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آلودگی هوا در سال تحصیلی جدید ،چندین روز مدارس تهران و دیگر شهرها را تعطیل کرده و
بر روند تحصیلی دانشآموزان تأثیر گذاشته است

تعطیل میشود ،حوصلهام کمی ســر میرود ،اما کال
همه از تعطیلی خوشــحال میشویم ،حتی معلمها؛ از
دست ما راحت میشوند ».اینها را با خنده میگوید و از
اینکه مسابقههای دهه فجر به خاطر تعطیلیها برگزار
نشده ،ناراحت است« :دهه فجر هر سال مسابقه نقاشی
و ...داریم ،االن که تعطیلی اســت ،این مســابقهها هم
برگزارنمیشود».
الیحهتعطیالتزمستانهمدارس
شتابزدهوناکارآمداست
در کنار واکنــش متفاوت دانشآمــوزان و معلمان
بــه تعطیــات پیشبینینشــده مــدارس ،وزارت
شوپرورش اما در تالش اســت تا بــا برنامهریزی
آموز 
جامع ،راهکاری برای کاهش اثر منفی این تعطیالت بر
آموزش دانشآموزان داشته باشد« .رضوان حکیمزاده»
شوپرورش بار اصلی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموز 
جبران چنین تعطیالت را بر دوش معلمان میداند و در
اینباره به «شهروند» میگوید« :تعطیالت ناخواسته و
پیشبینینشدهاي که به دالیل مختلف و بر اثر حوادث
طبیعی اتفاق میافتد ،بیشــترین زحمــات را متوجه
معلمان عزیز كرده و تجربه نشــان داده که معلمان در
دوره ابتدایــی تمام تالش خود را بــه کار میگیرند که
این موضوع را جبران کنند ولی بــا توجه به روندی که
در پیشرو داریم ،به نظر میآید باید برنامهای جام ع در
این زمینه داشته باشــیم .ما در معاونت در حال تنظیم
برنامهای برای معلمان هستیم که بتوانند در این شرایط
عقبماندگــی احتمالی دانشآموزان را براســاس این
ی امسال،
برنامه جبران کنند ».عالوهبر این در اواسط د 
طزیستطرحیراپیشنهاددادکهمدارس
سازمانمحی 
ی تعطیل شوند که با واکنشهای
ایران از 15آذر تا 15د 
متفاوتی روبهرو شد .حکیمزاده اگر چه از لزوم دستیابی
به راهکاری درباره وضع کنونی تعطیالت مدارس سخن
میگوید اما این طرح را شــتابزده میداند« :این الیحه
برایتغییرزمانتعطیالتتنظیمشدهکهنیازبهبررسی
جدیتر دارد و به همین دلیل ما با آن مخالفت کردیم
و آن را تصمیمی شتابزده دانســتیم .ایران اقلیمهای
متفاوتی دارد؛ االن بهترین زمان یادگیری در استانهای
جنوبی اســت؛ در حالیکه در برخی استانها به دلیل
دمای پایین ممکن است زمان مناسبی نباشد و از نیمه
بوهوا برای یادگیری بهتر شود .به
اردیبهشت شرایط آ 
همین دلیل ارایه الیحهای که نســبت به این تفاوتها
بیتفاوت باشد ،کارگشا نخواهد بود .طرحی که بخواهد
برای مدارس سراسر ایران تصمیمگیری کند باید همه
جوانب را درنظر بگیرد و همه ســازمانهای ذیربط هم
همکاری کنند اما درنهایــت آموزشوپرورش بهعنوان
نهاد اصلی بایــد در این زمینه طرح بدهــد .امیدواریم
تصمیمی گرفته شود که در سال آینده به جمعبندی
کلیبرسیموبابرنامهدقیقتریپیشبرویم.دراینطرح
باید اصل مهم پیوستگی زمان یادگیری را هم حتما مد
نظر داشته باشــیم ».حکیمزاده از بررسی و مطالعات
شوپرورش برای رسیدن به برنامهای جامع برای
آموز 
جبران تعطیالت هم سخن میگوید« :در حال بررسی
طرحی جامع هستیم که شــامل آموزشهای مناسب
برای معلمان اســت و در آنجا گفته میشود چطور در
زماناضطراریبرنامهآموزشیخودراتنظیمکنند».
