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رویداد

 ۴۲ رود جاری به طرف عراق
 از سمت ایران بسته شده 

حيدرالعبادی نخست وزیر عراق گفت: برای 
تامين سهم آب کشاورزی عراق درحال مذاکره 
با ایران و ترکيه هستيم. در همين حال احمد 
محجوب سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق 
نيز در توضيح علل بحران آبی در عراق مدعی 
شد 42 رود جاری به سمت عراق از سمت ایران 
بسته شده اســت. العبادی عصر سه شنبه در 
جریان کنفرانس خبری هفتگی خود با اعالم 
این مطلب و بدون توضيح بيشتر به کشاورزان 
عراقی اطمينان داد که به این منظور تماس با 

طرف های ایرانی و ترک برقرار است.

تذکر سالمت محور به تلویزیون
وقتی پای صابون های تقلبی حلزون به صداوسيما 
باز شد، تلویزیون دیگر آن تلویزیون سابق نشد که هر 
چه را تبليغ می کرد، مــردم بی بر و برگرد می خریدند. 
اخيرا اوضاع بدتر هم شده است تا جایی که معاون حقوق 
عامه دادستان کل کشــور از تذکردادن به صداوسيما 
در راستای پخش تبليغات غيرسالمت خبر می دهد. 
محمدجواد حشمتی می گوید: جلسات و کارگروه هایی 
اخيرا در دادستانی کل کشور با محوریت موضوع بررسی 
راهکارهای منع یا کاهش تبليغات برخی اقالم پرضرر و 
راهکارهای کاهش عرضه و استعمال دخانيات ازجمله 
قليان برگزار شده اســت. در این جلسات نمایندگان و 
کارشناسانی از صداوسيما حضور داشتند و تذکرات الزم 

به آنها داده شد تا مقررات قانونی رعایت شود.

کرج را تبدیل به زباله دان 
کرده اید!

عضو شــورای شــهر کرج از وجــود مراکز 
دپوی زباله در نقاط مختلف کالنشــهر کرج 
انتقاد کرد و گفت آتش ســوزی در این مراکز 
باعث آزار و اذیت شهروندان شده است. پيش 
از این مدیرکل بهزیستی اســتان البرز درباره 
جمع آوری زباله از سطح شهر به شهرداری کرج 
هشدار داده بود. با این حال جای تعجب است 
که چرا این مراکز که بعضا در قلب کالنشهر کرج 
قرار دارند، همچنان به کار خود ادامه می دهند و 
عالوه بر مخاطرات بهداشتی، با آتش سوزی های 
مداوم سالمت شهروندان را به خطر می اندازند؟

 

سهم کشورهای مختلف از بازار نفت ایران چقدر است؟

گزارشتصویری
پيشنهاد برگزاری نظرسنجی اینترنتی برای نام گذاری معابر تهران 

خیابان از ما، اسم از شما

شهر

خاموشــی های گاه به گاه در تهران و چندین شــهر 
دیگر همچنان ادامه دارد. همزمان با این خاموشــی ها 
مصرف برق ســر به فلک می کشــد تا جایی که دو روز 
پيش مصرف برق در کشــور مرز 56 هزار مگاوات را رد 
کرد و رکورد شکســت. وزیر نيرو به همين مناســبت 
آمارهایی اعالم کرد کــه به نظــر مقدمه چينی برای 
اجرای طرحی جدید می رســيد. به گفتــه ....... از کل 
مصرف برق کشــور، حدود 21 هزار مــگاوات مصرف 
دستگاه های سرمایشی می شــود که حدود چهار هزار 

و 500 مگاوات از آن سهم سازمان های دولتی است. 
بعد هم اعالم شد که دولت با دو مصوبه به وزارت نيرو 
اجازه داده تا با همکاری استانداری ها ساعت کار ادارات 
را در اســتان های مختلف و در تمام کشــور براساس 
نياز تغيير دهد. دیروز پایگاه اطالع رســانی استانداری 
تهــران اعالم کرد: »براســاس مصوبــه هيأت وزیران، 
موضوع مجوز تنظيم ســاعت کار دستگاه های دولتی، 
ادارات بانک ها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی 
غيردولتی با عنایت به تداوم شــرایط خاص جوی و با 
توجه به ضرورت صرفه جویــی و مدیریت مصرف برق 
بدین وســيله ســاعت کار ادارات به اســتثنای مراکز 
خدمات رسان تا پایان تيرماه  ســال جاری از ساعت 6 
شروع و ســاعت 14 پایان می یابد.« این یعنی درحالی  
که کارمندان تا امروز به دنبــال راهی برای قانع کردن 
مســئوالن درباره شــکنجه بودن شــروع کار پيش از 
ساعت 10 بودند، حداقل تا پایان تيرماه باید دوساعت 
هم زودتر کارشــان را شــروع کنند و معلوم نيست که 
این مصوبه برای مردادماه کــه معموال پرمصرف ترین 
ماه  سال است، تمدید نشود. حاال همه مشغول بررسی 
نتيجه اعمال چنيــن تصميمی هســتند و تغييراتی 
که می توانــد روی برنامه روزمره شــهر بگذارد، ردیف 

