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لغو مصوبه برج باغ در حالي است كه اعضاي شوراي شهر 
اين مصوبه را قاتل باغات تهران معرفي كرده و سرانجام 
بعد از 14 س��ال اين مصوبه شوراي ش��هر دوم با كسب 
اكثريت آرا لغو شد.  بر اساس اين مصوبه، شهرداري تهران 

ملزم شد تا ظرف يك ماه پيشنهاد جايگزين را اعالم كند 
كه پس از بررس��ي جزييات طرح مقرر شد تا شهرداري 
تهران طي دو ماه يك اليحه جدي��دي براي حفاظت و 

صيانت از باغات تهران به شوراي شهر ارايه كند. ايسنا

رييس كميس��يون حمل و نقل شوراي ش��هر تهران در 
خصوص ثبت ن��ام متقاضيان ب��راي درياف��ت آرم طرح 
ترافيك گفت: طي روزهاي آين��ده در خصوص ثبت نام 
اطالع رس��اني صورت مي گيرد و س��ايت اعالم مي شود. 
محمد عليخان��ي، در خص��وص طرح ترافي��ك جديد 
ش��هرداري تهران گفت: معاون حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران در جلس��ه كميس��يون عمران شورا 
حضور ياف��ت و در خص��وص آخرين اقدام��ات صورت 
گرفته براي طرح ترافيك جديد توضي��ح داد. وي با بيان 
اينكه دوربين ه��اي خروج براي ط��رح در محدوده طرح 
ترافيك نصب شده است، گفت: كليدي ترين اقدام نصب 
دوربين هاي خروج بود كه انجام ش��د. رييس كميسيون 

حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران در خص��وص ثبت نام 
متقاضيان براي دريافت آرم طرح ترافي��ك گفت: از اين 
پس برنامه ها نرم افزاري است و مشكل خاصي وجود ندارد 
و طي روز هاي آينده در خصوص ثبت نام اطالع رس��اني 
صورت مي گيرد و س��ايت ثبت نام اعالم مي شود. وي در 
خصوص تعيين آيين نامه براي خبرنگاران براي دريافت 
آرم طرح ترافي��ك گف��ت: آيين نامه در س��ال 96 تهيه 
نمي شود و احتماال در فروردين س��ال 97 اين آيين نامه 
تهيه مي شود. به گفته عليخاني، شهرداري پيشنهادات 
خود را به كميسيون حمل و نقل ش��ورا مي آورد و در يك 
جلسه موضوع را جمع مي كنيم. عليخاني تاييد كرد:  طرح 
ترافيك خبرنگاران تا پايان فروردين 97 اعتبار دارد. فارس 

 » 10 سال اعتيادش رو تحمل كردم. هر روز كتك مي زد. 
با شلنگ مي زد. طالق گرفتم، شدم سرپرست بچه ام. االن، 
هم خرج زندگي بچه ام رو مي دم، هم خرج شوهرم رو كه 

دو سال پيش سكته كرد و ديگه از كارافتاده شده.«
مريم مددجوي كميته امداد بود به عنوان زن سرپرست 
خانوار. پسرش مددجوي بهزيستي بود به عنوان معلول. 
5 سال قبل 5 ميليون تومان از كميته امداد وام گرفت كه 
كارگاه خياطي راه بيندازد، بالفاصله مستمري ماهانه اش 
قطع ش��د و او را خودكفا اعالم كردند. كارگاه خياطي اما 
هيچ وقت راه نيفتاد چون هزينه برق كارگاه از قسط ماهانه 
وام بيش��تر بود. به عوض، پول وام رف��ت بابت خريد يك 
ماشين قسطي و اسم مريم به فهرست شوتي هاي بوشهر 

اضافه شد. مريم، اولين زني است كه شوتي شد. 
  نمي ترس�ي؟ از س�رعت، از گي�ر افت�ادن، از 