با این توضیحات به نظر میآید ســه قشر تأثیرگذار
آموزش در ایران یعنی دانشآموزان ،معلمان و مسئوالن
شوپرورشروندکنونیتعطیلیمدارسرابر
وزارتآموز 
اساس حوادث و اتفاقات پیشبینینشده مانند آلودگی
هوا ناقص میدانند و همه بر ضــرورت تغییر و تنظیم
ک نظر دارند؛ برنامهای که
برنامهای دقیق و جامع اشترا 
شوپرورشاز
بهنظرمیآیدباتوجهبهاهتماموزارتآموز 
سال تحصیلی آینده عملی شود؛ هر چند تاکنون چنین
طرحیتنظیمنشدهوبهجمعبندینرسیدهاست.

آلودگیهای دردسرساز

روزهای آموزشی مدارس تهران در پنج ماه گذشته  11درصد کاهش داشته است

تقویم آموزشی  ۱۸۵روزه تاکنون به  ۱۶۴روز کاهش پیدا کرده که به نظر میآید این عدد باز هم کمتر خواهد شد
ندارد که بچهها در این روزهای تعطیلی به دلیل آلودگی
در خانه بمانند .مثال ما دانشآموزانی داریم که در بازار
مشــغول به کارند یا در کنار درس خود ،دستفروشی
هم میکنند و قطعا چنین روزهایی ،بیشتر در خیابان
خواهند بود ».یکی دیگر از معلمان که نخواست نامش
در گزارش بیاید هم ،به «شــهروند» میگوید که چند
روز پیش و درحالیکه مدارس تهــران تعطیل بودند
«برای جشــن انقالب همراه با فرزندش به جشنی که
مدرسه پسرش ترتیبداده بود» رفتند و اگرچه در این
شرایط نتوانســت از تأثیر تعطیلی مدارس بر سالمت
دانشآموزان ســخن بگوید اما اثر ایــن تعطیالت را به
شکلیدیگربیانکرد.
ازتعطیالتخوشحالوالبتهنگرانیم
محمدرضا نیکنژاد ،معلم ریاضی و فیزیک متوسطه
میگوید:دیگرتعدادتعطیالتپیشبینینشدهمدرسه
از دســت معلمان و دانشآموزان دررفته اســت؛ فرقی
نمیکند یکبار به دلیل برف ،یکبار برای آلودگی هوا.
اوبه «شهروند» میگوید؛ دانشآموزانوحتی معلمان از
اینتعطیالتخوشحالمیشوند،هرچند«واقعیتاین
است که نمیتوان آسیبزابودن این دست تعطیالت را
انکارکرد».
این فعال صنفی حقوق معلمان با بیان اینکه آموزش
برای دانشآموزان و بهخصوص دبستانیها باید مستمر
باشد،ازآسیبهایاینتعطیالتمیگوید«:اینموضوع
ل کنترل است ،چراکه
برای دبستان تا درصد کمی قاب 
در دنیای امروز خانوادهها و دانشآموزان در این مقطع
اگر از مدرسه دور بمانند ،دستکم ارتباط مجازیشان
را با معلم حفظ میکننــد و از او راهنمایی میخواهند.
روستاهاالبتهازاینمسألهدورند».
نیکنژاد که فرزندی سوم دبستانی دارد ،این ارتباط
را با معلم پســرش حفظ کرده؛ هربار پس از تعطیالت
تکالیــف و روش کار مشــخص اســت ،هرچند «این
ارتباط کارکرد مدرسه را بهعنوان محیطی رسمی برای
آموزش ندارد».
ب ه گفته او ،موضوع «محیط رســمی» از سوی دیگر
در مقاطع باالتر بیشتر مسأله است« :در متوسطه اول و
دوم شکل ارتباط متفاوت است و کمتر پیش میآید که
ارتباط معلم و دانشآموز در فضای مجازی حفظ شود».
عالوه بر اینکه «دبیرستانیها حرفشنوی دبستانیها
را ندارند ،فضای مدرســه اســت که میتواند آنها را به
درسخواندنتشویقکندبهویژهمتوسطهدوم».
این معلم با بیان اینکه آلودگی هوا چند سالی است با
تعطیالت چارچوب آموزشی را به چالش کشیده و این
روندهرسالبهشکلفزایندهایادامهدارد،ادامهمیدهد:
«با این وجود تعطیالت زمستانه هم راهحل این مسأله
نیست ،چراکه آلودگی هوای کالنشهرها از پاییز شروع
میشودوگاهیتابعدازعیدهمماراغافلگیرمیکند».
