
ه ا سرم

یادداش

له  هوه خانه و م  3 قه 17 تهران با  شهروند از من گزارش 
هوه خانه دارد  1 قه که تنها یک خیابانش، بیش از  زهتابی این من

های ماشین است و هی کدامشان مجوز ندارند هوه خانه ها داخ گارا    برخی از 
در فروخته و وسای دزدی تقسیم می شود 1 ساله دارند و در آنها مواد م آنها مشتریان  و 

در ُقرق قهوه خانه ها

سرطان پارازیت ها

سمت چه و ششم ان  فرزندان شی

گورخواب های گورآباد

وقت گزارش گورخواب ها منتشــر شد، بسیار 
برآشفتند، عده ا احساســات شدند و برخ از آنان 
احسا شرم کردند. ول یک پرسش ب پاسخ ماند 
و اینکه چرا این پدیده در جامعه ایــران وجود دارد؟ 
جامعه ا که فقیر نیســت، مردم هم کمابیش حس 
نوعدوســت دارند. دولت و حکومت هم که ب خیال 
این مسائل نیست، همه آنان شعارها عدالت خواهانه 
و فقرزدای م دهند، پس چــرا چنین پدیده های 

کماکان وجود دارد؟
دو علت مهم را م توان برا این واقعیت برشمرد، 
هرچند دالیل دیگر نیز هســت. نخستین علت، 
عموم و اجتماع نشدن مشــکالت و آسیب ها 
اجتماع است. مقدمه الزم حل مسائل آسیب ها 
، به عرصه عموم کشیده شدن آنهاست.  اجتماع
اگر به هر دلیل امکان کشیده شدن مسأله به عرصه 
عموم نباشــد و آن مســأله تبدیل بــه موضوع 
اجتماع نشود، کس هم برا حل آن اقدام نخواهد 
کرد. علت دوم نیز به نحو به علت نخســت مربوط 
م شود. مســأله اجتماع باید راه  حل علم و نیز 
اجتماع داشــته باشــد و چنین راه  حل محصول 
به عرصه عموم آمدن آن مســأله نیز هســت. در 
اتاق ها در بسته و راه  حل ها انتزاع و مدیریتی یا 
فردمحورانه نم توان این مسائل را حل کرد. یک از 
این مسائل، موضوع خطرات پارازیت ها برا مقابله با 
استفاده مردم از رسانه ها ماهواره ا بود که در ابتدا 
به مســأله ای اجتماعی تبدیل نشد و برای سال های 
زیادی مســکوت ماند و چنانکه شایســته بود طرح 
عمومی نشد. این مسأله که ناشــی از ورود ماهواره به 
کشــور بود باید در ابعاد گوناگون طرح و برا هر یک 
از ابعاد آن پاســخ های داده م شــد. در اینجا ابعاد 

احتمال این مسأله را طرح م کنیم.
چرا مردم بیــش از حد مورد انتظــار قانون گذار از 

شبکه ها ماهواره ا استفاده م کنند؟
آیا این استفاده زیان دارد؟ اگر بله، موازنه سود و زیان 

آن چگونه است؟
فارغ از این موازنه، آیا امکان عملی منع کردن مردم 
در استفاده از این رســانه ها وجود دارد؟ اگر بله، چه 
هزینه ا دارد؟ و اگر نه، چه ضرورت به قانون نویس 
و ممنوع کردن کار است که انجام آن برا حکومت 

غیرممکن است؟
آیا شیوه های که تاکنون برا منع مردم در استفاده 

از ماهواره انجام شده موفق بوده؟ اگر نه چرا؟
آیا شــیوه پارازیت انداختن برا ناکارآمد کردن 
استفاده مردم از ماهواره موثر است؟ اگر خیر، عوارض 
آن به لحا ســالمت و نیز به لحا روان و سیاس 

برا مردم چیست؟
چگونه م تــوان این عوارض را اثبــات یا رد کرد؟ 
مطالعات در این زمینه چه نتایج داشته  است؟ و انواع 

پرسش ها دیگر.
شاید گفته شود که اگر رسانه های رسم جامعه 
آن قدر آزاد بودند که به این موارد م پرداختند، آنگاه 