نرسيدن؟ 
 »ديگه ترس ن��داره. وقتي افتادي توي ج��اده و يادته كه 
قس��ط داري و خرج زندگي داري، ديگ��ه از هيچي ترس 
نداري. فقط مي خواي س��ريع برس��ي به مقص��د. روزاي 
اول س��ال كه جاده امن بود، يك دور تاريك روشن صبح 
مي رفتم تا كازرون، تا 11 ظهر برمي گش��تم. دو س��اعت 
مي خوابيدم، دوباره مي افتادم توي جاده. هر بار كه مي رم، 
دِر خونه رو كه مي بندم، مي گم خداحافظ، شايد برگشتم، 

شايد هم برنگشتم.«
آهنگ پيشواز گوش��ي مريم، ترانه اي درباره جاده است، 

درباره وداع و فراموش شدن و غم جدايي. 
»دارم از زندگيت مي رم / تو جاده فكرت همرامه / مس��ير 

اشتباهامو / توي جاده نشون كردم...«
برخي ماموران پليس راه، با مريم همراهند. »جاده آزاد« 
را به مريم خبر مي دهند و حتي بابت مسيرهاي امن هم 
راهنمايي مي كنند. هر بار هم بابت اينكه يك زن، مجبور 
بوده براي خرج نان، دست به چنين كار سخت و خطرناكي 
بزند، ابراز دلسوزي و همدردي كرده اند. ترس مريم و تمام 
شوتي هاي بوشهر از »بنز سبز« اس��ت؛ بنز سبز ماموران 
مبارزه ب��ا قاچاق جاده اي ك��ه يك باره از ناكجاي��ي از راه 
مي رسد و ش��وتي ها را محاصره مي كند و ماشين شان را 
قفل مي زند. همان هايي كه مريم را در مسير دلوار به شيراز 
گرفتند و مريم به پايشان افتاد كه ماشينش را توقيف نكنند 
كه نان يك خانواده، گروي چرخيدن چرخ هاي اين ماشين 
قسطي است اما وسط جاده تنگ ارم كه اگر فرياد بكشي، 
انعكاس واژگانت در بن بست دامان زاگرس گير مي افتد، 

انعكاس التماس هاي مريم را هم هيچ كس نشنيد. 
»بهش گفتم االن ساعت 2 صبحه. من هم مردم هم زن. 
زجر كش��يدم تا اينجا رس��يدم. اين خرج زندگيمه. كل 
زندگي من همين ماشينه. ماشينم قسطيه. منو نبر، اگه 
منو بِبري ماش��ينم مي خوابه. هر كاري كردم گفت بايد 

بريم.«
 7 ميليون توم��ان جريمه و مصادره كل ب��ار و 350 هزار 
تومان هزينه آزاد كردن ماشين از توقيف، عيدي زني بود 
كه در يكي از اتاق هاي خانه همسر يك شهيد، مستاجر 
است و نان آور خانه است و هيچ درآمدي جز يارانه 90 هزار 

توماني كه هر ماه به حس��ابش واريز مي شود ندارد. مامور 
مبارزه با قاچاق جاده اي، دلش براي مريم نسوخت كه اگر 
ماشين نباشد و اگر درآمد شوتي نباشد، مريم چطور بايد 
عفيف و نجيب بماند اما صاحبخان��ه اش وقتي از توقيف 
ماشين باخبر شد، گفت: »س��ه ماه اجاره معوق حاللت 

باشه. از اين ماه هر وقت كار كردي اجاره رو مي دي.«
  واقعا هيچ شغل ديگه اي نبود كه رفتي شوتي؟ 

»چ��را. رفتم. چن��د جا ب��راي كار رفت��م. رفت��م آژانس 
مس��افري، مردا خيلي اذيتم مي كردن. مسافر مرد سوار 
مي كردم، مي نشس��ت صندلي جلو، با انگش��تش روي 
كمرم فش��ار مي داد، دس��تش رو مي زد به دستم. رفتم 
شركت ماهي فروشي، مدير شركت اذيتم مي كرد. توي 

هيچ شغلي امنيت جاني نداشتم.«
هر بار كه س��رتيم به مريم خبر مي دهد فردا آماده باشد، 
مريم هم براي روز بعد و بعدترش، غذاهاي ساده اي براي 
بچه اش مي پزد و روي كاغذ مي نويس��د كه هر كدام، چه 
وق��ت و چطور گرم ش��ود. بچه؛ فرش��اد 23 س��اله كه از 
ناشنوايي، از درد گوش و از دردهاي شديد ناحيه جمجمه 

دچار ناتواني ش��ده، فقط در بار زدن جنس به مادر كمك 
مي كند و كار ديگري از دستش برنمي آيد. 