بهگفته نیکنژاد« :اگرچه در هرجای جهان معمول
اســت که جان کودکان و کل جامعه مقدم اســت بر
آموزش اما چون ما راهکاری برای مســأله آلودگی هوا
نداریم ،به مشکل پیچیدهای تبدیل و از دستمان خارج
شده .این تعطیالت راهحل کوتاهمدت آلودگی هواست،
چون بحث جان آدمها درمیان است و نمیتوان روی آن
ریســک کرد .هرچند ما معلمها هم دیدهایم که در این
تعطیالت گاه و بیگاه پدر و مادرها دســت بچهشان را
میگیرندوبیرونمیروند».
پیش از امتحانات ترم اول مدرسهای که این معلم در
آندرسمیدهد،چندروزیبهدلیلآلودگیهواتعطیل
شد و معلمان از جمعبندی موارد درسی عقب افتادند .با
این حال ،با توجه به سپردن موضوع به مدیران مدارس
از ســوی اداره آموزشوپرورش ،مدیر مدرسه تصمیم
گرفت امتحانات را یک هفته عقب بیندازد .معلمان هم
دراینسالهایادگرفتهاندتعطیالتغیرقابلپیشبینی
را به طریقی جبران کنند؛ کالسهای اضافه ،درسهای
فشرده،تمرینهایبیشتر.
نیکنژاد معتقد است؛ بخشــی از مسأله تعطیالت و
آلودگی که به مسئولیت آموزشوپرورش مربوط است،
از سرش باز شده است« :تعطیالت امسال بسیار طوالنی
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محمد باقرزاده -شــهروند| آلودگی کمسابقه
هوا در پاییز و زمستان امسال با یک تصمیم همیشگی
کمیته اضطرار همراه بود؛ تعطیلی مدارس که بارها در
تهرانواستانهایمختلفاتفاقافتادوبااستقبالتعداد
زیادیازدانشآموزانهمهمراهبودواگرجاییهمنقدی
مطرح میشد ،به زمان اعالم این تعطیلی برمیگشت.
حاال این ماجرا وارد مراحل مختلفی شده است؛ از یک
طرف وضع تحصیلــی دانشآموزان اســت و از طرف
دیگر پدر و مادرهای کارمند مثل هر روز باید ســرکار
بروند ولی فرزند آنها در خانه خواهد ماند و اگر فرزند آنها
دانشآموز ابتدایی باشد ،کار سختتر میشود ،آنها هم
که امکان سفر دارند ،میخواهند زودتر درباره مدارس
تصمیمگیری شــود تا در روزهایی که نفسکشیدن
زجر مداوم است ،برنامه سفر بریزند .معلمان اما نگران
درسهای معطلمانده و تلنبارشــدهاند و تعطیالتی
که حاال نهتنها برنامه آموزشی آنها را ب ه ه م ریخته بلکه
امکان ب ه پایانبردن دروس را هم سخت کرده است.
تقویمآموزشیمنهای۲۱روز
براســاس مصوبه شــورایعالی آموزشوپرورش از
اول مهرماه تا شــهریورســال بعد ،یکسال تحصیلی
محسوب میشــود و دوره آموزش رسمی و امتحانات
آن در هرســال تحصیلی از اول مهرماه تا پایان خرداد
سال بعد خواهد بود .این قانون میگوید؛ دانشآموزان
باید  37هفته به مدت 185روز به مدرسه بروند و برنامه
آموزشی مدارس هم براساس این برنامه تنظیم میشود
اما در ۵ماه گذشــته ،تعطیالت مدارس بر اثر آلودگی
هوا این برنامــه را مختل کرده اســت .با درنظرگرفتن
روزهای تعطیل رســمی در تقویم آموزشــی ،امسال
مدارس فقط 174روز فعال خواهنــد بود که این عدد
بدو ن درنظرگرفتن تعطیالت از پیشتعییننشده مثل
آلودگی هوا یا مثال تعطیلی مدارس به دلیل زلزله است.
