
ه یادداشتسرمقا

آلودگی هوا در خوزستان به شرایط فوق خطرنا رسید

  مدیر کل هواشناسی استان خوزستان: غلظت گردوغبار
1 برابر حد مجاز شد در استان خوزستان 

فراتر از تحمل

بازار ارز به کدا سمت و سو می رودکوچ ها مهم

از بس درگیر مســائل بزرگ و مهم هستیم که 
در بسیار از موارد از کنار مسائل به ظاهر کوچک 
مي گذریم و توجه چنداني به آنها نمي کنیم؛ ولي 
واقعیت جز این است. مسائل مهم کشور محصول 
بي توجهي به همین مسائل کوچک است و همین 
قطرات باران اســت که مي بارد و اگر جذب زمین 
نشود، به یک باره تبدیل به سیل مي شود و هر چیز 
که سر راهش اســت را تخریب و ویران مي کند. 
جامعه ســالم به جامعه ا مي گوییــم که هیچ 
مشکلي را کوچک نپندارد و به نحو به آن بنگرد 
که گویي آن مشکل کوچک ظرفیت تبدیل شدن 
به مهمترین مشکالت را دارد یا آن مشکل کوچک 
له بزرگتر که باید آن را  بازتابي است از یک مســ

حل کرد.
چنــد روز پیش خبر درج شــد که یک زن و 
شــوهر در دعوا برا جا زباله با همســایه خود 
روب شــده اند که مرد کشته شده و زن نیز در  م
بیمارســتان بستر شده و بشــدت صدمه دیده 
است. از کنار این خبر نمي توان ساده گذشت. یک 
زن و شوهر مجرو و کشــته  شده اند، یک نفر که 
طبعا سرپرست یک خانوار است نیز قاتل و زنداني 
شده اســت. چندین خانواده نیز درگیر این ماجرا 
مي شوند و سال ها طول مي کشــد تا این پرونده 
به سرانجام برســد و تازه هنگامي که به سرانجام 
مي رسد، لزوما مشــکلي از طرفین حل نمي شود 
که بدتر هم مي شــود. حاال صدها و هزاران مورد 
از این نمونه ها را کنار هــم بگذاریم تا ببینیم چه 
ائي  ســیلی راه خواهد افتاد؟ یکي از مسئوالن ق
اعالم کرد که تعداد قابل  توجهي از نزاع ها منجر 
به قتل نیــز بر اثر اختالف نســبت به جا پارک 
خودرو اســت. از این نوع منازعات منجر به جر 
و صدمه شــدید بدني و نیز قتل که در موضوعات 
به ظاهر بســیار پیش پا افتــاده رخ مي دهد، زیاد 
است؛ چرا در جوامع دیگر و به طور مشخ جوامع 
توســعه یافته این موارد کمتر مشاهده مي شود؟ 
چرا در جامعه ما کســي نســبت به این رفتارها و 
عوامل ایجادکننده آن معترض نیست و کوششي 
برا اصال آنها انجام نمي دهد؟ ریشه این بحران 

در کجاست؟
یک عامل مهــم در بروز این منازعــاِت زیانبار 
مشــکالت رفتــار نزد عامــالن آن اســت؛ به 
عبارت دیگــر ما یــاد نگرفته ایم کــه چگونه بر 
خشــم و عصبانیت خود غلبه کنیم. ما نمي دانیم 
که خشــم چه هزینه ها ســنگیني دارد. ما از 
شیوه ها غیرشخصي حل اختالف غافل هستیم، 
با نقش و اثر گفت وگو و تفاهم در حل مشــکالت 
آشنا نیســتیم، بیش از حد در رفتار خود ریسک 
مي کنیــم و متوجــه عواقب رفتارهــا مبتني 
بر عصبانیت و خشــم نیســتیم. چرا؟ یک علت 
آن وضعیت اجتماعي اســت کــه در ادامه به آن 
پرداخته مي شود؛ ولي علت دیگر فقدان آموزش 

