
راه پرداخت
 آسان و نیم بهاى  

قبض آب
   ابزار کاهنده مصرف 

به کمک خانواده ها مى آید 
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13 سال مقابله
با ایدز کودکان 

   «وحید جهان 
میرى نژاد»، رئیس باشگاه 

سالمت نوجوانان پسر
 سال هاست که در زمینه 

پیشگیرى از ایدز در کودکان 
و نوجوانان کار مى کند
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آیا حقوق 
بازنشسته ها

بیشتر مى شود؟
   اجراى طرح 

همسان سازى دستمزد 
بازنشستگان با اما و اگر

   صفحه 8

گوگل قاتل
در جست وجوى 
اکسیژن درختان

   گوگل با 3,5 میلیارد 
جست وجو در روز، باعث 
40 درصد تولید و انتشار 

کربن اینترنت است
   صفحه 7

خبر خوش 
روسیه،تعویض 

جنجالى روى 
نیمکت اسپانیا

   جاه طلبى  لوپتگى
کار دستش داد
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حقایقى
درباره استیون

پسر فرانک و ایزابل
   استیون هاوکینگ 

دانشمندى عجیب
با سرنوشت عجیب
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چرا زنان از این 
جشن محروم 

شدند؟
   نصب یک 

دیوارنگاره در میدان 
ولیعصر براى جام جهانى 

فوتبال اعتراضات 
زیادى را 

در فضاى مجازى 
برانگیخته است
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ایرانیان عزیز! 
لطفا از  لمس کردن 
تفاوت هاى فرهنگى 

جدا خوددارى 
فرمایید!

   صفحه 16
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در جلسه صلح و سازش پرونده
چه گذشت 

قاتل بنیتا
در گرگ ومیش بخشش یا اعدام

   صفحه 3   صفحه 10

واکنش وزیر نیرو به شایعه انتقال آب کارون به بصره

هیچ برنامه اى براى انتقال آب به بیرون  از مرز ها نداریم

اردکانیان در حاشیه جلســه هیأت دولت درباره 
شــایعه انتقال آب کارون به بصره اظهار کرد:  رسما 
اعالم مى کنــم برنامه اى براى انتقــال آب به بیرون 
مرزها را  تحت هیچ شرایطى نداریم. چنین مباحثى 
در دهه 80 هم مطرح، ولى منتفى شد و االن هم این 
بحث ها منتفى است. وى در پاسخ به سوالى در مورد 
گرانى قبض هاى برق تصریح کرد: طبق مصوبه دولت 
از اول اردیبهشت قبض هاى برق افزایش 7 درصدى 
داشــته اســت. اردکانیان درباره اظهارات نتانیاهو 
براى حل مشکل آب در کشور نیز خاطرنشان کرد: 
ایران سابقه چند هزار ساله در مدیریت آب دارد و ما 
مى توانیم منبعى براى سایرین براى ارایه شیوه  هاى 
سازگارى با آب باشــیم، البته مشکالتى هم داریم و 
به فناورى هاى جدید نیازمندیم، اما به همه ابزارها و 

فناورى ها دسترسى کامل داریم. وى با اشاره به سابقه 
قرارداد صلح اعراب و اسراییل خاطرنشان کرد: مسأله 
آبى یکى از مهمترین مسائل این قرارداد بود تا حق آبه 
رسمى کشــورهاى عربى نادیده گرفته شود و از این 
طریق مسأله جنگ آب تئوریزه شود، حال احتماال 
با توجه به بعضى بى مباالتى هاى برخى تریبون داران 
آنها به این هوس افتاده اند که تنــازع آب را در ایران 
گســترش داده و اطالعات مربوط بــه منابع آب در 
کشور را به دست آورند تا بدانند چه اختالفاتى بر سر 
آب در کشور وجود دارد، اما مردم هیچ وقت در زمین 
این دولت غاصب بازى نکرده اند و وظیفه تریبون داران 
این اســت که موضوع آب را از لیســت رقابت هاى 
سیاســى واجتماعى خود خارج کنند و اجازه دهند 

مسئوالن این مشکل را حل کنند.
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بدل ایرانى مسى در گفت و گو با «شهروند» 
به شایعه بازداشتش واکنش نشان داد

اسکورت شدم
نه بازداشت!

   صفحه 14

ورود دادستان کل کشور
HPV به ماجراى برنامه احسان علیخانى درباره واکسن

میهمان «ماه عسل» 
به دادگاه مى رود؟

اسکورسیزى و اسپیلبرگ
در پى یک بازیگر

پرزیدنت دى کاپریو 
وارد مى شود

خواننده قدیمى 
تور کنسرت هایش 

را از رفسنجان 
آغاز مى کند

   صفحه 14

   صفحه 15

تقدیم هیأت رئیسه شد

طرح دوفوریتى نمایندگان براى عفو عمومى مجرمان سیاسى و... 

