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H A F T - E - S O B H D A I L Y

خیلی دور، خیلی خیلی دور!
به بهانه گل دیدنی محمد کریمی به شاهین بوشهر که 

ما را یاد گل های کریمی و منصوریان انداخت صفحه 11

مریوان در سوگ فرهاد و آزاد
فقر،كم تجربگي و  كوالك جان دو برادر را گرفت   صفحه 03

بدقولی بنزینی وزارت کشور 
تعلل وزارت کشور در واریز  سهمیه بنزین تاکسی های 

اینترنتی برای راننده ها مشکل ساز شد     صفحه 03 را بخوانید

در مطالب هفته های قبــل، از فعالیت های مختلف دولــت آلمان برای 
حفاظت از محیط زیســت گفتیم، که اگر مطالعه نکرده اید می توانید در 
وب سایت یا اپلیکیشــن هفت صبح آن ها را بخوانید. در مطلب این هفته 
قصد دارم از اتوبان هایی برایتان بگویم کــه در جهت کم کردن آلودگی 
خودروها طراحی شده اند. چندی پیش با حمایت شهرداری تهران، كسب 
و کار نوپایی در زمینه اجاره دوچرخه به شهروندان تهرانی شروع به فعالیت 
کرد که هفته قبل خبری مبنی بر جمع شدن دوچرخه ها به دالیل مختلف 
از سطح شهر منتشر شــد. این درحالیست که در کشــورهای اروپایی، 
دوچرخه از دوران کودکی به بخش مهمی از زندگی افراد تبدیل شده  و 
همانند تلفن همراه یا کیف پول، برای بســیاری از افراد تبدیل به یکی از 
وسایل مورد نیاز زندگی شان می شود. برای مثال، طبق آمار در کشور هلند 
که به سرزمین گل و گیاه معروف است، تعداد دوچرخه ها از جمعیت هلند 
بیشتر است! وقتی بیشتر به اهمیت دوچرخه ها در کشورهای اروپایی پی 
می بریم که بدانیم در آلمان، اولین اتوبــان مخصوص دوچرخه ها افتتاح 
شده. دولت آلمان مشغول به ساخت اتوبانی به طول بیش از صد کیلومتر 
برای دوچرخه هاست که از 10شهر در غرب این کشور عبور خواهد کرد. 
این اتوبان موازی با ریل راه آهن شهری و در مناطق غیر مسکونی ساخته 
می شود که تابه حال حدود کمتر از 10 کیلومتر از آن افتتاح شده. دولت 
آلمان پیش بینی کرده که با تکمیل شدن این اتوبان، بیش از دومیلیون 
نفر از ســاکنین شــهرهای اطراف قادر خواهند بود از این راه ارتباطی با 
دوچرخه هایشان استفاده کنند و می تواند به کاهش روزانه بیش از پنجاه 
هزار خودرو منجر شود. در نظر داشته باشید که آلمان کشوریست که از 
آب و هوایی نسبتا سرد و مرطوب برخوردار است و با توجه به تعدد روزهای 
بارانی در سال، دوچرخه سواری در آن اغلب خوشایند نیست، حال آن که 
در کشوری مثل ایران و در بسیاری از شهرها که روزهای آفتابی زیادی در 
سال دارند، چنین طرح هایی می تواند مورد استقبال شهروندان زیادی قرار 
گیرد. ضمن اینکه تقریبا همه خیابان ها در همه شهرهای بزرگ و کوچک 
آلمان، طی چند سال اخیر دســتخوش تغییراتی شدند و خط مخصوص 