و تربیت افراد و جوانان اســت. نظام آموزشــي ما 
سراسر از حفظیات و معلوماتي است که ندانستن 
آن هیچ مشــکلي را حل نمي کند. اینکه سعد 
در قرن ششــم مي زیســته یا نهم و یــا اینکه به 
 طور مشخ در چه ســالي به دنیا آمده یا فوت 
کــرده در برابر فهم آموزه ها اخالقي گلســتان 
هیچ ارزشــي ندارد. حتي بود و نبود فرد به نام 
یا شهرت ســعد هم در مقایسه با این آموزه ها و 
ضرورت انتقال آن به جوان اهمیت چنداني ندارد؛ 
ولي نظام آموزشــي ما به جا تربیت یک جوان 
تراز نوین برا جامعه پیچیده امروز، مي کوشــد 
که اطالعــات و معلومات بي فایده یــا کم فایده را 
به خورد آنان بدهد. رســانه ها رسمي و به  طور 
مشــخ صداوســیما نیز دچار همین مشکل 
هســتند و اگر جوانان چیز در این چارچوب یاد 

بگیرند عموما از طریق خانواده است.
عامل تربیتي و رواني نسبت به عامل اجتماعي 
در درجــه دوم اهمیت اســت. نخســتین عامل 
اجتماعي فقــدان نهادها حل اختالف اســت، 
نهادهایي که ارزان و موثر و منصفانه رفتار کنند. 
مردم نمي داننــد که در صورت اختــالف درباره 
گذاشــتن زباله یا جا پارک یا هر چیز دیگر آیا 
مرجع ثالثي هســت کــه صدا آنان را بشــنود 
و فراتر از منازعات شــخصي، اختالف را در زمان 
کوتاه به صورت ارزان و منصفانه حل کند؟ کساني 
که درباره مســائل کوچک به کالنتر ها یا مراکز 
دیگر مراجعه مي کنند، در بسیار از موارد خیلي 
ساده با این پاسخ مواجه مي شوند که خودتان حل 

کنید، فرآیند رسیدگي طوالني است.
نکته دیگر اینکه ضوابط عمومي و رســمي که 
تعیین آن وظیفه حکومت است، چندان روشن و 
دارا ضمانت اجرا کافي نیست که اجازه ندهد 
مردم به جا مواجه شــدن شــخصي با یکدیگر 
از طریــق حکومت به حل وفصــل منازعات خود 
بپردازند. بــرا نمونه اختالفات مــردم در اداره 
امور آپارتمان ها بســیار زیاد و حل وفصل آنها نیز 
به نسبت ســخت و زمانبر اســت. این اختالفات 
فشار رواني شدید را بر ســاکنان آپارتمان ها 
دارا مشکل وارد مي کند، در حالي که مي بینیم 
هیچ نهاد رســمي و عمومي زحمت این را به خود 
نمي دهد تا مطالعه کند که چــرا مردم در چنین 
وضعي هستند و وظیفه دولت چیست؟حکومتي 
که تمام توجهش به قیمت بنزین اســت که هیچ 
ربطي به مسئولیت ذاتي آن ندارد، کمتر توجهي 
له مهم نمي کند که بــه  طور قطع در  به این مســ
حیطه انحصاری وظایف حکومت است. بي توجهي 
به این مســائل به ظاهر کوچک، یک باره کار را به 
جایي مي رساند که مي بینیم با سیلي از مشکالت 
مواجهیم که از ذره ذره مســائل کوچک تشکیل 
شده اســت و قادر به حل هیچ کدام هم نخواهیم 

بود.