مســأله ا به نام ماهواره نداشتیم که کس بخواهد 
جلوی نگاه کردن آن را بگیرد. رسانه رسم که بتواند 
این موضوعات را به بح و مطالعه بگذارد، رسانه ا 
آزاد است که ترس از ماهواره و اینترنت ندارد. این ایراد 
درست اســت، بنابراین مسئولیت توجه و گرایش به 
ماهواره یا هر رسانه غیررسم دیگر متوجه ناکارآمد 
رسانه رسم است. ول از این هم بدتر، تبعات منف 
برا سالمت مردم به دلیل ارســال پارازیت است. 
موضوع که برا مدت ها طوالن به طور رسم 
مورد بح قرار نم گرفت تا در نهایت معاون تحقیقات 
و فناور وزارت بهداشت در این مورد به طور رسم 
اظهارنظر کرد. این اظهارنظر پس از گذشــت حدود 
15 سال انجام م شود و شاید بخش از عوارض آن تا 

کنون نصیب جامعه شده است.
و اعالم کــرد: »چون در ابتــدا اطالعات کاملی 
نداشــتیم که پارازیت ها ســرطان زا هستند یا خیر، 
اظهارنظر نمی کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن 
است که این امواج و پارازیت ها عوارض دارند و در ابتال 
به سرطان موثرند. عالوه بر این که امواج و پارازیت ها 
ممکن است باع ایجاد ســرطان شوند، می توانند 
عوارض دیگری هم برای سالمتی داشته باشند و در 
شیوع بیشتر سرطان در کشور ما هم تاثیرگذار باشند. 
سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در ایران است. 
متاسفانه سن شروع سرطان سینه در ایران 18 سال 
زودتر از سن شــیوع این بیماری در کشورهای غربی 
است. سرطان سینه یکی از معدود سرطان های قابل 
درمان است و می توان به طور کامل آن را درمان کرد.«

 به طور یقین این اظهارنظر با رعایت کلیه جوانب و 
به صورت محافظه کارانه ا انجام شده است. ول در 
هرحال همین حد از اظهارنظر رسمی نیز اهمیت دارد. 
اگر مسأله پارازیت ها و ماهواره در سال ها اولیه آن 
اجتماع شده بود، این مطالعات زودتر انجام م شد و 
به ثمر م رسید، ول این تأخیر عوارض خا خود را 
ایجاد کرده است؛ عوارض که در سال ها آینده بروز 

بیشتر خواهد داشت.
عان بــه این واقعیت یک گام مهم و  با وجود این، ا
رو به  جلو است. حال باید موضوع را از جانب دیگری 
بررســ کرد. آیا به لحا حقوق ارسال پارازیت ها 
مجاز اســت؟ کســان که از این وضع متاثر و بیمار 
شــوند، چگونه و از چــه مرجع م تواننــد ادعا 
خسارت کنند؟ آیا ارسال پارازیت ها با علم به تبعات 
مذکور در سخنان آقا معاون وزیر بهداشت است؟ 
آیا این احتمال را نم دهیم که چند سال بعد دوباره 
به این فکر کنیم که باید پیش از این مانع ارسال آنها 
م شدیم؟ مسئولیت رسانه مل در طرح و به بح 

گذاشتن این موضوعات چیست؟
اگر به این پرسش ها پاسخ داده شود، بدون تردید به 
این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد کل ما به امور، 
مشکالت و مسائل جامعه و نیز راه ها حل آنها به کل 
نادرست است و نه تنها مسأله را حل نم کند که گره 

آن را کورتر هم م کند.

ورمحمدی محمد مهدی 

در میان واژه های پرشــماری که بــرای محل دفن 
مردگان ساخته شده اســت مانند: تربت، خاک، ضریح، 
َریم، مرقد، مدفــن، آرامگاه و... واژه ســه حرفی »گور« 
شاید عجیب ترین باشــد. توالی حساب شده سه حرف 
تشــکیل دهنده و قرار گرفتن »واو« در وسط که شیب 
تند و کوتاهی به این کلمه تحمیل می کند، حتی برای 
کسی که فارسی و معنای این واژه را نمی داند، اگر خوب 
و درست تلف شود، به خودی خود القا کننده سرازیری، 
سرنگونی، افتادن و ســقوط و برای فارسی زبانان نوعی 
مچالگی، انزوا و فراموش شــدگی اســت. »قبر« معرب 

