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وضعیت ۲۴ ایســتگاه ســنجش هوای تهران روز گذشــته در 
وضعیت قرمز بود. وزارت بهداشــت تالش دارد کارکنان ادارات را 

دورکار کند. دانش آموزان دوباره خانه نشین شدند.
مادرانــی که ایــن روزهــا سروکارشــان به بخــش اورژانس 
بیمارســتان های کودک افتاده، از تعداد بــاالی نوزادان و کودکانی 
که به دلیل ســرفه زیاد به بیمارســتان می آیند و برخی نیز بستری 
می شــوند، می گویند. بر اســاس داده های شــرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، روز گذشــته کیفیت هوای پایتخت در اکثر مناطق در 

شرایط ناسالم برای همه گروه ها بود.
شــهردار تهران می گوید بیش از وظایفش به موضوع آلودگی 
هوا ورود کرده است. ســازمان حفاظت از محیط زیست فهرست 
ســازمان هایی را کــه در حوزه قانون هوای پاک مســئولیت دارند 
یادآوری می کند. در وزارت کشــور کمیتــه ای درخصوص کاهش 
آلودگی هوا تشکیل شده اســت؛ برخی از کارشناسان دلیل هوای 
ناپاک تهران را مازوت ســوزی می دانند و برخی کیفیت ســوخت 

پایین، موضوعی که از سوی مسئوالن این حوزه تکذیب می شود.
روز گذشــته ۲۱ عضو شورای شــهر تهران در نامه ای به سران 

قوا خواهان رسیدگی به وضعیت بحرانی آلودگی 
هوای پایتخت شدند.

علی اصغر قائمی، عضو کمیســیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به شرایط 
سخت ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران گفت: 
با توجه به اینکه در شــرایط بحرانی آلودگی هوا 
در شهر تهران قرار داریم، نامه ای را به خطاب به 
قوای سه گانه کشور تهیه کرده و به امضای همه 

اعضای حاضر در جلسه شورا رساندیم.
در متن ایــن نامه خطاب به ســران قوا آمده 
اســت: «چندین ســال است شــهر تهران و دیگر 
کالن شهرهای کشــور درگیر معضل آلودگی هوا 
شده اند و این روزها با بحرانی ترین شرایط مواجه 
هســتند. شهروندان تهران در سال جاری فقط دو 
روز هوای پــاک برای تنفس را تجربه کرده اند، در 
حالی کــه تعداد روزهای ناســالم و خطرناک به 
مرز ۱۳۰ روز رسیده اســت و هر روز نیز به تعداد 

آن افزوده می شــود. در این شرایط اســت که با استناد به گزارش 
نهادهای مســئول بیش از ۲۶ هزار نفر در ســال در کل کشــور به 
دالیــل مرتبط با آلودگــی هوا دچار فوت زودرس شــده اند و آمار 
شــهروندانی که دچار بیماری های مزمــن و مهلک قلبی و ریوی 

می شوند ده ها برابر این تعداد است.
در این بین مروری بر مطالعات و پژوهش های انجام شده نشان 
می دهــد که تولید بیــش از ۶۰ درصد ذرات معلــق کوچک تر از 
دوونیم میکرون توسط منابع متحرک همچون خودروهای سبک و 
سنگین و موتورسیکلت ها اتفاق می افتد و سهم این منابع در تولید 
آالینده های گازی به بیش از ۸۲ درصد می رسد. تجارب کشورهای 
موفق دنیا حاکی از آن اســت که غلبه بر این شــرایط غیرممکن و 
خارج از دسترس نیســت و به کارگیری هم افزایی تمام دستگاه ها 
و نهادهــای مختلــف می توانــد به بهبــود اوضاع منجر شــود. 
راهکارهای تجربه شــده و موفق دنیا در این زمینه شــامل توسعه 
حمل ونقــل عمومی به ویــژه حمل ونقل پاک و متــرو، جایگزینی 
موتورســیکلت های بنزینی با برقی، اســقاط و از رده خارج  کردن 
خودروهای فرســوده، ارتقای کیفیت ســوخت، الزام خودروهای 

