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صفحه
آخـــر

با دلنوشته های اهالی »شهروند« در آخرین شماره سال 96

... بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم
سیامک رحمانی )معاون مدیرمسئول(: برای سال نو، پیش 
و بیش از همه، آرزوی صلــح دارم و آرامش. برای همه. برای مردم 
کشورم که در دامنه آتشفشان اند. برای سال نو در لحظه موعود، آب، 
سبزی و سالمت طلب می کنم. زمینی که نیاشوبد و آسمانی که 
نرمبد. سال تازه، خنده ای کاش داشته باشد برای لب هامان، نان گرم 

و آب سردی برای سفره ها و امیدی برای دل هامان.
افشین امیرشاهی )سردبیر(: جامعه تشنه تغییر است اما آنها 
که نمی پذیرند در مقابل ضربه های محکم واقعیت در می یابند که 

راه دیگری نخواهند داشت. 
محمود اشــرفی )معاون ســردبیر(: هــر عکس مکث 

لحظه ای ست که دیگر نیست!
مهرنوش گرکانی )سرویس حقوقی(: اگر دور مانی ز دیدار 
من/سرت سبز باد و دلت شــادمان/تنت پاک و دور از بد بدگمان/

همیشه خرد پاسبان تو باد/همه نیکی اندر گمان تو باد
سوشیانس شجاعی فرد )ســرویس شهرونگ(: جمله 
کوتاه؟ ...چی تنته!؟ ولی چون غیر فرهنگیه، یک شــعر خیام رو 
می زنم تنگش: خیام اگر ز باده مستی خوش باش/با ماهرخی اگر 
نشستی خوش باش/چون عاقبت کار جهان نیستی است/انگار که 
نیستی چو هستی خوش باش! ...می بینید که خیام هم همون رو 

می گه! فقط من فن بیانم به خوبی استاد نیست!
محسن پوررمضانی )ســرویس شهرونگ(: پارسال بهار 
دسته جمعی رفته بودیم ســفارت، امسال دالر گرون شده ناکس 

بی مروت!
شیده اللمی )سرویس گزارش(: ...هر روز به آرزو می گفتیم: 

این سخت سالی را بهاری باید. زمستان پشت پنجره ایستاده بود.
محمد باقرزاده )سرویس جامعه(: دوران سخت »شهروند« 
گذشت و دوران دشوار دیگری در راه است؛ البته تا سحر چه زاید باز. 

ای کاش سال بهتری بسازیم. کاش؟!
آرمین منتظری )سرویس جهان(: اگر احساس بدبختی 
می کنید، از همه جا رانده و مانده و خسته اید، در بهترین شرایط برای 

روزنامه نگار شدن به سر می برید! دست بجنبانید!
مهتاب جودکی )سرویس جامعه(: زمان کالفی است که 
مادربزرگ دورِ دســت هایم می پیچید؛ َدرهم و ناپیدا. در پِس تاب 
دادن منظم نخ ها قصه ها بود. گوش می دادم و کالف از یادم می رفت. 
دست ها را تاب می دادم و چشم های طوسی اش را تماشا می کردم. 
آفتاب تابستان که به راهِ رفتن بود، مادربزرگ هم رفت. از همان وقت 

کالف زمان در هم پیچید و من گم شدم.
شادی خوشکار )سرویس گزارش(: گریز از میان مایگی، 

آرزویی بزرگ است؟)قیصر امین پور(
امیر رسام مهر )ســرویس عکس(: اگر احساس بدبختی 
می کنید، از همه جا رانده و مانده و خسته اید، در هیچ جمعی دیده 
نمی شــوید  کمبود محبت دارید، در بهترین شرایط برای عکاس 
شدن به سر می برید! دست بجنبانید! با خرید یک دوربین دیجیتال 

و انتخاب عکاسی خبری بر تمام کمبودهای خود غلبه کنید.
الهه محمدی )سرویس سیاسی(: هر روز می خواهیم انصراف 
بدهیم، برویم دنبال کاری که آبش و نانش حســابی باشــد، مثال 
بوتیک بزنیم، ماهی گلی بفروشیم یا غریق نجات بشویم اصالً. اما 
دلمان که نمی آید هیچ، سال هاست در این شغل بی آب، بی نان و 
پر از دلهره و ناامنی ماندگاریم. امسال سال خوبی برای روزنامه نگاران 
نبود؛ تحریریه های زیادی خالی شدند و درشان برای همیشه بسته. 
به امید سال و یا حتی روزهای بهتر برای روزنامه چی های همیشه در 

صحنه به زعم خودشان اما پشت صحنه به زعم خیلی ها!

