
سرمقاله

 مدیرکل بهزیستی کرمانشاه در گفت وگو با
خبرنگار اعزامی »شهروند«، شرایط زلزله زدگان را تشریح کرد

 خودکشی موفق نداشتیم
افراد با افکار منفی از سوی تیم اورژانس اجتماعی پیگیری می شوند

 177 زن در زلزله
همسران شان را از دست دادند

قيمت خودرو؛ مسأله اي مزمن
تفاوت ما در موضوع مهم سياســت گذاري با جوامع 
ديگر در چيســت؟ در خيلي چيزها با آنها فرق داريم 
ولي يك تفاوت مهم اين اســت كه ما مسائل به نسبت 
روشــني داريم كه هيچ گاه به صورت ريشه اي درصدد 
حل آنها برنمي آييم. درواقع مسائل ما تكراري و مزمن 
است، ولي مسائل آنها جديد است و هنگامي كه موارد 
قبلي را حل كردند، در ادامه راه با مسائل جديدي مواجه 
مي شوند و مي كوشند تا اين مسائل را نيز حل كنند. يكي 
از مسائلي كه چهار دهه با آن دست به گريبان هستيم، 
موضوع »قيمت« است. هر روز نگران قيمت فالن كاال 
و بهمان كاال هستيم. ارز، طال، ساختمان، بنزين، خودرو 
و موارد ريز تر مثل حمل ونقل، مواد خوراكي و... هميشه 
در رأس مسائل ذهني ما بوده و به طور معمول هيچ گاه 
هم حل نمي شود. چرا؟ اين حساسيت چند علت دارد؛ 
اول اينكه مردم در پي موازنه كردن درآمدها و هزينه هاي 
خودشان هستند. پس هنگامي كه مي بينند يك جنس 
در سبد كاالي خريد آنان گران مي شود، طبيعي است 
كه نگران شوند چون يا بايد درآمد خودشان را به همان 
نسبت بيشتر كنند يا از مصرف ساير كاالهاي خود كم 
كنند؛ ولي حساســيت جامعه ما بيش از اين است زيرا 
اين حساسيت در همه جوامع وجود دارد. بنابراين بايد 
به علت مهم دوم پرداخت كه تورم مزمن اســت. تورم 
مزمــن دو رقمي كه در برخي از ســال ها به 50 درصد 
هم مي رســيد، اعصاب همه را خرد مي كند و مســأله 
قيمت ها را ابعادي انفجــاري مي دهد. از اينجا به نكته 
سوم مي رسيم كه جامعه مسئوليت افزايش قيمت ها 
را متوجه دولت مي كند؛ زيرا از يك ســو تورم ريشه در 
سياست هاي مالي و پولي دولت دارد و از سوي ديگر در 
جامعه اي چون ايران دولت عرضه كننده بخش اعظم 
كاال و خدمات اســت. از برق و ســوخت و آب گرفته تا 
فوالد و پتروشيمي و حمل ونقل و... و با توجه به فاصله اي 
كه مردم ميان خودشان و دولت ها احساس مي كنند يا 
ايجاد مي كنند، افزايش قيمت هر كااليي را يك مسأله 
مهم مي دانند. خودرو نيز يكي از اين موارد اســت، كه 
هرازگاهي بر سر قيمت آن مجادله صورت مي گيرد و 
در نهايت راه حل ماجرا نيز به گونه اي نيست كه به نفع 
مردم و اقتصاد كشور تمام شــود.  مردم همواره قيمت 
خودروهاي داخلي و كيفيت آنهــا را با قيمت جهاني 
خودروهاي خارجي و كيفيت آنها مقايسه مي كنند كه 
چرا خودروي داخلي اين قدر گران است؟ مردم تا حدي 
مي پذيرند كه تعرفه گمركــي موجب افزايش قيمت 
خودروي خارجي در داخل كشور مي شود؛ ولي مشكل 
واقعي از زماني رخ مي دهد كــه نرخ ارز دچار تغييرات 
بزرگ مي شــود و از آن جا كه نرخ ارز در ايران به  صورت 
آرام و پيوسته تغيير نمي كند، بلكه در بيشتر مواقع پله اي 
باال مي رود، لذا تغييــرات قيمت خودروي خارجي نيز 
پله اي مي شود؛ چون مردم متوجه مي شوند كه قيمت 
آن وابسته به قيمت ارز است و منطق اين تغيير را متوجه 
می شوند. اگر قيمت دالر مثال 3500 تومان بوده است 
و يك خودرو 35000دالر خريداري مي شــده است، 
اكنون كه قيمت دالر 4200تومان اســت و 20 درصد 
گران شده، طبيعي است كه قيمت آن خودرو در داخل 
نيز تقريبا به همين نسبت گران شود. ولی مردم در برابر 
افزايش قيمت خودروی داخلی واكنش نشان می دهند. 

