w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

20صفحه |  500تومان

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تأیید و الزماالجرا شد

اعدام موادمخدریها؛ محدود و مشروط
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر :تمام محکومانی که به اعدام و حبس ابد محکوم شدهاند،
میتوانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود تقاضای رسیدگی مجدد کنند

توگو با «شهروند» :نقدها به این معنی است که نه مرکز پژوهشهای مجلس ،نه شورای نگهبان و نه حتی
دبیر کمیسیون حقوقی مجلس در گف 
رئیسجمهوری ،دانش کافی را نداشتهاند که مجازات اعدام باید روی افراد باسابقه متمرکز شود
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عضویت ایران در هیأت
حاکمه فدراسیون بینالمللی
جمعیتهای صلیبسرخ
رئیسجمهوری در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران:

همینصفحه

جهان

فرهنگ و هنر

پیامدهای دستگیریهای اخیر
و استعفای سعد حریری برای
عربستانسعودی چیست؟

جواد شمقدری رئیس اسبق
سینمایی در گفت گو با
«شهروند»:

خودزنی
شاهزاده
جوان

تهران را برای گردشگران جذاب کنید
صفحه2

حادثه

ورزش

روایت نو

نسخه مرگ
در پیچ گدوک

گزارش «شهروند» از زمینهای چمن مصنوعی شهرداری تهران
که در حال تخریب است

صدای
ناشنیده مردم

همه چیز جز فوتبال

خانواده قربانیان و مجروحان
واژگونی اتوبوس جزییات حادثه
را روایت کردند
صفحه13
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ضرورت تغيير نگاه

برق مفت يا برق گران؟!
در روزهاي گذشته خبرنگار «شهروند» در حاشيه
نمايشگاه مطبوعات با معاون امور برق و انرژي وزارت
نيرو گفتوگويي را ترتيــب ميدهد و در ابتدا از علت
ســه برابر بودن مصرف برق در ايران در مقايســه با
استانداردهاي جهاني سوال ميكند و عقيده بسياري
از كارشناســان را درباره علت اين امــر كه مربوط به
غيرواقعي بــودن قيمتها ميشــود ،بيان ميكند و
اينكه برنامه وزارت نيرو براي حل اين مسأله چيست؟
آقاي معاون پاسخ ميدهد« :در حال حاضر برقی که در
اختیار مشتری قرار میدهیم ،ارزانترین نوع برق در
دنیاست .شاید بتوان گفت که در ٢٠٠کشور دنیا برقی
ارزانتر از برق ایران وجود ندارد .درحال حاضر ،قیمت
تمامشده برق بدون احتساب هزینه تولید و توزیع هر
کیلووات برق حدود  ١٠٠تومان اســت ،درحالیکه
متوسط قیمت فروش برق کمتر از  ٧٠تومان است؛ به
عبارت دیگر حدود  ٣٠تومان در هر کیلووات ساعت
ضرر میکنیم .متاســفانه تعرفه برق ،آب و انرژی در
ایران بسیار پایین است و هیچ محرکی در جامعه برای
صرفهجوییومدیریتمصرفوجودندارد».
ظاهرا قضيه را كه نگاه ميكنيم ،به نظر ميرســد
كه پاسخ مزبور درست و مطابق واقع است .در همين
جهت و زمينه نيز تاكنون گزارشها و يادداشتهاي
گوناگوني در «شــهروند» نوشته شــده است ،ولي با
كمي دقت متوجه ميشــويم كه اين نحوه استدالل
براي اصالح سياســتهاي مصرف انرژي قانعكننده
نيســت ،زيرا مردم در همه حال دوست دارند كه كاال
و خدمات ازجمله برق ،آب و گاز به قيمت ارزانتري به
دست آنان برسد .كيست كه مخالف خريد ارزان باشد؟
از كاالهاي خوراكي گرفتــه تا ارتباطات ،حملونقل،
آموزش ،بهداشت ،مسكن و ...هرچه ارزانتر باشد برای
مصرفکنندهبهتراست.پسدولتيكهجنسارزاندر
اختيار مردمش قرار ميدهد ،بايد مطلوب مردم باشد،
مثل مغازهداري كه كاالهاي خود را ارزانتر ميفروشد
ومورداستقبالبيشتريازجانبمردمقرارمیگیرد.
ولي اين نگرش بايد به كلــي تغيير كند ،زيرا مثال
مغــازهدار و دولت باطل اســت .مغازهدار اگر ســود
كمتري بگيرد از جيب خودش كم كرده و اين به نفع
مصرفكننده است ،ولي دولت اگر جنسي را ارزانتر
بدهد يا حتي به ضرر بفروشد ،اين به نفع مردم نيست،
چون جيب دولت همان جيب مردم است ،در حالي كه
جيب يك مغازهدار و فروشــنده با جيب خريدار فرق
دارد .بايد كلمات ارزان و گــران را تغيير داد ،چون در
اقتصاد چيزي به نام گراني و ارزاني نداريم .آنچه مهم
است اين اســت كه قيمتها بايد بهگونهاي باشد كه
بيشترينمطلوبيتوبهرهوريحاصلشود.قيمت،يك
عالمتاست،وليهنگاميكهدرسطحملينگاهكنيم،
بهطورقطعارزانيوگرانيمعانيمتفاوتيپيداخواهند
كرد .بهعبارت ديگر ،ميتوان با قاطعيت گفت كه مردم
ايران گرانترين برق را در جهان مصرف ميكنند .البته
بخش كوچكي از اين قيمت گران را بهصورت مستقيم