یک عضو کمیســیون قضائــى و حقوقى 
مجلس از تقدیــم یک طــرح دوفوریتى به 
هیأت رئیسه مجلس با بیش از 70 امضا خبر 
داد که براســاس آن عفو عمومى، تخفیف و 
تبدیل برخى مجازات ها و همچنین مصونیت 
ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضائى 

پیش بینى شده است.
محمدجواد فتحى اظهار کــرد: ما در این 
طرح سراغ یک سرى قوانین ارفاقى رفتیم و در 
ماده واحده اى که تقدیم هیأت رئیسه کردیم، 
یکى بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد 
تعزیرى به تعزیر درجه یک که 20 تا 30 سال 
حبس اســت را پیش بینى کردیم، چراکه به 
استناد قوانین فقهى معتقدیم مجازات تعزیرى 
نباید اعــدام و حبس ابد باشــد و حتما باید 
ســبک تر از مجازات هاى حدى باشد. درواقع 
این ایراد از نظر فقهى به قوانیــن عادى وارد 
است که براى جرایم تعزیرى مجازات اعدام و 
حبس ابد درنظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام 
مواردى که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیرى 
دارد، به مجازات تعزیــرى درجه یک از 20 تا 

30 سال حبس تقلیل پیدا کند.
وى اضافه کرد: به نظر من چنین تصمیمى 
انعکاس جهانى خوبى از حیث حقوق بشرى 
دارد، به ویژه این که ما تحت این فشــار و اتهام 
هستیم که تعداد اعدامى ها در ایران زیاد است، 
هر چند مصادیق آن اندك اســت، اما به نظر 
ما تصویب این قانون قدمى رو به جلو است. به  
گزارش ایسنا، نماینده مردم تهران در مجلس 

ادامــه داد: در بند دوم ایــن طرح پیش بینى 
شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسى 
و امنیتى مشــمول عفو عمومى شوند. عفو 
عمومى جزو حــدود و صالحیت و اختیارات 
قانون گذار اســت و همان طور که قانون گذار 
مى تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، مى تواند 
نســبت به برخى مجازات ها هم فرمان عفو 
صادر کند، البته این با عفو خصوصى که جزو 
اختیــارات و صالحیت هاى رهبرى اســت، 

متفاوت است.
فتحى خاطرنشــان کرد: ما به استناد این 
اختیار قانونى گفتیم محکومان سیاســى، 
متهمان سیاسى و جرایم امنیتى مورد عفو 
عمومى قرار گیرند، ولى اســتثنا و شروطى 
هم بــراى آن قایل شــدیم، ازجمله این که 
این متهم به جــرم امنیتى اقدام خرابکارانه 
فیزیکى انجام نداده باشد، مثال بانک آتش 
نزده باشــد،  یا بــه امــوال عمومى تعرض 
نکرده باشــد، چراکه در این صورت عناوین 
مجرمانه دیگرى بــراى او وجود دارد. عالوه 
بر این جرم جاسوسى را هم استثنا کردیم، 
چراکه این جرم بسیار قبیحى در نگاه تمام 
ملت هاى دنیاســت و مجرمان آن معموال 
تحت فشــارهاى روحى و روانــى وادار به 
خودکشى مى شوند که علت آن، شدت عمل 
مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس العمل 
مردم را به دنبال دارد و باعث مى شــود آنها 
ترجیح دهند خود را از فشار روانى رها کنند 

و دست به خودکشى بزنند.

خ�� آخر پیام پاپ به مناسبت آغاز جام جهانى 2018 

این اتفاق ورزشى مى تواند به صلح
و یکپارچگى در جهان کمک کند

پاپ فرانســیس رهبر کاتولیک هاى جهان در پیامى 
در آســتانه جام جهانى 2018 روســیه مردم جهان را 
به گفت وگــو، رویارویى و برادرى دعوت کــرد. پاپ در 
صحبت هاى خود اظهار کرد: جام جهانى بزرگترین اتفاق 
ورزشى جهان است و مى تواند به صلح و یکپارچگى در 
جهان کمک کند. پاپ فرانســیس، در پیامى در آستانه 
جام جهانى مردم جهــان را به گفت وگو و برادرى دعوت 
کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از کیکر، پاپ فرانسیس 
رهبر کاتولیک هاى جهان در پیامى در آستانه جام جهانى 
2018 روســیه مردم جهان را به گفت وگو، رویارویى و 
برادرى دعوت کرد. پاپ در صحبت هاى خود اظهار کرد: 
جام جهانى بزرگترین اتفاق ورزشى جهان است و مى تواند 

به صلح و یکپارچگى در جهان کمک کند.

خواننده قدیمى 
تور کنسرت هایش 

را از رفسنجان 
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ایرانگردى
با ایرج و به یاد 

فردین!
در گرگ ومیش بخشش یا اعدام

15   صفحه 15   صفحه 15

 پایان رویاى جام جهانى براى تاج

استعفاى رئیس 
فدراسیون فوتبال 

جدى شد!