مسأله اينجاست كه بازار خودرو در سطح جامعه رقابتي 
اســت و هيچ كنترل غيربازاري بر آن وجود ندارد و در 
نتيجه هنگامــي كه خودرو خارجــي 20 درصد گران 
شود، تقاضا براي آن كم مي شود و به جايش اين تقاضا 
متوجه خودروي داخلي مي شود و قيمت آن را در بازار 
باال مي برد. خب اين افزايش قيمت كجا بايد رخ دهد؟ 
در كارخانه يا نزد مــردم؟ به عبارت ديگر اگر خودروي 
معيني پيش از اين واقعه 40ميليون تومان ارزش داشته 
و كارخانه نيز آن را به هميــن قيمت مي فروخت و در 
بازار هم همان 40ميليون تومان بود، پس از اين واقعه 
و افزايش قيمت خــودروي خارجي، قيمت آن در بازار 
45ميليون مي شود. آيا كارخانه هم بايد آن را به قيمت 
45ميليون به مردم بفروشد يا كارخانه حق ندارد آن را 
افزايش دهد و بايد همچنان به قيمت 40ميليون سابق 
بفروشــد؟ كارخانه براي افزايش قيمت خود داليلی 
دارد. اينكه افزايش قيمت ارز، هزينه هــاي ارزي آن را 
باال مي برد و يا اينكه چرا بايد آن را از قيمت واقعي كمتر 
دهد تا مابه التفاوت آن به جيب تعداد اندكي خريدار و 
واسطه برود. فرض كنيم 10هزار نفر در  سال اين خودرو 
را بخرند. آنان پس از خريد خــودرو مي توانند آن را به 
قيمت 45ميليون تومان در بازار بفروشند و قيمت بازار 
همين خواهد بود. چرا ايــن 10 هزار نفر هر كدام مبلغ 
5ميليون تومان مفت به جيب بزنند؟ چرا اين پول نبايد 
نصيب كارخانه يا دولت شــود؟ هميــن  االن برخي از 
خودروهاي تحويلي از سوي شركت داخلي به خريداران 
تا حدود 30 درصد قيمت پرداختي زير قيمت بازار است، 
چرا بايد اين قيمت به جيب افراد معدود خريدار برود كه 
عموما هم واسطه هستند؟ اينكه بگوييم كيفيت خودرو 
پايين است نبايد موجب ناديده گرفتن قيمت بازار اين 
خودروها شود. حتی اگر كيفيت خودروها باال رود باز هم 
قيمت آنها در بازار باالتر خواهد رفت. قيمت موجود در 
بازار قيمت اين خودروها با همين وضع اســت. راه حل 
ماجرا چيســت؟ دولت بايد دندان لق قيمت گذاري را 
يك بار و براي هميشه از ريشــه درآورد. قيمت گذاري 
را فقط از طريق سياســت گذاري مالياتي، تعرفه اي و... 
انجام دهد. در اين ميان يك نكته مهم مي ماند و اينكه 
چــرا كارخانجات داخلي بايد از طريق سياســت هاي 
تعرفه اي ســنگين بر واردات حمايت شوند؟ اين ايراد 
درستي است؛ چرا ما بايد براي خريد يك كاالي خارجي 
تعرفه هاي بازرگاني و گمركي زيادي را بپردازيم؟ يك 
پاسخ اين اســت كه تعرفه هاي پايين موجب تعطيلي 
كارخانجات داخلي مي شــود؛ ولي نكته اينجاست كه 
نگهداري اين كارخانه ها در شرايط رقابتي مسأله اصلي 
است. بايد طي زمانبندي معيني تعرفه ها را كاهش داد 
تا كارخانجات داخلي وارد رقابت با كارخانجات خارجي 
شوند ولي اين كار صورت نمي گيرد. به اين علت كه ده ها 
مقررات هزينه زا در داخل كشور داريم كه نمي خواهيم 
آنهــا را حذف كنيــم. درواقع كارخانجــات داخلي را 
نمي توان محكوم كرد. آنها در شرايطي هستند كه خيلي 
قدرت مانور براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ندارند. 
بنابراين با ادامه شرايط موجود مسأله قيمت گذاري 
همچنان ادامه خواهــد يافت و ايــن اعتراضات و 
انتقادات تكرار خواهد شــد و ما همچنان در نقطه 

اول ايستاده ايم.