هن این همه نیست.  »گور« است، اما بازتاب آن در 
گزارش ارزنده روزنامه شهروند در مورد گورخواب ها 
و درواقع زنده به گورها می توانست یک فرصت ارزشمند 
بــرای یک ورود جــدی، همه جانبه و موثــر به معضل 
اعتیاد باشد که متأسفانه نشد. چرا؟ برای اینکه حواشی 
گورخوابی بر متن غلبه پیدا کرد و گروهی تالش کردند 
از »آِب گور« هم ماهی سیاسی بگیرند. صاحب این قلم 
که  سال گذشته 45 یادداشت پیاپی در همین باره تحت 
عنوان »فرزندان شیطان« در روزنامه شهروند نوشته، اوال 

دلسوزانه هشدار می دهد که مشکل اعتیاد در کشور عزیز 
ما از مرز هشدار گذشته و وارد مرحله بسیار خطرناکی 
شده است و ثانیا همگان را دعوت می کند که اعتیاد را یک 
بالی خانمان سوز تلقی کنند و همان طور که به هنگام 
طاعون، زلزله و جنگ اختالفات را موقتا کنار می گذارند، 
سپرها را فرو می افکنند و شمشیرهای برکشیده به کین، 
جدال و رقابــت را در نیام می نهند و خرده حســاب ها، 
مطالبات، حتی مطالبات بحق را به فردای پایان بحران 
موکول می کنند، در این باره هم اختالفات سیاسی را به 

یک سو نهاده و یکدالنه با هم همکاری کنند.
گورخوابِی معتادان پدیده جدیدی نیست. در قسمت 
نهم از ســری یادداشــت های فرزندان شیطان راجع به 
فیلم چند قسمتی »مســتند زندگی معتادان ساکن 
قبرستان شــیراز« که حدود دو دهه پیش ساخته شده 
بود، چنین نوشــتم: به هزار و یک دلیــل که آخرین آن 
خودسانســوری اســت، نمی توانم جزییات این فیلم 
مستند را برایتان بنویسم و به اختصار و ایجاز و در برخی 
موارد به کنایه و اشــاره بسنده می کنم، اما توصیه ام این 
اســت که با جســت وجوِی کلمات معتاد و قبرستان، 
خودتان اصل فیلم را در یوتیــوب پیدا کنید و ببینید. 
من هم ســخاوتمندانه گناهش را به گــردن می گیرم، 
زیرا اگر چه با هیچ ضابطه ای پخش آن را از رســانه ملی 
به صالح نمی دانم، اما نشان دادن آن را در مدار برای 
دانش آموزان و در اکران های خصوصی برای همه ضروری 

می دانم.  قسمت اول: داخلی، شــب، دخمه ای در یک 
گورستان متروک در حاشیه شهر. دو نفر در حال مصرف 
مواد هستند و نفر سوم به آنها التما می کند که مقداری 
مواد به او قرض بدهند و می گویــد که همه بدنش درد 
می کند. آن دو نفر می گویند که آنچه دارند برای خودشان 
هم کافی نیست. یکی از آنها کنایه آمیز به او می گوید: برو 
خدا را شکر کن که یکی را داری که پول در بیاورد و برایت 
مواد تهیه کند، بیچاره ماییم که کسی را نداریم! درست 
مثل اینکه تیر به هدف خورده باشــد، دیگ غیرت آن 
خوش غیرت به جوش می آید و می گوید که بگذار وضعم 
خوب شود، دیگر نمی گذارم کار کند، ولی خیلی نگرانم، 
امشب دیر کرده است! پیدا است که نگران زنش نیست، 
چشم به  راه مواد است. خماری و انتظار دردآور است، اما 
باالخره به پایان می رسد و همسر محترمه اش با دست پر 
از راه می رســد. آن دو نفر دخمه را ترک می کنند و زن و 
شوهر را تنها می گذارند. مردک مفلوک قاشق آب مقطر 
را روی شــعله می گیرد و همسرش آنچه بر او گذشته تا 
توانسته پول مواد را از چند نفر به دست بیاورد، وقیحانه 
و بی کم و کاســت تعریف می کند. مردک آرام و بی صدا 
گوش می دهد. اینکه آیا واقعا گوش می دهد یا حواسش 
به آب مقطر است که نریزد را نمی دانم! اما آنچه حاال به 
جوش آمده، دیگ غیرت نداشته مردک معتاد نیست، 
آب مقطر داخل قاشق است که شروع به قل قل می کند....
ه 2 ف ادامه در 
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رهنگ و هنر