محسين دوانی
نا کار
ا ر

در حالی که هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشــور رخ 
نداده و قاعدتا باید تقاضای ارز نوسان نداشته باشد، نرخ 
درصد افزایش  ارز نسبت به نرخ اول سال  حدود 
یافته و دیگر نمی توان از حربه پوسیده دولت های قبلی 
برای این افزایش اســتفاده کرد. به  نظر می رسد عمده 

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در این چند ماهه عبارتند از:
 آزادشــدن بخش قابل  مالحظه ای از سپرده های 

بانکی و روانه شدن آن به  سوی بازار ارز
 پرداخت هــای بانک مرکزی به ســپرده گذاران 
مالباخته که وجوه مذکور نیز عمال روانه بازار ارز و سکه 

شدند
 تاثیر روانی تصمیمات دولت آمریکا و اثرات مخرب 
مصاحبه هــای همکاران بی جیــره و مواجب ترام در 

داخل کشور.
 نابســامانی برنامه های اقتصــادی دولت و فقدان 

چشم انداز مشخ بازارهای پول و سرمایه
 هم داســتانی بخش رانتــی ارز )صادرکنندگان 
موادخام کشور چه در قالب مواد معدنی، مواد پتروشیمی 

و خشکبار، ساالمبو و پسته و...( 
 اصرار برخی رسانه های اقتصادی برای افزایش نرخ 
ارز و خشنودی ذاتی شــان از قیمت باالی ارز و تشویق 
روانی بازار  و از همه مهمتر اقدام ناسنجیده نمایندگان 
مجلس در مهار حقوق و مزایای جامعــه کار و تولید از 
یک طرف و چشم پوشی بر فساد و حقوق نجومی مدیران 

و کارگزاران از طرف دیگر.
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در برابر فساد
ساکت نباشیم!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

در برابر فساد 

ساکت نباشیم!
    هجوم کالهبرداران برای بستن قراردادهای کالن با فدراسیون فوتبال!

    اگه چهارتا بزدل مثل علی کریمی داشتیم

االن خاوری با پوالی ما تو دیسکوهای کانادا نبود!

    موسلینی: چه دیر همدیگه رو پیدا کردیم

اتفاقا ما هم به قضاوت مردم نیازی نداشتیم!

#علی_کریمی_باشیم  #بزدل_را_از_رنگ_کتش_بشناس #ساکتین_فساد 

#عشق_است_علی_کریمی  #شهرونگ

كوچه اول

احمد عربانی|   کارتونیست | 

زيرگذر

مناظره علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامه نود
گمشدگان

بر مجرمان بی افزا! 

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

حتما شما هم حکم جالب یک دادگاه 

در بیرجند را شــنیده اید. قاضی ای در 

بیرجند پس از اثبات مجرمیت متهم او را 

به جای حبس به خواندن کتاب محکوم 
کرده است. 

غالمحسین کرباسچی: پس چرا 

دوره ما از این خبرها نبود؟ اصالحات و 
سازندگی این بود؟ 

محمود خاوری: مــن هم گاهی در 

کنار ســواحل و گاهی در سرمای کانادا 

مجازات کتاب خواندن را تحمل می کنم. 

خیلی سخته. نقشه فرار کسی نداره بیاد 
پی وی؟ بریدم دیگه.

ب.ز: یکی برای من کتــاب » فرار از 
زندان« بیاره. مرسی.اَه! 

یک متهم بزرگ پرونده اختالس: 

کتاب که خوبــه. به من حکــم  دادند 

برنامه های صداوسیما را تماشا کنم.

متهم مذکور: جناب قاضی من این 

کتاب را قبل از ممیزی خوانده ام. بعد از 

ممیزی خواندنش واقعا شکنجه روحی 

اســت. من خیلی ســخته برام. میشه 
همون برم زندان؟

یزد:  کارشناس صداوســیمای 

خانم های محترم اگر آقاتون محکوم به 

کتاب خواندن شد، باید برای این که این 

حکم سنگین از وجودشون بره بیرون و به 

قول معروف بشوره و ببره، عالوه بر شیر 

و برگ گل یک مقدار عسل و کاپوچینو 

تو تشت اضافه کنید بعد پای آقا را ماساژ 

بدین. هرچی محکومیتشون سنگین تر، 
عسلش باید بیشتر باشه.

یک کارشناس فرهنگی وزارت 

ارشاد: این اتفاق خیلی خوبی است. در 

واقع از این پــس هرچه آمار کتابخوانی 

کاهش پیدا کند، معنــی و مفهومش 

چیست؟ بله. یعنی آمار جرم در کشور 

کاهش پیدا کرده که کســی محکوم به 
کتابخوانی نشده.

