد؛ دوست دارید مغز استاد را 

با شات گان منفجر کنید؟ آیا حاضرید با تریلى 

برخورد کنید و دل و روده تان تو در و دیوار بپاچد 
ولى بعد از ناهار سر کالس نروید؟

براى درمان شما برنامه ویژه اى داریم. مشکل 

شما این است که درس را به صورت تئورى و بدون 

استفاده از هیچ گونه وسایل کمک آموزشى یاد 

مى گیرید. درصورتى که امروزه استفاده از وسایل 

کمک آموزشى نقش مهمى در عالقه مندکردن 

دانشجویان به تحصیل دارد و در همه جاى جهان 
مورد استفاده قرار مى گیرد.

وسایل کمک آموزشى از نظر سبک و ساختار 

به دو گروه نرم افزارى و ســخت افزارى تقسیم 

مى شوند که سعى مى کنیم در ادامه آنها را معرفى 

کرده و روش استفاده از آنها را توضیح دهیم: 

وسایل کمک آموزشى نرم افزارى شامل: انگرى 

بردز، کلش آو کلنز، کوئیز آو کینگ، اینستاگرام 
و تلگرام

نکته: نصب نرم افزارهــاى دیگر درصورتى که 

کارت حافظه گوشى جا داشته باشد، بالمانع است.

وسایل کمک آموزشى ســخت افزارى شامل: 

قلیان همراه با تنباکو دو سیب، کباب پز با موتور 

چرخان و 6 عدد سیخ براى جوجه و 6 عددد سیخ 

براى کباب کوبیده، زیرانــداز حصیرى براى 6 

مترمربع، منچ و مارپله، طناب براى درست کردن 

تاب یا شمع و گل و پروانه، وسایل آرایش و سرمه 

و سفید آب، تشت آب گرم و گلبرگ، سیب زمینى 

پشندى، زیرســیگارى، کلیپس و گل  سر، ژله 

پرتقالى، آدامس خرسى در طمع هاى مختلف، 

راکت بدمینتون، دریل همراه با مته هشت، تخمه 

آفتابگردان، گوش پاك کن، دف و کمانچه، مایو، 

دماغ گیر و عینک شــنا، ظرف شکالت خورى 

کریســتال، کرم مرطوب کننده، پشتى، آفتابه 

(در طرح و رنگ هاى مختلف)، لحاف کرســى، 

ناخن گیر و ســوهان ناخن، بادمجا ن ترشى، نخ 

دندان 5مترى حاوى فلوراید، باترى قلم نیم قلم، 
چهارتاش فقط  هزار و...

نکته مهم: به همراه داشــتن وسایل ذکرشده 

براى هر دانشجو الزامى است و دانشجویى که این 

وسایل را همراه خود نداشته باشد، بهتر است برود 
بمیرد.

طریقه نگهدارى: 

اســم خود را با برچســب روى تمام وسایل 

شخصى خود نوشته و آنها را در محل مشخصى 

در کالس نگهدارى کنید. هرگز مسواك و حوله و 

وسایل شخصى خود را به دیگران قرض ندهید اما 

قلیان را به استاد تعارف بزنید و از او دنگ بگیرید.

جوجه ها را قبل از به سیخ کشــیدن در پیاز و 

آبلیمو بخوابانید. (استفاده از زعفران درصورت 

داشــتن وســع مالى براى مزه دارکردن بالمانع 

اســت) براى بادزدن کباب ها مى توانید از جزوه 

دانشجویان درسخوان استفاده کنید.

هیچ وقت بادمجان ترشــى را روى میز استاد 

نگهدارى نکنید. این کار عــالوه بر این که باعث 

پخش شدن بوى آن در سالن دانشگاه مى شود، 

احتمال ناخنک زدن اســتاد به آن را نیز افزایش 
مى دهد.

در حفظ و نگهدارى کالس دقت کرده و پوست 
تخمه را روى زمین نریزید.

آب جوش کافــى براى درســت کردن چاى 

همراه داشته باشــید، چون بعد از جوجه خیلى 
مى چسبد. 

در هنگام بازکردن در دوغ دقت کنید که گاز 

نداشته باشــد و تاریخ انقضاى تمام مواد را چک 
کنید.

براى درســت کردن تاب، یک سمت طناب را 

به تخته وایت برد و ســمت دیگر را به در ورودى 

ببندید. دقت کنید که گره ها کامال محکم باشد 

و مسائل ایمنى را رعایت کنید تا از درس بیشتر 
لذت ببرید.

