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دباکبرواصغرکجارفتهاند؟

 پاسخ به سوال های نجومی
در گفت وگو با احمد دالکی پدر نجوم آماتوری ایران

 تکراردیدار دختر زندانی
و شکنجه گر داعشی در خیابان

گفت وگوی »شهروند« با وحید خشتان 
آقای گل ناشناخته لیگ برتر
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جهان

روایت داغ

15 روایت داغ

فوتبال ویسی 
ضد فوتبال است 

وشی؟ یا کی ر

انتقادها از بازی دفاعی نفت 
مسجدسلیمان  تیم ملی را متهم کرد

ویی  جدال یغما گلر
و بهمنی بر سر 

ترانه های چاوشی

آلبومی که همچنان جنجال می سازد

14 روایت داغ

بازهمازقانونبگوییدآقایروحانی

سیامک رحمانی
سردبیر

رئیس جمهوری هفته بعد به صحن مجلس 
خواهد آمد و باید اعتراف کــرد که انتظارها 
از ایــن حضــور در پایین تریــن حد ممکن 
است. به نظر می رســد حتی هواداران پرشور 
رئیس جمهوری هم انتظارات خود را کاهش 
داده اند و توقع ندارند که رئیس دولت بتواند 
با فراغ بــال مشــکالت و محدودیت ها را بر 
زبــان آورد و از راهکارها بگوید. منتقدان هم 
احتماال می دانند که روحانی برعکس آن چه 
در گذشته- البته در مقاطعی- شاهد بوده ایم، 
برای نسق کشی سخن نخواهد گفت و با توجه 
به اوضاع کشور کسی را نخواهد رنجاند. او این 
روزها به اندازه کافی مشــکل دارد و درعین 
حال راه ها را بســته می بیند که بیش از این 

نخواهد مسأله ایجاد کند. 
اما حاال که روحانی نه می تواند از موانع بگوید 
و نه امکان ایــن را دارد که بدون هماهنگی با 
مجلس و دیگر قوا برنامه ای برای برون رفت از 
شرایط به وجود آمده ارایه دهد، شاید تنها یک 
راه ساده مقابل پایش باشد؛ بازگشت به قانون 
و تکرار ظرفیت های اصل 59 قانون اساسی. در 
اصل59 قانون اساسی آمده است: »در مسائل 
بسیار مهم اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگی ممکن اســت اعمال قوه مقننه از 
راه همه پرسی و مراجعه مســتقیم به آرای 
مردم صورت گیرد. درخواســت مراجعه به 
آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع 

نمایندگان مجلس برسد.« اصلی که نه به زمان 
اضطرار و شرایط ویژه احاله داده شده است و نه 
اما و اگرهای پیچیده دارد. روحانی در ماه های 
گذشــته دوبار به شکل مشخص به این اصل 
اشاره کرده است؛ در سخنرانی 22 بهمن  سال 
گذشته و در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش. 
حاال هم حضــور در مجلس بهترین فرصت 
است تا روحانی بار دیگر به این پتانسیل قانونی 
اشاره کند و به همه کسانی که نگران اوضاع 
کشور و مردم اند، بگوید که برای انتخاب مسیر 
مطمئن ترین راه رجوع به خود مردم است و 
در قانون هم برای این کار پیش بینی های الزم 
انجام شده است، اما در مورد بازگشت به رأی 

ملی چند نکته قابل اشاره است.
اول اینکه توســل بــه قانــون و دعوت از 
جریان های سیاســی بــرای حکمیت آرای 
عمومی از معدود انتخاب هایی است که دست 
باال را به روحانی خواهد داد. روحانی با تکیه بر 
اصل 59 قانون اساسی اعالم خواهد کرد که 
ملتزم به اجرای خواست مردم است و مخالفان 
یا این درخواســت موفق شوند یا نه، بار دیگر 
نشان خواهند داد که چه نسبتی با دموکراسی 

و مطالبات ملی دارند. 
دوم اینکه رجوع بــه این اصل می تواند هم 
تاکتیک باشد و هم هدف. به این معنا که حتی 
طرح رفراندوم و زمینه سازی برای اجرای آن، 
فارغ از نتایجی که به دنبال خواهد داشــت، 
معنایی جز تالش برای کسب اعتماد عمومی 
ندارد. رجوع به رأی مردم در هر زمینه ای که 
باشد، دست و دهان دشمنان داخلی و خارجی 
کشور را خواهد بســت و معاند و تخریب گر 