برخی زمینهای فوتبال ،محلی برای برپایی بازارچه فعالیتهای فرهنگی
خوابگاه معتادان ،زبالهدانی و  ...شدهاند
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سرمقاله

و از جيب خود پرداخت ميكنند ،ولي بخش بزرگ آن
بهصورت غيرمستقيم و از جيب مشترك همه ملت
پرداخت ميشود .مسأله اين است كه مردم را بايد به
اهميت اين جيب مشــترك واقف كرد .بهرهاي كه ما
از  3كيلووات برق ميبريم ،به اندازه بهرهاي اســت كه
مردم يك جامعه پيشــرفته و عادي از يك كيلووات
برق ميبرند .هزينههاي مستقيم و غيرمستقيمي كه
ما بابت توليد اين  3كيلووات برق ميدهيم شايد  4يا
 5برابر هزينهاي باشد كه آنها بابت توليد يك كيلووات
برق ميدهند .بنابراين مسأله برق در درجه نخست ،نه
مسأله وزارت نيرو است و نه سازمان برق منطقهاي و
نه نيروگاهها؛ بلکه مسأله سرمايه ملي كشور است كه
دارد دود ميشــود و همه نيز از جيب ملت است ،ولي
اين جيبي است كه درك روشني از آن وجود ندارد و با
اين ادبيات كه برق ارزانتر ميدهيم ،اين جيب را براي
مردمغيرملموسترهمميكنيم.
تغيير نگاه بايد معطــوف به ملموس كردن جيب
ملت باشــد .اينكه اگر منابع آن حفظ شــود چه
منافعي براي كل كشور وجود دارد؟ مديران دولتي
نبايد از ضماير ما در برابر مردم اســتفاده كنند .آنان
هم مزدبگير اين جيب هستند .بايد بهگونهاي سخن
بگويند كه مردم حس كنند با اين قيمتها و نحوه
مصرف ،سر خودشان را كاله ميگذارند ،واال مديران
برق كه حقوقشان را ميگيرند و پس از مدتي بركنار
يا بازنشســته ميشــوند .آنچه در اين ميان پايمال
ميشود ،انرژي كشــور و مصرف غيرعقاليي برق و
آلودگي ناشي از آن است .اينكه بگوييم ما اينقدر
طلبكار هســتيم و اينقدر بدهكار هســتيم و برق
ارزان است و ضرر ميدهيم و ...همه و همه ذهنيت
نادرست تمايز ميان مردم و دولت و در اينجا توليد و
عرضهكننده برق را تداعي ميكند .بايد گفت حتي
ميتوانيم بــرق را با قيمت صفر به مــردم بدهيم،
ولي در اينصــورت هزينهاي كــه از جيب مردم و
بهصورت ناديده برداشته ميشود ،چند برابر خواهد
شد .در چنين وضعی ،پيشــرفت فني در بهرهوري
وســايل برقی متوقف خواهد شــد .در اينصورت
سرمايهگذاريهاي كشور حتي كفاف توليد برق را
نخواهدكرد.دراينصورتآلودگيهوابيشتروبيشتر
ميشود .فروش با قيمت صفر يا قيمت فعلي مشكل
دولتنيست،بلكهمشكلملتوكشوراستواگرهم
مشكلدولتباشدبهايندليلكهمشكلملتاست،
مشكلدولتاست،واالدولتهامدتيرادرمصدركار
هستندوسپسميروندپيكارواستراحتخودشان
همچنان که دولت ســابق رفته پی کارش و مردم
ماندهاندوعوارضسیاستهایآندولت.بايدتوضيح
دادكهچگونهگرگهايسياسيدرلباسميشهاي
خيرخواه مردم ،از ارزاني برق ،آب و گاز دفاع ميكنند
و چند برابر آن را در پشت صحنه از بودجه حكومت
صرف تأمين اين كاالها ميكنند .ريشــهيابي اين
معضليكيازمسائلمهمكشوراست.