神 مجتبی پارسا )سرویس جهان(: چینی ها معتقدند که
說我們必會在世上受考驗 我們應當服從
祂的誡命 但神不強迫我們服從祂 我們可
以選擇 假如我們服從祂，就能回到天上

與神同住
مائده امینی )سرویس اقتصادی(: ای تیغ تان چو نیزه برای 

ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد...
پریسا اسالم زاده )سرویس ورزشی(: آدم های قوی دنبال 
انتقام گرفتن نیستن، می گذرن و می رن و قسمت کثیف ماجرا رو 

به کارما می سپارن!
امیرحســین خواجوی )ســرویس حادثه(: خوب و بد 
امسال هم گذشت، فراموش می شــود اما جایی در پس ذهن جا 
خوش می کند. هر سال همین است، با کمی تفاوت در زشتی ها و 
زیبایی ها؛ اما دوست دارم که شیرینی های سال نو آنقدری باشد که 

تلخی ها را با خودش ببرد.
امیر هاتفی نیا )سرویس هالل(: پارسال دنبال جای اجابت 

 مزاج بودم، امسال اما نه!
آیت وکیلیان )سرویس سیاسی(: تغییر تنها اصل پایدار در 

زندگی و  نگاهتان به دنیا باشد.
هادی حیدری )مدیر هنری-ســرویس شــهرونگ(: 
یوسف)ع( را برای فروش به بازار شهر برده بودند. ثروتمندان از نقاط 
مختلف با بارهای پر از سکه، خود را رسانده بودند. پیرزنی میان صف 
ایستاده بود و تمام دارایی خود، یعنی دو جورابی را که بافته بود برای 
خرید یوسف آورده بود. مردی پیرزن را مورد خطاب قرار داد که با 
این دارایی در برابر این همه ثروتمند، حرفی برای گفتن نخواهی 
داشت. پیرزن پاسخ داد: »مهم نیست که نتوانم یوسف را بخرم؛ مهم 

آن است که من نیز در صف خریداران یوسف به حساب آیم.«
یاسر نوروزی )سرویس گفت و گو(: پرسش های زیر بسیار 
مهم هستند و دلیل اهمیت شــان را خواهم گفت. بنابراین سعی 
کنید به آن ها پاســخ بدهید: 1- پنج نفر از ثروتمندترین آدم های 
جهان 2- پنــج آقای گل جهــان 3- پنج برنده جایــزه نوبل در 
سال های اخیر 4- پنج موزیسین بزرگ قرن بیستم 5- پنج برنده 
اسکار سال های پیش. می دانم نمی توانید به همه این سواالت پاسخ 
بدهید و حتا شاید برای یک پنجم آن ها هم جوابی نداشته باشید اما 
نگران نباشید چون پاسخ به این سواالت اصال اهمیتی ندارد. چون 
این نام برندگان نیست که در ذهن ما می ماند. آنچه می ماند پاسخ 
به این سواالت اســت: 1- نام معلم کالس اول تان 2- نام بهترین 
دوستی که حاال دارید 3- نام کسانی که بیشترین مهربانی را در حق 
شما کرده یا می کنند. 4- نام اولین نفری که عاشقش شدید 5- و 
نام کسانی که از مصاحبت با آن ها لذت می برید. پس افرادی که به 
زندگی شما معنا می دهند، ارتباطی با »ترین«ها ندارد. آنها همگی با 

یک مفهوم در ارتباط اند: محبت، صمیمیت و عشق.
اکبر منتجبی )معاون سردبیر(: در آستانه فصل سردی قرار 
گرفته ایم. اگرچه ظاهرش بهار اســت و سبزی را نوید می دهد اما 
باطنش زمستان است و سردی و سوز را برای ما می خواهد به ارمغان 
بیاورد. ما یاد گرفته ایم که در زمستان آرام قدم برداریم و هر قدم را 
محکم تر بر زمین بگذاریم تا از حوادث احتمالی آن در امان باشیم. 