دوچرخه سواران هم در آن ها تعبیه شده.
اما این تنها اقدام دولت در رابطه با راه های سبز آلمان نیست. بزرگ ترین 
خودروساز این کشور یعنی گروه فولکس واگن، چند سالیست که مشغول 
ساخت بزرگراه هایي است که قادر هســتند خودروهای برقی را در حین 
حرکت، شــارژ کنند! شــاید اولین تصویری که با شــنیدن این خبر در 
ذهنتان نقش بست، تصویر خط ویژه اتوبوسرانی با کابل هایی قطور باالی 
اتوبوس هاست که با اتصال به این کابل های فشــار قوی برق، اتوبوس ها 
انرژی الزم جهت حرکت را دریافت می کنند. اما پروژه فولکس واگن، بسیار 
جاه طلبانه تر از این حرف هاست. آن ها قصد دارند اتوبانی بسازند که همه 
خودروهای برقی بتوانند در حین طی کردن مسیر، برق را دریافت کنند. 
این جاده ها که eHighway نام دارند، در سرتاسر مسیر به کابل هایی 
با فاصله از سطح زمین مجهز شده اند که کامیون های برقی و هیبریدی، 
در حین حرکت با اتصال به آنها انرژی مورد نیازشان را تامین می کنند و 
آالیندگی این وسایل بزرگ نقلیه را، به صفر می رساند. اولین اتوبان آلمان 
که به این سیستم مجهز شده، به تازگی به طول 10 کیلومتر و به صورت 
آزمایشی افتتاح شده که تا سال 2022 قرار است فقط توسط کامیون های 
برقی استفاده شود و پس از آن در صورت مثبت بودن نتایج بررسی، دولت 
در مورد گسترش پروژه و یا تعطیلی آن تصمیم گیری خواهد کرد. یکی 
از محدودیت هایی که این روش بــرای کامیون های برقی در حال حاضر 
ایجاد می کند، محدودیت سرعت 90 کیلومتری آن است که چندان برای 
رانندگان خوشایند نیست. ضمن اینکه تعداد مدل کامیون هایی که قادر 
به دریافت انرژی از این روش هستند بسیار محدود است و در آلمان، تنها 
یک مدل اســکانیای فولکس واگن دارای این قابلیت است. الزم به ذکر 
است که زیمنس در حال بررسی شــرایط تجهیز سایر کامیون ها به این 

سیستم است. 
اثرات مخرب آلودگی هوا روی کره زمین، در سرتاســر این کره خاکی به 
وضوح قابل مشاهده اســت. اگر هر چه سریع تر همه دولت ها برای نجات 
زمین دست به دست هم ندهند، مسلما حیات بشر هم در سال های آینده 
تهدید خواهد شد، چه بســا که در آن زمان کار هم از کار گذشته باشد و 

راهی برای جبران وجود نداشته باشد!

اتوبان های سبز آلمان!
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معمای  
ایستگاه های 

عمیق مترو
اگر می شد در تهران 
ایستگاه هایی نزدیک 
به زمین تاسیس کرد 

شاید مشکل آلودگی هوا 
برطرف می شد

مصطفی آرانی|من یک متروسوار هستم. 
یعنی نه فقط در ایــن روزهای آلوده بلکه 
تقریبا در تمام طول سال، هر جای تهران که 
مسیرم بخورد با مترو این طرف و آن طرف 
می روم. متروی تهران، متروی بدی نیست 
ولی یک مشکل جدی دارد: ایستگاه های 

عمیق. 
ایستگاه عمیق ایستگاهی که در آن فاصله 
ریل تا سطح در آن بیش از 20متر باشد و در 
تهران مثال میانگین عمق ایستگاه تجریش 
در خط یک متروی تهران 51متر اســت و 
ایستگاه های خط هفت متروی تهران عمقی 

معادل 40 تا 45متر دارند. 
این عمیق بودن باعث دو مشــکل اساسی 
می شود: نخست دسترســی به ایستگاه 
ســخت می شــود و به خصوص جامعه 
سالمندان، سخت تر می توانند خود را قانع 
کنند که از مترو برای عبور و مرور استفاده 
کنند و دوم اینکه اساسا ساخت مترو به این 
شکل گران تر می شود چراکه مستلزم حفر 

عمیق تر زمین است.
اما چرا متروی تهران اینقدر عمیق است؟ 
دیروز با یکی از پیمانکاران متروی تهران در 
این زمینه صحبت کردم. او گفت در برخی از 
خطوط مثل خط یک، سه یا هفت که شمالی 
– جنوبی است؛ اصلی ترین مسئله این است 
که خط مترو باید در شــهری ساخته شود 
که دارای شیب است. به این ترتیب طراح 
باید در نظر بگیرد که اگر مثال ایســتگاه 
راه آهن در ارتفاع 1400متری از سطح دریا 
ساخته خواهد شــد باید ایستگاهی هم 
در میدان تجریش با ارتفــاع 1600متر از 
سطح دریا ساخته شود و به این ترتیب او 
ناگزیر است که در ایستگاه های شمالی تر، 
ایستگاه را در عمق بنا کند تا مترو بتواند 
با شیب معقولی از نواحی پست تر به نواحی 
مرتفع تر برسد. به این ترتیب، شیب تهران، 
همانطور که مانعی برای استفاده دوچرخه 
در کریدور شــمالی – جنوبی شهر است؛ 
مانعی برای توسعه ایســتگاه های ارزان و 
البته سهل  الوصول مترو هم است. البته در 
کنار این عامل عوامل دیگری نیز در عمیق 
بودن متروی تهران نقش داشتند. مثال در 
برخی نقاط، خط با یک شاهراه حیاتی مثل 
لوله گاز تقاطع داشته و امکان جابه جایی 
آن نبوده است یا نوع خاک و سفره های آب 
زیرزمینی و نیز چاه های فاضالب به نحوی 
بوده که برای ساخت یک ایستگاه ایمن باید 
به قسمت عمیق تر زمین می رفتند یا اینکه 
امکان بستن خیابان وجود نداشته و باید 
حفاری در عمق صورت می گرفته تا خطری 
برای عبور و مرور عادی مردم به وجود نیاید.
این پیمانکار در پایان گفت که ساخت ایستگاه 
و خطوط مترو در تهران توسط شرکت سوفرتو 
فرانسه در سال 1354 طراحی و بعد از انقالب 
بازطراحی شده و این همان شرکتی است که 
متروی پاریس را هم طراحی کرده و از این رو، 
اگر تفاوتی بین ایستگاه های پاریس و تهران 
می بینید باید دلیل آن را در ساختار جغرافیایی 