دیزل به اســتفاده از فیلتر جــاذب دوده، ترویج خودروهای برقی 
و هیبریــدی، ایجاد پیاده راه ها و محدودیت های عاری از آالیندگی، 
عدم استفاده از ســوخت های نامناســب با آالیندگی های زیاد در 
کارخانجات و نیروگاه ها و کاهش تقاضای ســفر از طریق توسعه 
خدمــات غیرحضوری و الکترونیکی بوده؛ بدیهی اســت که دیگر 
کالن شهرهای کشور نیز شرایطی مشابه تهران بزرگ دارند. قطعا با 
اعمال همین راهکارهای متناسب با شرایط بومی کشور می توان در 
مسیر بهبود کیفیت هوا گام برداشت؛ حتی قوانین باالدستی حاکم 
در کشــور به خصوص قانون هوای پــاک و آیین نامه های اجرائی 
مرتبط با آن نیز جهت گیری مشابه و همسو با این راهکارها داشته 
اســت. ولی آنچه موجب عدم اجرای این راهکارها می شود عدم 
اهتمام کافی ۲۶ دستگاه دارای وظیفه در این زمینه است و به نظر 
می رســد تا زمانی که همه قوای کشور همپا و هماهنگ وارد این 
عرصه نشــوند، نمی توان امیدی به تغییر جدی در روندها داشت 
و اقدام عملی هرســاله همچون تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها و 
مشــاغل در روزهای آلوده بود که مشخص است تأثیری در بهبود 

شرایط نخواهد داشت».
در ایــن نامــه اعضای شــورای شــهر تهران 
پیشــنهاد کرده اند دستگاه ها و نهادهای مرتبط با 
موضوع آلودگی هوا موضوع اسقاط خودروهای 
فرسوده را در دستور کار قرار دهند و آورده اند: «با 
توجه به نقش ۳۷درصدی خودروهای فرســوده 
در آلودگــی هوا و کمک به الزام اســقاط واقعی 
خودروهای فرســوده مهم ترین گام در این زمینه 

خواهد بود».
در این نامه به توســعه زیرســاخت و ناوگان 
حمل ونقل عمومی اشــاره شــده کــه منجر به 
کاهش وابستگی به سفرهای خودرویی و هوایی 
در شهرها می شــود و نقش مهمی در این زمینه 
خواهد داشت که برای کالن شهر تهران هزار رام 
قطار و چهار هزار دستگاه اتوبوس مورد نیاز مبرم 
و جدی است. «کمک به تسهیل شرایط به کارگیری 
وسایط نقلیه برقی با اولویت موتورسیکلت برقی 
از ضروریت های بهبود کیفیت هواست، پیش بینی 

عدالت برای زنان افغانستان
پریسا کاروانی: من پریسا کاروانی هســتم؛ دختــری که در یکی از والیت های دوردست 
و محروم افغانســتان به نام والیت غور و در یک خانواده به شدت سنتی به دنیا آمدم. 
۱۲ سال مکتب را در همان جا به پایان رساندم و برای اینکه سرنوشت خود را متفاوت تر 
از خواهــران و هم قطاران قریه ای خود رقم بزنــم، دور از خانواده راهی والیت هرات 
شــدم. امتحان کانکور دادم و در رشــته مورد عالقه ای خود کامیاب شــدم؛ شوقم این 
بود که بعد از اتمام چهارســاله ای دانشــگاه دوباره به والیت خود (غور) برگردم و در 
آنجا در کنار فامیل خود کار و به مردم خود خدمت کنم. اما این چهار سال دانشگاه و 
خصوصا این ســال آخرش، بدون هیچ ماجرای تلخ و ناگواری که نگذشت هیچ، حتی 
گاهی فکــر می کنم اگر قرار بود این گونه به پایان برســد چرا این قدر ســختی به جان 

خریدم و تالش کردم.
از آخر ســال دومم دانشگاه ها به خاطر شیوع ویروس کرونا مدتی بسته ماند و بعد 
از مدتی دوباره باز شد تا اینکه جنگ ها در اکثریت نقاط افغانستان شدت پیدا کرد و ما 
به بهانه قرنطینه و کرونا به رخصتی تابســتانی رفتیم؛ تا اینکه حکومت به دست گروه 

تروریستی طالبان سقوط کرد و باز هم ۹ ماه دیگر دانشگاه ها به روی ما بسته ماند. در 
اوج ناامیــدی و وضعیت بد که من و هم قطارانــم به دلیل منع آموزش و کار دختران 
قرار گرفته بودیم، خبر بازشــدن دانشــگاه ها به روی دانشــجویان امید مرده در دلم را 
دوبــاره زنده کرد! ولی آن چیــزی را که ما تصور می کردیم و قبال در دانشــگاه تجربه 
می کردیم دیگر وجود نداشت؛ از پوشــش حجاب اجباری به رنگ سیاه گرفته، تا نبود 
استادان ورزیده در دانشکده ها و ده ها مشکل دیگر. ما در دانشگاه باید لباس سیاه دراز 
و فراخ به تن می کردیم. صنف ها و تایم های درسی ما از پسر ها جدا بود و حق نداشتیم 
که در تایم پســر ها حتی نزدیک دانشگاه شــویم. اکثریت استادان ما به خارج از کشور 
مهاجر شــده بودند و به جای مواد درسی که برای رشــته های ما مفید بود بیشتر باید 
ثقافت اســالمی که تألیف خود گروه طالبان بود، تدریس می شد. اینها فقط گوشه ای از 
مشکالتی است که من یادآور شدم. در آن سوتر قضیه ما دخترانی بودیم که در خوابگاه 
باید زیر قوانین امارت اسالمی زندگی می کردیم! حق شنیدن موسیقی را با صدای بلند 
نداشــتیم و برای اینکه جایی حتی تا پنج کیلومتر دورتر برویم باید کسی را به ضمانت 