ه  ف  

آواز هی وقت 
زمین نمی ماند

ور  2 سال سکوت و ح ودی از  ر مس نا
دوباره در زادگاهش می گوید

ه 17 ف    

زار

ت  شهروند از مشک گزارش 
بیماران سرطانی در ارا

تنفس  سرطان
ه 7 ف    

20صفحه  |  500 تومان

ر  د از آن که چهره های م اعت ب 2 س
یه گشودند  دنیای سیاست و ورزش ل به گ
و از منتقدان خود گفتند، پاس آنها داده 
شته سه چهره مهم دیگر در مقام  شد  روزگ
ه بیان شده بود،  گویی و واکنش به آن پاس
ه مقام رسمی  برآمدند از تهران تا دوبی س
واکنش هایی را بروز دادند در خیابان پاستور 
تهران حسن روحانی رئیس جمهوری در پاس 
ریجانی درباره  ی  هارات آیت ا آمل به ا
ولیت  من تاکید بر مس پرونده بابک زنجانی، 
ا گفت در پرونده بابک  تگاه  سنگین دس
ر از بیت المال  2 میلیارد د زنجانی حدود 7
 3 لقه به بیش از  ود مت به یغما رفته و با س
ت و این ح مردم  ر رسیده اس میلیارد د
است که بدانند این حجم عظیم پول چگونه 
ن  رار گرفته و این اموال ا در اختیار یک فرد 
نگوی  کجاست؟ پیشتر از رئیس جمهوری، س
دولت نیز از استقبال این دستگاه برای افشای 
پشت پرده بابک زنجانی خبر داده بود ساعتی 
اب توییتر حسن  هارات حس د  از این ا ب
دولت تمام  ت: روحانی نیز در توییتی نوش
دخ و خرج و حساب هایش را روشن می کند

ائیه نیز همه حساب های خود  وه  در مقاب 
را روشن کند 

اما این همه ماجراها نبود آن سوتر در خیابان 
ه  بهشت و در شورای شهر بلوایی بر سر آن
هردار تهران گفته بود به پا شد  الیباف ش
ورای  ولگرای ش و ا رحمت ا حافظی ع
الیباف را داد و ابراز پشیمانی کرد  تهران پاس 

ی داده تا شهردار تهران شود  که چرا به او ر
رمربی  اما واکنش کارلو کی روش س
تیم ملی از همه دیدنی تر بود او در آن سوی 
هر دوبی پاس  آب های خلی فار و در ش
م فوتبال  ه برانکو مربی تی کوبنده ای ب
پرسپولیس داد تمام بازیکنان پرسپولیس را 
ترخی و روانه تهران کرد تا برانکو بداند که 
نش کی روش است باید چگونه  تی روی س و
ه دیروز اتفا  ن بگوید با این حال آن س
افتاد روایت های ناتمام از بازی بزرگان است 
هنوز از سرنوشت پولهایی که نزد بابک زنجانی 
خبری نیست اگرچه دولت می درونی خود 
را برای روشن شدن این پرونده نشان داده اما 
تقد است که وزارت خارجه باید  ائیه م وه 
پیگیر پول های ایران در خارج از کشور باشد 
دد  الیباف شهردار تهران در ر  همزمان با
ابات ریاست جمهوری پا به  ت برای انت اس
ت خود را یکبار دیگر و برای  ارد و ب میدان بگ
سومین بار بیازماید اما هنوز گرفتاری هایی 

دارد دردسرهایی مانند ترافیک بزر تهران 
، آلودگی هوا ، ماجرای ادامه دار ام نجومی، 
ابت درون  ر او، ر ولگرایان بر س ف ا اخت
تی است که  جناحی کاندیداها با او، و مشک
ف به دست و پای او چسبیده است  مانند ک
بانیت و خشم  نی که گاه از روی ع هر س
د حمله ای تبدی  برزبانی می آورد ناگاه به 
فات  ات و اخت ود در این میان اتفا می ش
تیم ملی و پرسپولیس نیز گویی به اوج خود 
ت تیم برانکو در بهترین شرای  رسیده اس
هرمانی پرسپولیس،  به سر می برد و رویای 
ور  رمزپوش ها را سرخوش کرده است اما ح
م در اردوی تیم ملی خواب  و این تی  ع
خوش و آن رویای شیرین را از برانکو گرفته 
ور این روزها می چرخد اما  است  چر کش
فات رنگ دیگری به خود گرفته است  اخت
رگرم کار  مردم اگرچه دور از بازی بزرگان س
می نیز به این  خود هستند اما  گوشه چش
ت روزهای  و ر ت باید منتظ ات دارد اتفا
د ماند هنوز راند آخر مانده است ولی هر  ب
رد چر سیاست تندتر می چرخد  چه می گ
و گزارش هایی را  هروند در این خ ش
ات ف د آنها را در  تهیه کرده که می توانی

