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دومین تور تهرانگردی مدرسه 
همشهری  در آرامستان 

امامزاده عبداهلل)ع( 
صفحه های 21 تا 24

بخشیازســخنانســیدابراهیمرئیســیدرباره
پیش بینی بهبود معیشت در بودجه سال آینده

رابااسکناینکیوآرکدببینید.

هشدار رئیس مجلس شورای اسالمیبهاروپاییهادربارهقطعنامهعلیهسپاهرابااسکناینکیوآرکدببینید.

جزئیات طرح های زودبازده دولت

16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 24صفحه شماره 8697   سال سی ویکم 1 رجب 1444   دوشنبه 3 بهمن 1401  

نگاه
محمود عباس زاده مشکینی؛ عضوکمیسیونامنیتملیمجلس

اقدامخصمانهاخیرپارلماناروپادرتصویبقطعنامهای
بامحوریتقراردادننامســپاهپاسداراندرفهرست
ادعایی»ســازمانهایتروریســتی«اتحادیهاروپا،دارایابعادسیاسیوحقوقی
مختلفیاستکهبایدموردبحثوبررسیدقیقتریقرارگیرد،امادراینمیانآنچه
بیشازهرچیزجلبتوجهمیکند،اقدامیاستکهبهجرأتمیتوانآنرایکیاز

شرمآورترینتراژدیهایتاریخیدرتحوالتقارهسبزقلمدادکرد.
پارلماناروپاکهدرماههایاخیررویکردضدایرانیخــودرابرهمهعیانکردهوبا
حمایتازچهرههاوگروههایضدایرانیکوشیدهآتشآشوبهادرایرانراهمچنان
شعلهورنگهدارد،درحالیقطعنامهایرابرایگنجاندننامسپاهپاسداراندرفهرست
تروریستیاتحادیهاروپابهتصویبرساندکهاعضایایناتحادیهازجملهمهمترین
بهوجودآورندگانوحمایتگــرانداعشدرمنطقهبودند؛گروهیتروریســتیکه
جنایتهاوفجایعگســتردهایرادرعراقوسوریهرقمزدکهزبانازبیانآنهاشرم
میکند.اینسپاهپاســدارانبودکهدرمبارزهباخطرناکترینتروریستهایدنیا

گامهایدرخشانیبرداشتوشهدایزیادینیزتقدیمکرد.
اینکهبرخیدولتهایاروپاییباوجودداشــتنکارنامــهایننگیندرحمایتاز
تروریسمدرسطحمنطقهوجهان،برایتروریستیاعالمکردنسپاهپاسدارانتالش
میکنند،ازطنزهایتلختاریخاست.سپاهپاســدارانبرخاستهازمتنملتایران
استوکارنامهدرخشانیدرخدمترســانیبهملتوهمچنینمبارزهباتروریسم
دارد؛نیروییکهبرایحراســتازاســتقالل،آزادیوحقوقملتایرانهمهتوان
خویشرابهمیدانآوردهودرمسیرتحققفضیلتهایانسانی،گامهایقابلتوجهی

برداشتهاست.
اگرچهسپاهپاسداراندرسالهایاخیرهموارهدرفضایتحریمبهرشدوبالندگی
دســتیافتهودرعرصههایمختلف،ازجملهدرعرصهارتقایتواناییهایرزمی،
موشــکیوپهپادی،گامهایبلندیبرداشــته،امااقداماخیرپارلماناروپاحاوی

تناقضهایشرمآوریبودکهیکگستاخیتمامعیاررارقمزد.
ارائهپاسخقاطعبهگستاخیهایاخیراروپاامااقدامیضروریوگریزناپذیربودکه
دیروزبخشیازآنبااعالموصولطرح»اقداممتقابلومتناظربامصوباتپارلمان
اروپادرراستایصیانتازقانوناساسیومنافعوحقوقملتایران«ازسویمجلس