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

اقتصادگفت وگو 

 صفحه 5 صفحه 10

پسته ایران با نشان افغانستانبوسه های مرگبار

   صفحه 17

مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری با اعالم 4 سناریوی مخرب اقتصادی ایران هشدار داد

  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری: اشتباهات پی در پی سیاست گذاری باعث عقب ماندن کشور شد
  نیلی: مشکالت اقتصادی چنان در هم تنیده شده که باز کردن گره آن به سادگی ممکن نیست

Re
ut

er
s :

س
عک

  

خطر عقب گرد اقتصاد 
    صفحه4

    صفحه3

سیاستگزارش

یک قرن و نیم  واشنگتن پست: 
تولد، واترگیت، چپگرایی 

آمازون و دونالد ترامپ

»شهروند« از طرح گفت وگوی 
میان اصالح طلبان و اصولگرایان 

گزارش می دهد

 غول
140 ساله

 شرط و شروط
یک مذاکره ملی

سیاست

علی شمخانی: 

رسانه ها با مصونيت 
قضائی تام، مفاسد را 

افشا کنند
   صفحه 2

   صفحه 2   صفحه 7

اقتصاد

 کیفیت خودروهای داخلی
زیر تیغ انتقاد علی الریجانی

خودروی من هم 
غیراستاندارد 

است
   صفحه 4

20صفحه  |  500 تومان

یکشنبه  26 آذر 1396 |  28 ربیع االول 1439
Dec 2017 17 |  سال پنجم |  شماره 1296

شهرونگ

    صفحه 19

نـــــــه...! 
مــــی گویم... 
مـــــی گویم!

یکشنبه 26 آذر 1396  | سال پنجم | شماره 1296

19

شهر فرنگ

تماشاخانه

نـــــــه...! 
مــــی گویم... 
مـــــی گویم!

نخودرومیگوییمایمنی،میگویند
الریجانی:بهایرا


وضعجادههاروببینید!

چیه؟چراهمهتونمنونگاهمیکنید؟!
پراید:

ایرانخودرو:ازقدیمگفتن؛جمعیتکمتر،زندگیبهتر!

آخرشهمبایدرسانههامسئولیتایمنیخودروبهعهدهبگیرن!

مردم_کمی_بیشتر_از_گفتن_اهمیت_بدهید#شهرونگ
#به_جان_

داریم،یهانگیزهدیگهبدهتاافشاکنیم!
نمایندهمجلس:ماکهخودمونمصونیت

مامور:خودتونبازبونخوشمفاسدتونروافشاکنید!

مفسدهکوفتن/گاونرمیخواهدوپوسِتکرگدن!
کارهررسانهنیست

مرتضوی:مصدومیتقضائییامسمومیتغذایی؟!

#امان_بده#مصونیت_را_پس_از_افشا_بده_نه_قبلش#یاشار_سلطانی#شهرونگ

یحیی تدین|   کارتونیست | 

شمخانی:رسانههابامصونیتقضائیتام،مفاسدراافشاکنند! سیفون

اصغر مشکوک بود

یاسر نوروزی
طنزنویس

اصغر مشکوک بود و مرا انداختند جلو تا 

با او صحبت کنم. ابتدا زیر بار نمی رفتم اما 

وقتی گریه مژگان را دیدم، گفتم: »باشه. 

باشه.« همسرم هم سر تکان داد و گفت: 

»آره یاسر. برو باهاش صحبت کن بلکه 

یه اتفاقی بیفتــه.« جویده جویده گفتم: 

»ببین عزیزم. اون به روانشناس احتیاج 

داره نه مــن!« که دیدم گریه های مژگان 

بلندتر می شود. همسرم با اشاره سر و ابرو 

پرید بهم که زودتر بروم و  آش را بیشــتر 

از این هــم نزنم. بنابرایــن رفتم پایین. 

اصغر رفته بود نشســته بود توی پارک و 

سیگار می کشید. ماجرای ازدواج آنها به 

یک سال نمی رسد. خالصه این ازدواج را 

اگر بخواهیم به شکل توییتری بنویسیم، 

این می شود که اصغر زگیل شد، مژگان 

هل شــد، عاقد گفت وکیلــم؟ و مژگان 

گفت بله. بعد کم کم فهمیدند که اصغر 

یک مقداری مشکوک است. البته اوایل 

مژگان از واژه حساس استفاده می کرد که 

بعد تبدیل شد به »خیلی حساس«، چند 

ماه بعد شد »مشکوک« و در این دعواهای 

اخیر رسید به »مرتیکه روانی دیوونه«. البته 

مژگان در اوج ناراحتــی چنین واژه ای را 

به کار برد اما زندگی های مشترک نشان 

داده زن و شــوهرها اول با کراهت به هم 

فحش می دهند، بعد از مدتی با نجابت، 

کم کم بــا صراحت و بعد از چند  ســال 

خســاوتمندانه هرچیزی دم دهن شان 

می آید، نثار می کنند. هنوز ماجرای این دو 

البته به این جا نرسیده بود و من قرار بود 

سفیر صلح باشم. برای همین رفتم پایین 

و کنار اصغر نشستم. تابلو بود می خواهم 

نصیحتش کنــم. برای همیــن گفت: 