گپی با زوج امدادگر
خراسان جنوبی

 روستاییان محروم  را 
تنها نمی گذاریم

فرا رسیدن عید سعید فطر
بر تمامى مسلمانان جهان مبارك
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روز نمایش یوزها
ســیاوش باقى| اگر این تیم جز «ایران» 
نام دیگرى داشت، مى شد به همه موانعى فکر 
کرد که بر ســر راه بوده است. به همه ضعف ها و 
مشــکالت. به بازى هاى کنسل شده، اردوهاى 
بهترى که برگزار نشده، به مدیریت پرایراد تیم 
و فدراسیون و به همه کارهایى که مى توانستیم 
براى این بچه ها بکنیم و نکردیــم. اگر نام این 
تیم ایران نبود، مى شــد به دیدارهاى تدارکاتى 
بزرگى فکر کرد که از ما دریغ شــده اســت. به 
خاطر اشــتباهات ریز و درشــت خودمان و به 
خاطر محدودیت هایمان. مى شــد به این فکر 
کرد که مراکش و پرتغال و اسپانیا چه حریفان 

بزرگى هستند و ما چقدر براى چنین تورنمنتى 
شکننده و ناآماده ایم. اگر نام این تیم ایران نبود 
مى شــد همه چیز را همین حاال تمام شــده 
دانســت. این بچه ها بى تجربه تــر از آنند که از 
پس گردن کلفت هاى حریــف بربیایند. ما در 
اندازه اى نیستیم که بخواهیم در روسیه، در میان 
زبده ترین هاى دنیا گردنکشــى کنیم. بیا قبل 
از سالم دادن خداحافظى کنیم. بیا به تماشاى 
این سه دیدار بسنده کنیم و دنبال مدعیان اصلى 
جام و برنده هاى آخر برویم. اگر نام این تیم ایران 

نبود، کار ما خیلى ساده تر بود. خیلى تلخ تر.
اما حاال، چاره اى جز امیدوارى نداریم. جز این 

که با همه وجود براى بچه هایمان دعا کنیم. که 
لحظه اى دست از تشویق و ترغیب شان برنداریم. 
آنها همه چیز ما هستند. در زیباترین آوردگاه 
دنیا. بود و نبود ما هستند. با همه کوچکى شان، 
تنها نام آنها را مى توانیم فریاد بزنیم. تنها نام آنها 
را باید فریاد بزنیم. همه ایرانى ها که از سراسر دنیا 
آمده اند تا بچه هایشان را ببینند، آرزویشان جز 
سربلندى این تیم نیست. و سربلندى براى ما 
یعنى جنگیدن تا آخرین ثانیه. یعنى نمایشى که 

لیاقت اش را داریم. 
بچه یوزها فردا عصر ســاعت 19:30 به مصاف 
مراکــش خواهند رفــت. اولین مســابقه ما در 

تورنمنت بزرگ جام جهانى. لحظه اى که 4 سال 
برایش دویده بودیم و حاال وقتش رســیده است. 
این که آیه یأس و نومیدى بخوانیم کمکى نخواهد 
کرد. این که به کى روش و شــاگردانش پشــت 
کنیم و منتظر انتهاى کارشان باشیم، منصفانه 
نیست. آنها پشت گرمى مى خواهند و ما برایشان 
بهترین ها را طلــب مى کنیم. بــراى تیمى که 
دوستش داریم. تیمى که تاریخ ما و هویت ماست. 
اگر این تیم نامش ایران نبود مى توانستیم اصال 
بى خیال بازى اش شویم و ساعت ده ونیم شب را 
بچسبیم که اسپانیا و پرتغال مصاف مى دهند و 
مى شود نشســت قد و باالى ستاره هایشان را 

تماشا کرد و حظ برد. اما چه کارش کنیم که این 
تیم اسمش ایران است و ازش رهایى نداریم. که 
جانمان به آن بسته است و جز برد و برترى اش را 

نمى توانیم از خدا بخواهیم.
کاش بچه یوزها هم فردا روزشــان باشد که 
روى مــا را زمین نزنند. کاش همه جســارت 
دنیا در کالبدشــان جمع شــود و بیشترین 
انرژى در ساق هایشــان. خدا پشت و پناهتان 
باشد شایســته ترین فرزندان این سرزمین. به 
این مردم دلخوشــى بدهید که چشم همه به 

شماست، رعناترین سلحشوران این مرز و بوم.
 در صفحه هاى 11 تا 14 بخوانید

      نگاهى به بازى فردا و همه سورپرایز هاى کى روش
      ایرانى ها در جشن استقالل روسیه چه مى خواستند؟ 
      راز صداهاى مهیب در کمپ لکوموتیو مسکو چیست؟

با عکس ها و گزارش هاى اختصاصى از امیر صادقى پناه
خبرنگار «شهروند» در روسیه