هم نمی توانند اعتراض کنند و مردم را پرهیز 
دهنــد که چرا بایــد برای منافــع ملی پای 

صندوق های رأی برویم.
ســوم اینکه مردم در مقاطع مختلف در 
رفراندوم های مجازی حاضر بوده اند و نشان 
داده اند که آن چه عده ای از زبان و به وکالت 
از مردم می گویند چقدر صحیح یا ناصحیح 
است. استفاده از شــبکه های مجازی مورد 
اقبال علیرغم ایجاد موانع، بی نتیجه ماندن 
اصرارها و اقدامات برای تغییر مشی و رفتار 
اجتماعی مردم در بعضــی حوزه ها که حاال 
آمارهای رســمی هم به تأییــد واقعیاتش 
آمــده و حتی هجوم به بازارهــای ارز و طال 
به خاطر نگرانــی از آینده و اعتمادنکردن به 
وعده ها، همــه نظرخواهی های عمومی بود 
که نتایجی ملموس داشت. نتایجی که شاید 
باز هم عده ای بخواهند دست به تفسیرشان 
بزنند و مطلوبات خود را از آنها برداشــت و 
ارایه کنند، اما حتی در ایــن صورت هم راه 
باز است. بفرمایید به قانون تن بدهیم. قانون 
اساسی اجازه می دهد تا اگر ابهام بزرگی در 
نیازها و تمایالت اجتماعی هست، فرهنگی 
و اجتماعــی یا اقتصادی، ســوال را از مردم 
بپرسیم. دیگر کی بیشتر از این ممکن است 
نیاز به حل ابهامات داشته باشد و برای طرح 
و اجرای این قانون  کی به از نماینده ملت و 
کجا بهتر از تاالر اجتماع وکالی مردم. آقای 
رئیس جمهوری کاش این فرصت را از دست 
ندهید. شاید این از معدود شانس هایی باشد 
که برای اقناع افکار عمومــی پیدا خواهید 

کرد.

یادداشت

یک  ال
غ  برای  فیله مر

با سس سیر

اجاره کارت 
معادل  سوخت 

ماهانه یارانه 

 نگاهی به فعالیت های
محمدجواد آذری جهرمی   در توییتر 

 پشت پرده یک کاسبی پردرآمد
با بنزین و دالر گران

   صفحه  8   صفحه  12

ای آنکه آیفون شکستن 
شعارت، ساحل کوش آداسی 

در انتظارت!

ازدواج ۳۵ دختربچه ۱۰ الی ۱۳ سال در روستاهای استان مرکزی

    استیو جابز: وا با من چیکار دارید؟!
   برگزارکنندگان تجمعات خودجوش: 

لطفا بعد از انجام تظاهرات پالکاردها را پس بدهید!
   یکی از معترضان: این دلستر و کیک مارو بدید، بریم پی زندگی مون!

   خبرنگار اعزامی شهرونگ: اینجا آزادی نزدیک به مطلقه
 فقط اگه اعتراض به دولت باشه!

#مگه_استخر_چی_داره؟! #شهرونگ

مخالفان اردوغان اعتراضات خودجوش کردند

 عروس: زنت بشم
 برام عروسک می خری؟!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره پانصد و سی و سوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