»ببین. توی موضوعی که نمی دونید چیه 

خودتون رو نندازید وسط!« با این حال، 

پس نکشیدم. گفتم: »تو اشتباه می کنی« 

و برای این که صمیمیت بپاشــم وسط 

بحث، یک »اصغرجان« هم اضافه کرد. بعد 

با طمأنینه ادامه دادم: »مژگان یه چیزهایی 

بهم گفته. بی خبر نیستم.« اما دیدم که 

جلو کشید و گفت: »چی به تو گفته که من 

بی خبرم؟« گفتم: »نه، نه. منظورم این بود 

همون چیزهایی رو که تو می دونی، من 

هم می دونم!« اصغر اما دســت آورده بود 

باال یقه ام را بچسبد. گفت: »یعنی قبلش 

به تو گفته بود؟! راستشــو بگو! قبلش؟« 

گفتم: »قبل و بعد چیه عزیزم، منظورم 

اینه االن در جریانم که شما مشکل دارید 

و اومدم اگه بتونم حلش کنم!« اصغر حاال 

ایســتاده بود. گفت: »تو چه کاره ای که 

اومدی مشکل ما رو حل کنی؟ چرا مشکل 

خانم من باید آن قدر برات مهم باشــه؟« 

ابرو باال می دادم. گفتم: »یعنی چی؟! خب 

مشکل خانم تو، مشکل توئه دیگه.« اصغر 

گفت: »نه. یه چیزهایی داره این وسط رو 

می شه که من تا حاال ازش بی خبر بودم. 

می دونی من با آدم های خیانتکار چه کار 

می کنم؟« خیــره نگاهم می کرد. گفتم: 

»مقصــودت رو نمی فهمــم!« همزمان 

دستش را می برد عقب، مشت را ول بدهد 

تو صورت من اما تلو تلو خورد و از عقب با 

کله خورد زمین. حاال هم بیمارستان است 

و ما آمده ایم مالقاتش. احساس می کردم 

که مخچه اش کمی جا به جا شــده باشد 

اما نه تا این حد. چون وقتی داخل شدیم، 

چشمانش را باز کرد و گفت: »تویی!« مردد 

و با احتیاط گفتم: »بله. اومدم مالقاتت.« 

چون می ترسیدم دوباره خونش به جوش 

بیاید و بخواهد کاری غیرعاقالنه از او سر 

بزند. بــا این حال دیدم کــه گفت: »من 

خیلی اشتباه می کردم. مژگان هیچ کاری 

نکرده بود. همه اش تقصیر خودم بودم.« 

خوشحال گفتم: »خوبه که متوجه شدی.« 

اما دیدم که در پایــان اضافه کرد: »هیچ 

چیزی نمی تونه دو تا عاشق رو از هم جدا 

کنه. برو!« با تعجب گفتم: »کجا؟« گفت: 

»برو بهش بگو من طالقش می دم. از بین 
شما می کشم کنار!«

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

اولین بار کــه فهمیــدم آدم بی عرضه ای 

هســتم یکــی از تابســتان هایی بــود که 

می رفتیم شــمال و تمام ســه مــاه تعطیلی 

مدرسه را چتر می شــدیم خانه فک و فامیل. 

بچه های محل دروازه آهنــِی گل کوچک را 

گذاشــته بودند و به نوبت دورخیز می کردند 

و از رویش می پریدند. من هــم با اعتماد به 

نفس ذاتی ام ایستاده بودم توی صف و با چند 

نفر دیگر داشــتیم می خندیدیم به پســرک 

چاِق ترســویی که جــرأت ایســتادن توی 

صف را هم نداشــت. تکیه داده بــود به دیوار 

و با سری پایین انداخته زل زده بود به کفش 

استوک دار فوتبالش که معلوم بود تا به حال 

یکبار هم باهاش توپی را شوت نکرده.

پســرک، با گردنی چاق و شکمی بزرگ و 

دست هایی تپل، حتی رویش نمی شد سرش 

را بیاورد باال و روبه رو بشود با این واقعیت که 

از بین سی چهل بچه همســن و سالش تنها 

اوست که از شــدت خپلی و خرفتی و بزدل 

بودن کناری ایســتاده و حتــی جرأت ترک 

محل و رفتن به خانه را هم ندارد.

از خودش خجالــت می کشــید. از آنهمه 

چربــی که خیلــی زود پس انداز کــرده بود 

و از آن همه برنــج کته ای که دوبــار در روز 

می بلعید و تمام فامیل سرش غر می زدند که 

نباید مثل خرس قطبی غــذا بخورد. از آنجا 

که ایــن روایت را من به عنوان اول شــخص 

روایت می کنــم و منطقا نمی توانم توی ذهن 

پسرِک ایستاده کنار دیوار بروم؛ باید اعتراف 

کنم که من توی صــِف پریدن از روی دروازه 

نایستاده بودم. من آن پسرک بودم. بچه های 

دراِز دیالِق استخوانی با آن صورت های آفتاب 

ســوخته و موهای ژولیده  و پاهای برهنه پر 

تاول ایستاده بودند توی صف و از وقتی تنها 

توپشان را یکی از همســایه ها پاره کرده بود، 

دلشــان را خوش کرده بودند به بازی ابلهانه 

پریــدن از روی دروازه گل کوچــک. حجِم 

پوچِی بــازی بی حاصلشــان عمیقــا عذابم 

می داد و نمی خواستم من هم بخشی از اجباِر 

بی منطقشان به کشتن وقت باشم.