یازدهممحققشد.
انجاماقدامهایتقابلیومتناظر،ازاصلیترینمحورهایاینطرحاستکهدولترا
مکلفمیکنددرصورتاجرایتصمیمهایخصمانهازسویطرفمقابل،اقدامهای
الزمرابرایحفاظتازمنافعملتایرانانجامدهد.نکتهاینجاســتکهباتصویب
اینطرحمیتوانپاسخدرخوریبهگستاخیهایطرفمقابلداد.طرحمجلساین
پیامرابرایطرفهایمقابلبههمراهداردکهتحریموتروریستیخواندنبخشی
ازارکانحاکمیتایران،پیامدهایســنگینوپیشبینیناپذیریبرایآناندارد.
اروپاییهانبایدفراموشکنندکهسپاهپاســداراننهادیبرآمدهازمتنملتایران
استکهماموریتهایمهمیمانندحراستازتمامیتارضیکشوروتامینامنیت
مردمرابرعهدهداردوخیزبرداشتنبرایاقدامعلیهچنیننهادی،تبعاتسنگینی

برایشانخواهدداشت.
اکنونآنهابهایندرکواضحوشفافرسیدهاندکهدستگاهدیپلماسیایراندیگر
دربرابرتهدیدهاوهتاکیهایآنانمنفعلبرخوردنمیکندوهراقدامخصمانهای
رابااقدامی»متقابل«و»متناظر«پاســخخواهدداد.نکتهاینجاستکهآنهادیگر
نبایددرقبالاجرایراهبردهایضدایرانیخوداحساسامنیتداشتهباشند؛اگر
تحریمکنند،پاسختحریمیدریافتخواهندکرد.اگرفهرستتروریستیبدهند،
ارتشهایشاندرمنطقهدرفهرســتتروریســتیقرارمیگیرندوبایددرانتظار
پیامدهایناگواریباشند.تروریستخطابکردن»قهرمانمبارزهباتروریسم«در

جهانهزینههاییداردکهغربیهابایدپذیرایآنباشند.

پیامد تروریست خواندن  
»قهرمان مبارزه با تروریسم«

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل

تهرانرابهچهمیشناسید؟دودوآلودگی؟سروصدا
وترافیک؟رنجهایزیرپوستشهر؟وخالصهشهری

بیهویت؟
برایلحظاتیاینتصاویرناموزونراکنارگذاشــتهومتفــاوتفکرکنید.واقعیت
ایناستکهتهراناینهستواینهمهنیست.اینهستچونپیشرویماست.
مقابلچشمانماستوایننیستچوندوربینرسانههاغیرازاینتصویرنمیکنند.
چشمانماتربیتشدههمینکژتابیرسانهایاستکهبهتلخدیدنعادتکردهاست.
نهاینکهتلخینیست؛اماهمیننیست.تهرانرابایدباالیههایعمیقترازاینظاهر

پرآشوبببینیم.
تهرانزیباستبههویتشوزیباســتبهمردمانش.تهرانرادرستروایتنکردند.
قصههایتهرانبسخواندنیوشگفتانگیزاست.درالیههایزیریناینشهرمردمی
هستندگمنامکهسراســرزندگیشانآموختنیاســت.اماچهبایدکردکهرسانه
هایسلبریتیزدهنمیبینندوانگیزهروایتاینزیباییراندارند.تهرانزیباستبه
کهنهفرهنگحکمیاش.بهتاریخمردیوجوانمردیاش.بهقصههایپهلوانانو
معرکهگردانهایشجاعتوایثارش.ورقبهورقتاریخاینشهرمملوازحکیمانههای
آموزندهاست.درالبهالیمعمارییخزدهاینشهر،معماریپرنقشونگاریاست
کهازپایمنبرعرفاوجببهوجباخذشدهاست.دربارهحقیقتاینشهرکمگفتند

وکمنوشتند.
تصویریکشــهربیهویت،تعلقاجتماعیراازبینمیبردومردمراسرگرداندر
روزمرگیهایفرهنگمدرنشــهریمیکند؛حالآنکهحقیقتتهرانغیرازاین

تصویرظاهریاست.
باورشسختنیست؛کافیاستفارغازتصاویرســیاهاینشهر،فراخوانخدمتو
مودتومحبتدادهشود.اینجاســتکهبایدصفمردانمیدانوزنانقهرمانرابه

نظارهبنشینیم.
بهاینبهانههمشهریتصمیمگرفتهاستباراهاندازیتورتهرانگردی،مخاطبخود
راازنزدیکبازیباییهاینهفتهدراینشهرآشناکند.اولینتورتهرانگردی،گزارشی
جذابازگوهرشادتهرانبودودومینتورگردشیدرمیانقبرستانامامزادهعبداهلل
شهرری.روایتخبرنگارانوگردشگرانازدومینتورتهرانگردیراامروزدرصفحات

میانیروزنامهبخوانیدوهردوهفتهیکبارباتورهمشهری،تهرانراتماشاکنید.