این البته برای زمانی است که همه می دانند زمستان است و تکلیف 
برایشان روشن است. اما وقتی از ِسِر درون فصل بعدی خبر نداریم 
چه باید بکنیم؟ اکنون با فصلی که در دل، زمستان است و بر چهره با 

سبزی بهار ما را گول می زند چگونه باید تا کرد؟
آیدا پیغامی )سرویس حقوقی(: آقا ما خسته ایم. شما که 

گردنت بلنده می تونی بگی باهار کدوم وره؟
زهرا جعفرزاده )سرویس جامعه(: دل به امید است که گرم 
می شود، بندبند دل را دلخوشــی های کوچک است که زنده نگه 
می دارد. روزگار، روی خوشــی هم دارد، نشانش می دهد. می آید 
بهار، باغ دل شکوفه می دهد. می رود زمستان، ته می کشد سردی، 

خاموشی، اندوه. می آید بهار...
به ناز مقدسی )سرویس گفت و گو(: آخرین روزهای سال 

خالی ام از حرف! قرارمون سال دیگه همین جا...
ُسمیرا زمانی )سرویس هالل(: و ما همچنان دوره می کنیم، 

شب را و روز را، هنوز را.
لیال مهداد )سرویس یک پرسش و چند پاسخ(: روزی ما 
کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد و مهربانی، دست زیبایی را خواهد 

گرفت و من آن روز انتظار می کشم، حتی روزی که نباشم. 
سعید غالمحسینی )سرویس عکس(: بابا دارن ماشین 
می فرستن فضا! قرن بیســت و یکه، تو رو حضرت عباس سرزده 

مهمونی نرید توی عید! 
مریم شکرانی )سرویس اقتصادی(: سال خوب رو خودمون 

می سازیم. بهتر باشیم برای همدیگه!
بابک جوادزاده )سرویس عکس(: ساعت زنگ زده دیگه 
زنگ نمی زنه، چون زنگاشــو زده... بهروز وثوق. ســوته دالن. علی 

حاتمی
حسام خراسانی )سرویس هالل(: بسم اهلل؛ از نو دوباره آغاز 

می کنیم...
مهدی افروزمنش )معاون سردبیر(: هیچ چیز برای هیچ 

کس بدتر از شکنجه زمان نیست.
سیما فراهانی )سرویس حادثه(: من به خط و خبری از تو 

قناعت کردم.
حسین جمشیدی )سرویس ورزشی(: بهار، پیام آور تعادل 

است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می شود. افراط نکنیم!
یاسمن طاهریان )سرویس جهان(: سال جدید، سال سگ. 
امیدوارم کســی رو سگ نگیره. سگ مشــکالت اقتصادی، سگ 

بیماری، سگ بالیای طبیعی و سگ هار!
پیمان مرادخانی )اداری(: به هر روی »زندگی« با همه تلخی 
و شیرینی های خود، می گذرد و تنها خاطرات تلخ و شیرین آن باقی 
می ماند. گاهی همین خاطرات خوش گذشته، که بهترین سال های 
عمرت در آن ســپری شده، تو را تســکین می دهد. اما »تناقض« 
اینجاست که مگر می شــود با خیال و خاطره زندگی کرد؟ به قول 
گابریل گارســیا مارکز: »گذشته چیزی جز دروغ نیست و خاطره 
هرگز بازگشت ندارد«. حاال باز هم سوال است، سوال و سوال! سوال 
این که با اوضاع نابسامان »زندگی«، که وصفش رفت و گزاره هایی 
که می گوید: حقیقت تلخ است و بدبینی، قضاوت، تهمت و دروغ، 
نوعی زرنگی به حســاب می آید و گذشــته هم چیزی جز دروغ 

و خیال نیست، دل  خوش ســیری چند؟ و برای ادامه این زندگی 
که بیشتر به صحنه تئاتر شبیه است چه کار باید کرد؟ شاید به قول 

شاملو: »رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر.«
حامد نجفی )صفحه آرایی(: ساله 97 داره میاد؟ خب چیزی 

نیست ایشاال که خیره.
افشین صادقی نیا )انفورماتیک(: گفتم بوی عیدی... گفت 
زلزله زده های کرمانشــاه، گفتم بوی تــوپ... گفت حق و حقوق 
کارگرهــا، گفتم بوی کاغذ رنگی... گفت هزار و یک مســاله ریز و 
درشت دیگه، خواستم ادامه بدم و بگم بوی تند ماهی دودی... پرید 
وسط حرفم و گفت می شه امســال دیگه شعار ندیم؟ دیگه حرف 