وانید 1 و 13 ب  ،2

ه حاد

ار چله انت

1 ه  ف    

ار ه  ربانیان حاد    خانواده های 
ت شان تبریز  مشهد از  روز س

شهروند گفتند به 

روای نو

ه 11 ف    

ا      فراز و فرود رانت در گفت و گو با علیر
جوب نماینده مردم تهران در مجلس م

بیماری مسری 
دهه پنجاه

جدال لفظی شورای شهر
و شهرداری تهران!

ادب مرد 
به ز شهرداری اوست!

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 ادب مرد 
به ز شهرداری اوست!

استاندار تهران:

جواد علیزاده|   کارتونیست | 

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  صد و یکم

telegram.me/Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

جدال لفظی شورای شهر و شهرداری تهران!
تزريقات

مسئولیت سنگین ابر و باد و مه 
و خورشید و فلک

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

چهارشنبه 15 دی ماه را با موفقیتی 

دیگــر در عرصــه اجتماعی شــروع 

می کنیــم. ابتدا خبر می رســد که باد 

توانسته اســت آلودگی هوای تهران را 

از بین ببرد. امیدواریم مه و خورشــید 

و فلک هم کمی از ابــر و باد یاد بگیرند 

و این قدر در امر مبــارزه با آلودگی هوا 

منفعل نباشــند و به غفلــت مخورند. 

واهلل ما بیکار نیســتیم که صبح تا شب 

بنشــینیم آلودگی هوا را سر و سامان 

بدهیم. مسلما این وظیفه عناصر طبیعی 

است که به این مسائل رسیدگی کنند. 

حاال ما یک تقسیم وظایفی هم کرده ایم 

که همه چیز طبق برنامه پیش برود. ابر 

و باد با ایجاد باران و طوفان آلودگی هوا 

را حل کنند. »مه« یا همان ماه با اعتیاد 

مبارزه کند. ماه اگر نتابد هیچ کس دیگر 

این معتادان متجاهر را که شب ها در گور 

و جوی آب می خوابند، نمی بیند و طبعا 

گزارشی هم تهیه نمی شود و خودشان 

کم کم حل می شوند. خورشید و فلک 

نیز به نوبه خود یک گوشه کار را دست 

بگیرند. »آب« هم مثل بچه آدم مشکل 

خودش را حل کند که این کارشناسان 

هی تن مــا را با خشکســالی و کم آبی 

نلرزانند. »ِمه« هم مســئولیت هواپیما 

و پروازهــا را به عهده بگیــرد، ممنون 
می شویم.

همین طور داشــتیم بــرای عناصر 

طبیعــت برنامه ریــزی می کردیم که 

ناگهان خبر رســید از جمعــه هوای 

پایتخت برای تمام رده های سنی ناسالم 

می شود؛ یعنی باد هم کم کم خودش را 

کنار کشید و گفت من نیستم، خودتون 

درستش کنید. به هرحال جا دارد این 

موفقیت بزرگ را بــه خودمان تبریک 

بگوییم. تا امروز موفق شــده بودیم تا 

گروه ســنی ج هوا را ناسالم کنیم، ولی 

از جمعه همه گروه های سنی می توانند 

به طور یکســان از آلودگی هوا آسیب 

ببینند و لــذت ببرند. یک مدت بچه ها 

را نمی گذاشــتیم مدرســه بروند، بعد 

نوجوانــان را منع کردیــم. االن ظاهرا 

هوا به صــورت 18+ درآمــده که با آن 

فضای رمانتیکی که شما در نظر دارید 

کامال متفاوت اســت؛ لــذا مجبوریم 

بزرگساالن را هم تعطیل کنیم تا زنده 

بماننــد. آخرش چه می شــود؟ مردم 

برای نجات از مــرگ بر اثر آلودگی هوا، 

در راه فرار به شــمال، بــر اثر حوادث 

جاده ای می میرند. یعنــی هیچ جوره 

راه نــدارد نمیریم! حــاال من نمی دانم 

دقیقا وظیفه کوه این وســط چیست. 