عکسpresident.ir :

در هم ه
جشنوارهها
البی میشود

در مورد هموطن زرتشتی
م ّر قانون اساسی رعایت شود

عدالت خواهی  ،ظلم ستیزی
و فقر در بستر تاریخ اجتماعی
ایران؛ از دریچه فیلم تنگسیر
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شهرونگ

انتخاب هالل احمر ایران
به عضویت هیأت حاکمه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ
در انتخابات هیأت حاکم ه فدراسیون بینالمللی
جمعیتهای صلیب سرخ و هالل احمر برای انتخاب
بیست جمعیت از  190جمعیت صلیب سرخ و هالل
احمر که در روز دوشنبه  15آبان در ترکیه برگزار شد
جمعیت هالل احمر ایران بار دیگر و به مدت چهار سال
بهعضویتهیأتحاکم ه فدراسیونانتخابشد.
بر اساس اساسنامه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای

صلیب سرخ و هاللاحمر ،هیأت حاکمه فدراسیون
رکن اصلی و راهبردی فدراسیون بینالمللی برای
سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کالن صلیب سرخ و
هاللاحمربینالمللیبهشمار میرود.
دکتر علیاصغر پیوندی ،رئیس جمعیت هالل احمر
ایران ،پس از انتخاب ایران به عضویت هیأت حاکمه
فدراسیون اظهار داشت« :عضویت جمعیت هاللاحمر

ایران در هیأت حاکم ه فدراسیون ،فرصت ارزشمند و
کمنظیری برای نقش آفرینی جمعیت هالل احمر و
جمهوری اسالمی ایران در عرص ه خدمات بشردوستانه
بینالمللی در سراسر دنیا فراهم آورده است».
همچنین در انتخابات فدراسیون ،کاندیدای جمعیت
صلیب سرخ ایتالیا به عنوان رئیس جدید فدراسیون
انتخابشد.

شهروند| هفتادمین ســالروز تأسیس سازمان جوانان و
یک سالگی تشکیل مجامع کانونهای جوانان و دانشجویی
در سالن توانبخشــی جمعیت هاللاحمر با یک دورهمی
صمیمانه و با یک صبحانه ســاده کاری آغاز شد .در آغازین
لحظات این دو تولد گرانقدر برای جوانان و جواندالن ،دکتر
مسعود حبیبی ،رئیس ســازمان در ابتدا و سپس معاونین
جوانان دانشــجویی و دانشآموزی و روســای ادارات ضمن
تبریک این روز به خانواده بزرگ خود ،گســترش و توسعه
بیش از پیش اهداف واالی ســازمان را با همراهی و همیاری
جوانان آرزو کردند .در ادامه با هماهنگی قبلی با اســتانها،
جلسات استانها با حضور مدیران عامل ،معاونین و اعضای
شورای مرکزی استانها از طریق ویديوکنفرانس با حاضران
سالن زندهیاد دکتر امیر معتمدی ارتباط مجازیِ تصویری
برقرار شد و ضمن استفاده از صحبتهای رئیس سازمان ،در
توگو
جلسهصمیمانهایبهصورتمجازیولیپرمهـربهگف 