می کنند. مهمترین تغييرات می توانند اینها باشند:  
آماده باش مهدکودک هــا: همراه بــا خيلی از 
زنان و مردانی کــه صبح ها به قصد رســيدن به محل 
کار، خانه را ترک می کنند، یک یا چند بچه زیر ســن 

مدرســه هم وجود دارد که باید به مهدکودک سپرده 
شوند. بنابراین ساعت کار مهدکودک ها هم باید تغيير 
کند، این درحالی اســت که آنها قانونا به این کار ملزم 

نشده اند.
حمل ونقل عمومی ســحرخيز: قاعدتــا با تغيير 
ساعت شروع به کار ادارات، ســاعت کار متروی تهران 
که تا امروز 6:30 صبح بوده، باید دوســاعت جلو بياید، 
همچنين راننده های تاکســی و اتوبــوس باید زودتر 
ترک اهل و عيال کنند. البته با توجه به این که احتماال 
متروها و تاکســی ها نتوانند همزمان که ساعت 4:30 
صبح از خانه بيرون می زنند، به همان شــکل ســابق 
تا پاسی از شــب ارایه خدمت کنند،  معلوم نيست که 
ســاعت کار آنها هم از آن طرف کوتاه خواهد شد یا نه 
و اگر این اتفاق بيفتد، چه چيزی منتظر شــب بيداران 

خواهد بود.
ترافيک ســحرگاهی: طبق اعــالم پليس راهور 
تا امروز، ســاعت پيک ترافيک از 7:30 صبح شــروع 
می شــد، احتماال با تغيير ساعت شــروع به کار ادارات 
خيابان ها دوساعت زودتر شــاهد ترافيک باشند. پس 
اگر شــما قبل از تغيير ســاعت هم کله ســحر از خانه 
بيرون می زدید، حواســتان را جمع کنيد که ترافيک 
غافلگيرتان نکند. پليس راهور هــم باید تعداد نيروها 
و گشت هایش را که وظيفه بازکردن گره های ترافيکی 

دارند را دوساعت زودتر به کار فرا بخواند.
ســاعت ها را جلو بكشــيد: به نظر می رسد که 
همزمان با جلوآمدن دوســاعته آغاز بــه کار اداره ها، 
خيلی ها مجبور باشــند زودتر از خانه بيــرون بزنند، 
حتی شما دوست عزیز. به  هرحال اگر بخواهيد کارتان 
راه بيفتــد، همان طور که قبال زودتــر از کارمند اداره، 
کنار ميزش حضور داشــتيد، حاال هم باید دوســاعت 
زودتر روزتان را شــروع کنيد، فقط حواســتان به این 
باشــد که اداره مدنظرتان جزو اداره هایی که کارشان 
را زودتر شروع می کنند، باشــد؛ وگرنه باید بقيه چرت 

صبحگاهی تان را پشت در اداره بزنيد.

با شروع ساعت کار از 6 صبح شهر دچار چه تحوالتی می شود؟

بیدارباش در تهران 

 حضور ابراهیم رییسی در جمع کسبه بازار و پرس و جو از شرایط آنان. )تسنیم(

  توئیت مجید فراهانی عضو شورای شهر در خصوص رفتار نامناسب ماموران انضباط 
شهری و درگیری با فردی که پسماند جمع می کرد. )سایت جماران(

 در خالل جام جهانی هر توریست که به روسیه رفته به طور متوسط 3 کیلوگرم زباله 
پالستیکی تولید کرده که اکثر آن ها در محیط پیرامون تلنبار شده اند. حجم این زباله ها به 
قدری زیاد است که طرفداران محیط زیست هشدار داده اند اگر تدبیری اندیشیده نشود، 

روسیه زیر زباله مدفون خواهد شد. )رکنا(

 عکس دیروز نشنال جئوگرافیک، رفت و آمد شبانه مردم توکیو در شهر را نشان می دهد 
و بر روشنایی های شبانه این شهر بزرگ تمرکز کرده است. )نشنال جئوگرافیک(
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سرلشکر قاسم ســليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه پاســداران، روز گذشته طی پيامی از 
حسن روحانی تشــکر کرد. او به خاطر سخنان روحانی در ســویيس مبنی بر این که اگر نفت 
جمهوری اسالمی ایران صادر نشود، تضمينی برای صدور نفت کل منطقه نيست و همچنين 
اعالم موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم صهيونيستی این پيام تشکر و قدردانی را 

منتشر کرد. 

