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رویداد

هفته ای پر از کوالک برف 
کارشناس سازمان هواشناسی در گفت وگو با 
تسنيم عنوان کرده، روز یکشنبه با ورود سامانه 
بارشــی، بارش ها از غرب کشور آغاز می شود. بنا 
به این پيش بينی، از بعدازظهر یکشنبه در جنوب 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، 
کهگيلویه وبویراحمد،  چهارمحال وبختيــاری، 
خوزستان، قزوین، البرز و تهران بارش ها از شدت 
بيشتری برخوردار است. ضمن اینکه در مناطق 
سردسير بارش برف همراه با وزش برف و کوالک 
برف همــراه خواهد بود. بنا بــه پيش بينی های 
کارشناس سازمان هواشناســی، این وضعيت از 
بعدازظهر جمعه آینده به  تدریج تغيير می کند. 
بنا به ایــن گزارش، کم کم از شــدت بارش ها در 
مناطق شــمال غرب و غرب کاسته می شود و در 
جنوب غرب کشور و اســتان های البرز، قزوین، 
تهران، سمنان و شمال شــرق و سواحل شرقی 
دریای خزر ادامــه بارش ها را خواهيم داشــت. 
قابل ذکر است در اســتان های فارس، بوشهر و 
کهگيلویه وبویراحمد بارش ها شــدت بيشتری 

خواهد داشت. 

 

اگر سرانه توليد ناخالص داخلی کشــورهای حاضر در جام ملت های آسيا ۲۰۱۹ را معياری برای 
قهرمانی یک تيم بدانيم، کشورها چه رتبه ای خواهند داشت؟ در »جام سرانه توليد ناخالص داخلی 
ملت های آسيا«، قطر قهرمان شده و به ترتيب اســتراليا، امارات و ژاپن در رتبه های بعدی قرار 
می گيرند. در این تصویر اینفوگرافيک که توسط اعتمادآنالین تهيه شده، ایران با داشتن سرانه ۵ 

هزار و ۲۲۲ دالر در رتبه ۱۳ جای دارد. 

تیم های برتر جام ملت های آسیا از نظر اقتصادی کدامند؟

گزارش تصویری
واکاوی تازه ترین کنایه های تویيتری به وزیر ارتباطات

وزیر عمارت!
دیروز یکی از تویيت های احمد اميرآبادی فراهانی، عضو اصولگرای هيأت رئيسه مجلس، 
روی درگاه خيلی از ســایت ها و خبرگزاری ها قرار گرفت. تویيتی که اميرآبادی به کنایه 
در آن نوشته بود: »شنيده    ام آقای وزیر برخی جلســات غيررسمی خود را با اعضای یک 
مرکز #آشنا در #دفتر_عمارت جدید خود برگزار می کند. آیا علت انتخاب این محل 
برای جلسه با آشنایان ربطی به حرفه پيشين ایشان هم دارد؟« در این تویيت کنایه هایی 
درباره چند ماجرا مطرح شده بود: »جلسات غيررسمی«، »دفتر عمارت«، »حرفه قبلی 
ایشان« و... نگاهی به این کنایه ها نشان می دهد که جریان هایی سعی دارند بعضی مسائل 
را پررنگ کنند که البته وزیر ارتباطات پيــش از این درباره بعضی از آنها توضيحاتی داده 
بود. از جمله »جلسات غيررسمی« و »حرفه قبلی«. کنایه »جلسات غيررسمی« در واقع 
اشاره به فعاليت های تویيتری و رسانه ای وزیر دارد، مبنی بر اینکه می خواهد در انتخابات 
بعدی به عنوان یکی از نامزدها شرکت کند. وزیر ارتباطات البته این ماجرا را تکذیب کرده 
و در پاسخ به این سوال که آیا می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، گفته 
بود: »به آنهایی که نگرانی این مطلب را دارند، بگویيد خيال شان راحت باشد، کاندیدای 
ریاست جمهوری نمی شوم.« )ایلنا، ۳0 تير 9۷(. در واقع این پرسش و کنایه تازه نيست و 
پيش از این وزیر به آن پاسخ گفته؛ چنانچه درباره »حرفه پيشين« خود نيز توضيح داده 
بود: »خبرهای زیادی در خصوص اینکه من در بخش شنود وزارت اطالعات کار کرده ام، در 
شبکه های مجازی دیده  می شود. یک بار هم اعالم کردم که اصال وزارت اطالعات بخشی به 
نام شنود ندارد. در سال ۸۴ هم بنده در وزارت اطالعات مدیرکل نبودم.« او در گفت وگویی 
با ایسنا )22 مرداد 96( به همين موضوع اشاره کرده و به  صراحت توضيح داده بود که در 
سال ۸۴، »کارشناس حوزه فنی« بوده. او در پاسخ به این که سال ۸۸ در وزارت اطالعات 
چه پستی داشــته نيز، گفته بود: »عنوان شفاف بنده هم در ســال ۸۸ مدیرکل امنيت 
سيستم های ارتباطی در سازمان تنظيم مقررات بود.« اما در توضيح تعبير »دفتر عمارت« 