متهم: قربان من این کتاب را تا جلد 

چهارم خواندم، مشمول عفو نمی شوم؟ 

یــک نویســنده: آدم نمی داند 

تکلیفش چیســت؟ تیراژ کتابش برود 

باال خوشحال باشد یا ناراحت؟ اگر تیراژ 

و فروش کتابم بــرود باال، معنی اش این 

نیســت که عده ای محکوم به خواندن 
کتاب من شده اند؟ 

میرســلیم: آقای روحانی اینو چی 
میگی؟

اسحاق جهانگیری: اینها از برکات 
برجام است. من گفته باشم.

حمید بقایی: خب نمیشه برای من 

هم از این حکم ها بدهند؟ به ما که رسید 
آسمون...؟ 

یک پدر: ببین پســرم کار بدی 

بکنــی، آقا پلیســه شــما را میگیره 

تحویــل قانــون میده بعــد محکوم 

میشــی به کتاب خواندن هــا. بیای 

حجره دم دســت خودم بهتره که. تا 
هی کتاب بخونی.

یک فضول: آقا اجازه قبول نیست. 

متهــم مذکور خــودش بایــد درس 

می خونــد، حــاال هم محکوم شــده 

بــه خواندن کتــاب درســی اش. این 
وظیفه اش بوده نه تنبیه ش.

ســردبیر: حاال ببین یــک قاضی 

محترم در راســتای اشــاعه فرهنگ 

کتابخوانی یک حکم خوب داد، شــما 

طنزنویس ها هی نقدش کنید. درست 
نمی شوید.

حکم  توییتربــاز:  یک  توییت 

کتاب خوانــدن برای زندانــی در عصر 

حجر هم اتفــاق افتــاده. آن موقع که 
کتاب نبوده؟ بعدش که بوده!

عباس امیرانتظام: حکم می کردند 

کل کتاب های منتشرشده را بخوانم هم 
باید حکمم به پایان می رسید. 

یک ناشر: خدایا از تعداد بی گناهان 

کاسته و بر آمار مجرمان اضافه کن! 

| فاطمه ناصری| تو مطب دکتر نشسته بودم و همه  تالشم این بود که با 

لیست کردن همه  مرض هایی که حتی عالیمش را هم نداشتم بیست  هزار 

تومان ویزیت دکتر را برایش حسابی حالل کنم. بیست هزار تومن ویزیت 

برای چند لیتر آب ریزش بینی ارزشش را نداشت. بچه تخسی هی تفش 

را آویزان می کرد و قبل از رسیدنش به مجله ای که دستش بود، جمعش 

می کرد. مامان بچه که دید همه دارنــد به تف کاری بچه  ژانگولرش نگاه 

می کنند با آرنج کوبید تو پهلوی بچه و گفت: »یه بار دیگه این کار رو بکنی 

آقا دعوات می کنه« و به من اشاره کرد. چند دقیقه که گذشت درد سقلمه 

مادرانه خوب شــد و بچه دوباره تفش را آویزان کرد. دســتم را بردم باال و 

چنان زیر گوش بچه گذاشتم که برق از همه جایش بیرون زد. هنوز دستم 

سرجایش برنگشته بود که مادر بچه با کیف کوبید توی صورتم که: »هوی 

مرتیکه روانی چته؟ بچه گیر آوردی؟« در حالی که گنجشک های دور سرم 

داشتند مي چرخیدند و روی سرم خرابکاری می کردند به این فکر می کردم: 
»مگه برنامه همین نبود؟«