گزارشی از مراسم هفتادمین سالروز
تأسیس سازمان جوانان

آبانماهبیانوتصویبشد.همچنیننقدوبررسینقاطضعف
و قوت برنامههای چن د سال اخیر سازمان و ارایه راهکارهای
عملیاتی برای تقویت و جهتدهی درســت نیروی جوانی
پیش روی سازمان مطرح شد .در نیمه روز پُرکار
برایسال ِ
ســازمان ،اعضای مجامع کانونها به همراه رئیس سازمان و
معاونان همیشه همراهشان برای تجدید میثاق با آرمانهای
امام (ره) و شهیدان و همپیمانشدن برای ادامهدادن راه آنان
به حرم امام(ره) و مزار شهدا در بهشت زهرا رفتند و همچنین
یاد معاون فقید آموزش و پژوهش سازمان ،مرحوم دکتر امیر
معتمدی را با نثار فاتحه و گل گرامی داشــتند .هفتادمین
سالروزتأسیسسازمانجوانانواولینسالروزتشکیلمجامع
کانونها با حضور مسئوالن سازمان جوانان و اعضای شورای
مرکزی مجامع با امید به آینده پرنشاط برای جوانان سراسر
کشور و عزم راسخ برای تحقق بهترینها در آرمانخانه امن
اعضاوداوطلبانرقمخورد.
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میخواهم عضو هاللاحمر شوم

نفیسه زاجکانیها  -اکرم سلطانی -خبرنگاران
داوطلب| از حادثــه دلخراش تصــادف اتوبوس حامل
دختران دانشآموز هرمزگانی در جاده «داراب» اســتان
فارس بیــش از دو مــاه میگــذرد و هنوز در ســوگ از
دس��تدادن این دانشآموزان عزیز کشورمان هستیم .در
این سانحه غمانگیز 10نفر از دانشآموزان از بین ما رفتند
و دیگر دانشآموزان روزها تحت درمان بودند .در این میان
خانم «سارا خادمی» ساکن شهرستان «رودان» بعد از طی
دوران درمان خود ،به صورت داوطلبانه خواستار عضویت
در جمعیت هاللاحمر شد .به مناسبت هفتادمین سالگرد
تأسیس سازمان جوانان با او به گفتوگو پرداختیم که در
ادامهشرحیازاینگفتوگوراباهممیخوانیم.
ازنظرشماعلتاصلیاینسانحهچهبود؟
به نظر من رعایتنکردن بعضی نکات ایمنی در رانندگی
باعث بروز این حادثه شد که مهمترین آن نبستن کمربند
ایمنی و همچنین رانندگی در شب بود .اگر ما کمربندهای
ایمنی را بســته بودیم ،بدونشــک تا این اندازه آســیب
نمیدیدیم.
در آن لحظه و بعد از اینکه اتوبوس ایستاد ،چه
وضعیتیداشتید؟
در آن لحظه من تمام حواسم را از دست داده بودم و کامال
گیج و سردرگم بودم؛ اما بعد از اینکه کمی از ماجرا گذشت،
تازه متوجه شدم چه اتفاق وحشتناکی افتاده و چقدر درد
دارم .من نمیتوانستم حرکت کنم؛ چون صندلی روی پایم

افتاده بود .من حتی دیدم که دوستم کنار من از دنیا رفته
است.خیلیدوستداشتممیتوانستمکاریبرایدوستانم
کهنالهوگریهمیکردند،انجامبدهم؛اماهمخودمگیرکرده
بودم و اینکه اگر هم میشد کاری در زمینه امداد بلد نبودم
کهبتوانمانجامدهم؛فقطدلممیسوخت.
ازضرورتیادگیریمهارتهایامدادیگفتید،به
نظرتان چهمیزاناز اینآموزشهاضرورتدارد؟
بله؛ صددرصد .حتما الزم است که همه تا حدودی با این
مهارتهاآشناییداشتهباشند.
درباره علت این ضرورت برایمان بیشتر توضیح
دهید؟
افراد اگر به این مهارتها آشنایی داشته باشند ،میتوانند
تا رسیدن نیروهای متخصص امدادی با روشهای درستتر
و کمخطرتری به آسیبدیدگان کمک کنند؛ مثال خود من.
از ناحیه لگن آسیب دیده بودم و پشــتم زخم شده بود و پر
خرده شیشه بود و نمیتوانســتم دراز بکشم؛ اما مردمی که
آنجا حضور داشتند تالش میکردند که من دراز بکشم .آنجا
خانمی بود که از امداد اطالعاتی داشــت .متوجه شد که من
نمیتوانمدرازبکشمویكجایمناسبیبرایمندرستکرد
کهمنکمیراحتترباشم؛اینكارخیلیبهمنکمککرد.
بهنظرشماخودامدادیچهاندازهاهمیتدارد؟
خیلی اهمیت دارد؛ چون اگر من ب ه عنوان امدادگر بتوانم
اول به خودم کمک کنم ،میتوانم به دیگران نیز کمک کنم.
یك امدادگر باید اول ســامت و مسلط به خودش باشد تا

