
ه ا یادداشسرم

ی فراکسیون امید در نشست خبری ا عار ر محمدر

از روحانى
عبور نمى کنیم 

رورت گروه حقیقت یاب مستقل در 

حدیث اســت که مومن از یک سوراخ دو بار 
گزیده نم شود. بنابراین اگر ما یا هر کس دیگر 
از یک سوراخ بارها و بارها گزیده شویم، به طور 
طبیع باید در ایمان و ســپس عقالنیت خود 
شــک و تردید جد کنیم. آوارشدن پالسکو 
نیز یک از این موارد اســت که بارها و بارها از 
طریق مدیریت بر اساس رودربایست و رعایت 
مالحظــات این و آن، موجب گزیده شــدن ما 

شده است.
ولــ نه تنهــا درس نمی گیریم کــه باز هم 
همچنان دســتان خود را در این ســوراخ فرو 
م کنیم به امید اینکه این بار گزیده نشــویم. 
در حال حاضــر هم که این حادثه تأســف بار 
رخ داده، باز هم قادر نیســتیم یا نم خواهیم 
که گام مهــم برا جلوگیــر از تکرار این 
حــواد برداریم. برخورد ما بــا اصل حادثه و 
جمع و جور کردن آن دقیقا مثل برخوردمان با 
پیش از حادثه اســت که منجــر به این حادثه

بزرگ شد.
آقا شــهردار در حضور اعضای شورای شهر 
م گوید: »ما اگر همین االن اماکنی که شرایط 
ایمنی را رعایت نمی کنند پلمپ کنیم، داد همه 
درمی آید و می گویند در این بحران اقتصادی و 
بیکاری شــهرداری می خواهد چوب الی چرخ 
دولت بگــذارد. اگر نبندیم فــردا دوباره آتش 
می گیرد و دو ســه نفر می میرنــد و می گویند 
چــرا شــهرداری کاری نکرده و خــواب بوده 
است؛ مثال شما وارد ساختمان پالسکو شوید، 
وحشت می کنید. باالخره من چکار کنم. ببندم 
یا نبندم؟« این اظهارات نشــان از وجود غلبه 
یک نوع برخورد دارد. برخوردی که در پیگیر 

ماجرا نیز همین شیوه را ادامه م دهیم.
یعنــ آن قــدر یک به نعل و یکــ به میخ 
م زنیم که به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه 
کباب. البته در این میان دستان مردم م سوزد 
و در پایان هم معلوم نخواهد شد که این حادثه 
چرا اتفاق افتاده اســت، مســئولیت آن به چه 
نســبت و متوجه چه نهاد و افراد است. این 
مســأله در اکثر مشکالت و مسائل کشور دیده 
م شــود. برا اینکه فالن نهاد ناراحت نشود، 
یا به فالن فرد برنخــورد، گزارش ها ارزیاب 
از علــل وقوع هر حادثه ای بســیار ب رو و 

غیرمسئوالنه تهیه م شود.
حت م توان گفت از ابتدا معلوم اســت که 
چه گزارش باید تهیه شــود؛ لذا افرادی برای 
عضویت در گروه کارشناســ و بررس کننده 
چیده م شــوند که تأمین کننده همان اهداف 
باشــند و گزارش نهای نیز فقــط از باب رفع 
تکلیف اســت و هدف آن نیز به جای رسیدگ 
دقیق بــه ماجــرا و برخورد با علــل و عوامل 

شــکل دهنده آن درنهایت به جبران خسارت 
حادثه دیدگان تقلیل م یابــد و تهیه گزارش 
هم آنقدر طوالن م شــود کــه کل ماجرا به 