آزادراه

 داستان مردان دانا
 مار نمک نشناس و شتر قربانی

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا ســوار بر شــتر در بیابانی 
می گذشــت و به تاثیرات بشــر بر محیط 
پیرامون خود ســخت می اندیشید. پس از 
مدتی از این همه اندیشــه خسته شد و به 
جایی رسید که مشــخص بود کاروانی در 
آن جا اتــراق کرده و رفته. آتــش آنها هنوز 
روشن مانده بود و شــعله های آن زبانه می 
کشید. مرد دانا خواست بساطش را مجاور 
آتش پهن کند که دید مار بزرگی وسط آتش 
گیر افتاده است و راه فراری ندارد. مرد دانا با 
خود گفت: »اگرچه مار دشمن آدمیزاد است 
و دانایی حکم می کند او را به حال خود رها 
سازم اما خسته شــدم از دانایی، یک بار هم 
می خواهم به احساساتم جواب مثبت دهم. 
بابا بسه دیگه. خسته شدیم.« این را گفت و 
کیسه ای را بر سر چوبی بلند بست و در میان 
آتش فرو برد. مار درون کیسه رفت و مرد دانا 
او را از میان آتش و دود بیرون آورد. سپس در 
کیسه را باز کرد و با بغضی غرورآمیز گفت: 
»برو  ای مار... تو آزادی. ســامتی آزادی... 
ســامتی زندونیای بی ماقاتی... سامتی 
اون باغبونی که زمستونشــو از بهار بیشتر 
دوســت داره...« مار ناگهان به حرف آمد و 
گفت: »بگیر بخواب بابا. باز این احساساتی 
شد و دیالوگ فیلمارو قرقره کرد. بدم میاد 
ادا فیلم بینا در میــاری.« مرد دانا با تعجب 
گفت: »مگه تو حرف میزنی؟« مار جواب داد: 
»مگه شما آدم ها علی الخصوص دانایان این 
 همه مردم رو نیش میزنین ما مارها چیزی 
می گیم؟« مرد دانا که اندر کف حاضرجوابی 
مار مانده بود، گفت: »اوکــی داداش. حاال 
 نجاتــت دادم بــرو دیگه. چیه دنبال شــر 
می گردی؟« مــار زبان ترســناک خود را 
درآورد و گفــت: »دیر اومدی نخــواه زود 
برو. من تا تو رو نیــش نزنم از این جا نمیرم. 
اما چــون از من تعریف کــردی، می گذارم 
خودت انتخاب کنی که اول تو را نیش بزنم 
یا شــترت را.« در این لحظه شتر برخاست، 
لب و دهانش را جمع کرد و گفت: »داداش 
منو چیکار داری. من این گوشــه نشستم، 
دارم ماستم رو می خورم.« مار لبخندی زد، 
ســری تکان داد و به شتر پشت کرد. شتر از 
این رفتــار بی ادبانــه و غیردیپلماتیک مار 
سخت برآشفت و گفت: »می خندی؟ باید 
کوهانم رو بخوری.« مرد دانا عصبانی شد و به 
شتر گفت: »بسه دیگه. برو اون گوشه بشین 
حرف نزن. نمی بینــی تو چه وضعیتی قرار 
داریم. نیشمون بزنه تمومه.« و به مار گفت: 
»ای مار عزیز. من به تــو خوبی کردم و تو را 
از شعله های آتش نجات دادم. منش پهلوانی 
و فیرپلی کجا رفته؟ جواب خوبی مرا با بدی 
می دهی؟« مارپاســخ داد: »اوال نیش زدن 
من نه از ره کین است، اقتضای طبیعتم این 
است. ثانیا تو اشتباه می کنی. جواب خوبی 
شما را اتفاقا باید با بدی داد. بیار جلو میخوام 
نیش بزنم« مرد دانا گفت: »کجامو بیارم؟« 
مار جواب داد: »از آنجایی که تو جزو دانایان 
 و فرهیختگان هســتی، به تو حق انتخاب

 می دهم که کجایت را نیش بزنم.« 

این داستان ادامه دارد...
آیا مار مــرد دانا را نیش مــی زند و ما بی 
مرد دانا می شویم؟ اگر بله، مار دقیقا کجای 
مرد دانا را نیش می زند؟ سرنوشــت شتر و 
دوکوهانش چه خواهد شد؟ آیا مار باالخره 

کوهان شتر را می خورد؟
پاسخ این سواالت و دیگر ابهامات موجود 

را در قسمت آینده دریافت خواهید کرد.

   داماد: زن رو باید وقتی بچه هست بگیریم تا خودمون تربیتش کنیم!
   مادر عروس: دخترم، زود بچه دار شو که با هم بزرگ بشید!

   پدر عروس: کاش می شد به دنیا که اومدند، می دادیم خودشون بزرگش کنند!
   شهرونگ: بذارید بزرگ شه، شاید از توش یه مریم میرزاخانی در اومد!

   مومیایی: االن توی چه سالی هستیم؟!
#کودکان_ازدواج #طنز_تلخ #شهرونگ
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خزر همه اش مال خودمونه!  |شــهاب نبــوی|  این متن 
احتماال باید از آن متن هایی باشد که فحش خور خوبی دارد؛ 
چون وقتی همین را با اعضای خانواده و بچه محل هایم در میان 
گذاشتم، یک سری فحش بهم دادند که خاطرات قدیمی ام، آن 
زمان که خیلی بی ادب بودم و زیاد فحش می دادم، برایم زنده شد. من هم البته 
به  خاطر امراض روحی و روانی که دارم، مثل »بهروز وثوقی« که در فیلم »کندو« 
هر چقدر کتک می خورد، بیشتر قلقلکش می آمد، دایم تکرارش می کنم. اول از 
همه به پدرم گفتم: »حاجی، این دریای خزر یا همون کاســپین رو چه جوری 
حساب کردید که نصفش شده مال ما؟!« پدرم گفت: »فحش برات لذت بخش تره 
یا کتک؟« گفتم: »هر کدوم رو خودت دوست داری.« بابا هر دو را دوست داشت 
و اول چند تا فحش کشدار غیرناموسی حواله ام داد و بعد هم گذاشت زیر گوشم 