نزنیم؟ فقط کار کنیم و کار؟ 
امیر صادقی پناه )سرویس ورزشــی(: واهلل ما آمده بودیم 
»شهروند« که سه ماه کار کنیم و برویم پی زندگی مان، خودمان 
هم نفهمیدیم چطور شد پنج سال! حاال ولی اگر دست خودم باشد، 
دلم می خواهد پنجاه سال دیگر هم شهروندی باشم و با افتخار این 

را جار می زنم. 
نیره خادمی )سرویس جامعه(: رد می شوم از سکوت کاغذها/

جمله می شــوم میان فاصله ها/ســطر را پیدا نمی کنم شاید/گم 
می شوم ساده در صفحه ها. حرف می شوم در دهان آدم ها/طعمه 
می شوم میان وسوســه ها/یا یکی مانده است به خط در پایان/فکر 

می شوم در درون جمجمه ها)ن.خ(
افشین پوررحیمی )اَدمین شبکه های اجتماعی(: امیدوارم 
مسیری که سال جدید در پیش می گیرم، در انتها به سعادت و شادی 

ختم بشه و برای هیچ کس بن بستی در انتها وجود نداشته باشه.
شــیرین آذرپور )صفحه آرایی(: بعد از چهار سال کار در 
روزنامه شهروند، اولین سالیه که خداحافظی ها یه جور دیگه شده! 
البته که مطبوعات کوچیکه و دوباره به هم می رسیم، پس به امید 

دیدار   :(
مریم رضاخواه )سرویس حادثه(: ســال 96 هم  گذشت. 
گذشــت با همون تعداد شــب و روز. همون تعداد طلوع و غروب. 
لحظات خوشش زود گذشــت و لحظات سختش به کندی. هم 
خندیدیم  و هم گریستیم. حتی آسمان هم  بغض کرد و زمستان 
بر سرمان آوار شد. سایه روشنی از کل زندگی. هر جور گذشت حاال 
دیگه زمان بدرقه اســت. امیدوارم سال 97 تلخی هایمان شیرین 

شود و شیرینی هایمان شیرین تر.
فاطمه صفری )سرویس یک پرسش و چند پاسخ(: سال 

96 هم  گذشت، به امید 97 پر از اتفاق های خوب.
سهیال روزبان )سرویس اقتصادی(: همه ما آفریده شده ایم تا 
از زیبایی ها لذت ببریم و از ناامیدی، ترس، اندوه و غصه دور باشیم. 
امیدوارم که با هر طلوع خورشید و فرصت دوباره خداوند، شیرینی 

زندگی در کنار یکدیگر را بیشتر حس کنیم.
حسین قهار )سرویس ورزشی(: »مواظب باش سرتو زیر آب 
نکنن«! به عنوان یک خبرنگار ورزشی امیدوارم تو سال 97 وقتی 
تالش می کنیم نور به نقاط تاریک بندازیم تا حقایق رو برای مردم 
شرح بدیم، نزدیکانمون چنین جمله ای بهمون نگن! در واقع آرزوم 
اینه اعتقاد ما مبنی بر اینکه مردم باید همه چیز رو بدونن،  هزینه ای 

برامون نداشته باشه.

فروغ فکری )سرویس گزارش(: وان مواعید که کردی نرود 
از یادت. 

امین فرج پور )گروه فرهنگ و هنر(: سال بد/سال باد/سال 
اشک/سال شک/ســال روزهای دراز و استقامت های کم/اما.../من 
زندگی را در سال بد یافتم/من امید را در سال یأس یافتم/مهتابم 
را در شب/و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم/گر  گرفتم...)احمد 

شاملو( 
مریم نراقی )سرویس فرهنگ و هنر(: ما نمی  توانیم دنیا را 
تغییر بدهیم اما می توانیم با تغییر چشم اندازمان دنیایمان را عوض 

کنیم.
نرگس جودکی )سرویس گزارش(: زمین چرخی زد و دوباره 
رســید به خط پایان. پایان ســالی که درد داشت. خشکسالی که 
دوستی هاش از دشمنی ها کمتر بود. پایان راه اما آغاز دوباره ای است 
برای گردش زمین و آدم هاش و خورشیدی که به سیاق همه  روزها 
قرار است بتابد. و ما چاره ای جز امیدواری نداریم. امید گشایش در 
کار همه. پس به امید تغییر فالی بزنیم، بود که قرعه  دولت به نام ما 