در کنایه اميرآبادی باید گفت که این ماجرا تازه تر از دیگر پرونده سازی هاست. 
عمارت »کاله فرنگی بی سيم«، نخســتين ایستگاه رسمی تشکيالت بی سيم و رادیو 
بود که  سال 1۳0۳ ساخته و سه سال بعد افتتاح شــد. زمانی که آذرماه خبر نقل مکان 
وزیر ارتباطات به این خانه تاریخــی آمد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره 
دغدغه برخی عالقه مندان و خبرنگاران حوزه ميراث توضيح داد:  »با توجه به عالقه وزیر 
ارتباطات به حفظ و حراست از بناهای تاریخی و حتی این ساختمان، همه تالش خود را 
برای حراست از این بنای تاریخی که به خصوص در تاریخچه این وزارتخانه نيز نقش دارد، 
می کند.« همان زمان معاون ميراث فرهنگی اداره کل ميراث فرهنگی استان تهران نيز 
درباره نوع کاربری که می تواند متناسب با عمارت کاله فرهنگی بی سيم باشد، گفت: »اگر 
به بنا آسيبی وارد نشود و مرمت شود، این نوع کاربری مخالف با ضوابط ميراث فرهنگی 

نيست.« )ایسنا، 19 آذر 9۷(
با این توضيح، روز گذشــته تویيتی نوشته شــد با نام کاربری »ســيدرضی« به این 
مضمون که: »ســال 5۷، کوخ نشينان انقالب کردند و کاخ نشــينان را از مملکت بيرون 
کردند، حاال در آستانه چهلمين سال انقالب، وزیر ارتباطات مملکت هوس کاخ نشينی 
در عمارت کاله فرنگــی دارد! آن هم با جابه جایی بی توجيهی که صدها ميليون هزینه به 
بيت المال تحميل می کند!« پایان این تویيت نيز هشتگی تعریف شده بود با این عنوان 
»#وزیر_عمارت«. وزیر در پاســخ نوشــت: »یا ابالفضل! اولين ساختمان فرستنده و 
تاسيسات رادیویی، یهویی شد کاخ! ساختمانی که سال ۸۸ بازسازیش تمام شده، یهویی 
صدها ميليون خرجش شده! ترک دفتر به دليل مقاوم سازی هم یهویی می شه بی توجيه! 
مردم می دونن درد شما چيه، زور نزنيد. کاله فرنگی جزو ميراث کشور است و از آن حفاظت 
می کنيم.« کنایه به حضور وزیر در عمارت کاله فرنگی که بنایی تاریخی به شمار می آید، 
به نظر بی ارتباط با سریال »عمارت فرنگی« نباشد؛ در واقع ساختن وجهه ای غيرمردمی 
از وزیر و انتساب او به بخشی از جریان سرمایه داری کشور که هميشه محل نقد و اعتراض 
بوده. برای همين وزیر ارتباطات در پاسخ به تویيت اميرآبادی نوشت: »تاکنون جلسات با 
استارت آپ ها را برای ماهيت تاریخی در کاله فرنگی برگزار می کردیم، #وزیر_عمارت 
هم مانند #خارج_از_دید و... تنها به درد شب نامه ها می خورد و نه انتشار واقعيات. عالم 
محضر خداست. این دفتر و آن دفتر ندارد. مشخصا #آشنایان شما سخت مشغولند.« 
او در پاســخ به یکی دیگر از تویيت ها مبنی بر این که چرا اجازه بازدید از این ساختمان را 
نمی دهند، هم نوشــت: »در اولين فرصت ميزبان همه اون دوستانی که سری قبل اشاره 

کردید و از خبرنگاران سرشناس حوزه ميراث بودند، خواهم بود.«

پشت صحنه

شهروند| خبر پولی شدن 5 تونل تهران در چند روز گذشته 
واکنش های گســترده ای به دنبال داشته است؛ آنچنان که 
فضای مجازی محل اظهار نظر مردم شده و مخالفان این طرح 
مقابلش صف کشيده اند. بر این اساس معاونت حمل ونقل  و 
ترافيک پيش نویس الیحه ای را به معاونت برنامه ریزی، توسعه 
شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ارایه کرده است که در 
آن تونل های نيایش، رسالت، توحيد، شهدای غزه، اميرکبير 
و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور و مرور می شوند. 
پيش نویس این الیحــه در اداره تدوین قوانيــن و مقررات 
شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و این الیحه از لحاظ 
کارشناسی و حقوقی بررسی شده که درنهایت به تأیيد رسيده 