از اول مهر امسال تا امروز ،مدارس تهران 11روز به دلیل
آلودگی هوا تعطیل شــدند که این عدد در استانهای
مختلف مثل خوزستان ،سیستا نوبلوچستان ،ارومیه،
اراک و ...با کمی باال و پایینشــدن رخ داده است؛ یعنی
تقویمآموزشی۱۸۵روزهتاکنونبه۱۶۴روزکاهشپیدا
کرده که به نظر میآید این عدد باز هم کمتر خواهد شد.
کاهش ۱۱درصدی روزهای آموزشی مدارس در تهران
اگرچه ممکن است تعدادی از دانشآموزان را خوشحال
کرده باشد اما برنامه بعضی معلمان را بهه م ریخته و به
پایانرساندن سرفصلهای آموزشی را به امری دشوار
تبدیل کرده است .تعطیالت کمسابقه امسال درحالی
رخ داده که تعداد روزهایــی که در کمتر از ۵ماه ابتدای
سالتحصیلی،مدارسشهرتهرانراتعطیلکردهاست،
حدود ۳برابر6ماه او ل سال تحصیلی پارسال است.سال
گذشته ،بیشتر مواقع آلودگی هوا ،برگزاری زنگ ورزش
در فضای باز را به ممنوعیت میکشــاند ،درحالیکه از
ابتدایسال تحصیلی تاکنون 11روز ،مدارس تهران به
دلیلآلودگیهواوبارشبرفتعطیلشدهاست.
خوشحالیدانشآموزان
ازبینشاطیمدارساست
«رضا ســیدیپور» مشــاور دبیرســتان ابــوذر در
منطقه  11و دبیرســتان مطهری منطقــه  6تهران ،از
خوشــحالی دانشآموزان در روزهای تعطیلی مدارس
آگاه اســت و دلیل این موضوع را بینشــاطی مدارس
میداند .او که سالها تدریس در مدارس استان محروم
کهگیلوی هوبویراحمدوهمچنینمدارسمناطقمختلف
تهران را تجربه کرده و اکنون مشــاور دو مدرســه در
مناطق  ۶و  ۱۱است ،درباره تأثیر این تعطیالت بر روند
آموزشی هم به «شهروند» میگوید« :قطعا تعطیالت
مداوم بر روند آموزشــی بیتاثیر نیســت که این تأثیر
منفی برای دروســی که ســاعات تدریس کمتری در
طول هفته دارند ،بیشتر خواهد بود ».سیدیپور درباره
واکنــش دانشآموزانش به این تعطیلــی مدارس هم
میگوید« :دانشآموزان به جهت اینکه مدارس چندان
با نشاط و شادی نداریم ،خوشــحالند .در واقع مدارس
چندان در جذب بچهها موفــق نبودند و همین دلیل
خوشحالی آنهاست .بهعنوان مشاور به ک موکاستیهای
آموزشوپرورش مخصوصا در بخش نشاط آگاهی دارم
و این موضوع را ب ه وضوح در مدارس میبینم که بخش
زیادی از آن از عهده مدارس خارج اســت ».او پدر یک
دانشآموز هم است و این جمالت را هم بهعنوان معلم و
مشاور و هم یک پدر میگوید .اما آیا این تعطیلی مدارس
در روزهای آلــوده میتواند منجر به حفظ ســامتی
دانشآموزان شــود؟ ســیدیپور در اینباره میگوید:
«ســامتی دانشآموزان باید برای آموزشوپرورش در
اولویتباشدووقتیمیزانآلودگیهوابهباالیعدد200
میرسد،تعطیلیگریزناپذیراستامادربارهتاثیرگذاری
آن باید کارهای دیگری هم انجامشود و تضمینی وجود
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قبل هم به دلیل آلودگی هوا و بارش برف ،تعطیلمان
کردندکهمصادفبادوشنبهوسهشنبهبود».اومیگوید
که تعطیلی در روزهایی غیر از روزهایی که کارگاه دارند،
خوشحالشــان میکند« :روزهایی که درسها تئوری
است ،از تعطیلی خوشــحال میشویم ».آنها تعطیلی
مدارس را از تلویزیون و کانال مدرسهشان فهمیدهاند،
کانالی که دفتردار مدرســه آن را مدیریت میکند« :با
این تعطیلیها از درسهایمان عقب میافتیم ،معلمها
هم خیلی از این وضع راضی نیســتند؛ چون مجبورند
درسهایی را کــه در یک هفته میدهند ،در یک روز به
ما بدهند ،به ما هم فشــار میآید ».افشین خودش در
این دو روز تعطیلی ،خانه مانده اما میگوید که معموال
وقتی مدرسهها به خاطر آلودگی هوا تعطیل میشوند،
دانشآموزان خانه نمیمانند« :تعطیلیها برای ما مثل
پنجشنبهوجمعهاست».