بتواندبرایسالمتیونجاتدیگرانتالشکند.
به نظر شــما چه لزومی دارد که دیگران آموزش
امدادرسانیراببینند؟
به نظر من مهربانی شــرط اصلی انسانیت است و هم
اینکه شما بتوانی به همنوعت کمک کنی؛ البته با جان و
دل ،فقط باید بخواهی .اینکه یک انسان بتواند در لحظات
خاص و شرایط بحرانی به همنوع خودش کمکی برساند
هر چند کوچک کــه او درد کمتری حس کند ،کار بزرگی
اســت .حاال فرقی نمیکند که این کمک امدادی باشد یا
غیرامدادی؛ چون کمــک به همنوع و مهــرورزی باعث
میشود که قلب و روح انسان روشن شود و خدا هم خشنود
شود.حتیمهربانیکردن،مهربانیرابیشترمیکند.
در مورد هاللاحمر و فعالیتهای سازمان جوانان
چقدراطالعاتدارید؟
من تــا حــاال در کالسهــای آموزشــی هاللاحمر
شــرکت نکردم؛ ولی باخبرم که کالسهــا و برنامههای
مختلف آموزشــی و فعالیتهای متنوعــی در این زمینه
برگزار میشــود .ازجمله «دادرس» کــه ویژه کانونهای
دانشآموزی در مدارس اســت .من خیلی دوست دارم که
در مدرســهمان کانون دانشآموزی تأسیس شود تا من و
همشاگردیهایم بتوانیم مهارتهای امدادی و مهرورزی را
یاد بگیریم .من حتما بعد از برگشــتن به «رودان» از مدیر
مدرسهمانخواهشمیکنمکهحتمااینکارراانجامدهند
وبرایمدرسهماهمکانوندانشآموزیتأسیسکنند.

کشفالشه
پلنگایرانیدرطارمسفلی

گزارش تحلیلی

شهرام شهيدي

گفتوگوی «شهروند» با یکی از بازماندگان سانحه تصادف اتوبوس دانشآموزان استان هرمزگان ،به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان جوانان

تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده کرد و داد پاسخ« :شهرونگ»

ایول!
طرح لباس تیم ملی
واسه جام جهانی روسیه
هم جور شد!

کارآمدترین روشهای مقابله
با آلودگی هوا

پرداختند .سپس جلسات ماهانه مجمع عمومی استانها با
رویکرد و محوریت ارزیابی و انتخاب کانونهای برتر و بررسی
برنامههای هفته سالگرد ادامه یافت .به گزارش «شهروند»
هفتمین جلسه شوراهای مرکزی مجامع کانونهای جوانان
و دانشجویی نیز که مقارن با اولین سالگرد تشکیل مجامع
بود با حضور مسئوالن ارشد سازمانی پی گرفته شد .موضوع
این جلسه نیز بحث و بررسی درخصوص انتخاب کانونهای
برتر جوانان ،دانشــجویی ،طالب ،روستایی ،دانشآموزی و
غنچههای هالل و تجلیل از برترینهای کشــوری در سیام

 telegram.me/Shahrvaراه

ارتباطی تلگرامی با شهرونگ:

عیسی کالنتری:

گمشدگان

یک دورهمی ساده

پایانصفحهبندی:

@tanzshahrvang
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امروز می
خواهیم بهتریــن روشهای
مقابله با
آلودگی هوا را با هم مرور کنیم.
یکی از
مدرنترین روشهای کاهش
آلودگی
هوا این اســت که آدم ،دور از
جان
شــما ،بمیرد .من در صورتی که
دار فانی را
ترک کنم ،قطعا آلودهسازی
هم
نخواهم داشــت .بنابراین پیشنهاد
میکنم
بــا افزایش تولید پرایــد و ...به
افزایش
مرگومیــر و به تبع آن کاهش
آلودگی کمک کنیم.
یکی
دیگــر از روشهــای کاهش
آلودگــی
هــوا صــد البته اســتفاده
از
خودروهــای شــخصی بــه جــای
خودروهای
عمومی اســت؛ چرا؟ کافی
است یک
روز صبح زود به میزان تولید
دود 10
دســتگاه خــودروی کوچک
انفرادی و
یک دستگاه خودروی جمعی
بزرگ دقت
و آنها را با هم مقایسه کنید.
البته یکی
از همکاران ما معتقد بود فقط
بایــد از
خودروهای عمومی اســتفاده
کرد؛
بــرای همین عصرها با ماشــین
اداره زن و
بچــهاش را میبــرد گردش
و می
گفــت خودشــان روی ماشــین
نوشته
اند
استفاده
اختصاصی ممنوع!
یکــی
از بهترین روشهــا هم البته
نینداختــن پارازیــت روی برنامههای
ماهوارهای ا
ست؛ چون مردم مینشینند
تــوی
خانه اوکیــا تماشــا میکنند و
نمی
روند بیرون دود راه بیندازند.
پیشرفت داوری هم از دیگر مسائلی
اســت که
بــه کاهش آلودگــی کمک
خواهد
کرد؛ چطور؟ خیلی ساده .وقتی
شما
درست داوری کنی و اشتباه داوری
نداشــته
باشی ،خب تماشــاچینمای
گرامی هم
شاکی نمیشــود و صندلی
ورزشــگاه
را آتش نمیزند که دود همه
شهر
را بردارد .داورجان دقت کن!
حاال
میخواهم از یک روش بنیادین
در
کاهــش آلودگی هوا پــرده بردارم.
کال مــن
معتقدم آدم یــا کاری را نباید
بکند یا باید
کاری را ریشــهای و درست
انجام دهد.
ریشهایترین اقدام موثر در
کاهش
آالیندههــا نابودکردن جنگلها
می
باشد.
شما
وقتی
همه
درختها را از
ریشــه در
آوری و بدهی کارخانه تولید
کاغذ دیگر
چیزی نیست که مردم آتش
بزنند و
بســوزانند که دود تولید شود.
ایــن
روش فرهنگیترین روش کاهش
آلودگی هم
هست؛ چرا که با تولید کاغذ
از تنه
درختان میتوان در باب فرهنگ
هوای پاک
و نگهــداری از درختان کلی
مطلب نوشت.
بعضی
وقتهــا هم بــرای کاهش
آلودگی
باید
چشــم
به
آسمان بدوزید
و دعا
کنید باران و بــرف نیاید؛ چون
وقتی
بارندگی داشــته باشیم همه با
وسایط
نقلیه شــخصی از خانه بیرون
میزنند،
پس بهتر اســت باران نیاید
که همه
طبق روال قبل بروند ســرکار
و زندگیشان.
فیلم
هنــری نبینید .شــعر خوب
نخوانید.
موسیقی خاص گوش ندهید.
تئاتر
نروید .ژســت روشــنفکری هم
نگیرید.
همــه اینها باعث افزایش میل
کوچه اول
سیگارکشیدن شــما میشود و نمودار
آلودگی هوا را صعودی میبرد باال.
|
کله
داود نجفی| با قیافه و ابعادی که
ســحر بهویــژه جمعه صبحها
داشتم ،حتی پسرهای فامیل و
بلند
همسایه هم ازم میگرخیدند،
نشــوید بروید کــوه .کوهنوردی
چه برسد به جنس مخالف .البته
همان و
اهل سسناله هم نبودم .تا اینکه
افزایش میل به کشیدن قلیان
یک روز یکی پیدا شد و از من
همان .تازه
خوشش آمد .چون عاشقانهترین
اگر خوابیده باشــید دیگر
حرفی که شنیده بودم از مادرم
بود
ماشــین
که میگفت« :هوی یابو» شروع
روشــن نمیکنید خودتان
کردم به کف و خون باال آوردن.
خداراشکرهرروز
را
اعتمادبهنفسمباالترمیرفت؛
برســانید کوه و کلی آلودگی تولید
یعنیهمهآدمهاازحسادتشان
بودکهمنرا
نمیکنید.
مسخرهمیکردندومیگفتند«:تو
شبیهشِ رِکی؟»یکروزکهخیلی
احساساتی شده بودم ،به زنم
گفتم:
باالغیرتــا
«تو
با
برای
دیدن
کمک
بــه
زیبایی
افزایش
درونم باعث شدی احیا
بشم ،تو منو واسه
تعــداد
خودم میخوایی ».البته پولی
روزهای پاک از خــوردن لوبیا
هم نداشتم که بهخاطرش من
را انتخاب
و نخــود و
کرده باشد .زنم گفت« :خفه شو
دیگر غذاهای نفــاخ اکیدا
ایکبیری ،با این وضع خیانت کردنا
توروانتخاب
خودداری
کردمکهمطمئنمخودتمبخوایی
کنید .توضیــح نمیدهیم
هیشکیمحلتنمیذارهونخوام
هر روز چکت
دیگر؛ زشت است.
کنم ».خالصه خواستم بگم ،با
واقعیت کنار بیایید قبل از اینکه
واقعیتشمارازیربگیرد.