و به زودی به شورای شهر ارسال می شود. 
در انتظار تصویب الیحه ای قدیمی

پيش از این و در سال های گذشــته هم طرح پولی شدن 
برخی تونل های تهران مطرح شــده بود. در بنــد 16 ماده 
هفتادویکــم و هفتادوهفتــم قانون تشــکيالت، وظایف و 
انتخابات شــوراهای اسالمی کشــور و انتخابات شهرداران 
مصوب  ســال ۷5 به منظور جلب مشــارکت شهروندان در 
تأمين هزینه های نگهداری تونل های شهری و جبران عوارض 
زیست محيطی ناشــی از اســتفاده از خودروهای شخصی 

به شهرداری تهران اجازه داده شــد از ابتدای  سال 9۴ و 
پس از ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم برای اخذ 

وجه به صورت الکترونيکی نسبت به اخذ تردد از 
تونل های نيایش، توحيد، رسالت و پل طبقاتی 
صدر به مبلغ ۳ هزار تومان به ازای هر تردد اقدام 

کند اما این الیحه عملياتی نشد.
ابوالفضل قناعتی، عضو هيأت رئيسه 

شورای شــهر پيشــين تهران 
دليل پس گرفتــن این الیحه از 
سوی شــهرداری را پيش بينی 
مخالفت اعضا و عدم رأی به آن 
دانسته و گفته بود: »بر اساس 
ارزیابی هایی که کميسيون 

عمران از ميزان رأی آوری این طرح در صحن داشــت به این 
نتيجه رســيدیم که این الیحه در صحن رأی نخواهد آورد. 
مخالفت اعضا به این دليل است که چرا پروژه هایی که با پول 

مردم ساخته شده دوباره از آنها عوارض گرفته شود.«
یکی دیگر از علل مخالفت شورای شهر قبلی با پولی شدن 
تونل های پایتخت این بود که مسير جایگزینی برای آن وجود 
ندارد؛ به  عنوان مثال تونل رســالت تنها راه پيوستن اتوبان 
حکيم به رسالت اســت. حاال بعد از سه  سال از رد این الیحه 
دالیل گذشته همچنان مطرح است؛ اما گویا قرار است با وجود 

این دالیل الیحه تصویب شده و عملياتی شود. 
رأی می آورد/ نمی آورد

محمود ميرلوحی از اعضای شورای شهر تهران در گفت وگو 
با »شــهروند« رأی آوردن این الیحه را محتمل دانســته و 
می گوید که  »اگر بخواهيم دســت از فروش باغ ها برداریم، 
اگر بخواهيم دیگر تراکم فروشی نداشته باشيم و راه شورای 
گذشــته را در پيش نگيریم، نيازمند تعریف منابع درآمدی 
جایگزین هستيم و مجبوریم روش های جدید ایجاد منابع 
پایدار را شناســایی کنيم که یکی از ایــن روش ها دریافت 
عوارض اســت. عالوه بر آن این روش اصال جدید نيست و در 
بسياری از کشورهای دنيا مورد استفاده قرار می گيرد. ما باید 
به کشــورهای دیگر و روش هایی که آنها از آن استفاده 
کردند، توجه کنيم.« او در پاسخ به انتقادات مردم 
نســبت به این طــرح می افزاید کــه »در حال 
حاضر می خواهيم 2000 واگن قطار شــهری 
داشته باشــيم که قرارداد 1000 واگن جدید 
برای مترو را بسته ایم؛ این قرارداد نيازمند منابع 
مالی اســت. ما در شــورای شهر 
فعلی روش استقراض را کنار 
گذاشتيم. از سوی دیگر این 
کار باعث می شود هم منابع 
پولــی جدید ایجاد شــود و 
هم استفاده از وسایل نقليه 

عمومی بيشتر شود.«

طرح الیحه پولی شدن ۵ تونل شهر تهران واکنش های بسياری به 
دنبال داشته هر چند شورای شهری ها با آن مخالفند

تونل وحشت در معابر تهران
  محمود ميرلوحی در گفت وگو با »شهروند«: نيازمند تعریف منابع درآمدی 