فراموش سپرده م شود.
با توجه به ایــن مالحظات و برا جلوگیر 
از تکــرار این حواد و نیــز جلوگیر از تهیه 
گزارش ها فرمایشــ و رسم که هدف آن 
الپوشان است، پیشــنهاد م شود که در این 
مورد خا یک گروه حقیقت یاب با هدف تهیه 
و ارایه گزارشــ از علل و عوامل به وجود آمدن 
ماجــرا و تأثیر عوامل گوناگــون ازجمله تأثیر 
فســاد اداری، نقص قانونی، مدیریت ناکارآمد و 
مدیران پشت گوش انداز در هر یک از نهادها 

مرتبط با مسأله تشکیل شود.
گروهــ که افراد آن شــامل انواع و اقســام 
تخصص ها مربوط و نیــز مورد اعتماد مردم 
باشــند. ضمن آنکــه تحت تأثیــر مالحظات 
نهادها رســم و قدرتمند قــرار نگیرند. در 
این گروه م توان از معتمدان و کســبه و تجار، 
وکال و حقوقدانان، مهندسان، استادان دانشگاه، 
، روزنامه نگاران و کارشناسان  متخصصان ایمن
رســم و... دعوت کرد تا گــزارش باارزش و 
آموزنده ا را به جامعــه بدهند؛ به طور که 
این گزارش بنا داور مردم و سیاست گذار 

و حت اصالحات قانون قرار گیرد.
تجربــه واگذار امــالک در شــهردار و 
رســیدگ به آن از طریق ســازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت قابل تکرار است و همان نهاد 
م تواند با حضور افراد و کارشناســان بیشتر 
در این مســأله نیز وارد شــود و همه از چنین 
اقدامــ حمایت کنیم. موفقیــت تجربه آنان 
در این بود که حدود دو ماه پس از افشــاگر 
مربوط، گزارش به نســبت قابــل قبول ارایه 
کردند، در حال که رســیدگ ها قضائ به 
دلیــل ماهیت امر قضائ ممکن اســت خیل 
طوالن شــود ول گزارش ها کارشناس با 
ســرعت و دقت کاف م توانند در نخســتین 
فرصــت، اطالعات خوب را بــه مردم و جامعه 

بدهند.
ولــ آنچه کــه اهمیــت بیشــتری دارد، 
پرهیــز از دولت کــردن چنیــن گروه هایــ 
اســت. حقیقت یابــ دولتــ و رســم اگر 
بــه نتیجه م رســید، تاکنون رســیده بود و 
کمتر شــاهد چنین اتفاقاتــ بودیم. مدیریت 
برمبنــا رودربایســت و نادیــده گرفتن در 
تهیه گزارش ها رســم نیز اثــرات خود را 
برجــا خواهد گذاشــت. امیدواریم که راه 
برا شــکل گیر چنین گــروه حقیقت یاب 
بــرا ایــن فاجعــه و نیز هــر مــورد دیگر

فراهم شود.
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شــاید زمان آن نباشــد که گریبان کســی را 
بگیریم. شــاید زمان آن نباشــد که انگشت اتهام 
را به ســوی کســی حواله کنیم. شــاید در پس 
این تصدیق و تکذیب هایی که یــک عمر ما را به 
مصلحت اندیشی برای ما  توسط دیگران  پیوند 
داده است، باز هم باید بنشینیم و ببینیم که از اتاق 
فرمان بحران چه دستورالعملی بیرون می آید. ما 
مردم به تنهایی در زندگــی اجتماعی و اقتصادی 
خود بحران زده و مصیبت زده هســتیم و حاال آوار 
بحران اشتباهات شهری هم بر سرمان هوار شده 
اســت و آن قدر بلندگوها و تریبون های متعدد ما 
را با اخبار ضد و نقی بمبــاران می کنند که راه 
تاب آوری بحران های شــخصی خود را فراموش 
کرده ایم و از دامن بحران شهری جدید راه مفری 