روزهایتعطیل
بهبرنامههایعقبافتادهاممیرسم
«مهراد آشنا» اما چندان عالقهای به تعطیلی درس
و مدرســهاش ندارد؛ هر چند که میگوید در روزهای
تعطیلی به کارهــای عقبماندهاش میرســد .او که
دانشآموز کالس ششــم مدرســه شهیدبهشتی در
منطقه  ۶تهران اســت ،دربــاره حسوحالش هنگام
تعطیلی مدارس میگوید« :روزهایــی که هوا واقعا بد
باشد ،خوشحال میشوم ولی اگر هوا خیلی آلوده نباشد،
ی وقتها هوا خیلی هم
ناراحت میشــوم؛ چون بعض 
آلوده نیست ولی مدرسه را تعطیل میکنند ».مهراد اما
معتقد است که دانشآموزان باید بهگونهای برنامهریزی
کنند که این تعطیالت تأثیر منفی بر روند تحصیل آنها
نداشته باشد« :این تعطیلیها شــاید باعث آسیب به
درس بشود ،چون بعضی بچهها سطحشان پایین است
ولی برای من چون کالس زیاد میروم ،مشکلی به وجود
نمیآورد؛ البته معلم هم مجبور میشود بعضی درسها
را سریعتر بگوید که کمی سخت میشود ».دانشآموز
۱۲سالهمدرسهشهیدبهشتیحاالوباافزایشتعطیالت
در سالهای گذشته سعی میکند که برای این روزهای
تعطیلبرنامهریزیکند«:روزهایتعطیلسعیمیکنم
به کارهای عقبافتادهام برسم؛ معموال سه چهار ساعت
درس میخوانم و بعــدش هم فیلم یا بازی؛ داخل خانه
میمانم و درس و فیلم دیگر ».مهراد امیدوار اســت که
این آلودگیها کاهش پیدا کنــد که مدارس با برنامه از
ل پیشبینیشــده پیش بروند و او هم برنامه خود را
قب 
داشتهباشد.
همماهممعلمهاازتعطیلیخوشحالمیشویم
«ماهان محرابی» کالس پنجم است .آنها دو هفتهای
که گذشــت ،ســه روزش را تعطیل بودند؛ دوشــنبه،
سهشنبه و چهارشنبه ،پنجشــنبه و جمعه هم به آن
اضافه شــد .ماهان میگوید که در این روزها خانه بوده،
چون کســی نبوده که با او بیرون بــرود« :البته خودم
هم دیدم که هوا آلوده اســت ،سعی کردم خانه بمانم».
او روزهــای تعطیل را به دلیل آلودگــی هوا معموال در
خانه مادربزرگ میگذراند یا بــا دخترداییهایش که
همسایهشان هســتند ،فیلم میبیند« :وقتی این همه
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که بچهها مدرسه نمیروند ،کنارشان باشم ».اعظم اما
شد و رکورد زد ،بهخصوص در تهران .برای این موضوع
درباره این روزهای تعطیل و اینکه برای این روزها به چه
بایدباتوجهبهحجمکتابهایدرسیوآموزشمتمرکز
راهکاری رسیدند ،از استرس تمام روزهای تعطیلیاش
باید راهکاری اندیشیده شود ،بهخصوص که همه باید از
میگوید« :به خدا همهاش استرس و فشار است .امسال
یکبرنامهدرسییکسانپیرویکنیم.معلمانبایداالن
به ترتیب یا من غیبت میکردم یا همسرم؛ مجبور بودیم
بهدنبالراهیبرایجبراناینتعطیالتباشند».
دیگه.اولینروزیکهنصفهشباعالمکردندفرداتعطیل
از سوی دیگر ،مشکل این تعطیالت وقتی بیشتر به
اســت ،بچهها را خانه گذاشتیم و
چشــم میآید که خردادماه سال
خودمان سر کار رفتیم ولی پشت
بعد ،جامجهانی برگزار میشــود.