جایگزین برای شهر تهران هستيم

  رزمایش شبانه جنگنده های ارتش در آسمان اصفهان. )فارس(

  برخورد خاضعانه حجت االسالم اصغر جدائی، امام جمعه شهرستان بیله سوار، وقتی از 
بیماری معلم دوران دبیرستانش آگاه شده و به عیادتش می رود. )جماران نیوز(

  عمل اهدای عضو پسر 13 ساله مرگ مغزی روز جمعه با موفقیت در بیمارستان گلستان 
اهواز انجام شد. اهدای اعضای این نوجوان مرگ مغزی اهل شهر ویس از توابع شهرستان 

باوی در خوزستان جان سه نفر را نجات داد. )مشرق(

  در یکی از روستاهای چین مرد جوانی که مبتال به فلج مغزی است، برای این که بتواند 
خرج زندگی خانواده اش را تامین کند، با دندان هایش کارهای عجیب وغریبی می کند. او حاال 
250 هزار مخاطب در شبکه های اجتماعی دارد و با انجام کارهایی از قبیل بلندکردن ده ها 
آجر، تنه درخت و سطل آب با دهان و دندان ماهیانه حدود 160 پوند درآمد پیدا کرده؛ وزن 

اجسامی که او بلند می کند به 50 کیلوگرم می رسد. )فرارو(
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پروانه سلحشوری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس در گفت وگو با »انتخاب« عنوان کرد: »من شخصا 
وقتی یک بار در حال تماشای تلویزیون بودم، با خودم گفتم چرا آن قدر صداوسيما به این نوع برنامه ها 
روی آورده؟« او در بخش دیگر صحبت هایش گفت:   »تلویزیون که متاســفانه نتوانسته جایگاه واقعی 
خودش را در بين مردم داشته باشد، شاید در این وانفسا، احساس می کند که با نمایش چنين برنامه هایی 
و با استفاده از سلبریتی ها بتواند مخاطب به خود جذب کند.« او همچنين تاکيد کرده: »من شخصا از 

منتقدان صداوسيما هستم و از برنامه هایی که این اواخر پخش شده، حيرت کردم.«

پروانه سلحشوری:  

چرا صداوسیما 
به برنامه های 

سلبریتی محور 
روی آورده؟
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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.

خيلی از ما موقع خریدن 
لوســتر و انواع چراغ های 
تزیينی دنبــال برندهای 
ولی  می گردیــم  مطرح 
کســی به مــا نمی گوید 
که ایــران صاحب بعضی 
از هميــن برندهاســت. 
قره یــازی،  محمدرضــا 
مدیرعامل تعاونی لوستر و 

چراغ های تزیينی درحاشيه بيست وششمين نمایشگاه 
لوستر، چراغ های تزیينی و روشنایی گفته: »این صنعت 
ارزآوری باالیی دارد، به طوری که فعاالن این صنف در 
ســال 150 تا 200ميليون دالر صادرات دارند که اگر 
هزینه های توليد کم شود و قيمت تمام شده نسبت به 
سایر رقبا کمتر بشود، می توانيم حجم صادرات خود را 
افزایش دهيم.«او ادامه داده: »درحال حاضر ۳۸درصد 
هزینه های جانبی داریم. در صنف ما برای اینکه کاالیی 
را در بازار عرضه یا آن را صادر کنيم، باید دوبار ماليات 
بر ارزش افزوده را پرداخت کنيم. اگر مشــکالت این 

صنعت رفع شود، ما حرف های 
زیادی برای گفتن داریم؛ زیرا 
ما جزو 5 کشور توليدکننده 
این محصول در دنيا هستيم. 
ما محصوالت خود را به حاشيه 
خليج فارس، عربستان، اتحادیه 
اروپا، عراق و کشورهای شرق 
آســيا صادر می کنيم و بازار 
مناســبی بــرای محصوالت 
وجــود دارد که از ظرفيــت بالقوه ای بــرای افزایش 
برخوردار اســت.«مدیرعامل تعاونی توليدکنندگان 
لوســتر و چراغ هــا گفتــه: »درحال حاضــر ۳هزار 
توليدکننده در این صنف وجود دارد که برای ۳0هزار 
نفر اشتغالزایی شده است و درصورت حل مشکالت، 

می توان حجم فعاليت این صنعت را بيشتر کرد.«
بيست وششمين نمایشگاه لوستر و چراغ های تزیينی 
و روشنایی در فضایی نزدیک به هزار مترمربع از دیروز 
تا چهار روز آینده در محل نمایشگاه بين المللی تهران 

برگزار می شود.

مقام پنجمی جهان در صادرات چراغ های تزیينی

200 میلیون دالر لوستر می فروشیم