می جوییم، اما باور کنید که دیگر تاب نداریم....
یونگ می گوید که جــدا از این که رفتار، افکار و 
احساسات تمامی انسان ها تحت  تاثیر ناخودآگاه 
فردی شان اســت، در ســطحی باالتر و بزرگتر، 
ناخــودآگاه جمعی یک قــوم یا ملــت می تواند 
احساســات آنها را تحریک و اعمالشان را کنترل 
کند. همدلی های مــردم مهربانمان با امدادگران 
و جان باختــگان و متضرریــن، گواهی اســت بر 
این ادعا. امــا تو را به خدا ایــن ناخودآگاه جمعی 
فوق العاده موجود را با انبوه اشتباهاتتان به بیراهه 
نکشانید. ســرمایه اجتماعی را هدر ندهید. برای 

افکار عمومی احترام قایل شوید .....
از قدیــم گفته اند کــه آدم می تواند مدل موی 
خود را که بــد از آب درآمــده، به تنهایی تحمل 

کند اما برای تحمل درد و رن ناشــی از بیماری 
ســرطان در خانواده خود به حمایت دیگران نیاز 
دارد. همیشــه برای عبور از یک بحران، عالوه بر 
مهارت های شــخصی به وجود دیگــران نیز نیاز 
است. نمی شــود در برخی از بحران ها و سختی ها 
به تنهایی بار تمــام مصیبت را بر دوش کشــید. 
یعنــی همان طوری که ما مــردم در این مصیبت 
جانــکاه در پیوند با دیگران ســعی در گذر از این 
گذرگاه داریم، نمی شود که مدیران بحران بی نیاز 
از ما باشند! نمی شــود که هرکدام ساز خودشان 
را بزنند و تنها کارشــان افزودن بر انبوه شایعات

باشد.
بگذاریــد سرراســتش بکنم. از قدیــم علمای 
انسان شناســی گفته انــد اگــر می خواهیــد راه 
مطمئنی بــرای رهایی از بحران و تنش داشــته 
باشــید، ســه مرحله را برای عبور از رن و بحران 

طی کنید: 
مرحله نخست: قبل از هر چیز با صداقت، وضع 
را بدون واهمه تحلیل کنید و از خود بپرسید: »اگر 
نتوانم مسأله را حل کنم، بدترین چیزی که پیش 
می آید، چیســت؟« و چقدر احتمال دارد که این 
بدترین چیز، اتفاق بیفتد و وقوع آن چقدر زندگی 
من را تحت تأثیر قرار می دهــد و آیا این تاثیرات 
برای ماه ها و سال ها باقی می ماند یا موقت و گذرا 

خواهد بود؟
مرحلــه دوم: پس از تصور بدتریــن چیزی که 
ممکن است روی دهد، سعی کنید خود را از نظر 
ذهنی و روانی برای پذیرش آن بدترین وضع  اگر 
الزم شود آماده ســازید و مطمئن باشید آرامش 
واقعی از پذیرش بدترین شــرایط پیش می آید؛ 
زیرا اگر ما بدترین وضــع را بپذیریم، دیگر چیزی 
نیست که از دست بدهیم و این امر خودبه خود به 
معنای آن است که شــاید هر چیزی را به دست 

آوریم. مثل تیم فوتبالی که تــا دقیقه 5 باخته 
است، دیگر چیزی ندارد که بخواهد از دست بدهد 
و این یعنی نخستین گام برای غلبه بر پیامدهای 

هر بداقبالی.
مرحلــه ســوم: از آن پس، در آرامــش، وقت و 
نیروی خود را با خونســردی صــرف تالش برای 
بهبــود بدترین وضعــی کنید کــه از نظر روحی 
و ذهنی آماده پذیرش آن شــده بودید. مطمئن 

باشید به هدف خواهید رسید.
پنهانــکاری بدترین نوع مدارا با بحران اســت 
که بر مدار جداســازی خرد جمعــی و رو مردم 
از بحران و بحــران زدگان می چرخــد و مردم را 
دچار سو برداشــت و بحران های روحی جدیدی 
می کنــد. بحران هایی کــه گاهی نابخــردان و 
سیاست پیشگان و مغرضان بر طبل آن می کوبند 