پیش آنها می گذاشــتیم تا برای دوباره برگشــتن ما اطمینان حاصل کند. حق ســفر به 
والیت خود را بدون محرم شرعی که شامل پدر، برادر و شوهر می شود، نداشتیم. سال 
چهارم دانشگاه من شاید پرماجراترین و تلخ ترین سالی باشد که در زندگی خود تجربه 
کردم. اعتراض های ما ســرکوب شد، قوانین سخت گیرانه تری برای دانشگاه و خوابگاه 
وضع شــد و بعد از زحمات زیادی که برای دفاع از چهار سال تحصیل برای پایان نامه 
خود کشــیدم، در روز دفاع از پایان نامه خود طالبان دروازه های دانشــگاه ها را به روی 
ما بســتند و ما را با شالق و شلیک های هوایی از جلوی دروازه دانشگاه متفرق کردند! 
حتی به یکی از ســؤال های ما که جرم ما چیســت؟ و چرا نمی گذارید دانشگاه برویم؟ 
پاســخی ندادند. حاال بعد از آن همه زحمت به جان خریدن و سختی کشــیدن در این 
چهار سال، در روز آخر که باید سند فراغتم را به دست خود می گرفتم شالق طالبان را 
خوردم و تمام امید من و خانواده ام که فارغ شــدنم از دانشگاه بود، با خاک یکسان شد 
و مــن مانده ام و چهاردیواری تنگ و تاریک خانه و یک خانواده ای که تمام امیدهایش 

با آمدن طالبان بر باد رفته است.

دوشنبه
۱۲ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۱

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و مجلــل- وســیله ای بــرای  اندازه گیری قطر اجســام 
۱۰- جمله قرآنی- چهارچوب- پایتخت لیبی ۱۱- شــتر 
تندرو- آشــیانه جغد ۱۲- شــفاهی- همانندی- سنگ 
قیمتی شــبیه عقیق ۱۳- ســوره بیســتم قــرآن- قوم 

مغول- سازمان پیمان مرکزی- تیر پیکان دار ۱۴- زین و 
برگ اســب- دانه خوراکی غنی از پروتئین- فرود آمدن
۱۵- فهمیده- واحد پول سوئیس- طوالنی ترین عمر را 

در بین پرندگان دارد افقی: 
 ۱- زیــاده روی در تشــریفات- عظمــت و بزرگی- 
نرم ۲- ظرفــی برای کوبیــدن- آگاهانــه- پرنده ای 
خوش آواز ۳- پوستین- سنگ آتش زنه- واحد صوتی 
در زبان- حرف ندا ۴- بلند ترین استخوان بدن- برادر 
کمبوجیــه- انتقام گیرنــده ۵- مــالزم- دادخواهی
۶- فشــاردادن هر چیز- خوک وحشــی- حرف اول
۷- براندازی حکومت از طریق نظامی- برقرار و پابرجا- 
قتل سیاسی ۸- دریا- دادوستد کردن- حرف همراهی 
۹- شب گذشته- از ماهیان دریای خزر- سی وششمین 
سوره قرآن ۱۰- تنه درخت- پوشاک سر- شادی آفرین
۱۱- دوره ها- ناپســند داشــتن ۱۲- نوعی ساز بادی- 
کتاب آثار منظوم شاعر- میدانی در تهران ۱۳- طاقچه 
باال- وســیله بازی- صورتی مایل بــه نارنجی- نگاه 
خیره ۱۴- بافنده- قسمت های آغازین- سخن شمرده 
و دلنشــین ۱۵- صدای خنده بلند- بانوی منتسب به 

یک خانواده سلطنتی- تبلیغ کننده 
عمودی: 

۱- بی باکــی- تراوش کردن مایــع از جایی- مقام 
و مرتبه ۲- حرکات رزمی نمایشــی- مخترع سینما- 
فراوانی ۳- نوعی حلوا- قسمتی از  جمله که درباره 
آن خبر می دهیم- بهشــت ارم را بنــا نهاد- به نفع 
او ۴- پرنــده ای با منقار کوتاه- برگزیده- ســاز خطه 
خراسان ۵- فرمانی نظامی- فاخته ۶- موفق- بدون 
آســتر- رهبر مذهبی کاتولیک های جهــان ۷- ریزه 
فلــز- نام چند تن از پادشــاهان انگلیس بود- طرف 
۸- پیشــرفته- دسر ســنتی کازرون- واحدی نظامی 
۹-کمبود آن موجب بیماری گوآتر می شود- باشکوه 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۰۴      طراح: بیژن گورانی
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نامه ۲۱ عضو شورای شهر تهران به سران سه قوه
عذرخواهی از تهرانی ها برای تنفس هوای سمی
پایتخت نشینان فقط ۲ روز هوای پاک تنفس کردند