همه کارها و مسئولیت ها را که ما نباید 

به عهده بگیریم! کوه نباید عقلش برسد 

و ریزش کند تا جاده بسته شود و دیگر 

شاهد تصادفات تلخ جاده ای نباشیم؟ 

می گفتند طبیعت بی رحم اســت ولی 

ما باور نمی کردیم. در همین راســتا از 

حیوانات هم انتظار می رود از حقوق هم 

حراست کنند، دیگر چقدر ما انسان ها 

و محیط بان ها خودمان را برای چهار تا 

بچه آهو و گراز و گوزن بیندازیم جلوی 

لوله تفنگ شــکارچیان؟ وظیفه خود 

حیوان در این میان چیست؟ برگردیم 

به موضوع آلودگی. فرضا ما نمی توانیم 

آلودگی هوا را کنترل کنیم، مردم چرا 

با خودرو تک سرنشین بیرون می آیند 

که آلودگی تشدید پیدا کند؟ اصوال چرا 

نمی شود ما فقط از امتیازات، اختیارات 

و اقتدارات مقاممان اســتفاده کنیم و 

هیچ مسئولیتی نداشته باشیم؟ وظیفه 

قانون گذار در این میان چیست؟ واقعا 

شایسته است که ما به عنوان مسئول به 

مردم پاسخگو باشــیم؟ چرا مردم به ما 

پاسخگو نیستند؟ من از شما می پرسم، 

نمی شــود فقط  حال و هولش برای ما 
باشد؟

زورخونه

احمد                رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

همان طور کــه می دانید طرح احــراز هویت 

صاحبان کانال های باالی 5 هــزار عضو روز به روز 

جدی تر می شود. من خودم به عنوان کسی که در 

تلگرام کانال دارم همیشه برایم جای سوال بود که 

چرا ما هر کاری توی کانال مان می کنیم، هر طنزی 

که می گذاریم، باز هم مــردم لفت می دهند. باور 

کنید این آخری ها فقط کم مانده بود برای جلب 

توجه ممبرهام دندان هایم را لمینت کنم بعد دور 

گلویم یک روسری بپیچم و درحالی که مشغول 

خفه کردن خودم هستم برایشان همراه با آهنگ 

»دلبرا جان جان جان جــان! مطربا وای وای وای 

وای« حامد همایون برقصم! با وجود این، من هنوز 

پست نگذاشته 40 نفر لفت می دادند که خب البته 

االن حکمتش را می فهمم! قبال کانال من چیزی 

حدود 5800 نفر عضو داشــت ولی االن به کمتر 

از 4200 نفر رسیده! یعنی اگر اعضا کانالم را ترک 

نکرده بودند، من هــم مجبور بودم توی این طرح 

احراز هویت شــرکت کنم. طرحــی که احتماال 

با ثبت نام در آن باید یک ســری قوانین ســخت 

و پیچیده حقوقی را بپذیرید که در ادامه متن به 

برخی از مفاد احتمالی آن اشاره می کنم:  

بند 1 - ادمین کانال موظف است قبل از گذاشتن 

هرگونه متن اعم از شعر، نثر یا ... یک نسخه تایپی 

از آن را پرینت کــرده و در روزهای غیرتعطیل به 

دبیرخانه بخش »نظارت راهبــردی بر محتوای 

فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد« برده و در 

صورت تصویب آن در شورای کارشناسی دبیرخانه، 

پس از اعمال اصالحیه ها و تغییــرات الزم، آن را 

در ساعت و تاریخ مشــخصی که متعاقبا از طرف 

دفترخانه اعالم می شود، در کانال منتشر کند. 

تبصره الف: ســاعات کار دبیرخانه از شنبه تا 

چهارشنبه 8 صبح تا 2 بعد ازظهر و پنجشنبه ها 
از 8 صبح تا 30:  12 ظهر است.

تبصره ب: نســخه ارایه شــده بــه دبیرخانه 

می باســت با فونت B.Nazanin سایز 12 تهیه 
شده باشد.