روزنامه پیکان :یا راهی (به باالی
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آذری جهرمی:

به شکارچیان «پلنگ»
توصیه میکنم یه سری هم
به اینستاگرام بزنن
بلکه مشکل مام حل شه

| احمدرضاکاظمی|

خاورمیانه پیشگیری نکند
آبستن حوادث میشود!
شهرونگ از اوضاع خاورمیانه

دیوار) خواهم یافت یا تیتری
خواهم ساخت! کسینجر:
یک
راستش االن انقدر شیر تو
کنسرتطلب :لطفا دوبی هدف
شیر شده ،خودمونم گیج
#هدف_بعدی #تیتر بعدی نباشد ،داریم میریم
شدیم کدوم کار توطئه ماست!
کنسرت جنیفر لوپز! مرسی ،اه!
ت_را_زمین-بگذار#

مهدي عزيزي | كارتونيست |

شورای_تیتر_جنگی #شهرونگ

m
mehdiaziziart@hotmail.co

تماشاخانه
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جامعه
کوچه دوم

| ارمغانزمانفشمی|

سوءتفاهم

به
مســی گفت رونالــدو روزی:
که
تو گفتی به من این را با طعن
کی
تو گفتی؟ تو که میدانستی
شد مسی در عجب و پاسخ داد:
من نبــودم به خــدا ،باور کن

من
شنیدم خبری چـاپ شــده
که
چرا بـازیات اینقدر بــده؟

این
رفیقت چه فنــونی بلــده!
قطعا این سـوء تفاهــم بــوده

بدلــم با بدلــت حــرف زده!

بن بست
|
شهاب نبوی | یه رفیق دارم که
پسر خیلی خوبیه و ته دلش به جز
روده و معده و تهمونده غذایی که
خورده چیزی نیست .مشکلش
فقط اینه که دهنش چفت و بست
نداره و زیادی فحش میده .هر
چی بیشترم
با شما صمیمی باشه ،ک ِ
یهبار
ِش فحشهاش بیشتره .مثال
زنگ زد به گوشیم ،گالب به روتون
دستشــویی بودم و بابام گوشیرو جواب
داد .به بابام گفته
بود« :چطوری یابو...؟» البته بابام
هم کم نیاورده و گفته بود« :یابو
شوهر مامانته
مرتیکه» که ترسیده بود و گوشیرو
قطع کرده بود .تا چند سال پیش
بهشت روی
زمینش استادیوم آزادی بود .هفتهای
یهبار میرفت اونجا و تا جون در
بدن داشت ،زنده
و مرده ملت رو فحشکش می
کرد .بعضی وقتا هم خوب کتکش
میزدند؛ اما با
پیشرفت تکنولوژی کارش راحت
شده .دیگه هزینه و عالفی و زحمت
استادیومرفتنرو
نداره.بهآرامشعجیبیرسیده.
رویمبللممیده،کامنتگذاری
میکنه و
به هر کســی ،هر جای دنیا که
دلش
بخــواد
فحش
می
ده.
غشغش هم
میخنده.هیچکسهمدستش
بهشنمیرسهکهبخوادکتکشبزنه.

گزارش «شهروند» درباره
پیامدهای زلزله احتمالی تهران

اگر زلزله
بیاید...

وزارت کشور :در صورت زلزله تهران
 180پل روگذر ۶۰ ،پل و هفت راه اصلی
مواصالتی تخریب خواهد شد
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز
تحقیقات وزارت راه ،مسکن و شهرسازی
در گفت و گو با «شهروند» 20 :درصد از
برج هاي تهران مدارك فني ندارند
بازرس کل امور وزارت کشور و
شهرداریها :در تهران مسئولیت
مديريت بحران به عهده شهردار است
مهدي حجت ،معاون معماري و
شهرسازي شهرداري تهران در گفت
و گو با «شهروند» :بررسي ايمني
ساختمانهاي بلند مرتبه آغاز شده است
صفحه17

اقتصاد

کیفیت آب شرب
استانهای درگیر تنش آبی
به شدت افت کرده است

آب نیاشامیدنی!
صفحه5