| سيدجواد قضایی| وحید ملّقب به علی کریمی، تکنیکی ترین 

بازیکن کوچه، تیم  را کنار کشــید و گفت: »این بازی خیلی 

حساســه، باید همه بفهمن تیم اول این محله تیم ماست.« 

تیم مقابل تیم محسن خرشوت بود که لقب روبرتو کارلوس را 

یدک می کشید. هیکل بزرگی داشت و هیچ کس نمی توانست جلوی شوت های 

سنگینش را بگیرد. پول کیک و نوشابه  را هم از هر نفر گرفتیم و جمع کردیم تا آخر 

بازی بدهیم به تیم برنده. مسابقه شروع شد. بچه های هر دو تیم با چنگ و دندان 

افتاده بودند به جان هم و گاهی آن  وسط توپی هم به پایشان می خورد. وحید به هر 

بچه ای می رسید الیی می زد و محسن خرشوت بدون توجه به دروازه شوت هایش 

را به سمت بازیکنان هدف می گرفت. وسط درگیری توپ پاره شد. هر دو کاپیتان 

توافق کردند قبل از این که کسی ناکار شود ادامه دعوا بماند برای هفته بعد. محسن 

گفت: »اقال یه نوشابه بزنیم.« من گفتم: »پوال دست کیه؟« وحید گفت: »همون 

پسر ساکتی که اول بازی گفت من داور میشم!« یک ماه دنبالش گشتیم. خیلی 

سوختیم! بعد از سال ها هنوز هم جایش درد می کند!

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

   

تلگرافخانه

پیام های خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:      تلگرام:   tanzshahrvang@        ایمیل: sharhvang@gmail.comپاسخگوی شماره ۲۵

خط تیره: سالم خســته نباشید. لطفا 

طرح های آقای احمدرضا کاظمی رو واسه 

ادمین کانال مملکته بفرستید. حیفه که 

دیده نشن. من یکیشو فرستادم گذاشتن 
داخل کانالشون.

 :  آقا مملکته چیــه؟! ما خودمون 
کانال شهرونگ داریم با چه برکتی! 

می ۷: شما هم حستون وقتی پرتقال  رو 

با چاقو پوست می کنید و می خورین یا توی 

پاکت باشه یا توی لیوان بزرگ شیشه ای 

بخورید فرق می کنه یا فقط من اینطوری ام؟ 

 :  شما حستون وقتی با ذوق یه پیام  

رو باز کنید و ببینید ازتــون درباره فرق پرتقال 

پوست کنده با لیوانی پرسیدن اینجوری نیست 

که بخواید آجر تو سر خودتون خرد کنید یا من 
فقط اینطوری ام؟!

عصبانی نیستم

|الهه فاخری نیک|

به خدا مــا ایرانی ها رو اشــتباهی به عنوان 

عصبانی ترین ملت دنیا معرفی کردند، در حِق 

ما ظلم  شــده، الاقل می تونستن جوگیر ترین 

یا ُمِتَقلِد ترینــی چیزی معرفــی کنن؛ مثال 

همین جشــنِ  هالوویِن این خارجی ها که ما 

حتی نمیدونیم ریشــه اش چیه! چنان خوب 

برگزار میکنیم که حتی میتونیم واســه خوِد 

خارجی هایی که دوســت دارند رسوماتشون 

و بــرای بچه هاشــون بــه ارث بذارند کالِس 

آموزشــی همراه با کارگاه هــای عملی برگزار 

کنیم. یا چنان از جان و دل جشِن کریسمس 

بر پا می کنیم که مسیحی های سراسِر دنیا به 

ایمانشون شک می کنن. یا یک رسمی در آن 

طرف دنیا وجود دارد به اسم »ولنتاین« )البته 

در یک فیلم کوتاه تلگرامی خانمی آذری زبان 

را دیدم که فرمودند ولنتاین از داستاِن پسری 

است به نام َولی که سال ها عاشق دختری بود 

و شب عروشی شــون همه رو دعوت کرد و از 

هر کی می پرسیدی کجا میری می گفت »َولی 

نون توئیی« یعنی عروســیه ولــی که بعدها 

تبدیل به ولنتاین شــد(. به خــدا من این جا 

دیدم یه شکالت کوچیک یا دیگه خیلی بخوان 

لوکســوز برگزار کنن یه شاخه گل رز می زنن 

تنِگش و میدن به یه نفر، تاکید می کنم یه نفر! 