برای همیــن زل زده بودم بــه کفش های 

نوام که پدربزرگ برایم خریده بود و داشــتم 

فکر می کردم به عذاب ترسناکی که خدایان 

تعیین کــرده بودنــد برای ســیزیف. اینکه 

در چرخه ای باطــل مجبور بــود صخره ای 

را بغلطاند تا بــاالی کوه و بــاز رهایش کند 

پایین و ســال ها و ســال ها همیــن را تکرار 

کند و احتمــاال دور از چشــم خدایان، توی 

ذهن علیل خودش، دل خوش کند به عذاب 

جســمانِی ناشــی از باال بردن صخره. که با 

لذتی خودآزارانه عذاب آن تسلسِل بی پایان 

را کاهــش مــی داده و هیچ کــس هیچ وقت 

نمی توانسته بفهمد تنبیِه ترسناک تر، حذف 

بخِش ســختِی فیزیکی کار بوده اســت. این 

را قبــول دارم که این تفکــرات برای بچه ای 

به آن ســن و ســال غریــب و بعیــد به نظر
می رسد.  

برای همین مجبورم یــک باردیگر اعتراف 

کنم به اینکه من، سراســر دوران کودکی ام 

را پســر چاق بی مصرِف پرخــوری بودم که 

آخرین نفر توی یارکشی های فوتبال انتخاب 

می شدم و حتی از تپل بودنم هم نمی توانستم 

برای پر کردن دروازه اســتفاده کنم و آنقدر 

گل می خوردم که یا پرتــم می کردند بیرون 

یا می گذاشــتندم به عنوان دفاع که با اولین 

تنه بازیکــن حریف نقش زمین می شــدم و 

گریه کنان راهی خانه می شدم و می نشستم 

لب حوض و فحش می دادم به تصویر رقصان 

خودم توی آب. آن لحظه هــم تکیه داده به 

دیوار و داشتم فکر می کردم به اینکه چطوری 

چاقوی تیز پدربزرگ را کش بروم و تکه های 

اضافی و الیه های چین خورده شکمم را بُبرم 

و وزنم را چند ده کیلو بیــاورم پایین و موقع 

پریــدن از روی دروازه بایســتم اول صف و 

بعدش باز بدوم خودم را جا کنم وســط های 

صف و توی دلم بخندم بــه هرچی بچه چاق 

پخمه که از ترس تکیه داده به دیوار و بی صدا 

اشک می ریزد. آدم باید خودش، بچگی هایش 

و تمام بی عرضه بازی هایش را بپذیرد و کم تر 
خودش را بزند به آن راه. 

کوچه اول

|داود نجفی| مادر خانم آینده م زنگ زد و گفت: »به آقا پسرتون 

بگین فردا بیان استخر، اصغرآقا می خوان تو آب پسرتونو ببینن« 

به مادرم گفتم: »این دیگه چه مدلشه؟ نکنه می خواد قورباغه  م رو 

ببینه؟« مادربزرگم گفت: »قدیم رسم بود، مادر و خواهر پسر با عروس و 

مادرش می رفتن حموم، ببینن عروس مشکلی چیزی نداشته باشه، ولی این مدلیشو 

ندیده بودیم.« خالصه با ترس و لرز رفتم استخر. شیرجه زدم توی آب تا پدرزن آینده م 

شنای قورباغه ام را ببیند. یکم که جوگیر شــدم، زیرآبی رفتم، همان جا دستش را 

انداخت دور گردنم و توی آب نگهم داشت و گفت: »همینو می خواستم ببینم، مایوی 

مامان دوز پاته که یعنی بچه ننه ای، دیگه این که خیلی زیرآبی می ری، تو زندگی با 

دخترم اگه زیرآبی بری، خودم غرقت می کنم« وقتی یک دایره  زرد و قهوه ای دور بدنم 

تشکیل شد، بی خیال شد و گردن را ول کرد. خالصه خواستید خط و نشان بکشید، 

یه چک بزنید زیر گوش طرف، نه این کــه کاری کنید که بدبخت تا آخر عمرش از 

خجالت مجبور باشد زیرآب زندگی کند.
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|  شهاب نبوی |  بابا همیشه می گفت: »نمی دونم پس توئه لندهور واسه 

چی خونه مجردی گرفتی؟ تو که هرروز همین جا ولویی.« اما موضع 

مامان کمی نرم تر بود. »مادر، خب برای چی این همه هزینه واســه 

خودت درست کردی؟ الاقل زن بگیر که پولت هدر نرفته باشه. این قدر 

ساده و ببو هستی، آخر می ترســم یکی توی همون خراب شده خودش رو بهت قالب 

کنه. اصال پسش بده برگرد پیش خودمون...« راستش خودم هم درست نمی دانستم، 

چرا این کار را کرده بودم. قبلش خیلی ذوق داشتم. روز اول، بعد از این که اسباب، اثاثیه 

را چیدم، ولو شدم روی زمین و کلی خوشحالی کردم؛ انگار از گوانتانامو آزاد شده بودم.  