حال خوش تهرانگردی
»فاطمه مطلــق« زمانی که »خانــه ایرانــی« را زیرزمین خانه 
پدری اش راه اندازی کــرد، فکرش را هم نمی کــرد که روزی 
بتواند فضای کوچک و 20مترمربعی این خانه را توســعه دهد. 
اکنون 8سال از راه اندازی »خانه  ایرانی« می گذرد و این بانوی 
کارآفرین توانسته است با توسعه کار و راه اندازی 2شعبه در 
 2نقطه تهران، ایده اولیه خود را بــرای عرضه کاالی ایرانی

 اجرا کند...

فاطمهمطلق،مؤسسمجموعهخانهایرانی
بچه ها را به خرید کاالی وطنی تشویق کنیم
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ویژههایامروز دادهنما
گرافیک:علیرستگار

 مقایسه سن بازنشستگی 
در ایران و جهان

سن بازنشستگی در کشورهای دنیا باالی 60 سال است و بر اساس 
الیحه بودجه 1402 در ایران نیز 2 سال افزایش خواهد یافت

روسیه
61.5

ژاپن
64

نروژ
62

فرانسه
62

برزیل
65

ترکیه
60

چین
60

سن 
بازنشستگی 
در کشورهای 

دیگر دنیا

آمریکا

66.3

انگلیس 
66

آلمان 
65.8

سوئد
62

سن رسمی 
بازنشستگی

 60
سال

میانگین سن 
بازنشستگی

اکوپارک در  دره فرحزاد
بخشاولایناکوپارک8ماهدیگربهبهرهبرداریمیرسد

مسکن،معیشت،خودرووسالمت
دربودجهسالآیندهچهتغییریکردهاست؟

طيیکدههگذشتهبحرانمسکن،حقوقزنان،تورمومشکالتاقتصادي
بارهاصهیونیستهارابهخیابانکشاندهاست

رونمایی از 4طرح فوری 
برای مردم

تل آویو روي موج اعتراض

 طرح 3ماده ای اقدام
  متقابل  مجلس:
  ارتش های اروپا 

در منطقه 
 تروریستی

 اعالم  
می شوند

  رئیس مجلس: ارتش  اروپا را به عنوان  سازمان تروریستی  شناسایی می کنیم

  وزیر امورخارجه ایران: پارلمان اروپایی با این اقدام، به پای خود شلیک کرد

اروپا عقب نشینی کرد

بررسی 4دهه خدمات سپاه پاسداران

افزایش ۱5درصدی 
مسافران مترو

 جوان زندانی 
در زندان دکتری گرفت

قمار آنالین 
این بار بازنده می شود

دلیلازدحامدیروزدرخط3متروی
تهرانمشخصشد

متهمیدرزندانرجاییشهر
دیروزازرسالهدکترایشدفاعکرد

سندمقابلهباقمارازسویمرکز
ملیفضایمجازیتصویبشد

صفحه3

صفحه6

صفحه12 صفحه7

صفحه4

صفحه3

دربارهداوطلبانیکهماهی۲باردرنقاطمحروماردوبرپامیکنند
از رتبه ممتاز پزشکی تا قرارگاه جهادی
بزرگ شدن در دل یک روستا و دیدن محرومیت های بهداشتی 
و درمانی روستاییان، انگیزه ای شد تا از همان کودکی با خودش 
قول و قرار بگذارد که مهم ترین برنامه زندگی اش در بزرگسالی 
کمک به ســاکنان نقاط محروم باشــد. اصالتش به روستای 
رشکوئیه اســتان یزد برمی گردد. از آن بچه درس خوان های 
روستا بود و بعد از قبولی در آزمون استعدادهای درخشان دوره 

متوسطه اول، برای ادامه تحصیل به شهر یزد رفت...
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با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
1پذیرش آگهی 8 1 9

 51.5
سال


