
گفت و گو با نايب رئيس اتاق 
بازرگاني  ايران

بحران برفي استقالل

17 | همشهري ورزشي

گفت وگو با پري ملكي

قانون بر ساليق 
شخصي اولويت دارد

6 | ادب و هنر 

گزارش همشهري از رواج شغلي 
جديد  در اتاق هاي بيمارستان ها

همراهان كرايه اي

11| سالمت

يادداشتي از پوران درخشنده
صداي مردم باشيم 

24| صفحه آخر

بارش  برف و بروز سرما و يخبندان 
كه مشكالتي را براي هموطنان 
به دنبال داشت، باعث شده است 
روزنامه همشهري در شماره ديروز 
به دســت تعدادي از هموطنان و 
خواننــدگان عزيز نرســد كه 
بدين وسيله پوزش مي خواهيم. 
همچنين شــماره امروز به علت 
وجود مشكالت فني در 24صفحه 

منتشر شده است.

توضيح و پوزش

مشاغل اينترنتي  
ميانبر اشتغالزايي

12| گذرگاه 

سوغات برف

پشت پرده  رد كليات  
بودجه97        در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اســالمي در برفي ترين روز تهران، 
 بررسي كليات اليحه بودجه را در دســتور كار قرار دادند تا در 

جلسه اي كه با يك ســاعت تأخير آغاز شــده بود، كليات بودجه 97مورد پذيرش 
نمايندگان قرار نگيرد و با مهر برگشت به كميسيون تلفيق مواجه شود. كميسيون 
تلفيق پس از 72ســاعت بايد بار ديگر اليحه را به صحن علني برگرداند. طبق گفته 
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي 14بهمن مجددا كليات بودجه مورد 
بررسي قرار خواهد گرفت. اليحه بودجه سال 1397از همان ابتدا تفاوت خود را با لوايح 
گذشته نشان داد. اليحه اي كه دولت برخي اصالحات اقتصادي را در آن جاي داده،  با 

واكنش هاي زيادي مواجه شد و خيلي زود محل بحث در فضاي مجازي قرار گرفت. 

جزئيات دستور رئيس جمهور براي 
خصوصي سازي واقعي دردولت 

وزير امور اقتصادي و دارايي صبح ديروز در مراسم نكوداشت 
50سالگي بازار ســرمايه ايران، از صدور دستور رئيس جمهور 

خطاب به همه دستگاه ها براي عرضه و سرعت بخشيدن به فرايند واگذاري سهام 
شركت هاي دولتي و شبه دولتي خبر داد. 

نحوه خدمات رساني شهرداري تهران در ماجراي برف سنگيني 
كه از شنبه شــب گذشــته باريدن آغاز كرد، از سوي اعضاي 

شوراي شهر با واكنش هاي متفاوتي مواجه شد.  نظر محسن هاشمي، رئيس شوراي 
شــهر تهران اين بود كه مجموعه مديريت شــهري در مواجهه با بارش هاي اخير 
اقدامات تأثيرگذاري انجام داد تا جايي كه متــروي تهران برخالف روال معمول تا 
ساعت 3بامداد روز يكشنبه به ارائه خدمت مشغول بود و حتي بعضي از شهروندان 

را در مترو اسكان داد. 

ضدترافيك، ضد رانت
كليات طرح ترافيك جديد در جلسه علني ديروز شوراي 

شهر تصويب شد

وزير اقتصاد اعالم كرد:

صفحه4 را 
بخوانيد

صفحه3 را 
بخوانيد

صفحه5 را 
بخوانيد
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 تصويری از حضرت آيت اهلل خامنه ای
 صبح ديروز پيش از آغاز

درس خارج فقه

برف و باران و نزوالت آســماني، يك نعمت الهي 
اســت. بايد قدردان پروردگارمان باشيم كه اين 
نعمت الهي را نازل كرد و عالوه بر تهران، بسياري 
از مناطق كشور را سفيدپوش كرد. از غرب كشور 
از تبريز و تا تهران و خوزستان و حتي مشهد اين 
روزها شاهد بارش نزوالت آسماني هستند و لطف 
خداوند بر كشــور جاي شــكر دارد. بايد چنين 