افتد.
بهنام افشــاری )مولتی مدیا(: اگر بخواهــم دقیق بگویم، 
نزدیک به 6 سال اســت که ارتباط من با جهان مطبوعات فراتر از 
مخاطب صرف بودن، رفته است. شش سال است که نزدیکترین 
آدم زندگی ام جزوی از خانواده مطبوعات بوده و دوست هایی از این 
دنیای پر سروصدا به دست آورده ام، پاک تر از آب روان. خودم اما دو 
ماه است که مستقیماً وارد جهانی شده ام که تا پیش از این فقط از 
نزدیک تماشایش می کردم. به شهادت خیلی ها شانس آورده ام که 
ورودم به این دنیا از دریچه »شهروند« بوده، روزنامه ای زنده و سر 

حال که حتما سال آینده را برایم پرخاطره خواهد کرد.
الناز محمدی )ســرویس جامعه(: ِمــرگاِن »جای خالی 
سلوچ«، زمستان ســختی را که پشت سر گذاشت با این جمله به 
خودش تسال داد: »تنها امیِد فراموشی هست«. زمستان سخت و 
سال پرماجرا و روزهای سپید و سیاه ما هم گذشت؛ بهار آمده و تنها 
امید برای فراموشی آنچه گذشت، دلیل پررنگی است برای ادامه؛ 
که »گاه آدم، خوِد آدم، عشق اســت. بودنش عشق است. رفتن و 
نگاه کردنش عشق است. دســت و قلبش عشق است. در تو عشق 
می جوشد، بی آنکه ردش را بشناسی. بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا 

شده، روییده.«
حمیدرضاعظیمی )ســرویس فرهنگ و هنر(: ســال نو 
می شود و توهم یا واقعیت هرچه که هست، تغییر سراغمان می آید. 
تغییراتی که اگر درست سراغش برویم، باید در مختصات قد و قواره 
خودمان باشد. شاید این هنگامه، هنگامه ای باشد که باید نشست و 
فکر کرد. فکر درباره اینکه چه کرده ایم و تصور اینکه چه باید انجام 
دهیم. هرچند معموالً تصمیماتی که ایــن زمان می گیریم، چند 
روزی داغمان می کند و خیلی زود به عرق سرد می نشیند. چه خوب 

که حاال فقط تنها تالش مان این باشد که فقط زود عرق نکنیم.
شهرام زحمتی )انفورماتیک(: توی علم آی تی با ری استارت 
کردن سیستم، همه آیتم های اون سیستم بدون هیچ مشکلی از 
نو شروع به کار می کنن. بهار موقعیه که همه طبیعت ری استارت 
می شــه و همه از نو با هم و بدون هیچ مشــکلی شروع به حرکت 

می کنن. عیدتون مبارک.
محمود محرابی )صفحه آرایی(: هر سال که می گذرد، بیشتر 
ایمان می آورم که زندگی چیزی بیشتر از یک بازی کودکانه نیست. 

و در این بازی نیازی به جدی بودن نیست.
علی اناری )صفحه آخر(: ... و پایان نیست این افسانه را

توییت های شهروندی

پارک شهر

بچه که بودم آرزو داشتم یک غول چراغ جادو داشته 
باشــم تا آرزوهایم را به آنی برآورده کند. مادر می گفت 
برای رسیدن به آرزو باید صبور باشی و من طاقت نداشتم. 
این خصلت عجول بودنم از بابا به ارث رسیده. او عجیب 
مقید به انجام آداب و رسوم نوروز است، هنوز ماه اسفند 
به نیمه نرســیده که گندم ها را خیس می کند. قبل تر 

یک بار عــدس خیس کرد و خیلی به دلش ننشســت، 
می گفت سبزه  سفره  هفت سین، حتماً باید از دانه  گندم 
سبز شود، مابقی را ســبزه حساب نمی کند. چند سالی 
هست که خانه  پدری را فروخته ایم. قبل تر سفارش کاه 
می داد، شب چهارشنبه ســوری حتماً باید از روی آتش 
می پریدیم. می ترسم و نمی توانم و شعله بلند است توی 

کتش نمی رفت، می گفت باید بپــری و بخوانی: »زردی 
من از تو، ســرخی تو از من...« تا لباس هایمان بوی دود 
نمی گرفت، راضی نمی شــد و رهایمان نمی کرد، مثل 
سربازهای یک پادگان به صف مان می کرد و یکی یکی به 
فاصله  کم دستور پریدن می داد. می پریدیم و می خواندیم 
و می خندیدیم. فردای صبح چهارشنبه سوری هم قبل 
از آمدن رفتگر، خودش شیلنگ و جارو را بر می داشت و 
جلوی خانه را تمیز می کرد، می گفت آن بیچاره به اندازه  
کافی زحمت می کشد، یک امشــب را کمکش کنیم... 
این خانه  جدید جایی برای مراســم چهارشنبه سوری 