و گفت: »کی گفته پنجاه درصدش مال ماست؟! اون دریا همه اش مال ماست. 
اون زمان که ما ایرانی هــا اینجا بودیم، اون طرف دریا فقط چند تا خرس قطبی 
و پنگوئن زندگی می کردند. ما اول رسیدیم پس صددرصدش مال خودمونه.« 
به بچه محل هام گفتم: »بچه ها، آخه اگه ســهم ما پنجاه درصد باشه که بقیه 
کشورها وقتی می خوان بیان لب ساحل شون باید از ما اجازه بگیرند.« بهم گفتند: 
»ِهی فتحعلی شاه بدبخت، مهم نیست چقدر ساحل داری، مهم اینه که چقدر از 
این ساحل استفاده می کنی. کدوم یکی از این کشورها مردمش هر روز می رن 
لب ساحل و جوجه درست می کنند و قلیون می کشــند و دلستر می خورند و 
همه شونم گیتار می زنند؟! تو  می دونی اگه این دریا نبود، آمار ازدواج چقدر پایین 
میومد؟ اصال آشغال هامون رو کجا باید خالی می کردیم؟« االن هم می خواهند 

ولم کنند وسط دریا تا شنا کنم و به رفقا بپیوندم. 

فلکه اول کوچه اول
بیماری باکالس  |داود نجفی| تو محله مان یک  مرکز دیابت زدند و به مناســبت 
افتتاحش پذیرش رایگان داشتند. رفتم و گفتم: »یه پذیرش واسه کلیه لطفا.« منشی گفت: 
»واسه کلیه پذیرش نداریم.« منم گفتم: »پس واسه هرجا دارین بدین.« باالخره رایگان 
بود. منشی با عصبانیت گفت: »شما که دیابت نداری، برو بذار نیازمندا بیان.« برای این که 
ثابت  کنم دیابت دارم، دستم را روی پشتم گذاشــتم و با فریاد گفتم: »دیابتم درد می کنه برسین به دادم 
نامسلمونا.« دکتر رســید و گفت: »واسه چی شلوغ می کنی؟« گفتم: »واســه این که این خانم دیابتمو 
باور نمی کنه، می خوایین درش بیارم ببینین؟« دکتر نامه ای نوشــت و به  من داد و گفت: »اونجایی  که تو 
گرفتی  مال  دیابت نیست، واسه ت یه کلونوسکوپی پیشــنهاد دادم، مشکوک  به هموروئیدی، سریع برو 
نشون بده تا نمردی.« دیدم هموروئید خیلی باکالس تر از دیابت باید باشه. خودم را به بیمارستان رساندم. 
ولی کلونوسکوپی آن قدر که فکرش را می کردم باکالس نبود. از آن به  بعد حتی صف چایی رایگان هم ببینم 

نمی ایستم و هر بیماری هم که داشته باشم با معجون طالیی لیمو، عسل و دارچین درمانش می کنم.

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
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   صفحه14

نر  میلیو
غه نشین  زا
ایرانی نسخه 

جایزه های میلیونی برنده باش به چه کسانی می رسد؟

   صفحه5

 ما
خادمان 

عشقیم

هالل احمري هاي خادم حرم حضرت معصومه)س( از شوق خدمت به زائران مي گویند

 دوشیزه
و مرگ

بله،  قراردادم 30 
میلیون تومان است!

بستهاسکان
برایطبقهمتوسط

   صفحه 3

   صفحه 2

 در جست وجوی هوای خوب
جراحی زیبایی و قورمه سبزی 

گفت وگوی »شهروند« با توریست های عراقی درباره دالیل افزایش سفرشان به ایران

4 ایرانشهر

ماهیهاوبومیها
درتوربیگانه

سرانجام حضور صیادان چینی در دریای عمان تایید شد

  کارشناسان درباره محتویات طرح جدید دولت
برای خانه دار شدن مردم گمانه زنی می کنند

  رئیس هیأت مدیره بانک مسکن اعالم کرد  که پنج سیاست اعتباری 
 جدید طراحی شده  و در دست بررسی است که یکی از آنها