از چهار صندلــى کنار پنجره به عنوان منطقه 
«اسموك آزاد» استفاده کنید.

عکس هاى سلفى را استورى کنید و دقت کنید 

که همه دانشجویان در عکس تگ شوند.

کندى کراش را با هم بازى کنید. دعوا نکنید. 
بچه هاى خوبى باشید. آفرین.

| شهاب نبوى| یه روز همســر دوستم بهم زنگ زد و گفت: 

توى پارك محل نشستم، بیا یه کار واجب باهات دارم. وقتى 

رفتم بهم گفت: «من به این مرتیکه شک دارم، اگه میشه چند 

روز تعقیبش کن ببین با کى مى ره و چه  کار مى کنه؟» گفتم: 

«خیلى عذر مى خوام، من دوست ندارم توى زندگى دیگران سرك بکشم. این 

مشکل تون به خودتون مربوطه . شــوهرت خیلى هم عالى، هیچ مشکلى هم 

نداره.» شروع کرد به نفرین و ناله که «اگه نرى تعقیبش، ایشاهللا به زمین گرم 

بخورى. ایشاهللا یه زن مثل شوهر من گیرت بیاد» و از این صحبت ها. خالصه 

از ترس این که یه زن مثل شوهر این گیرم نیاد، قبول کردم این کار رو بکنم، اما 

واقعا تعقیب کردنش کار خیلى سخت و غیرممکنى براى من بود. آخه این هرجا 

مى رفت و هر غلطى مى کرد، با خود من مى کرد و اصال من خودم مى بردمش 

این ور، اون ور و غلط کردن رو یادش مى دادم، اما دیگه مجبور شــدم همزمان با 

این که داریم با هم کار بد مى کنیم، کارهاش رو به خانمش گزارش بدم . خانمش 

اولش شک کرد و گفت: «گفتم تعقیب، اما تو که توى این فیلم ها که فرستادى، 

دارى شونه به شونه این همه کار مى کنى، نکنه همدستشى؟» گفتم: «نه خواهر 

من، من مجبور شدم به خاطر تو بیش از حد بهش نزدیک بشم و دست به این 

اعمال ددمنشانه و شنیع و قبیح بزنم. االنم کلى عذاب وجدان دارم.» قرار بود 

به قدر کافى که مدرك جمع کردم، بدم خانمش تا قشنگ به حسابش برسه. 

دوستم خیلى حال مى کرد که من این قدر رفیق پایه اى هستم و همه جا باهاشم. 

خانمش هم همیشه دعام مى کرد که اگه تو نبودى، من با چهره پلید این آشنا 

نمى شدم. هر شبم دوتایى اصرار پشت اصرار که شام بیا خونه ما. اینم دیگه راحت 

زنگ مى زد به خانمش و مى گفت: «عزیزم، من با شهاب توى جلسه کارى هستم 

و شام با هم میایم خونه.» بعد یک مدت که مدارك به اندازه کافى محکمه پسند 

شد، همه رو دادم خانمش و اونم قشنگ پدرش رو درآورد و کلى هم از من تقدیر 

و تشکر کرد، بابت انسانیت و باقى چیزهام. خالصه گاهى آدم ها یک کار واحد رو 

انجام مى دن؛ اما یکى شون دچار عقوبت میشه، اون یکى بابتش تشویق میشه. 

وسایل کمک آموزشى

|    احسان گنجی  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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هروند| افزایش تقریبا  هزار  شیدى  ش حسین ج
تومانى نر ارز در چند ماه اخیر باعث شــده تا مسئوالن 
ورزش ایران در محاســبه مخــارج بین المللى خود دچار 
مشکل شده و بیش از قبل کمبود بودجه را احساس کنند. 
با توجه به این که ورزش کشــور  سال حساسى را در پیش 
01 فوتبال  دارد و رویدادهاى مهمى چون جام جهانى 
01 جاکارتا در چند ماه آینده برگزار  و بازى هاى آسیایى 
خواهد شد، به نظر مى رسد افزایش نر ارز بر روى ورزش 
نیز تاثیر بسزایى خواهد گذاشت و شاید کمبودهاى قبلى 
را بیشتر هم جلوه دهد. در حالى که مبل مندرج در الیحه 
اولیه بودجه دولــت براى کمیته ملى المپیک  میلیارد 
تومان عنوان شده بود، بعد از رایزنى ها و بازنگرى این بودجه 
با اعالم گزارش نهایى کمیســیون تلفیق مجلس شوراى 
اسالمى به 56 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این 
مسأله باعث خوشــحالى اهالى ورزش و مسئوالن کمیته 