و بر موج آن سوار می شوند.
ما می دانیم که وقتی دچار فاجعه ای شده ایم و 
همزمان با آن، بحرانی در داخل کشــور یا جهان، 
زندگی مان را تحت  تاثیر قرار داده، ممکن اســت 
بیشتر احساس درماندگی کنیم. ما انسان ها فقط 
با مقدار مشــخصی از اضطراب و بحران می توانیم 
کنار بیاییم و اگر قرار باشــد روی تمام مشکالت 
جامعه، همزمان با مشــکالت خود متمرکز شویم 

به سرعت از پا درمی آییم.
همه مــا بایــد بیاموزیم انــرژی عاطفی مان را 
عاقالنه مدیریــت کنیم و به جــای این که نگران 
تمام مسائل جامعه و دنیا باشیم و خود را عقل کل 
در مصلحت اندیشی برای عموم به حساب آوریم، 
بحران فعلی را کنتــرل کنیم. بــاور کنید که نه 
بدترین حالت را می دانیم و نه دســتمان جز انبوه 
شایعات به جایی بند اســت. فقط گاه می پنداریم 
که صداقتی که در پی آن هستیم، سال هاست که 

گم شده است!
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شهروند| محمدرضا عارف صبح روز گذشته درحالی 
نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس فراکسیون 
را در آســتانه نهمین ماه فعالیت مجلس دهم برگزار 

کرد که این پیرمرد سفیدموی اصال طلب 
این روزها به مرد آرام و ســاکت پارلمان 
معروف شــده اســت، اما عارف باالخره 
ســکوتش را شکســت و در این نشست 
خبری که حدود یک ساعت و نیم به طول 

3 نفر از  انجامید و طی آن حــدود 
خبرنگاران رسانه های مختلف 
موافق و مخالف طر ســوال 
کردند، به موضوعات مختلفی 
از جایگزینــی رئیس فقید 
مجمع تشــخیص مصلحت 

ی جریان اصالحات در فقدان  نظام و رویکرد و استرات
آیت ا  هاشمی تا برنامه های انتخاباتی اصال طلبان در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و همچنین حمایت 
از روحانی و مباحثی همچــون تداوم محدودیت ها 
برای سیدمحمد خاتمی و دیگر بزرگان اصالحات، 
رفع حصر، حادثه پالسکو، تحقیق و تفحص از 
شهرداری تهران، تعامل فراکسیون امید با دولت 
و بسیاری مسائل دیگر به تشریح پاسخ داد. عارف 
در پاســخ به یکی از نخستین سوال های 
نشســت خبری روز گذشــته که 
به موضــوع درگذشــت آیت ا  
هاشمی رفســنجانی اختصا 
داشت، با بیان این که یار دیرین 

انقالب در تمام صحنه ها...

شهرونگ

1     صفحه 

متخصص پُتخصص 
سوسول بازیه!  برای اداره شهر

 باید شاخ بز بشکونی!
www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 متخصص ُپتخصص 
 سوسول بازیه!
  برای اداره شهر

 باید شاخ بز بشکونی!

والیتی: دانشگاه آزاد نه خصوصی است و نه دولتی

    استادان دانشگاه آزاد خواستار شناسایی زیستگاه شترگاوپلنگ در ایران شدند

    معاون فرهنگی دانشگاه: عضو محترم شورای شهر

 سلف با سلفی گرفتن فرق داره اخوی 

#آفتابه_لگن_هفت_دست   #شام_و_ناهار_هیچی #شهرونگ

    کرباسچی: افق زاویه گردن عباس جدیدی نمی گذارد کالم کسی منعقد شود! 