ندارد، چند سالی است از این رسم چشم پوشی می کند. 
اما خرید آینه و آجیل شــیرین و اسپند هنوز سر جای 
خودش اســت. مهمتر این که سفره  هفت سین خانه  ما 
شب چهارشنبه سوری چیده می شــود. ترمه  بته جقه  
یاســی خوشــرنگ مادربزرگ را پهن می کند و سبزه، 
سیر، سرکه، سکه، سمنو و سنجد را می چیند روی آن، 
اگر سین کم داشته باشد سنجاق می گذارد تا آن سین 
اصلی از راه برسد، کوتاه نمی آید، هفت تا سین سفره باید 
جور باشد آن شب، شده »سورن« برادرزاده ام را جای یکی 
از سین ها روی سفره بگذارد. بهترین قسمت عید مراسم 

تحویل  سال اســت، برایش فرق نمی کند تحویل  سال 
چه ساعتی از روز باشد، حتماً باید لباس پلوخوری اش را 
بپوشد و شیک و مرتب سر سفره بنشیند، به تبعیت از او 
ما هم مجبوریم بی چون و چرا لباس نو بپوشیم، حتی اگر 
تحویل  سال ساعت سه نیمه شب باشد. از یک ساعت قبل 
تحویل سال، مامان پی قیچی و چسب نواری می گردد، 
او اما خونسرد یک گوشه ای می نشیند و به بدوبدوهای 
مادر نگاه می کند، چون عیدی ها را قبل تر کادوپیچ کرده 
است. این قبل تر می تواند از دو روز تا یک هفته قبل باشد. 
خوردن ســبزی پلو با ماهی، خوشمزه ترین رسم شب 

عید خانه ماســت، یک دورهمی خانوادگی که هر  سال 
بی بروبرگرد انجام می شود... دیشب دم غروب بود که بابا 
زنگ زد و گفت بنفشه خریده. گفت داستانت را خواندم و 
دلم خواست مثل هر سال، عید با بنفشه به خانه مان بیاید. 
آخر نوشته بودم بهار همیشه با جعبه های چوبی بنفشه به 
خانه  ما می آمد. این خانه  جدید حیاط ندارد، در ورودی 
که باز می شود، یک باغچه  کوچک کنار دیوار خودنمایی 
می کند. گفت بنفشه ها را همان روبه رو کاشته، تنهایی، 
بدون کمک َمش رمضان باغبان. حس می کنم سال ها 

یک غول چراغ جادو داشتم و نمی دانستم.

اوقات شرعي:   اذان صبح: 04:47:11 | طلوع آفتاب:  06:10:50| اذان ظهر: 12:12:28| غروب آفتاب: 18:14:07   | اذان مغرب: 18:32:10یکشنبه 27 اسفند 1396  | 29 جمادی الثانی 1439 |  18 مارس 2018 |  سال پنجم  |  شماره 1371

صاحب امتیاز: جمعیت هالل احمر
www.shahrvand-newspaper.ir

 نشاني: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه
  ابتد       ای  بزرگراه محمد       علی جناح
 کوچه شهید        طاهریان، شماره 24

کد       پستی:1483778617
فکس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومی:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت دنیای اقتصاد تابان

تلفن: 87762200
امور شهرستان ها: 87762201

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فکس:44956203

میثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه شهروند 
را در سایت بخوانید

http://shahrvand-newspaper.ir/
Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:18/00

اتمامصفحهآرایی
18/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

  اینجا بوستان اقاقیاست یا به عبارت بهتر لوکیشن اصلی بچه های روزنامه  شهروند  برای گرفتن عکس های دسته جمعی! خب سال 96 هم تمام شد و این هم عکس دورهمی و آخر سالِی »شهروندی ها«، از اعضای تحریریه گرفته تا فنی و اداری و...
  خالصه اینکه، اگر بار گران بودیم هستیم، اگر نامهربان بودیم هستیم... 
قرار بعدی ما فروردین 97، در کیوسک های مطبوعاتی سراسر کشور

عید و غول چراغ جادو
| مریم سمیع زادگان  | نویسنده| 