ملى المپیک بود که به تازگــى روى کار آمدند. با این حال 
افزایش قیمت دالر از مرز 00 تومان تا مرز 00 تومان 
باعث شد تا خوشحالى مسئوالن هم دوامى نداشته باشد. 
اکثر بودجه اى که از سوى کمیته ملى المپیک به فدراسیون 
تزریق مى شود، براى هزینه جهت برپایى اردوهاى خارجى 
و اعزام به مسابقات اســت که با افزایش نر ارز این بودجه 
براى فدراسیون ها ارزش کمترى پیدا مى کند؛ البته ناگفته 
نماند که در  سال جارى بخش چشمگیرى از بودجه مصوب 
به کمیته ملى المپیک پرداخت نشــده و از این نظر هم 
فدراسیون ها در مضیقه هستند. سال  براى فوتبال ایران 
حساس و کلیدى خواهد بود. جام جهانى فوتبال از خرداد 
ماه استارت مى خورد و وزارت ورزش بارها قول حمایت از 
فدراسیون فوتبال و تیم ملى را داده است. برگزارى بازى هاى 
دوستانه، برپایى اردوهاى خارجى و کم تیم ملى در زمان 

برگزارى جام جهانى جزو مهمترین مراحل...

ایلنا| رئیس اداره محیط زیست شهر تهران از آغاز 
به کار گشــت هاى ویژه اى روزانه و شبانه در مناطق 
مختلف تهران خبر داد. محمد حســین بازگیر در 
این باره گفــت: «این گشــت هاى ویــژه در حال 
گشت زنى هستند و اگر آلودگى مشهودى را ببینند 
با آن برخورد مى کنند.» او با بیان اینکه موارد متفرقه 
ضایعات سوزى بسیار اســت، ادامه داد: «خالزیر در 
1 از جمله مناطقى  1 و تقى آباد در منطقه  منطقه 
هستند که در آن مراکز غیرمجاز زباله سوزى وجود 
دارد و با کمک مراجع قضائى پرونده هایى براى آنها 
تشــکیل شــده و موضوعات آن در مراجع قضائى و 
شوراى تامین در حال پیگیرى است.»  بازگیر با بیان 
اینکه درباره سهم منابع انتشار آلودگى در حال حاضر 
نمى توان درباره آن اظهارنظرى کرد، گفت: «سازمان 
حفاظت محیط زیست و شهردارى با کمک موسسه 
بین المللى جایکاه سیاهه انتشار آلودگى هواى تهران را 
بررسى و سهم هر یک از منابع و دستگاه ها را مشخ 
مى کنند. امیدواریم تا سال آینده سهم منابع آالینده 
مشخ شود.»  او با تاکید براینکه زباله سوزى ها تاثیر 
زیادى در آلودگى هوا دارد، ادامه داد: «گشت هایى در 
1 تهران در حال بررسى هستند اگر با  1 و  مناطق 
موارد زباله سوزى مواجه شوند، حتما برخورد خواهند 
کرد.»  رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: 
«در موضوع زباله سوزى برخى اوقات عامل مشخ 
است و مى توان با آن برخورد کرد، اما در برخى موارد 
زباله اى را آتش  زدند، اما عامل یا مالک آن مشخ 
نیســت و نمى توان برخوردى داشت. متاسفانه ما با 
موارد بسیارى روبه رو هستیم که عامل زباله سوزى در 
آن مشخ نیست.»  بازگیرگفت: «برخى از واحدها 
و کارگاه هاى غیرمجاز ضایعاتشــان را بجاى اینکه 
مدیریت کنند در حاشیه شهر آتش مى زنند در برخى 
موارد مشــاهده مى شود الســتیک هاى فرسوده را 
مى سوزانند و بعد مراجعه مى کنند تا سیم هاى آن ها 
را جمع آورى کنند. این موارد باعث ایجاد مشــکل 

مى شود.» 

ر داد: ی زیست شهر تهران خ ی ادار م ر

یرى  ه  براى جلو شت هاى وی
ى در پایتخت اد آلود از ای