  بدترين خاطره ات از شوتي رفتن چي بود؟
 »س��اعت 4 صبح بود. زمستون پارس��ال. بارم پارچه بود. 
چراغ استوپ ماشينم روشن و خاموش مي شد. چشمم به 
چراغ ماشينم بود كه رسيدم سر پيچ. ديگه كنترل ماشين 
از دستم رفت. زدم روي ترمز، ماشين دور برداشت. از نوك 
جاده افتادم ت��ه دره. فقط فرمون رو محك��م گرفته بودم 
و مي گفتم يا ابوالفضل كمكم كن. دو تا درخت ُكنار توي 
سراشيبي دره بود. درخت اول، تنه سفتي داشت. ماشين 
من از روي تنه اين درخت، پريد و افتاد روي درخت پايين تر 
كه تنه نرم تري داشت و اين درخت دوم، ضرب سقوط رو 
گرفت. ماشين مثل پر نشس��ت روي زمين. خودم سالم 
موندم، ماشينم هم س��الم موند، فقط رادياتش به سنگ 
خورد و پكيد. از ماشين بيرون اومدم و ديواره دره رو چنگ 
مي زدم و مي افتادم و دوباره ديواره رو مي گرفتم تا رسيدم به 
جاده. هوا هنوز تاريك بود. وسط جاده بودم كه يك شوتي 
مي رفت تعزيرات و منو ديد. گفت چي شده مريم؟ ماشينت 
كجاس��ت؟ گفتم ته دره. رفت نگاه كرد و گفت برو خدا رو 

شكر كن كه سالمي چون كسي از اين دره زنده باال نيومده. 
دور برگ��ردون دره رو رفت پايين و بارم رو توي ماش��ين 
خودش خالي كرد كه اگر مامور اومد ماش��ينمو نخوابونه. 
بعد تلفن كرد جرثقيل اومد و ماشينمو كشيدن باال. بعد 

پارسال، بچه ها اسم اون پيچ رو گذاشتن پيچ مريم.« 
بوش��هري ها، وقتي مي خواهند درباره خشكسالي حرف 
بزنند، اول يك سوال مي پرس��ند: »نديدي  اي همه نخل 

سوخته رو جاده كه مي اومدي؟«
نخل در اين وسعت 27 هزار كيلومتري، به اندازه يك آدم 
زنده مي ارزد. در بوشهر، وقتي يك نخل مي خشكد، انگار 
يك آدم مرده است. در بوشهر، تبليغ »برش نخل، رايگان« 
فراوان است. در بوشهر، نخل هاي سوخته كمر شكسته از 
بي آبي، فراوان است. در بوشهر، هر نخلي كه مي خشكد، 

يعني يك نفر به جمع »شوتي ها« اضافه مي شود. 
»االن ديگه قاچاق سوخت صرف نداره چون گازوييل شده 
ليتري 1000 تومن. اون وقتي قاچاق سوخت سود داشت 
كه گازوييل ليتري 300 تومن بود و صاحب لنج محدوديت 
سهميه مازوت نداشت و اضافه سوختش رو مي برد كويت 
و قطر مي فروخت ليتري 500 تومن. دو سال قبل، سه تا 
دبه كشويي توي ماش��ين مي زديم، 1200 ليتر گازوييل 