تبدیــل موتورســیکلت های موجود در تهران به برقــی در برنامه 
هفتم کشــور با حداقل ساالنه ۵۰۰ هزار دستگاه مورد تقاضاست، 
برخــورد قاطع با خاطیان و اعمال سیاســت های تنبیهی در قبال 
دستگاه هایی که با ترک فعل یا قصور و تقصیر در پیاده سازی قانون 
و اجــرای وظایف محولــه موجب ناکارایی سیســتم و بروز تداوم 
شرایط فعلی می شــوند، اهتمام مدیریت کاهش تقاضای سفر از 
طریق توســعه خدمات هوشــمند و غیرحضوری و تحقق دولت 
الکترونیک که وظیفه همه دســتگاه های ملی و محلی اســت و 
استقرار نظام پایش و نظارت جدی آن» از دیگر پیشنهادات اعضای 

شورای شهر تهران به سران سه قوه است.
در ادامه این نامه اعضای شــورای شــهر تهران از شهروندان 
تهرانی برای تحمل این هوای ســمی و آلوده عذرخواهی کرده و 
از شورای هماهنگی ســران قوا درخواست کرده اند که دستورات 

اجرائی و عملیاتی را به جد پیگیری کنند.
مهدی چمران، رئیس شورا نیز در پاسخ به تذکر قائمی در قالب 
ایــن نامه گفت: همان طور که می دانید بودجه برای این منظور به 
مجلس ارسال شده اما ای کاش این نامه زودتر تهیه و در آن زمان 
به مجلس ارائه می شد. متأسفانه سهم شهر تهران از اوراق قرضه 
برخالف تصور که فکر می کردیم حداقل سه هزار میلیارد باشد، به 
هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. امسال هم همین بوده 
اســت و باز هم چیزی اضافه نشده، بنابراین نمی توان کمک قابل 

توجهی در این باره کرد.
در ادامه جلســه روز گذشــته شــورای شــهر تهــران، مهدی 
عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، تحت عنوان 
«فرصتی که از دســت رفت» تذکر داد: متأســفانه در کمیســیون 
ماده ۵، بافت روســتای کن که اگر قرار بود در مســیر نوســازی و 

بسته های تشویقی قرار بگیرد، می توانست با یک اقدام محله سازی 
بافت ارزشــمندی را از خود به جا بگذارد و بــه عنوان یک یادگار 

مدیریت شهری بروز و ظهور یابد.
برای اینکه این روســتا یک ُمسکن باشد و به نوعی فقط اذهان 
مردم را آرام کرده باشد، مشمول اضافه طبقه ای حدود ۱۲۰ و ۳۰۰ 
متر تجمیع شــد و با شــرایطی که از کن می دانیم و می شناسیم، 
۳۰ درصــد بافت اگر با ۱۲۰ متر شــکل بگیرد، دیگر روســتای کن 
قابلیت تکمیل نوسازی را نخواهد داشت. ما می توانستیم در آنجا 
با همت عالی و کار بزرگ محله مســتعدی را که می شد از آن یک 
پروژه فاخر شهری را پیش برد، با حضور سرمایه گذاران مشتاق به 
یادگار بگذاریم لذا درخواست می شود از مردم شریف کن، نخبگان 
و مسئوالن مردم را تشویق به تجمیع پالک ها برای رساندن آنها به 

مساحت ۳۰۰ متر کنند.
رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری شورا تأکید کرد: مردم 
کن بدانند اگر در این مکان ســاختمانی با چهار طبقه و مســاحت 
۱۲۰ متر ساخته شود و پارکینگ مورد نیاز خود را تأمین نکنند و در 
آن خیابان هایی که با بافت فرسوده تهران و سایر بافت های تهران 
متفاوت است و به صورت یک مسیر پیچ در پیچ، خیابان ها مسافت 
طوالنی را طی می کنند تا به یکدیگر متصل شوند، این خودروهای 
اضافی که در بیرون از ســاختمان ها پارک خواهد شد و مسیر ها را 
مســدود خواهد کرد، سکونت ها را دچار مشــکل کرده و در اصل 
کیفیت زندگی علی رغم نوســازی در بافت کاهش خواهد یافت. 
بنابراین درخواست می شود حاال که این فرصت با بی دقتی تبدیل 
به یک تهدید شــده و ممکن اســت آثار آن گریبان مردم را بگیرد، 

خود مردم اقدام کرده و وارد عمل شوند.
ادامه در صفحه ۱۰