شهر ببینید.

بزرگ ترین پرونده مالیاتی کشور  بسته شد
حاشیه های پر طول و تفصیل  از داستان قدیمی مالیات هزار میلیاردی  کنتورسازی قزوین  و تحول جدیدش  صفحه 03 را بخوانید

29 آذر حتی شــب یلدا هم نبود اما تلویزیون در سه شبکه 
مملو بوداز ســلبریتی هایی که  به استودیوها آمده بودند و 
خاطره می گفتند و می خندیدند و  مجریانی که قربان صدقه 
بینندگان می رفتند و  دستمزدهای کالن  می گرفتند. این 
همه هزینه  برای شبی که حتی یلدا هم نبود . همین حاال 
که این مطلب را می نویسم شایعات  )و البته تکذیب ها ( در 
مورد دستمزد مجری ها و مهمان ها در فضای مجازی موج 
می زند و حاصل این برنامه ها بیشــتر خوراک اینستاگرام 

بازها بوده است . 
نمیدانم چقدر این برنامه ها در جذب مخاطب موفق بوده اند 
)حتما تا درصدی موفق بوده اند ( اما کاش همه این مهمانان 
و مجریانی که بــا گرفتن حق الزحمه ها و دســتمزدهای 

گران به تلویزیون آمدند یادشــان باشد که بعدها در بزنگاه 
هرحادثه و اتفاقی در پوســته پرطمطراق اپوزیسیون فرو 

نروند. 
خواستم  این لحن را ادامه بدهم که دیدم بچه های صفحه 
شبکه در ستونشان نکته های جالبی رامطرح کرده اند. پس 

اینجا تکرارش می کنم.  
  وحید ســعیدی:  بدون شــک  بــه غیــر از عادل 
فردوسی پور، هیچ مجری و برنامه سازی نمی تواند ادعا کند 
مهمانانی که دعوت می کند به واســطه اعتبار او به برنامه 
می آیند. در شــرایط کنونی دعوت از مهمانان سرشناس 
فقط به واسطه پرداخت دستمزد امکان پذیر است. بنابراین 
در یک کالم می توان گفت اگر پول بــه اندازه کافی وجود 

داشته باشد، دعوت از چهره های سرشناس اصال کار سختی 
نیست. آنها در قبال دستمزدی که می گیرند حاضرند در هر 

برنامه ای حاضر شوند. 
  احمد رنجبر:  بدتر از بدعت نادرســتي كه بنا شــده، 
پوچي برنامه هایي است كه تحویل مخاطب داده مي شود. 
برحسب وظیفه حرفه اي همه برنامه را دیدم،آورده اي جز 

خستگي نداشت.
  مرجان فاطمی: عیار بازیگران و خواننده های دعوت 
شده به برنامه های شب یلدای شــبکه های مختلف نشان 
می دهد که تلویزیون برای این مناسبت حسابی ولخرجی 
کرده اســت. اگر این همه هزینه به جای یک شب در طول 