اتفاقي را به فال نيك گرفت.
حجم بارش برف نه تنها در تهران كه در سراسر 
كشــور، بســيار بيشــتر از آن چيــزي بود كه 
پيش بيني مي شــد. اگرچه سازمان هواشناسي 
پيش بيني بارش برف را از چند روز قبل مطرح 
كرده بود، اما اين ميزان بارش، جاي شكر دارد. 
بارش برف در بسياري از راه هاي كشور مشكالت 
گسترده اي به وجود آورد. اتوبان تهران - قم، جاده 
ســلفچگان، اتوبان قزوين - زنجان و بسياري از 
معابر بزرگراهي كشــور دچار انسداد شد. بارش 
برف در پايتخت هم تنها در شمال شهر نبود بلكه 
جنوب تهران نيز از اين نعمت الهي بهره برد. براي 

نخستين بار شــاهد توقف فعاليت فرودگاه امام 
خميني و فرودگاه مهرآبــاد به صورت همزمان 

بوديم. اين به معناي بارش گسترده برف بود.
از نخستين ســاعات بارش برف در تهران، شاهد 
فعاليت گسترده نيروهاي شهرداري بودم اما نكته 
ديگري كه در اين برف سنگين مورد توجه قرار 
گرفت، درختان تهران بود. حدود 58هكتار فضاي 
ســبز در تهران وجود دارد كه طي خشكسالي 
سال هاي گذشته بدنه آنها خشك و ترد شده اند 
و بارش اين حجم از برف باعث آسيب ديدن آنها 
شده است. طي شــبانه روز گذشته، برخي از اين 
درختان يا خم يا بعضا دچار شكستگي شاخه ها 

و بدنه شدند.
طي سال هاي گذشته در شهرداري تهران برنامه 
خوبي براي برف روبي و نمك پاشي و محلول پاشي 
وجود داشت. اين آمادگي براي برف روبي به ويژه 
در مناطق شــمالي با سرعت بيشــتري شكل 
مي گرفت امــا در همان مناطق بــاز هم به دليل 
ضعف امكانات، خدمات رســاني به خيابان هاي 

شهرنامه
محسن هاشمي، رئيس  شوراي شهر تهران

لزوم به روز رساني امكانات شهرداري

درجه2 با مشــكل همراه بود. به عنــوان مثال، 
خيابان هايي كه داراي شــيب تند بودند، امكان 
خدمات رساني كمتري داشــتند و خودروهاي 
شهرداري كمتر مي توانستند در اين معابر تردد 
داشته باشند. اين مشكل امسال هم وجود داشت. 
در اين بخش مي بايست هم امكانات به روز رساني 
شــود و هم مشاركت بيشــتر شــهروندان در 

خدمات رساني را مي طلبد.
اما اتفاق خوبي كه ديروز رخ داد، دعوت شهردار 
تهران از جوانان شهر بود. شهردار تهران از جوانان 
خواست تا براي كمك به ســرمايه هاي زيستي 
تهران در كنار مأموران خدماتي شهري، به تكاندن 
درخت هايي كه بــر اثر بارش شــديد برف خم 
شــده اند، بپردازند. البته الزم اســت اين دعوت 
آقاي شهردار با مديريت مناســب و با برنامه به 
اجرا درآيد. ايده  اصلي كه از ســوي آقاي نجفي 
طرح شد، بسيار خوب و قابل ستايش بوده  است. 
اميدواريم به زودي بتوانيم اين ايده را در قالب يك 
طرح و برنامه مشخص اجرايي كنيم و مديريت 
مناسبي براي فرايندهاي داوطلبي در سطح شهر 

شكل دهيم.
هر چه هســت در اين روزهايي كه كشور بحران 
خشكســالي را مي گذراند، بــارش برف، نعمت 
بي بديل پروردگار بود كه با خدمت بيشــتر بايد 

قدر آن را بدانيم.

 پناه 3500كارتن خواب
در شب سرد زمستاني

غافلگيري مسافران 
در برف كم سابقه

 آماده  باش
براي روز يخ زدگي

شمال سفيد، جنوب 
خاكستری

مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي 
شهرداري تهران: گرمخانه ها 

شبانه روزي شده اند

  مسئوالن پليس و راهداري 
 نداشتن زنجيرچرخ را علت 

ترافيك سنگين عنوان مي كنند

در كنار 2هزار نيروي خدماتي، 
1200خودرو همچنان در حال 

خدمات رساني هستند

دمای 28 استان به صفر و زير صفر 
 می رسد. نيمه جنوبي كشور 

همچنان گرفتار گرد و غبار است

 محمدعلي نجفي ديروز از سايت برف روبي شهرداري 
بازديد كرد.  وي پس از ايــن بازديد به خبرنگاران 
گفت: شهرداري از قبل از آغاز بارش برف آمادگي 
الزم را داشت. بخش هايي از سخنان او به اين شرح 