هرچه لباس تنم بود را درآوردم و شروع به غلت زدن روی زمین کردم. رفتم دستشویی 

و در را نبســتم و بدون دغدغه کارم را کردم. این قدر عقده ژســت گرفتن روی مبل و 

سیگارکشیدن پیدا کرده بودم که توی همان چند ساعت اول یک پاکت سیگار کشیدم؛ 

اما به شب نرسیده، خسته شدم. به  زور سعی کردم بخوابم. صبح زود ساعت هفت جلوی 

خانه بابا بودم. بابا که روز قبل با کلی گریه و زاری و »تورو خدا نرو. هروقت دوست داشتی 

برگرد.« و اینها بدرقه ام کرده بود، اصال انتظار نداشــت به این زودی، آن هم این وقت 

صبح من را جلوی خانه ببیند. رویم نشد بگویم طاقت نیاوردم و برگشته ام. الکی گفتم: 

»ببخشید، زیر پیرهنی های من این جا نمونده؟« و قبل از این که جوابم را بدهد، از زیر 

دستش خودم را به داخل رساندم و چند ساعتی خوابیدم. از خواب که بیدار شدم، خیلی 

با خودم کلنجار رفتم؛ تا خودم را متقاعد کنم که زندگی ام وارد مرحله جدیدی شده. 

برگشــتم به خانه ام. برای خودم سرگرمی های مختلفی درست کردم. فیلم می دیدم. 

مخصوصا فیلم های خشن، با پایانی باز. پلی استیشن بازی می کردم. دوستانم را گله ای 

می ریختم توی خانه. کفتر و گربه عجیب و غریب به ملت نشان می دادم؛ اما باز هم ته 

دلم می خواست برگردم خانه بابا. هر روز به بهانه های مختلف می رفتم خانه  شان. مثال 

می گفتم: »بابا، داشتم جدول حل می کردم، این یه دونه رو نتونستم ، اومدم از شما که 

استادی بپرسم؛ سه عمودی، قســمت دوم چی می شه؟« بعد هم دیگر از جایم تکان 

نمی خوردم. بارها تا دم پس دادن خانه ام رفتم اما لحظه آخر پشیمان شدم. راستش دلم 

گرما و آرامش خانه بابا و راحتی و بی قیدی خانه خودم را با هم می خواهد.

فلکه اول

 فائزه غالمی »ملکه مار ایران« از تجربه عجیب خود
در زندگی با مارهای سمی می گوید

 افغانستانی ها پسته ایرانی را خریداری کرده
و برای تماشاگران جام جهانی صادر می کنند

  هفت سالم بود که توانستم یازده بار
زبان شاه مار کبرا را ببوسم و رکورد زدم 

  عضو انجمن پژوهشکده پسته ایران : افغانستانی ها پسته های درجه 3،4  و 5 ایران را بعد از مغز
و فرآوری کردن به کشورهای اروپایی صادر می کنند 

 »ابراهیم ابوثریا«، فرد معلولی بود که
 در اعتراض به تصمیم ترامپ در به رسمیت 
شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت 
اسراییل، توسط نیروهای رژیم صهیونیستی 
به ضرب گلوله کشته شد

 ابراهیم
نمادی برای 
انتفاضه سوم

شــهروند| در شــبكه اجتماعی به او می گويند: 
»قهرمان 13ســاله كرمانشــاهی«. نامش را به همراه 
تصويرش در بيمارستان طالقانی كرمانشاه اين روزها به 
وفور می شنويم و می بينيم.  هانيه يزدان شناس، قهرمان 
كوچكی كه برای نجات جان خواهر سه ساله خود از زير 
آوار اقدام كرد، اما خودش دچار ضايعه قطع نخاع شد؛ 
در ميان تمام اعضای خانواده ، هانيه بيشترين آسيب را 
ديده اســت. خانواده  پنج نفره ای كه هر كدام از اعضای 
آن، اكنون به دليل مصدوم شــدن پــس از زمين لرزه، 
در يك نقطه ايران هســتند. مادر در تهــران، برادر در 
بيمارستان همدان و پدر پس از طی دوران مصدوميت 
به همراه دختر سه ساله اش به كرمانشاه بازگشته تا هر 
روز راهی بيمارستان شود؛ جايی كه دختر 13ساله اش 
به علت قطع نخاع در آن جا بستری است. روز گذشته 
اما خبرهای خوبی از بيمارستان طالقانی كرمانشاه به 
گوش رســيد: وضع روحی  هانيه پس از موج گسترده 
همدردی های مردمی و تالش های انجام شده در جهت 