سال خرج می شد بهتر نبود؟ گزارش صفحه 09 را بخوانید

قصه فردین در لهستان
لهستاني ها براي راننده کامیون ایراني سنگ 

تمام گذاشتند  صفحه 03 را بخوانید

بفرمایید 
هشت سیلندر 

نگاهی به سدان 400 
میلیونی، بادوام و پنج متری 

لکسوس در ایران که 
بعد از یک دهه همچنان 

قدرتمند، جذاب، سریع و 
اشرافی است صفحه 06

یک دهه با پرنده خشمگین
بررسی بهترین بازی های ساخته شده براساس 

مجموعه Angry Birds  صفحات 12 و 13 را بخوانید

بازي کن و پولدار شو!
روش هاي درآمدزایي با تجربه بازي هاي ویدئویي

جایزه عادل، کارنامه مرضیه و 
حرف های دادکان   سایت نگار صفحه  08 را بخوانید

درباره فلسفه حضور پرشمار ستاره ها و سلبریتی ها و 
مجریان سرشناس در شبی که حتی یلدا هم نبود

نبرد خونین  میلیاردرها 

  یادداشت

داستان این دو برادر نفسم را بریده. چه نام های زیبایی دارند: 
آزاد و فرهاد. اشک و بغض تماشای تصویر فرهاد چهارده ساله 
یک ساعت است امانم نمی دهد و نمی توانم کار دیگری کنم. 
جزئیات داستان شــان چه غمی بر دل آوار می کند: دو برادر 
در ســنینی که نباید کار کنند، برای نان، در این هوای ســرد 
کوهستان مجبور به کولبری اند؛ کار جان فرسا و پرخطری که 
هیچ بزرگســالی هم نباید مجبور به انجامش باشد. چه غمی 
دارند مردم مریوان که سه روز در این هوای سرد به امید یافتن 
فرهاد کوهستان را گشتند و تن همشهری زیبا و جوان شان را 
بی جان یافتند. هم کالسی هایش می گویند آرزو داشته با پول 

کولبری اش لباس ورزشی بخرد. 
زندگی جو و اهل فوتبال بوده و طرفدار رئال. چه معرفتی هم 
داشته که کاپشنش را روی بدن برادرش آزاد کشیده و وقتی 
پیکرش را در گردنه ژاالنه هورامان پیدا می کنند کاپشنی به 

تن نداشته. پدر و مادرشــان معلول بوده اند و ناتوان از تامین 
مخارج زندگی و کمک هزینه بهزیستی هم کفایت معاششان 
را نمی کــرده. مریوانی  ها در تشــییع دو برادر نان به دســت 
گرفتند و روی تابوتش نان گذاشــتند. چــه تکان دهنده. چه 
غم بار. چــه بیدارکننده.  تمرکزگرایی در تهران و شــهرهای 
بزرگ، بی توجهی به سیاســت های جایگزین پیشنهادشــده 
برای حل ریشه ای مســئله  کولبری، کم توجهی دولت و همه  
جریان های سیاسی به اقتضائات متوازن سازی و عادالنه کردِن 
توســعه و ضعف دولت و همه  جریان های سیاسی در توجه به 
سیاست های رفاه عدالت گســتر از جمله علل رفع شدنی این 
مصائب نفس گیر اند. چرا صداوسیما مراسم تشییع فرهاد و آزاد 
که میلیون ها هم وطنشان را عزادار کرده مستقیم پخش نکرد؟ 
چرا صدای پدر و مادر فرهاد و نیمی از هم روستایی هایشــان 
که فقیر و کولبر ند را منعکس نمی کند؟ چرا عالوه بر موج غم 

و همدردی ای که از سراسر ایران شــبکه های اجتماعی را فرا 
گرفتــه، رئیس جمهور هم پیام تســلیت نمی دهد؟ مگر فقط 
باید برای فوت مشاهیر مرکزنشــین پیام تسلیت داد؟ کاش 
به تســلیت هم اکتفا نکند و کمیته ای برای بررسی و کمک به 
اجرای فوری سیاست های حل ریشه ای مسئله کولبری تشکیل 
دهد. کاش معاون اول رئیس جمهــور و دبیران کل احزاب در 
این زمینه بیانیه بدهند و در مراسم ختم فرهاد و آزاد خسروی 
شرکت کنند و بگویند برای پیشــگیری از چنین مصائبی چه 
برنامه ای دارند. کاش متخصصان، دانشگاه ها و اندیشکده ها و 
رسانه ها برای پیشــنهادات سیاستِی کاهنده  فقر و بیکاری در 
این شهرها و روســتاهای مرزی و پیشگیری کننده از کولبری 
و قربانی گرفتن اش در همین هفته ها فعال تر شــوند.  جامعه 
مدنی، دولت و شهروندان ایران حق ندارند بسیج نشوند تا دیگر 

کسی برای نان جان ندهد.)برگرفته از کانال تلگرامی( 

کاش ...
یادداشتی از حمیدرضا جالیی پور
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