حکیمزاده،معاونآموزش
سرهمبهآنهازنگمیزدیمکهاالن
در اینباره نیکنژاد میگوید« :این
ابتداییوزارتآموزشوپرورش:
بیدار شدند یا نه ،صبحانه خوردند
برای دختران و پســران متوسطه
برنامهجامع
درحالتنظیم 
یا نه ،دعوا نکنند ،خــدای نکرده
دوم عامل افت آموزشــی اســت؛
معلمانبرایجبرانتعطیالت
مشکلی برایشان پیش نیاید و»....
چراکــه بچهها در این ســنین به
هستیم.الیحهتعطیالت
مشابه این ســخنان را بسیاری از
فوتبال عالقه دارند و هر چهارسال
زمستانهمدارسشتابزدهو
والدین دیگر هم در روزهای اعالم
با برگزاری این مســابقات جهانی
ناکارآمداست
تعطیلیبهشیوههایمختلفبیان
افــت آموزشــی در دانشآموزان
کردند یا در شبکههای اجتماعی
مشهود است .سال  2014همین
رضاسیدیپور،مشاور
در اینباره نوشتند .آنها معتقدند
مسابقات باعث شد امتحانات ترم
دبیرستانابوذردرمنطقه:11
دوم یک هفته زودتر برگزار شود.
که اگر قرار اســت راهــکار مقابله
دانشآموزانبهجهتاینکه
با آلودگی به همیــن تعطیلیها
حاال هم میدانیم که در خردادماه
مدارسچندانبانشاطوشادی
محدود شــود ،دستکم برای آنها
با مشــکل مواجه خواهیــم بود.
نداریمازتعطیالتخوشحالند
برنامهای منسجم طراحی و تمام
راهحل این است که معلمان بیشتر
ابعاد و زوایای این تصمیم را تحلیل
شتابکنند».
کنند؛ موضوعی که کارشناسان زیادی هم در هفتههای
دانشآمــوزان دربــاره این تعطیالت چــه فکری
گذشتهبهآنپرداختند.
میکنند؟ این معلم چنین جوابی دارد« :دانشآموزان
تعطیلیبرایمامثلپنجشنبهوجمعهاست
از تعطیلیها ناراضی نیستند ،خیلی هم خوشحالاند،
«افشــین صادقیپناه» دانشآمــوز کالس یازدهم
چون محیط مدرسه خشک و ناشاد و آزاردهنده است
است و در هنرستان رشته ماشــین و ابزار میخواند .او
و برنامههای آموزشــی یا حتی فرهنگی هم بر مبنای
به «شــهروند» میگوید که تعطیلی به دلیل آلودگی
فشار و ترس برگزار میشــود تا بچهها درس بخوانند
هوا مصــادف با روزهایی که آنها کارگاه ماشــین و ابزار
و چیزی یاد بگیرند .هرکســی باشــد ،از تعطیلشدن
دارند ،شــده و همین موضوع دانشآموزان را ناراحت
چنین محیطی خوشحال میشــود .حتی ندیدهام که
کرده« :سهشنبه و چهارشــنبه روزهای کارگاه ماست،
معلمی از تعطیلی ناراحت بشود .این میان بعضی البته
بچهها این کارگاه را دوست دارند و از تعطیلی این روزها
گله میکنند از فشاری که بعد از تعطیالت به آنها وارد
خوشحال نمیشوند ،چون از کارها عقب میافتند .دو
میشودونگرانند».
هفته پیش ،سهشنبه و چهارشنبه تعطیل شدیم ،هفته
ستعطیلیناگهانیمدارس
استر 
برایوالدینکارمند
معموال در آخرین ســاعات روزهــای آلوده کمیته
اضطرار تشــکیل میشــود و خبر از تعطیلی مدارس
برای فردای آن روز و فقط یک روز را میدهند که عمال
امــکان برنامهریزی را از خانــواده دانشآموز میگیرد.