تبصــره پ:   فایــل World یــا Pdf مطلب 

می باست روی ســی.دی رایت و یک نسخه از آن 
تسلیم دبیرخانه شود.

تبصره ت: برای مطالب تا ســقف 400 کلمه 

استفاده از تلق و شیرازه و برای مطالب باالی 700 
کلمه صحافی الزامی است.

بند 2 – تمامی موارد گفته شده در بند 1 برای 

 Gif ،Voice ،پست های مولتی مدیا )شامل عکس

و کلیپ های تصویری و ...( نیز صدق می کند.

بند 3 – قراردادن هرگونه موزیک )اعم از باکالم 

و بی کالم( در کانال ها فقط و فقط در صورت کسب 

مجوز و تاییدیه رســمی از وزارت ارشــاد و مرکز 
موسیقی صداوسیما مجاز است.

تبصره الف: تمامی آهنگ هــای آقایان حامد 

زمانی، علیرضا افتخاری و ساالر عقیلی و همچین 

آهنگ انرژی هســته ای امیر تتلــو از این قانون 
مستثنی هستند.

تبصره ب: مواردی که شامل هرگونه تک خوانی 

بانوان، هرگونه محمدرضا شجریان و هرگونه ریتم 
غیرمجاز باشد اکیدا ممنوع است.

بند 4 – کلیه کانال های خبری می باســت از 

انتشــار هرگونه خبر )اعم از داخلــی و خارجی( 

قبل از تأیید صحت آن در اخبار ساعت 30: 20، 
خودداری کنند.

بند 5 – صاحب امتیــازان کانال های تلگرامی 

موظف به ارایه کارنامه مالی و گزارش درآمدهای 

حاصل از تبلیغات تلگرامی در کانال شان به سازمان 
بازرسی کل کشور هستند.

تبصره الف:  محتوای تبلیغات قبل از قرارگیری 

در کانال مطابق ماده 1، باید بــه تأیید اداره کل 

بازرگانی و سازمان تبلیغات صداوسیما برسد.

تبصره ب: 25 درصد از ســود خالص ماهیانه 

به عنوان هزینه هــای نظارتی به ســازمان های 

مربوطه ای که به شما ربطی ندارند، تعلق خواهد 
گرفت.

تبصره پ: عــوارض شــهرداری و هزینه های 

مربوط به بیمه طبق تعرفه های ســازمانی ابالغ 
خواهد شد.

تبصره ت: به کلیه موارد فوق، 7 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده تعلق می گیرد!

 در استان تهران بی خانمان 
 وگرسنه و پارازیت و آلودگی هوا 

وحاشیه نشین و خشکسالی نداریم!

آیین نامه کانال داری در تلگرام!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir
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| علی اکبر محمدخانی| اگر فکر کردید هندی ها فقط به فکر رقص و پَقص هستند، سخت در 

اشتباهید. طبق آخرین تحقیقات، هندی ها با 10 ساعت مطالعه در هفته، در صدر ممالک کتابخوان  

دنیا هستند. یعنی با این همه قرتی بازی که از خودشان درمی آورند، باز آنقدر وقت دارند که کتاب 

بخوانند. متاسفانه در همین تحقیق به شکل مغرضانه ای آمده که ما ایرانی ها حدود 2 دقیقه مطالعه 
در هفته انجام می دهیم. 

ما نمی دانیم این محققان خارجی کور هستند و نمی بینند، ما اگر مطالعه نمی کنیم به جایش 

کلی کار دیگر انجام می دهیم و اتفاقا جواب هم می گیریم؟ در صورتی که اگر همان کار را خارجی ها 

می خواستند مثل ما بدون مطالعه انجام دهند، جواب که نمی گرفتند هیچ، حتما نسلشان از روی 

زمین برچیده می شد. می خواهم بگویم همه ا ش مطالعه نیست، نصف بیشترش باید در خون آدم 

باشد. پس هر جامعه ای را دیدید که بیشتر کتاب می خواند، بدانید حتما  خنگ تر است، چون اگر 

عقل و بارش مثل ما درست کار می کرد، دیگر به کتاب نیازی نداشت.

ديوار  
| احمدرضا کاظمی| 

    شهردار: یک مشت ربات ترافیک درست کردند، من باید جواب بدم؟! 

    برج سازها: چقدر بهت گفتیم مجوز بده شورا رو بکوبیم جاش برج بزنیم؟!