مي برديم گناوه، 450 هزار تومن مي گرفتيم.«
بوشهر، بدل »بارانداز« است. عس��لويه و كنگان و گناوه؛ 
شمال و جنوب استان، تحت سلطه شوتي هاي قلدر است و 
دشتستان و تنگستان؛ مركز استان، در سيطره شوتي هاي 
قلندر. از عسلويه و كنگان و گناوه، بارهاي خطرناك راهي 
مي ش��ود و از دلوار و برازجان و بوشهر، بارهاي بي خطر. از 
دلوار و برازجان و بوش��هر، پارچه و گردو و بادام و گوش��ي 
موبايل و قطعات كامپيوتر و كفش و لب��اس، بار صندوق 
شوتي مي ش��ود و از عس��لويه و كنگان و گناوه، شيشه و 
مش��روبات الكلي. ش��وتي هاي دلوار و برازجان و بوشهر، 
حداكث��ر خالف ش��ان، در ِگل مالي پالك خ��ودرو تمام 
مي شود و شوتي هاي عسلويه و كنگان و گناوه، آپاچي هاي 
مسلحي هستند نماد شجاعت و جس��ارت و روياي تمام 

نشدني شوتي هاي دشتستان و تنگستان. 
 »مواد و مش��روب و سيگار از سمت عس��لويه و كنگان 
و گناوه و جم، مي ره ش��يراز. از چابهار با قايق مي رسه 
عسلويه. بري س��مت چابهار، مي بيني 7 تا بشكه كف 
قايق بسته ش��ده. همه هم از پاكس��تان. يك قايق، بار 
شيشه آكبنده، دو تا قايق اسكورتش مي كنن. اسكورت 
مسلح. توي عسلويه و گناوه و كنگان، بايد عرضه داشته 
باشي شوتي باشي. دلوار كه مامور بيفته دنبال شوتي، 
حكم تير داره كه به دست شوتي بزنه و شوتي هم براي 
در رفتن از دست مامور، دو تا تير هوايي شليك مي كنه، 
عسلويه، اسكورتي ش��وتي گلنگدن رو مي كشه و كل 

خشاب رو روي سر مامور خالي مي كنه.«
در استان بوشهر، در روستاها و ش��هرهايش، از مردم كه 
درباره »شوتي ها« بپرسي، با مردم كه درباره »شوتي ها« 
حرف بزني، مرد و زن، لبخند گنگي به لب شان مي آيد و 
سرشان را به نش��انه بي خبري تكان مي دهند. »شوتي« 

براي بوشهر، حكم چريك  را دارد... .

لغو مصوبه »برج باغ« پس از 14 سال
 اعضاي شوراي شهر تهران ديروز به لغو مصوبه برج 

باغ راي مثبت دادند

رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر: 
ثبت نام متقاضيان طرح جديد ترافيك تا پايان سال 

 دست فرمونت خوبه؟ 
مي خندد. وقتي ي��ك زن در جواب اين س��وال بخندد و 
»آره« بگويد، يعني پر از غرور ش��ده از اين مقايسه برتر و 

برترين. 
 »23 س��اله راننده ام. از 11 س��الگي ماش��ين داش��تم. 

موتورسواري هم مي كردم.«
مريم مثل اغلب دختران بوش��هر، خيلي زود ازدواج كرد. 
شوهرش، پسرخاله مادرش بود و چند سال بعد از ازدواج، 
معتاد شد و مريم درخواست طالق داد و مثل اغلب زنان 
بوشهر، نفقه و مهريه و تمام حقوقش را بخشيد تا حضانت 

تنها فرزندش را به دست آورد. 

»ش�وتي«، مرد يا زني اس�ت كه ه�ول زده، 
صندلي عقب ماشينش را در مي آورد،از كف 
تا سقف فضاي خالي پشت صندلي راننده را 
بسته هاي ريز و درش�ت مي چپاند به مقصد 
شيراز و اصفهان و تهران، بار قاچاق را با يك 
چادر ُكدري اس�تتار مي كند،  پشت فرمان 
كه مي نشيند، موتور را به قصد 170 يا 190 يا 
200 آتش مي كند،  وقتي به مقصد مي رسد و 
350 هزار تومان مزد مي گيرد، برگه كوچكي 
از جيبش بيرون مي آورد و روي يكي ديگر از 

قسط هاي بدهكاري اش، ضربدر مي كشد...
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1- سياستمدار - بارومتر
2- جاي��ز - از ش��هرهاي خراس��ان - دخم��ه اموات 