6 5 4 3 2 1
افقي
این موضوع برای خانواده عســکری با دو فرزند محصل
1
1ـرازفاششده-زلزلهسنج
در مقطع ابتدایی کار را ســختتر کرده است« .رضا»
 -2امضا -از جانوراني كه نسلشان منقرض شده
کارمند حراست یک بیمارســتان و همسرش در یک
2
است
بانک خصوصی مشغول به کار است و «ثنا» و «سعید»
3
-3چهره-متاع-پارچهروبالشي-سرما
هم دانشآموز هستند .رضا اما معتقد است که تعطیلی
-4كوهسيمرغ-موشوارهرايانه-درختانگور
مدارس نهتنها کمکی به آنها نکرده بلکه مشکالت آنها
4
-5پرنده شكاريكوچكتر ازباز -صمغدرخت
را بیشتر کرده است« :سوال من این است مگر آلودگی یا
گون-بينسروتنه
5
لپیشبینینیستند؛چرایکمرتبه
برفوبارانازقبلقاب 
 -6نخســتين شــهيد اســام -فدراسيون
آلودگی
مگر
یا
کنند
تعطیل
را
مدارس
یادشان میآید
6
بينالملليدووميداني-وسطتابستان
فقط برای دانشآموزان بد است؟ کار ما شیفتی است و
 -7تشويش و اضطراب -ميوه پرخاصيت -بوي
7
اگر از قبل بگویند میتوانم شیفتم را تنظیم کنم و روزی
رطوبت
8
 -8زيرپا مانده -پوست دباغيشده -پشتيبان-
بهدنبال توضيحات شهردار درباره بيتقصيربودن ناجا در قرارداد ميلياردي شهرداري
بدي
9
-9دريا-ازبتها-درختيباشكوفههايمعطر
پلیس ،شکایت از شهرداری تهران را پس گرفت
10
 -10چراغ خوراكپزي نفتي -بهشت شداد-
اتحاديهفوتبالاروپا
11
شهروند|سخنگويناجاديروزازپسگرفتنشكايت درباره قرارداد با فردی از دانشگاه پلیس ،متاسفانه برخی و حتما در سایه همفکری و همدلی با یکدیگر میتوان
-11خبر-همداستانسالمان-خدايهندوها
نیروی انتظامی از شــهردار تهران درباره حرفهايش از رسانههاضمندخلوتصرفدرتوضیحارایهشده،شائبه خدمات بهتر و بیشتری را به شهروندان عزیز ارایه کرد».
12
 -12اجاقگاز -روشن -سدي در تهران
قراردادمیلیاردیبادانشگاهپلیسخبرداد؛قرارداديكه مداخله ناجا را القا کردهاند ».نجفي ،شهردار تهران هم در با انتشار اين خبر ،دوباره حاشيهها درباره برخورد نيروي
 -13زمينشوي -قليهپوتي -اسمي دخترانه،
13
اواخ ر سال  95به مبلغ يكميليارد و ارزش 10ميليون اينباره گفت« :من اعالم نکرده بودم که با ناجا قراردادی انتظامي با مجموعه مديريت شهري پا گرفت و شايعه
در زبان عبري به معني خورشيد است -عالمت
تومانمنعقدشدهبودومحمدعلينجفيدرجريانارایه منعقد شده است ،بلکه گفته بودم با فردی حقیقی که شــد كه محمدعلي نجفي به دادگاه احضار شده است:
14
مفعول
گزارش تحويل و تحول 100روزه شــهرداري تهران در عضودانشگاهپلیسبوده،قراردادبستهشدهاست؛چراکه «شهردار تهران در پی شکایت نیروی انتظامی مبنی بر
 -14گناهي نابخشودني كه متاسفانه قبح آن
15
در حقیقت با یک شخص حقیقی قرارداد بستهاند ».اما اینکه باید صبح شــنبه خود را به دادگاه معرفی کند و
شوراي شهر تهران ،از آن پرده برداشت.
