
 مهرآب
خون به پا کرد 

مردی که به خاطر مهریه 3 بار 
همسرش را با ماشین زیر گرفت 

 وکیل مشایخی
از شایعه سازان شکایت می کند 

گزارشی از اسامی عجیب و غریب 
ثبت شده در ایران 

2 رویداد

این بار شایعه فوت مشایخی 
از کجا آب می خورد؟

چرا اسم بچه را 
می گذاری ملخ؟

10

15

حادثه

روایت داغ

7

3

چهان

رویداد

15 روایت داغ

 امیر جدیدی
چگونه تختی نشد؟

 دورهمی
پول و جنایت

 نهمین دوره مجلس دانش آموزی
با طرح انتقادات گسترده برگزار شد

گفت وگو با سارقی که قبل از هر دزدی 
مواد می کشید و حال طبیعی نداشت

جزییات تازه از ماجرای ناپدید شدن 
جمال خاشقجی

 کمی مسئوالن
و اندکی دانش آموزان 

بازداشت شبح 
خانه های پایتخت  اینجا تهرانه

 یعنی شهری که، هر کی 
شهرداره، سریع تعویضه

چراشهردارانتهرانیکبهیکتغییرمیکنند؟

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 هفتاد و سوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

روگذر غیر هم سطحشهر فرنگ علی جهانشاهی|   کارتونیست | 

گمشدگان

تا نگریی نیاید بر ما مجال خنده!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

رحمانی فضلی، وزیر کشــور گفت: 
 واقعیات اقتصادی کشــور را به مردم بگوییم. 
ما ایشان را تعقیب کردیم ببینیم حین گفتن 

واقعیت به مردم چه اتفاقی می افتد.
یک دالل ارزی خیابان فردوسی: شما 
الزم نیست این واقعیات را به ما بگویی. ما سازنده 

این واقعیات هستیم.
یک کارمند: تو را به خدا، جان هرکی دوست 

داری واقعیت را نگو.  ما تحملش را نداریم. 
یک کارمند دفتر حافظ منافع آمریکا 
در تهران: اگر می شــود و امکانش هســت به 
 ما هم بگویید. مدتی اســت چیــزی از تهران

 مخابره نکرده ایم.
یک دبیــر آموزش و پــرورش: ای آقا، 
شنیدن کی بود مانند دیدن. شما تشریف بیار 
منزل، سر سفره ما بنشــین. بیشتر با واقعیات 

اقتصادی آشنا بشی.
وزیر آموزش و پرورش: از جناب وزیر کشور 
تقاضا می کنم واقعیات اقتصادی را برای معلمان 
عزیز کشورمان بازگو نکنند که دوباره داغ دلشان 

تازه می شود.
یک روزنامه نگار: باالم جــان. وزیر جان، 
شما که زحمت کشــیدی یک ُتک پا تشریف 
آوردید اینجا تا به ما واقعیات اقتصادی را بگویی، 
بی زحمت بنشین بگذار ما برایت بگوییم. به خدا 

واقعیت اقتصادی ما، واقعی تر است.
یک کارگر حین دریافت بیمه بیکاری: 

آی آی آی...نگو..نگو ...
یک معتاد زیر پل ســیدخندان: چقدر 
ژیبا...چه دلپژیــر... ژندگی رویایــی، دنیاتم و 

دنیامی! ی بشت دیگه بژنم روشن شم. آخیش!
یک رانت خوار: بشتابید...بشتابید...فرصت 
جدید اقتصادی رســید. 2018 . بهترین زمان 
برای سرمایه گذاری. از واقعیات اقتصادی، سرمایه 
بسازید. سرمایه خود را به ما بسپارید. بازگو کردن 
 راه هــای دررو از بن بســت های اقتصــادی در 

یک دقیقه.
یک بدنســاز در خیابان پیروزی: چی 
داداچ؟ خب حاال فکر نکن پیر میشی. مواد نیروزا 
برای مقابله با واقعیــات اقتصادی دارم. میزنی؟ 
قرص هست. آمپول هست. روشن میشی جان 

خودم.
اوحدی: چــون اوحدی نگر تــا بر فقر خود 
 نگریی/ تــا نگریی نیایــد بر ما مجــال خنده!  