اشكانيان
3- درخت جدول - حرف همراه��ي عرب - درخت 

جنگلي - لوز
4- كار بزرگ و برجسته - ريز نمرات

5- معصيت - ترنجبين - ليف حمام - چاشني غذا
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7- حرف آخر - پول فلزي - تفنن
8- ياقوت سرخ - جد رستم

9- سپهبد فرانسوي - چوبه اعدام - حرف انتخاب
10- آسمون جل - مالقات كردن - ديروز

11- دل آزار كهن��ه - اه��رم - ب��رگ برن��ده - قلعه 
مستحكم

12- الگو - اداره بهداشت
13- كدخدا - آيين - افشرده گوجه - سراي محبت

14- سخن چين - فقير و بينوا - شيوا
15- نت - ماشين
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2- ذره ب��اردار - جانش��ينان - آب روس��تايي - مرغ 

سعادت
3- عضو دونده - خرم - اراده قوي - داير و برقرار

4- قمر - منزل - فركانس
5- صيغه - گارمون

6- دويار هم قد - اندك - خواهر گرامي - رنگ موي 
فوري

7- پايتخت آلباني - پشيمان - عضو پركار بدن

8- محموله - كافي - حرف نفي عرب - خانه شعر
9- آشكار شدن خبر - حمله و هجوم - هادي

10- از افع��ال ربطي - هل��ي كوپت��ر - آب بند - 
يادداشت

11- ويزيتور - زبان مردم كشور پاكستان
12- كثرت آمد و شد - گذر گاه - غم و غصه

13- خانقاه - جاسوس��خانه امريكايي - ش��يمي 
كربن - پروردگار عالم

14- شهر نيروگاه - چهره - پدر شعر نو - يك دهم
15- اصطالح��ي در ورزش بس��كتبال - آزادي 

داشتن

عيد ديگه چه معنايي داره وقتي نمي تونيم 
آجيل كيلويي خدادتومان را بخريم؟ وقتي 
كه پول براي دو هفته تعطيالت را نداريم كه مسافرت 
برويم يا ميزبان ميهمانان مان باشيم؛ عيد جز خجالت 

زن و فرزند براي ما چه دارد؟
02150005721

ديروز تهران كامال قفل بود. از ظهر نمي شد 
در خيابان ه��ا رفت و آمد ك��رد... واقعا دليل 
اين همه ترافيك چه بود؟ چرا بايد روزهاي مناسبتي 
تا اين حد خيابان ها ترافيك داشته باشد؟ تا كي بايد 
نگران ترافيك هاي روزهاي پاياني سال و عالفي هاي 

چندساعته باشيم؟
09360008181

با وجودي كه اين همه هشدار در مورد شب 
چهارشنبه سوري داده مي شود، باز هم مردم 

و به خصوص جوانان ش��هر رابه صحنه جنگ تبديل 
مي كنند. چرا قوانين ما به گونه اي نيس��ت كه جلوي 
تخلفات اين شهروندان را بگيرد؟ پس نيروي انتظامي 

چه مي كند؟!
09120002263

ديروز خب��ري را خواندم ك��ه در آن يكي از 
مسووالن گفته بود ممكن اس��ت تلگرام را 
فيلت��ر كنن��د...! واقع��ا چه فك��ري مي كنن��د؟ چرا 
نمي خواهند قبول كنند ك��ه دوران فيلترينگ تمام 
ش��ده اس��ت؟! ما در دنيايي زندگ��ي مي كنيم كه به 
دهكده شيشه اي و جهاني معروف است. يعني ديگر 
نمي توان جلوي انتش��ار اخبار را گرف��ت... در چنين 
شرايطي دوستان فكر مي كنند با فيلتر كردن تلگرام 
مي توانند فرآيند انتشار اخبار را محدود كنند؟ به جاي 
اين كارها بهتر نيس��ت سياس��ت هاي خبري مان را 
 091220001146 اصالح كنيم؟ 

الو ... 66426196 30004753

شهر