    حسام نواب صفوی: جای من تو شورای شهر خالی است. به زودی خدمتتان می رسم

#نون_و_پنیر_آوردیم_جدیدیتون_رو_بردیم  #شهرونگ

علی درخشی|   کارتونیست | 

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و شانزدهم

telegram.me/Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

عباس جدیدی معیارهای جدید صالحیت برای عضویت در شورا را اعالم کرد 
تزريقات

 عذرخواهی نکن
 نگرانت میشم 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

ششــم بهمــن 1395 را درحالــی 

شــروع می کنیم که اکثر مسائل کشور 

تحت الشــعاع حادثه پالسکو قرار دارد. 

مسئوالن همچنان برای خدمت بیشتر 

مقاومــت می کنند و قرار اســت مردم 

به زودی برای عرض تســلیت، استعفا 

و عذرخواهی خدمت عزیزان برســند. 

در همین راســتا پریروز اعالم شد که 

رئیس بنیاد مســتضعفان بــه خاطر 

حادثه پالسکو عذرخواهی کرده است. 

اولش باور نکردیم ولــی بعد که دیدیم 

خبر رسمی شــده خیلی نگران شدیم. 

مثل مرغ پرکنــده همین طــور باال و 

پایین می پریدیم به آقای ســعیدی کیا 

زنگ می زدیم و می خواســتیم ببینیم 

خدای نکرده اتفاقی برایشــان افتاده یا 

نه. باالخره گوشی را برداشت و گفتیم: 

تو رو خدا یه گزارشی از حال خودت بده. 

گفت: من خوبم! جای نگرانی نیســت. 

گفتیم: پس اینا چی میگن عذرخواهی 

کردید و اینها؟ گفت: کیا میگن؟ گفتم: 

رسانه ها! گفت: نخیر ... خبر عذرخواهی 

من کــذب محضه! عرق پیشــانی مان 

را پاک کردیــم: خدا رو شــکر، به خدا 

داشتم از نگرانی می مردم. پس صحیح 

و سالمت هستی؟ چیزی به سر مبارک 

اصابت نکرده؟ ســعیدی کیا گفت: نه 

عزیزم، مطمئن باش هیچی نیســت. 

شکر خدایی می گوییم و به خبر بعدی 

می رویم. آقای عباس جدیدی در جلسه 

شورای شهر گفته: هنرمندی که بدون 

سناریو نمی تواند شــاخ بز را جدا کند، 

چرا در مــورد مدیریت شــهری اظهار 

نظر می کند؟ در همین راستا جمعی از 

بزهای مقیم پایتخت ضمن عذرخواهی 

از جدیدی بیان کردند: »داداش شــما 

ببخش، همه این قدر مستعد نمیشن که 

همزمان هم کشتی بگیرن، هم مدیریت 

شــهری کنن، هم کتاب بنویســن.« 

همچنین احمــد ایراندوســت و صفر 

کشکولی دو تن از بازیگران ورزشکار و 

بدن آماده کشــور با جدا کردن چندین 

شــاخ بز برای کاندیداتــوری در دوره 

بعدی شورای شهر اعالم آمادگی کردند. 

در پی انتقادات فراوان رسانه های مخالف 

دولــت از عملکرد حســین فریدون، 

سخنگوی دولت گفت: اگر جرم فریدون 

ثابت نشــود، چه جوابی دارید به مردم 

بدهید؟ در همین زمینه مردم با اعالم 

مخالفت خود بــا نوبخت گفتند: چرا ما 

را با این عزیزان سرشــاخ می کنید؟ ما 

کی جواب خواســتیم آقای نوبخت؟ به 

خدا همین که ما برای زندگی معمولی 

مجبور به جواب دادن نیستیم راضی ایم، 

چرا حرف توی دهن ما می گذارید؟ اصال 

این دولت اعصاب بــرای ما نمی گذارد. 

برویم سراغ تیتر بعدی ... فرارو تیتر زده: 

»درخواست عارف از مردم تهران« چند 

گزینه احتمالی در ذهنمان می چرخد... 