درنهایت باید خدمت سایر ِملِل دنیا عرض کنم 

که رسم و رسومات شــما هر چی می خواهد 

باشد ما ایرانی ها نمی دانیم چه هستند و مال 

کجای دنیا هستند، اما مطمئن باشید، ما آنها 

را به بهترین شــکل برگزار می کنیم حتی در 

مواردی بهتر از خودتان و حتی دیده شده که 

در مواردی افراِد مطلــع و صاحب  نظِر آریایی 

به این نتیجه رسیده اند که این جشن ها از اول 

ماِل ما بوده و مردم ممالِک دیگه وقتی داشتن 

سرزمین هاشون و با عشق و عالقه به سپاهیاِن 

ایرانیاِن مهربوِن اون زمان تقدیم می کردند از 

ما اون جشــن ها  رو دزدیدند و در تاریخ به طور 

جعلی به ناِم خودشون زدند )دیدم که میگما(. 

حتی شــنیده ها حاکی از این اســت که نژاِد 

ِجرَمنی که خودشــون رو آریایی می دونن در 

حقیقت نژاِد کرمانی بودند و مهاجرت کردند 

که در ایــن مورد خانداِن هخامنشــی پس از 

شنیدن سر به بیابان های َمرودشت گذاشتند. 

جشن های ملی و رســوماِت فرهنگی تان را به 

ما بســپارید چون ما خودمون قحطِی رسم و 

رســوم داریم. جالب تر از همه این کارها اینه 

که همین ایرانی ها اگه بخوان برای بچه هاشون 

جفِت مناســب پیــدا کنن یهویــی دیفالت 

فَکتوری میشن و رســوماِت منسوخ شده در 

دوره اشــکانیان رو هم به خاطــر می آورند و 

توقع دارند که خانواده طــرِف مقابل آنها را به 

بهترین و کامل ترین شــکل به جای بیاورد و 

اصال اعتقادی بــه ازدواج های ســاده و بدون 

تشریفات در ممالِک دیگه تو َکِتشون نمیره که 

نمیره. اینطور ملِت با فرهنِگ غنی ای هستیم 
ما ایرانی ها.

|  پ. ش. بيست و پنج  |

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصد و یکم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

علی رمضان : این کشور، یه میتی کومان کم داره. وگرنه تا دلتون بخواد زمبه داریم. kaveh rad: ابراهیم حاتمی کیا بیش از هر چیز دیگری شبیه »پیکان«  است. پر سر و صدا، پر هزینه، پرمصرف، نامرغوب. درخشان در دهه شصت، اسقاط شده در دهه نود.                            تو ئيت لند

ماهنامه خط خطی  |  دی 1393

ش ور

1  صفحه 

ادوگرپسند! فوتبا 
بازتاب گسترده مناظره جنجالی علی کریمی

و محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال

  دعوای  کی رو کریمی به ضرر تیم ملی
  نقدی بر اقدام مجری برنامه نود برای برپایی مناظره

حادثه

گفت و گو با پدر
کودک  ۸ ماهه  در آستانه 
اجرای حکم اعدام قاتل 

۷ ماه سخت
بنیتا بدون 

1    صفحه 

ه جام

یست های  رادیولو
تر م

1    صفحه 

ی با  ۷ متخ رادیولو    بیش از 
تجم مقابل وزارت بهداشت خواستار 

حذ قانونی شدند که به گروه های 
پزشکی دیگر اجازه سونوگرافی می دهد

نجا

دولت بشردوستانه 
سلبریتی ها

   صفحه 9

   سلبریتی ها به واسطه قدرت نفو 
جهانی خود می توانند شکلی از دولت 

بشر دوستانه جهانی تشکیل دهند

ارش

شتی
با مرکز شهر

   صفحه ۷

   کافه ها بازارهای شبانه و گالری ها
به مرکز شهر تهران بازگشته اند

سياست

رهبر معظم انقالب در دیدار 
دست اندرکاران کنگره شهدای 
استان سیستان و بلوچستان:

ه و سنی در  شی
می در  مهوری اس
دشوارترین میدان ها 

کنار یکدیگرند

   صفحه 
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    صفحه

ادی: ی جمهوری در نشست استانداران و روسای سازمان های اقت ر

ولیت بماند کشور به امید و نشا صد درصدی احتیا دارد  کسی که امید 99درصدی دارد نباید در مس

ولی که امید ندارد، برود مس

اد اق

نرخ اسکناس آمریکایی
به ۵ هزار تومان نزدیک شد

ر تخت گاز د

کارگری
بدون ایمنی

   صفحه های  و 

   محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت: 
مردم برای خرید ارز هول نزنند قیمت را 

ی برمی گردانیم به جایگاه واق

9 درصد کارگاه های ساختمانی     بیشتر از 
ایرانی از نظر استاندارد در نازل ترین سط 

کیفی هستند 
   مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان: 

کارگاه هایی که اجازه ارزیابی کیفی و ایمنی 
به ارزیاب ها می دهند یک سال آموز و 

مشاوره رایگان می گیرند

شهروند| خــاک باز هم خوزســتان را زمینگیر 
کرد؛ این بار خاک با غلظــت  هزار میکروگرم 
برابر  بر مترمکعب در هوا نشست و این یعنی 
حد مجاز. این شــر حال و روز دیروز خوزستان 
است: بیمارســتان ها به حال آماده باش، مدارس 
و پرواز ها، کاهش  تعطیل، انفجار و قطع بــرق، ل
متر و باز هم بحران.  هواشناســی  دید افقی به 
بهمن،  خوزســتان از پیش اعالم کرده بود که 
روزی خاک آلود برای استان اســت و این خاک 
منشــ داخلــی دارد: کانون های فــوق بحرانی 
جنوب شــرق اهواز که مدت هاســت گردوخاک 
به پا می کند. از پیش اعالم شــد که مدارس  
شهر خوزســتان در روز سه شنبه تعطیل خواهد 
بود و ســاعت پایان کار اداره ها هم به  کاهش 
یافت. دیروز غلظــت گردوخاک در اهواز به بیش 

برابر حد مجاز رسیده بود اما رفته رفته این  از 
رقم افزایش پیدا کرد و غلظــت غبار به  هزار 
میکروگرم بر مترمکعب رسید. درست بهمن  سال 
پیش تجربه غبار، باران و بعــد قطعی برق پیش 
آمد و بنا شد مسئوالن از این اتفاق درس بگیرند 
و این بار هم اتفاق باز تکرار شــد. این موضوع در 
جلسات ســتاد مدیریت بحران هم مطر و لزوم 
کید شــد و عصر  آمادگی دربرابــر قطعی برق ت
دیروز در نقاطی از اهواز صدای انفجار شــنیده و 
برق قطع شــد. مدیرکل فرودگاه های خوزستان 
اعالم کرد که تا اطالع ثانــوی هیچ پرواز ورودی 
و خروجی در فــرودگاه بین المللــی اهواز انجام 
نخواهد شد و جاده ها شاهد تصادفات زنجیره ای 
بودند که به دلیل کاهش شــعاع دید پیش آمد. 

اگرچه پیش بینی شد...