 پیام تشکر
 سلیمانی 

 از روحانی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

چین 
24درصد

هند
کره جنوبی  18درصد

14درصد
سایر کشورها  

13درصد

ترکیه  

9درصد

ایتالیا   
7درصد

فرانسه   
5درصد

ژاپن   
5درصد

امارات   
5درصد

شهروند| نام گذاری معابر و خيابان ها 
همــواره یکــی از چالش هــای مدیران 
شهری بوده است. تغييرنام خيابان ها در 
گذر زمان برای بســياری هنوز هم عادی 
نشده است و خيلی ها نام قدیم خيابان ها 
را اســتفاده می کننــد و نام گذاری های 
جدید هم با خواســت شــورای شهرها 
انجام می گيــرد. این موضــوع به  حدی 
دغدغه بود که نشســتی هــم درباره آن 
برگزار کردند. در این نشست محمدجواد 
حق شــناس، رئيس کميسيون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران، 
پيشــنهاد راه اندازی مکانيزم نظرسنجی 
اینترنتی درخصوص نامگــذاری معابر، 
کوچه و خيابان هــای پایتخت را مطرح 
کرده و گفته: »می توان با کمک سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری 
تهران این نظرســنجی را به مرحله اجرا 
گذاشــت.« او در ادامــه تأکيــد کرده؛ 
خاطراتی که مــردم از کوچه ها، معابر و 
خيابان ها دارند ازجمله مواردی اســت 
که باید بــه آن احترام بگذاریم؛ چراکه به 
هر بهانه و مناســبتی نمی توان روزهای 
پيشــين را پاک کرد و نــام جدیدی را 
برای مکانی انتخاب کــرد. این درحالی 
است که شــهرداران مناطق، گام نخست 
را در نام گذاری برمی دارند. حق شــناس 
همچنين گفته؛ محدودیت ها در تغييرنام 
ميادین و گذرها با موجی از حساسيت ها 
روبه رو می شود و به همين منظور کميته 
نام گذاری شورای شــهر از  سال 1388 
شــکل گرفت و تاکنون چهار هزار مورد 
نامگــذاری را تجربه کــرده؛ طوری که 
تاکنون ســاالنه 250 تــا 300 نام برای 

شهر تهران انتخاب شده است.
طهران قدیم

امــا نام گــذاری معابر درتهــران هم 
داســتان خودش را دارد. محمدحسين 
پاپلی یزدی در مقاله »نامگذاری کوچه 
و خيابان هــا در تهران دیــروز و امروز« 
درباره نام گذاری محله ها و خيابان های 
تهــران در دوره ناصــری می نویســد: 

نــام محله هــا، گذرهــا و کوچه ها نام 
گروه های اجتماعی، اسامی جغرافيایی 
و نام افراد )فقط بــرای معابر( بود. محله 
ترکمن ها، افشارها، ارمنی ها، شيرازی ها 
و نمونه ای از مشــاغل مثل مال فروش ها 
و قاطرچی ها. اســامی جغرافيایی مثل 
سرچشمه، دروازه شيران، چاله ميدان و 
اسامی افراد مثل عين الدوله و آقاموسی 
تاجر. آن زمان برخالف امروز، فقط وقتی 
نام افــراد را روی گذرها می گذاشــتند 
که فرد زنده باشــد و آن جا ساختمانی 
ســاخته باشــد. رابطه مردم با آن فرد، 
رابطه انتزاعی و معنوی نبود، بلکه رابطه 
مســتقيم و واقعی با یک شخص حی و 
حاضر بــود. محله های بــزرگ نام های 
جغرافيایی داشــتند، در عوض کوچه ها 
و محله های کوچک اسم اصناف و اقوام 
و مذاهــب. نام گذاری ها دســته جمعی 
بود. هيچ کــدام از محله هــا و معابر غير 
از دروازه دولت نامی وابســته به دولت 
یا حتــی نام یــک شــخصيت تاریخی 

نداشتند. 
قبل و بعد از انقالب

در تهران عصر پهلوی دولت نام بلوارها 
و خيابان ها را گذاشت و مردم نام گذرها 
و کوچه ها و بن بســت ها را. نام شــاه در 
دوران رضاخــان به خيابان هــا آمد. در 
دوره محمدرضا، 66 خيابان و ميدان نام 
پادشاه را در اشکال مختلف و نام خانواده 
و اعضای ســلطنتی را به خــود گرفتند. 
نام هــای دیگــر، نام هــای پيروزی های 
سياسی و گذشته باســتانی بود. در این 
دوره نشــانی از تاریخ اسالم نبود و مردم، 
اصناف، اقــوام و گروه هــای اجتماعی از 
مکان های عمومی حذف شدند اما هنوز 
گذرها و بن بست ها را به نام خود می زدند. 
ســال های بعــد از انقالب هم داســتان 
خودش را داشت. تغيير در نام خيابان ها 
و کوچه ها آن قدر فراگير شــد که تعداد 
کمی از خيابان ها با نام قبلی خودشــان 
باقی ماندند و مردم هم مانند گذشته در 

این نام گذاری ها حضور نداشتند. 