درخواســت عارف از مردم تهران: الف( 

ســاکت باشــید. ب( یه کم آروم تر. ج( 

با هم دوست باشــید. د( عمو رو اذیت 

نکنین. کره شمالی هم پیامی را به ترامپ 

ارسال کرده. کره شمالی برعکس عارف 

اعصاب نــدارد و کال کاری هم ندارد که 

چه کســی می آید و چه کسی می رود 

و چه شــرایطی بر دنیا حاکم اســت و 

دیپلماسی و سیاست خارجه و امنیت 

ملی چه چیــزی را اقتضا می کند؛ یک 

گوشه دنیا نشسته و موشکش را درست 

می کند! در پیام به ترامپ هم آورده: ما 

به انتخابات آمریکا و اینها کاری نداریم، 

همچنان توانمان را روی ساخت موشک 

قاره پیمای بالستیک گذاشته ایم و آماده 

حمله پیشدستانه هستیم. واقعا تمرکز 

روی هدف و پشتکار را باید از کره شمالی 

یاد گرفت. البته فقط همین را باید یاد 

گرفت. بقیه چیزهایش بدآموزی دارد.

زورخونه

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

باور کنید بنــده به عنوان یــک طنزنویس که 

نانم در نوشــتن و ســوژه کردن اخبار و حرف های 

دیگران است، دیگر خسته شــدم بس که درمورد 

آقای »عباس جدیدی« طنز تولید کردم! اما خب 

وقتی ایشان توی تمام اعمالش یک »بیا منو سوژه 

کن! دوس دارِم« خاصی دیده می شــود؛ ما چه کار 

کنیم؟ در دیزِی ســوژه را چهارطاق باز گذاشته اند 

و ما طنزنویس  جماعــت هم، حیا که بی حیا! آقای 

جدیدی درجدیدترین حرف هایش به انتقادهای 

رضاکیانیان از اعضای ورزشکار شورای شهر تهران 

واکنش نشــان داده و گفته است: »هنرمندی که 

نمی تواند دو تا شاخ بز را از هم جدا کند، چرا درمورد 

مدیریت شــهری اظهارنظر می کند؟« مالحظه 

می فرمایید؟ ایشــان مدیریت کالنشــهری مثل 

تهران با جداکردن شاخ بز یکی کرده! دراین راستا 

بنده فکر می کنم برای ورود به حوزه مدیرت شهری 

مهارت های دیگری نیز الزم باشــد که در ادامه به 
برخی از آنها اشاره می کنم: 

آشنایی با پاک کردن سیرابی و شیردان

یک مدیرشــهری خــوب باید حتمــا دربحث 

موادغذایی هم متخصص باشد! اصال معده انسان 

یک جورهایی شبیه یک شهر است. کسی که خوب 

بلد باشد، معده اش را مدیریت کند از پس شهر هم 

برمی آید. به گفته برخی منابع آگاه، شهردار لندن 

بعد از اتمام ســاعات اداری، به عنوان شاگرد دریک 

کله پزی مشغول طبخ سیرابی می شود. همان طور 

که می دانید، عضــالت صاف و النــه زنبوری که 

درسیرابی و شــیردان وجود دارد، از ارزش غذایی 

باالیی برخوردار هســتند که برخالف کله و پاچه 

باعث افزایش کلســترول هم نمی شود! یک مدیر 

موفق باید بتواند پس از جداکردن »شاخ بز« پوست 

بز را به خوبی از بدن جدا کرده و بعد از بیرون کشیدن 

امعا و احشای درون شکمش، سیرابی و شیردان او را 

درآورده و به خوبی پاک کند. این کار نشان دهنده 

توانایی مدیر در اســتفاده بهینه از فضاهای پرت 

شهری و تخصص او در شناسایی بافت های مرده و 
زنده شهر هم هست!