شهروند| پرسپولیس دیروز در ورزشگاه آزادی مقابل نسف قارشی قرار گرفت و موفق 
شد یک برد شیرین به دســت بیاورد. شــاگردان برانکو در این دیدار خیلی زود توانستند 
دروازه حریف را باز کنند. پرسپولیس این بازی را هم با همان دو هافبک دفاعی  دیدار قبلی 
خود استارت زد و پیش بینی می شد که برای ایجاد موقعیت روی دروازه حریف به مشکل 
بربخورد. با این حال دوندگی باالی بازیکنان این تیم شرایط را برای حریف سخت کرد. در 
نیمه اول این دیدار فرشــاد احمدزاده ستاره قرمزها بود که بارها با حرکات تکنیکی خود و 
دوندگی باال بازیکن حریف را به دردسر انداخت.گل اول این تیم روی ارسال وحید امیری 
و ضربه سر تمام کننده منشا شکل گرفت و در این بین فرشاد احمدزاده، حسین ماهینی 
و علی علیپور نیز فرصت های فوق العاده ای را از دست دادند تا این تیم به پیروزی در اولین 
دیدار خود در لیگ قهرمانان امیدوار و نزدیک شود. در نیمه دوم بازیکنان نسف قارشی که 
برای جبران نتیجه به میدان آمده بودند توانستند موقعیت هایی روی دروازه این تیم تدارک 
ببینند اما بیرانوند عملکرد خوبی در بازی دیروز داشت و توانست ضربات خطرناکی را مهار 
کند.ستاره قرمزها در نیمه دوم این دیدار مانند بازی های گذشته علی علیپور بود. در دقیقه 
 صادق محرمی موقعیت فوق العاده ای را در اختیار علی علیپور قرار داد که او با ضربه ای 
غیر قابل مهار گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند. تنها  دقیقه بعد باز هم علیپور بود که برای 
پرسپولیسی ها پیام آور شادی شد. این بار او پاس زمینی محمد انصاری را به بهترین شکل 

تبدیل به گل کرد تا اولین دبل آسیایی و پنجمین دبل فصل خود را تجربه کند. 

شهروند| تیم فوتبال استقالل در اولین دیدار مرحله گروهی رقابت های لیگ 
: روز گذشــته به مصاف الریان قطر رفت که از این  قهرمانان آسیا از ساعت 
بازی کمتر از هزار تماشــاگر دیدن کردند. با اینکــه در همان دقایق ابتدایی روی 
ارسال سرور جپاروف، هافبک ازبکستانی اســتقالل و اشتباه کاپیتان تیم قطری 
آبی پوشان به گل رســیدند اما در پایان نیمه اول الریان با دو گل حمدا و تاباتا 
توانست برنده به رختکن برود. شــاگردان وینفرد شفر طی  دقیقه روی اشتباه 
خط دفاعی  گل دریافت کردند تــا نیمه دوم برای جبران بــه زمین بیایند. در 
نیمه دوم اســتقالل بازی را با پرســی که در زمین حریف انجام می داد در اختیار 
گرفت و موقعیت هایی را هــم روی دروازه حریف انجام داد. البته وقت کشــی و 
بازی خشن بازیکنان الریان بازیکنان اســتقالل را هم عصبانی کرده بود تا اینکه 
تاباتا، ســتاره تیم قطری به خاطر خطای شــدید روی داریوش شجاعیان اخراج 
شــد. بعد از  نفره شدن الریان، فشار استقاللی ها بیشــتر شد و در نهایت علی 
قربانی در دقایق پایانی توانســت گل تســاوی را وارد دروازه حریف کند. با اینکه 
استقالل تالش می کرد به گل پیروزی دســت پیدا کند، داور سوت پایان بازی را 
زد تا بازی به تساوی  بر  به پایان برســد. بدین ترتیب استقالل در گام نخست 
توانســت با یک امتیاز از قطر به تهران بازگردد و امیدوار است در بازی های آینده 
خود که در تهران پذیرای تیم های حریف خواهد بود، به امتیازات بیشتری برسد. 
الهالل عربستان و العین امارات دیگر حریفان اســتقالل هستند که باید در بازی 
های آینده شاگردان شــفر رودرروی آنها قرار بگیرند. شاید استقالل می توانست 
در بازی نخســت از حریفی که روی کاغذ آسان تر بود،  امتیاز را بگیرد اما همین 
یک امتیاز هم در شرایطی که از حریفش تا دقایق پایانی عقب افتاده بود، می تواند 

برای کادرفنی و بازیکنان این تیم رضایت بخش باشد. 

ور و برد مقتدرانه در آسیا دبل علی

ولی جور ایرانی ها را کشید پرس
قربانی در دقایق پایانی فرشته نجات آبی ها شد

تساوی امیدبخش استقالل در قطر
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