درجامعهشكستهشدهاست-كينهتوزي
سردار منتظرالمهدی ديروز در جريان نشست خبری همچنان حاشــيهها در اينباره ادامه يافت تا در نهايت پاسخگویاتهاماتیکهواردکرده،باشد».امااينخبرهم
 -15رمان سامرســت موام ،نويســنده بنام
درباره پرونده شكايت نيروي انتظامي از شهرداري تهران ناجا در نخستين روزهاي بهمنماه از شهرداري شكايت خيلي زود از سوي سیدمحمد طباطبایینژاد ،مدیرکل
زرتشتيان -مساوي
انگليسي -افتتاح
گفت«:باتوجهبهاطالعیهروابطعمومیشهرداریتهران كرد .معاونت حقوقی نیروی انتظامی در اطالعیهای اين حقوقیشهرداریتهرانتكذيبشد«:اینموضوعکذب
 -9از فرزندان نوح -طاقچهاي در ديوار -ساغر،
و بیان توضیحات الزم ،نیروی انتظامی شکایت خود از موضوع را اعالم کرد« :با استناد به گزارش شهردار تهران است و احضاریهای برای دفتر ایشان و این اداره کل ارسال
پیاله
عمودي
این مجموعه را پس گرفته اســت ».آنچه كه شــهردار در جلسه علنی شورای شــهر و ارایه گزارش غیرواقعی نشده است ».پنجشنبه هفته گذشــته شهردار تهران
 -10فرشــته موكل بر مهرومحبت -مدرك-
-1مشايعت-ملكهمصر
تهران در جريان ارایه گزارش تحويل و تحول در جلسه مبنی بر عقد قــرارداد میلیاردی شــهرداری با یکی از يكبار ديگر در حاشیه اکران یکی از فیلمهای جشنواره
 -2چهارمين ساخته دهنمكي -يار همايون -زانوي در
شوراي شــهر تهران گفته بود درباره قرارداد ميلياردي واحدهای ناجا در زمان انتخابات ریاســتجمهوری که فیلم فجر در جمع کارگران فضای سبز شهری ،قرارداد
 -11شهر روي آب ايتاليا -از شهرهاي استان
خشكمزاج
شــخصي حقيقي در روزهــاي نزديك بــه انتخابات روزنامهها با تیتر اختالس جدید شــهرداری و ناجا در ناجا با شــهرداري در زمان انتخابات رياست جمهوري
 -3شــيره انگور -بيابان -گودال -يك بر روي سمنان-زمينورزشبوكس
رياســتجمهوري بود اما آنچه در رسانهها با شيطنت زمان انتخابات از آن نــام بردند ،معاونت حقوقی ناجا از را تكذيب كرده و گفته بود كه انتشــار این خبر ناشی از
 -12فيلم ابوالفضل جليلي -شستوشوي با
يك
بازتاب پيدا كرد ،مجموعه ناجا را زير ســوال برد .البته شهرداری تهران برای ارایه این گزارش بدون مستندات برداشت نادرست از سخنان اینجانب در گزارشی است
عجلهوسرسري-ازعناصراربعه
-4اما-اسكيمارپيچ-انتها
بالفاصله بعد از بازتاب گسترده اين خبر ،مرکز ارتباطات قانونی اعالم شکایت کرد .انتظار میرود شهردار تهران که در شورای شهر تهران ارایه دادم .همانطور که قبال
 -13خاك كوزهگري -از طوايف ساكن در غرب
-5نامقديمويتنام-بيحياوبيشرم-نيلبك
و امور بینالملل شهرداری تهران در اطالعیهای نسبت صرف شنیدهها و گزارشــات تصمیم نگیرد و تا دلیل و هم اعالم کردم ،مجددا تأکید میکنم خبر منتشرشده
 -6مجازا به معني بسيار مشــتاق و آرزومند كشور-نوعيماهيخزري-قاچنشده
به انعکاس نادرست بخشی از سخنان شهردار تهران در مدرک متقنی در دست ندارد ،نسبت به اعالم موضوع پیرامون قرارداد شــهرداری تهران در دوره قبل با ناجا
 -14از شهرهاي استان فارس -برناگر دلپير-
است-نشانه-سروررعيت
جلسه شورای شــهر تهران توضیحی منتشر کرد« :در اقدام نکرده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم نادرست است .شــهرداری تهران هیچ قراردادی در این
 -7بيمــاري در خودماندگــي -نوشــيدني نوعيتصويربرداريپزشكي
انعکاسسخنانشهردارتهراندرجلسهشورایاسالمی نیاورد .پلیس تهــران تمام تالش خــود را برای انجام زمینه با ناجا نداشته و اصوال فرد طرف قرارداد ارتباطی
 -15نوع حكومت كشــور استراليا -آسايش و
حياتبخش-كمانگيرمعروف
شهر تهران ،پیرامون ســند تحویل و تحول شهرداری ماموریتهایمشترکباشهرداریتهرانبهکارمیبندد باناجاندارد».
 -8عنصر شــيميايي -باالترين رنگ -درخت آسودگي
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