توانایی رساندن نوک زبان به سوراخ بینی

تزریق روحیه شادی و نشاط در رگ های جامعه 

یکی از ارکان مهم مدیریت شهری است. یک مدیر 

خوب باید عالوه بر تسلط بر جوک های روز؛ توانایی 

انواع شیرین کاری ها را نیز داشته باشد. ضمنا کسی 

که می تواند نــوک زبانش را به ســوراخ بینی اش 

برساند، یعنی قطعا »زبانی دراز« برای گرفتن حق 
مردم هم خواهد داشت!

 توانایی تعویض تسمه تایم
 و تسمه دینام ماشین 

بدون  شک یک مدیرشهری باید با مسأله ترافیک 

آشنایی داشته باشد. نقل است که یک بار ماشین 

شــهردار الس وگاس در وســط راه تســمه پروانه 

پاره می کنــد و موجب ایجاد ترافیــک درخیابان 

می شود. شهردار هم که جلسه مهمی در پیش رو 

داشته، همان لحظه شخصا از ماشین پیاده شده و 

با جایگزین کردن یک جوراب زنانه به جای تسمه؛ 

ماشــین را موقتا راه می اندازد و خود را به جلســه 

می رساند. همان طور که مالحظه می کنید، آشنایی 

با مکانیک ماشین هم نشان دهنده دانش فنی یک 

مدیر است، هم بیانگر وقت شناسی و اهمیت دادن او 
به بحث ترافیک شهری!

 آشنایی با فیتیله پیچ
 فیلتو بارانداز و زیر دوخم

داشتن روحیه جنگنده برای احقاق حقوق مردم 

از اهمیت زیادی برخوردار است! این روحیه زمانی به 

کار می آید که ابعاد عملی نیز به خود بگیرد. آشنایی 

با فنون رزمی و باســتانی اگر درحوزه مدیریتی به 

درد نخورد، حداقل درحوزه های اجرایی »رفع سد 

معبر« و »مبارزه با دستفروشــی« کارایی زیادی 
خواهد داشت!

توانایی بازکردن 180 درجه ای پاها

یک مدیرخوب درکنار روحیه خشن و جنگنده 

گاهی هم نیاز به نرمش و نشان دادن انعطاف دارد. 

شــما یکی از تصاویر آقای  هادی ساعی را هنگام 

اجرای فــن »آپ دولیو چاگــی« مالحظه کنید 

که چقدر پاهایش را روی هــوا باز کرده تا به خوبی 

متوجه شوید چرا مردم به ایشــان برای حضور در 
شورای شهر اعتماد کرده اند!

دانشجویان: دانشگاه می گوید 
 نه مرغم که براتون بپرم

نه شترم که بارتون رو ببرم

مهارت های الزم برای مدیریت شهری!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

|  هاد   ی حید   ری  |   د   بیر گروه شهرونگ |
instagram: hadi_heidari

|  هاد

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

كوچه اول

|  علی اکبر محمدخانی|   اون روزی توی خونه دراز کشیده بودم، خانومم داشت کتاب »چگونه 

کله پدر شوهرتان را عروسکی شانه بزنید« می خوند، آقامم جلوش نشسته بود، پسته می خورد. 

تو همین احواالت بودیم که یه عنکبوت از ســقف آویزون شد اومد، شروع کرد دورم تار عنکبوت 

پیچیدن. منم دلم نیومد بزنم توی ذوقش، گذاشــتم کارشو بکنه، خسته بشه، خودش بذاره بره. 

هیچی یه چرتی زدم پا شدم، دیدم عنکبوته با بیش فعالی مثال زدنی سرتا پامو تار پیچیده. شده 

بودم عینهو مومیایی 3، یعنی نمی تونستم تکون بخورم. داد و بیداد راه انداختم که بقیه بیان کمک. 