است:
  با توجه به پيش بيني قبلي هواشناســي ما از 
عصر روز شنبه براي مقابله با آثار ناشي از بارش 
برف آمادگي داشته و از ســاعت 6عصر ديشب 
)شنبه شب( در تمامي سطح شهر تهران حضور 
داشــتيم؛ از اين رو با آغاز بارش بــرف، تمامي 
نيروهاي شــهرداري در مناطق مختلف حضور 

داشتند و به هيچ عنوان غافلگيري نبود.
  اوليــن آمادگي شــهرداري تهــران درباره 
گرمخانه ها و محل هاي اسكان كارتن خواب ها و 
افراد بي خانمان بود؛ بر اين اساس در طول شب 
گذشته )شنبه شب( تعداد زيادي از خودروهاي 
شهرداري در شهر مي چرخيدند تا كارتن خواب ها 

و بي خانمان ها را به گرمخانه ها ارجاع دهند.
  بعضي از خطوط مترو همانند خط تهران – كرج 
تا ساعت 3بامداد فعال بودند و جمعي از شهروندان 
تهراني كه وسيله نقليه از ايستگاه مترو به منازل پيدا 

نكردند، در همان ايستگاه ها اسكان داده شدند.
  از ســاعت هشت و سي دقيقه شــب و با شروع 
برف در اكثر مناطق، همكاران ما در شهرداري در 
سطح خيابان ها توزيع شدند و از همان زمان تا كنون 
)يكشنبه( عده اي از همكاران هنوز شيفت خود را 

عوض نكرده اند.
  معابر را به 3گروه معابر اصلي، درجه 2 و درجه 3 
براي برف روبي تقســيم كرديم. مشخص بود كه 
اولويت را به معابر اصلي داديم؛ امروز صبح )يكشنبه( 
هم شهروندان اذعان داشــتند كه تمامي معابر و 
به خصوص معابر اصلي باز بود. البته در بعضي نقاط 
ممكن بود به علت سقوط درخت نيم ساعت ترافيك 
ايجاد شده باشــد و يا به خاطر ليز خوردن برخي 
خودروها، معبري بسته شود كه به سرعت اين معابر 

بازگشايي شده است.
  از صبح امروز )يكشــنبه( بــه مناطق 19 و 
20براي كمك به باز كردن بزرگراه تهران - قم و 
مناطق 21 و 22 براي كمك به باز كردن بزرگراه 
تهران - كرج دستور داديم تا امكانات اضافي خود 
را به آن سمت ببرند؛ بر اين اساس مقداري از مرز 
و حريم شهر تهران خارج شــديم تا به راهداري 

كمك كنيم.
  تعطيلي مدارس و عقب افتادن ســاعت شروع 
كار ادارات كمــك خيلــي خوبي كرد و امشــب 
)يكشنبه شــب( نيز شهروندان و شــهرداري بايد 
خيلي مراقبــت كنند؛ چرا كه بــرودت هوا خيلي 
زياد خواهد شد و پيش بيني مي شود هواي تهران 
به منهاي 8درجه سانتي گراد برسد. از اين رو بخش 
عمده اي از سطح خيابان ها و به خصوص پياده راه ها 
يخ خواهد بست و فردا )دوشنبه( روز سختي از نظر 

حمل ونقل و جا به جايي شهروندان خواهد بود.
  بعضي ها گفتند شهرداري غافلگير شد اما به هيچ 
عنوان اينگونه نبود؛ بلكه شهرداري قبل از بارش اين 

نزوالت آسماني كامال آمادگي داشت.
  بعضي از راه ها در ابتداي بارش بند آمده بودند 
كه آن هم عمدتا به خاطر شــيب زياد خيابان ها 
و ليز خــوردن خودروها بــود؛ بر اين اســاس 
راهبندان هايي ايجاد شده بود و كاري نبود كه از 
عهده شهرداري برآيد. شهرداري تهران نيز در هر 
نقطه اي كه خبر راهبندان رسيده بود، بالفاصله 
اكيپ مخصوصي را عالوه بر گروهي كه كار آنها 

باز كردن معابر بود، به منطقه اعزام كرد.

اولين اقدام شهرداري اسكان بي خانمان ها بود
دكتر نجفي درحاشيه بازديد از سايت برف روبي شهرداري:

2278218

سرما و يخبندان تا چهارشنبه ادامه مي يابد

فناوري جديد براي 
زندگي راحت در برف
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