    جدیدی: چه کاریه هی باهم دعوا میکنید؟ 

بیایید دور هم یه عکس سلفی بگیریم!

    رئیس جمهور فیلیپین: خداییش خیلی بد حرف می زنید باهم!

#خلبانان_خلبانان  #انسان_گورخواب  #شهرونگ

    یک چندتایی گورخواب متجاهر داشتیم که اونا رو هم جمع کردیم!

    مغازه خودرو اسپورت: پسر، مثکه شیشه ماشین استاندار

 رو زیادی تیره کردی! 

    پرویز: بله، ما گور داریم، کارتن داریم

 این روزنامه نگارها شلوغش کردند که بی خانمانیم!

شهرونگ

1 ه  ف     

ی و شهروند ح

وردی در همایش رفع خشونت علیه     مو
زنان، چالش ها و راهکارهای آن تاکید کرد

قوانین زن ستیز باید 
اصا شود

ه  ف    

ه جام

درگیری با دزدان 
ه ساسانی  ل تاری در 

ه 17 ف    

ی، ماشین حام ماموران یگان  اچا  7   
گون  ت میرا فرهنگی بانه را وا حفا

کردند و آنها را به تیر بستند

ه جام

نان  ا شورا  از س دادی از اع ت
اخیر شهردار تهران انتقاد کردند

ا  پشیمانی از استی
نکردن قالیبا 

1 ه  ف    

     حافظی: ادب مرد به ز دولت اوست

فرزاده|  40  سال پیش وقتی »علی قهوه چی«،  زهرا ج
تنها قهوه خانه دار خیابان »زهتابی«، در محله اش یکه تازی 
می کرد و پیر و جوان را با آن چای های دبش اش تا پاســی از 
شب در مغازه رنگ و رو رفته، روی صندلی های فلزی، جلوی 
»مراد برقی« و »مــرد  میلیون دالری« میخکوب می کرد، 
هیچ وقت تصور نمی کرد روزی بشود که محله زهتابی را به 
قهوه خانه های زیادش بشناسند؛ به قهوه خانه هایی که فقط 
در یک خیابان دو کیلومتری، حســاب سرانگشتی شــان، 
به 15 تا برسد. حاال اگر »شــوش« را به کریستال فروش ها 
می شناســند و »امین حضور« را به لوازم خانگی، قهوه خانه 
هم برچسبی شــده و خورده روی پیشــانی محله زهتابی؛ 
محله ای در پیچ و خم خیابان »زمزم« یا به گفته مســئوالن 
رماه بود  شــهری اش »شــهید غالمرضایی«. آخرین روز آ
که رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیســیون سالمت شورای 

شــهر تهران، از منطقه ای حرف زد که 300 قهوه خانه دارد 
و اشــاره ای هم به محله ای در دل آن کرد که با 20 هزار نفر 
جمعیت، 14 قهوه خانه را در خود جای داده است. آن محله 
همان زهتابی است؛ »زه« معنی اش می شود، روده؛ روده های 
گاو و گوســفند و گاومیش که 40  سال پیش در کشتارگاه 
همین محله به این کشور و آن کشــور صادر می شد و با آن 
پوسته سوسیس و نخ بخیه تولید می کردند. همین هم شد تا 
محله ای که به ده قلعه مرغی می شناختندش، بعدها اسمش 
عوض شــود و کم کم به »زهتابی« معروف شود: »آن موقع، 
ما بچه بودیم، سر ایستگاه لواشی، سرچهارراه صابرنیا، یک 
محله بود و یک علی قهوه چی. قبل انقالب بود. خانه هایمان 
تلویزیون نداشت، علی قهوه چی اما داشت؛ هر شب می رفتیم 
قهوه خانه اش به عشق مراد برقی و مرد  میلیون دالری. شما 

یادتان نمی آید.« اینها را »حسین رضایی« می گوید...

ور

   7 بازیکن پرسپولیس از اردوی تیم ملی 
ترخی شدند!

واکنش کی روش
به برانکو

ه 13 ف    

زنان، چالش ها و راهکارهای آن تاکید کرد

پاس روحانی
 توئیت روحانی: دولت تمام دخ و خرج و حساب هایش را روشن می کند

ائیه نیز همه حساب های خود را روشن کند وه  در مقاب 
دى

دی
ر ج

می
س: ا

عک
  