دیدم آقام به خانومم می گه حاال اینبارم نجاتش دادیم، از کجا معلوم فردا دوباره گرفتار نشه؟ بعدم 

گفت: باید کار اساسی کنیم و به جای ماهی، ماهیگیری یادش بدیم. خالصه آقام اومد یه سوالخی 

تو پیلة تارعنکبوت درست کرد، یه چوب ماهیگیری فرستاد تو گفت: یاال ماهی بگیر، خانومم رفت 

سبزی پلو درست کنه. عنکبوته هم جوراباشو درآورده بود، چهارزانو نشسته بود کنار سفره، پیاز 

می ذاشت الی نون، می خورد تا اشتهاش باز بشه. می خوام بگم اگه یه عده تو شرایط بحرانی کمک 

نمی کنن، نیتشون خیره، می خوان ماهیگیری یادمون بدن.

ديوار  
| احمدرضا کاظمی| 
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   گفت و گو با کودک کاری که دو ماه پی 
رخ گوشت مچ دست راست را در 

از دست داد

نداری
ما را می سوزاند

1    صفحه 

ه ام

سرشاخ با
عالم و آدم

   همین صفحه 

   مازیار میر و مهناز افشار
نان عباس جدید به س
واکن نشان دادند

خبر

شهروند| مازیار میر و مهناز افشار روز گذشته 
 ، چند ساعت پس از سخنان جنجال عباس جدید
عضو ورزشکار شورا شهر تهران نسبت به او واکنش 
، عضو شورای اسالمی  نشــان دادند. عباس جدید
شــهر تهران روز گذشــته در صحن علن شــورا 
شــهر درباره توییت یکی از بازیگران ســینما که از 
اعضای ورزشکار شــورا انتقاد کرده بود، گفت:»شما 
که ادعا می کنید هنرمند هستی و حتی نمی توانی 
در سناریوهایت دو تا شــاخ بز را از هم جدا کنی! چرا 

در مورد مدیریت شــهری نظر می دهــی و دخالت 
می کنی؟« حاال مازیــار میری، کارگردان ســینما 
در صفحه اینســتاگرامش درخصو این سخنان 
واکنش نشــان داده است:»البته درست فرمودند کار 
اهل فرهنگ و هنر شاخ کندن بز نیست، شاخ کندن 
مرد دالوری چون ایشان را می خواهد....این بار یادمان 
ی دادن به اعضای محترم شورای  باشــد در موقع ر
شهر شــاخ کندن بز را در نظر داشــته باشیم. ایمن 
سازی شــهر و مراقبت ازمردم شهر کاری بی خودی 

است که پس از شــاخ کنی بز می آید. پهلوان، دالور، 
قهرمان. خدا به همراهت، بشکن، اما من و مردم شهرم 
ی دادیم  نمی شــکنیم به انتظار آبادی به شــما ها ر
ممنونم که باز به ما یــادآوری کردی خطا کردیم در 
ی دادن به شــما.« مهناز افشــار هم یک دیگر از  ر
افراد بود که در توییتر، اینستاگرام و کانال تلگرامش 
به حرف ها جدید واکنش نشــان داد:»در مورد 
مسائل شهرم نظر دادم، نظر می دهم و نظر خواهم داد. 

این حق من و هر شهروند دیگری است.«

نان عباس جدید واکن نشان دادند مازیار میر و مهناز افشار به س

سرشاخ با عالم و آدم
ر داشته باشیم  : در زمان ر به اعضا شورا شاخ کندن ب را در ن : حتی نمی توانی در سناریوهایت دو تا شاخ ب را از هم جدا کنی!                           مازیار میر     جدید

ر خواهم داد ر می دهم و ن ر دادم ن    مهناز افشار: در مورد مسا شهرم ن

جای خالی صداقت در مدیریت بحران!

رار داد و شورا رونمای از ی سامانه را در دستور کار  ه پالس با وجود حاد

مران در گفت و گو    
: به اندازه  شهروند با 
و  کاف درباره پالس

صحبت کردیم نیاز 
به صحبت دیگر 

نیست

  مسجد جامع 
در گفت و گو با 

: انگار  شهروند
نه انگار که در شهر 
رگ  اتفاق به این ب

رخ داده است

از دست داد