مداوای او رو به بهبودی است. 
هالل در خدمت دختر قهرمان کرمانشاه

به او »دختر قهرمان كرمانشــاه« می گويند،  هانيه 
يزدان شناس دختر 13ســاله ای كه برای نجات جان 
خواهر سه ساله اش ســالمت خود را ازدست داد و قطع 
نخاع شده اســت. خانه آنها در روســتای »تايشه ای« 
سرپل ذهاب بود. در آن شب مخوف زمانی كه زلزله آمد 
او در حياط ايستاده بود كه به يك باره شاهد فرو ريختن 
قسمتی از خانه شد.  هانيه صدای پدر، مادر و برادرش را 
می شنيد كه زير آوار گرفتار بودند و فرياد می زدند، اما در 
اين ميان خبری از خواهر سه ساله اش نبود. او می دانست 
كه »هدی« در اتاق اســت، پس به ســمت خواهرش 
می شتابد.  هانيه خواهرش را نجات می دهد اما در واپسين 
لحظه به يك باره در زير آوار ديوار غافلگير می شود و حاال 
داستان رشادت او را تك تك ايرانی ها می دانند. دختری 
كه نترســيد و جان بر كف نهاد تا خواهرش در زير آوار 
مدفون نشود.  شايد كمتر كسی باشد كه نخواهد به او 

كمك كند يا از شجاعتش تقدير. جمعيت هالل احمر كه 
وظيفه ذاتی خود را در امدادرسانی و تالش برای بهبود 
شهروندان آسيب ديده می بيند، حاال آستين هايش را 
باال زده تا از كاستی های موجود در بهره مندی تك تك 
شهروندان زلزله زده از امكانات موجود بكاهد. به گفته 
دكتر پيوندی،  هانيه از اين مهم استثنا نيست و امكانات 
هالل در جهت بهبود او به كار گرفته می شــود.  رئيس 
جمعيت هالل احمر از آمادگی كادر درمانی اين جمعيت 
برای ارايه خدمات درمان توانبخشی تخصصی به  هانيه 
يزدان شناس، قهرمان 13ســاله كرمانشاهی كه برای 
نجات جان خواهر سه  ساله خود قطع نخاع شده است، 
در بيمارستان فوق تخصصی توانبخشی نورافشار خبر 
داد. دكتر علی اصغر پيوندی با تأكيد بر اين كه هالل احمر 
آماده اســت تا هرگونه خدمات درمانی مورد نياز را به 
خانواده  هانيه، قهرمان 13ســاله كرمانشاهی كه برای 
نجات جان خواهر سه  ســاله خود قطع نخاع شده ارايه 
كند، گفت: بيمارستان فوق تخصصی پزشكی- ورزشی 
نورافشــار كه متعلق به هالل احمر است كادر درمانی 
مجرب و امكانات بســيار مناســبی در حوزه درمان  و 

بازتوانی های توانبخشــی دارد و عالوه بر ارايه خدمات 
به تمامی بيماران نيازمند، سابقه درخشانی در بهبود 
بيمارانی چون سارا عبدالملكی از قهرمانان راگبی كشور 
دارد. وی افزود: هالل احمــر از ارايه هيچ گونه خدمات 
تخصصی توانبخشــی و دارويی برای  هانيه و خانواده او 
دريغ نخواهد كرد؛ به عالوه از محل كمك های مردمی، 
كمك هزينه ای نيز بابت ساخت مسكن به اين خانواده 
ارايه خواهد شــد. يادآور می شود روز گذشته جمعی از 
مسئوالن جمعيت هالل احمر كرمانشاه به نمايندگی 
از رئيس جمعيت به عيادت اين دختر قهرمان رفتند و 
با بررسی وضع جسمانی او، آمادگی هالل احمر را برای 
ارايه خدمات درمانی تخصصی در تهران اعالم كردند. در 
اين مراسم مسئول دفترنمايندگی ولی فقيه در جمعيت 
هالل احمراستان كرمانشاه به همراه مسئوالن جمعيت 
اين اســتان با حضور در بيمارستان طالقانی كرمانشاه 
از  هانيه يزدان شــناس و ديگر زلزله زدگان غرب كشور 
عيادت داشتند.  هانيه يزدان شناس دختری است كه در 
زلزله غرب كشور برای نجات جان خواهر سه ساله خود از 

زير آوار اقدام كرد، اما خودش قطع نخاع شد. 

آستین ها برای کمک به هانیه باال زده شد

به او می گویند: »قهرمان 13 ساله کرمانشاهی«
  رئیس جمعیت هالل احمر:آماده ارایه خدمات تخصصی توانبخشی به هانیه یزدان شناس در بیمارستان نورافشار هستیم

  عیادت مسئوالن هالل احمراستان کرمانشاه از زلزله زدگان غرب کشور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه 

ورزش

گزارش »شهروند« از امکانات 
ضعیف داوران لیگ برتری فوتبال

قاضی های 
بی لباس

   صفحه 18

  علیرضا فغانی در گفت و گو با »شهروند«: 
هیچ امکاناتی نداریم؛ فقط مقصر هستیم!