 افزایش 20 میلیون تومانی سقف  تسهیالت خرید است

   صفحه 4

سرپرســت حجاج ایرانــی در مکــه مکرمه در 
دیدار با دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر 
گفت: الزم اســت همه ســاله پیش از اعزام زائران، 
موضوع معاینات پزشکی جدی گرفته شود. حجت 
االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر در این 
دیدار با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در مرکز 
پزشکی حج و زیارت گفت: بحمداهلل شرایط نسبت 
به سال گذشته بهتر اســت و امیدواریم این روند تا 

پایان مناسک ادامه یابد.
وی وضعیت حجاج را نیز در مقایسه با سال های 
گذشته بهتر توصیف و خاطرنشــان کرد: با وجود 
آنکه زائران امسال عموماً درسنین باالیی هستند اما 
از نظر وضع جسمانی، ســرحال تر و شاداب ترند و 
نشاط خوبی را در کاروان ها شاهد هستیم. سرپرست 
حجاج ایرانی موضوع پیشگیری و تحقیقات در زمینه 
پزشکی حج را مهم توصیف و تاکید کرد: پیشگیری 
نیازمند سرمایه گذاری است، الزم است همه ساله 
پیش از اعزام زائران، موضوع معاینات پزشکی جدی 
گرفته شود و در موسم نیز کارشناسان و متخصصان 
مربوطه، وضعیت کشور میزبان را از نظر نوع بیماری 
های شایع بررسی و راه های درمان آن را پیش بینی 
کنند. وی همچنین بر اســتفاده بهتر و بیشــتر از 
امکانات پزشکی عربستان در ایام حج تاکید کرد و 
گفت: به منظور بهره گیری از ظرفیت کشور میزبان 
در بخش پزشــکی و بیمارســتانی وکاهش هزینه 
ها، الزم است مذاکرات بیشــتری با مسئوالن حج 

عربستان صورت گیرد. 
موضوع تغذیه زائران مبحث دیگری بود که نماینده 
ولی فقیه در امورحج و زیارت بر آن تاکید کرد وگفت: 
الزم است مرکز پزشکی حج و زیارت در همه مسائل 
مرتبط با زائر از جمله تغذیه، بهداشت محل اقامت 
زائر، بهداشت محیط در ایام تشریق، نظارت بیشتری 
کند. حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر وجود 
آشپزخانه های مجهز در مکه و مدینه و نیز پخت نان 

در این مراکز را از جمله اقدامات برای ســالمت زائر 
عنوان کرد وافزود: مطالعه و تحقیق درباره نوع تغذیه 
زائران با توجه به اقلیم عربستان، می تواند در درمان 

برخی موارد بیماری موثر واقع شود.
دکتر پیونــدی در این دیدار با ارایه گزارشــی از 
فعالیت هیات پزشــکی درحــج 97، گفت: پس از 
ایام حج، تمهیداتی برای طرح پزشک کاروان انجام 
می شود تا در سال آینده بتوانیم خدمات بهتری به 
زائران ارایه کنیم. وی با قدردانی از حســن توجه و 
حمایت نماینده مقام معظم رهبری از کادر پزشکی 
حج و زیارت، گفت: در دیدار با مقامات حج عربستان 
درباره استفاده بیشتر و بهتر ازظرفیت پزشکی کشور 
میزبان گفت و گو خواهیم کرد.  وی پیشــگیری را 
مهمتر از درمان دانســت و گفــت: مباحث مرتبط 
با بهداشــت زائران و آموزش پزشــکان و پرستاران 
اعزامی به حج ، مورد توجــه جدی جمعیت هالل 
احمر است و امیدواریم درســال های آینده بتوانیم 
آمار مراجعات زائران را به مراکز پزشکی مکه و مدینه 
کاهش بیشــتری بدهیم.  دکتر پیونــدی گفت: از 
آنجا که بهره مندی از توان پزشکان کاروان در حج، 
تجربه موفقی بوده لذا الزم است به سیستم پزشک 
کاروان بــا رویکرد جدیدی پرداخته شــود و بتوان 
بهترین خدمات را به زائران ارایه کرد.  وی افزود: پس 
از ایام حج تیمی را موظف به بررســی تجربه امسال 
و سال های گذشــته خواهیم کرد و در این زمینه از 
ظرفیت های بین المللی بــرای اجرای هرچه بهتر 

مراسم حج استفاده خواهیم کرد.

در دیدار نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مکه مکرمه با دکتر پیوندی مطرح شد:

امسالزائرانسرحالتروشادابترهستند
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