شهروند| مراسم تشــييع پيكر زنده ياد سيدعلی 
حســينی، نجاتگر فقيــد كوهســتان هالل احمر 
خراسان رضوی با حضور رئيس سازمان امدادونجات، 
مديرعامل هالل احمر استان، تعدادی از نمايندگان 
شورای شهر و استان، جمعی از امدادگران، داوطلبان 
و جوانان جمعيت هالل احمر در ســالن ورزشی مهر 
هالل احمر مشهد برگزار شــد. صبح روز گذشته با 
حضور جمع زيادی از امدادگران و نجاتگران و پرسنل 
هالل احمر خراســان رضوی پيكر مرحوم سيدعلی 
حســينی در حرم مطهر رضوی طواف و مراسم وداع 
با چشمانی اندوهبار در سالن ورزشی مهر انجام شد. 

دكتر ســيدمجتبی احمدی، مديرعامل هالل احمر 
استان خراسان رضوی به نمايندگی از رئيس جمعيت 
هالل احمر كشــور به خانــواده مرحــوم و تمامی 
امدادگران و نجاتگران جمعيت هالل احمر؛ اين ضايعه 
دردناک را تســليت گفت و از خداوند متعال برای آن 
عزيز درگذشته؛ طلب مغفرت و رحمت و علو درجات 
را مسألت كرد. شايان ذكر اســت؛ پيكر اين امدادگر 
جوان در روســتای دولت آباد مشهد به خاک سپرده 

می شود.
همچنين رئيس فدراسيون كوهنوردی و صعودهای 
ورزشی در پيامی از حضور پررنگ و خالصانه تيم های 

جست وجو و نجات جمعيت هالل احمر در عمليات 
جســت وجو، امدادونجات كوهنوردان حادثه ديده 
در ارتفاعات اشترانكوه تقدير كرد. دكتر رضا زارعی، 
رئيس فدراســيون كوهنوردی و صعودهای ورزشی 
در پيام تقدير از دكتر علی اصغر پيوندی آورده است: 
»بدين وسيله مراتب تقدير و تشكر جامعه كوهنوردی 
را به منظور حضور پررنگ و خالصانه عوامل آن سازمان 
در عمليات جســت وجو، امدادونجــات كوهنوردان 
حادثه ديده در اشترانكوه به حضورتان اعالم می دارم. 
بی شك اين نوعدوستی ايثارگونه، نزد خداوند متعال 

نيز ماجور خواهد بود.«

گزارش »شهروند« از مراسم تشییع سیدعلی حسینی، نجاتگر فقید هالل احمر خراسان رضوی 

وداع آخر 

زهرا جعفرزاده- شهروند| آمار آسيب ديدگان زلزله 
كرمانشاه باالســت. از كودكانی كه بی سرپرست شده 
يا تنهــا مانده اند تا زنانی كه زلزله همسرشــان را بُرد و 
آدم هايی كه چشم ودست يا پايشان زير آوارها جا ماند، 
قطع نخاعی ها و بی خانمان ها را هم بايد به اين آمار اضافه 
كرد. از اين آمارها در مناطق زلزله زده كرمانشــاه زياد 
است، هر چند روز يك بار هم با عدد جديدی. يك بار از 
بی سرپرست شدن 21 كودک سخن به ميان می آيد و 
يك بار اعالم می شود هيچ كودكی، بی سرپرست نشده 
است. تعداد كودكان تنها شده، يك بار 11نفر و يك بار 
6نفر عنوان می شود. مسئوالن بهزيستی كشور تعداد 
زنان بدون همســر را 100نفر برآورد كرده و بهزيستی 
كرمانشاه می گويد؛ تعداد اين افراد 177نفر است. آمار 

قطع نخاعی ها و مصدوميت ها و معلوليت ها هم همين 
سرنوشت را داشتند. در ميان تمام آنها كه بعد از زلزله آوار 
شدند و آسيب هايشان دوبرابر شد، گروهی هم هستند 
كه قبل از زلزله دچار فقر و معلوليت بودند و بهزيستی 
آنها را حمايت می كرد كه به گفته مديركل بهزيستی 
كرمانشــاه، آنها بعد از زلزله، دچار محروميت مضاعف 
شدند. براســاس آخرين آمارهای گزارش شده از سوی 
بهزيستی، زلزله كرمانشاه بيش از 30نفر از مددجويان 
را قربانی كرد، 11 كودک را بدون پدر و مادر، 14 كودک 
را بدون مادر و 39 كودک را هم بدون پدر كرد. كودكانی 
كه گفته می شود تمامشان شناســايی شده و از سوی 
خانواده هايشان نگهداری می شوند. در ميان همه آنها، 

تنها يك نوزاد مانده كه از سوی بهزيستی...