» هـ « بده.
نظامی گنجوی: هــردم از این بــاغ بری 

می رسد/ نغزتر از نغزتری می رسد!
یک مرد در جســت وجوی کار: تو مو 
می بینی و من پیچــش مو. تو ایــن واقعیات 
اقتصادی شما، بنده چه زمانی کار پیدا خواهم 

کرد؟
یک آقازاده حین دوردور با پورشه و توله 
ببرش در خیابان های شمال شهر تهران: 
چه بامزه بود. واقعیت همیشــه بامزه است؟ بد 
نیســت کمی این الکچری بازی را بگذارم کنار 
با واقعیات اقتصادی روبرو بشم. به بچه ها میگم 
 سری بعد، به جای خزپارتی، » واقعیات اقتصادی 

پارتی   بگیریم«.
حافظ شیرازی: این شعر را به سفارش کانال 
بهار که حامی احمدی نژاد اســت سروده ام. اما 
نمی دانم چطور سر از صداوسیما درآورده و مدام 
از آن جا پخش می شــود. خالصه سروده ام: دل 
می رود ز دستم صاحبدالن خدا را / دردا که راز 

پنهان، خواهد شد آشکارا!
معاون رئیس جمهور: شــما کــه بلدی 

واقعیات را بگویی بیا اول به خودم بگو.
وزیر ارشاد: اول باید به من بگوید که ببینم 
واقعیات اقتصادی ایشــان مشــمول ممیزی 
می شود یا نه. سیاه نمایی محسوب می شود یا نه. 
اگر مشکلی نداشت برود به هرکه خواست بگوید.

 
حسام حیدری
طنزنویس

همسایه طبقه اول ما، آقای زمانی، پیرمرد 
حراف و رو اعصابی است. پشت در واحدش 
می ایستد و تا یکی از همسایه ها می خواهد 
سوار آسانسور شود، خفتش می کند و شروع 
می کند به احوال پرسی. اگر مرد باشی که به 
همین میزان هم بسنده نمی کند و در همان 
حال حرف زدن، هی دســتت را می پیچاند 
و به پک و پهلویت مشت می زند. بعد از نیم 
ساعت که احوال کل خاندانت را سوال کرد 
و بدنت را حســابی ورز آورد، تازه می پرسد: 
»خب، حاال اصل حالت چطوره؟« و دوباره 
می رود از اول و همه مراحل را تکرار می کند. 
اصل حال من خوب نبود. چند وقتی بود 
بیکار شده بودم و حسابی وضعم خراب شده 
بود. روزی چند بار می رفتم برای مصاحبه و 
هر دفعه برمی گشتم گیر زمانی می افتادم. 
از آن پیرمردهای اســطقس دار و زورخونه 
رفته قدیمی هم بود که نمی شد به راحتی 
از زیر دســت های تنومندش در رفت و بعد 
از احوالپرسی می رفت سراغ تعریف کردن 
خاطرات قدیمی اش و هی نور سمت قبر این 

و آن حواله می کرد.
چند هفته قبل تو حیاط ایســتاده بودم 

و داشتم فکر می کردم که با چه حیله ای از 
دست زمانی فرار کنم و برم تو نهار بخورم که 
دیدم آقای نبوی، همسایه طبقه سوم مان، با 
عجله از بیرون آمد و هی زیر لب می گفت: 
»قرمه سبزی قرمه ســبزی« گفتم: »چی 
شــده آقا نبوی؟« عرق پیشانی اش را پاک 
کرد و گفت: تو رو خدا به دادم برس حسام. 
زیر غذا رو یادم رفته خاموش کنم... االن برم 
باال این زمانی بهم گیر میده ... اگه این دفعه 

قرمه سبزی بسوزه زنم کله م رو می َکنه.« 
کمی باال و پایین کردم و دیدم آقای نبوی 
دو تا دختر دم بخت دارد و اگر بهش کمک 
کنم بهتر است. نقشه ام این بود که من جلو 
چشــمی در زمانی را بگیرم و نبوی سریع 
سوار آسانســور شــود و برود باال. کمربند 
شلوارهایمان را سفت کردیم، ساعت هایمان 
را با هم تنظیم کردیم و از در ساختمان رفتیم 
تو. من رفتم پشت دِر واحِد زمانی و دستم را 
گذاشتم رو چشمی و تا آمدم به نبوی اشاره 
کنم که سوار آسانسور شود، دیدم که زمانی 
تو آسانسور است. آمد بیرون و هر دویمان را 
خفت گیری کرد و گفت: »به آقایان عزیز ... 

اصل حالتون چطوره؟« 

وضعیت بــدی بود. اگــر لحظه ای تعلل 
می کردیم قرمه ســبزی می ســوخت. تو 
یک لحظه ســخت ترین تصمیم عمرم را 
گرفتم و خــودم را پرت کردم تو بغل زمانی 
و همین طور که پیرمرد را به زور روی زمین 
نگه داشته بودم، به نبوی گفتم: »من سرش 
رو گــرم می کنم. تو برو.« صــدا و تصویرم 
اسلوموشــن شــده بود. نبوی گفت: »نه، 
نمی  تونم بذارم اینجــا بمونی.« گفتم: »به 
قرمه ســبزی فکر کن. اون االن از همه چیز 
مهمتره« و صدایم بین دست و پای زمانی 

محو شد. 
آن روز نبوی رفت باال. زیر غذا را خاموش 
کرد و من سه ســاعت تمام در مورِد اصِل 
احواالتم به آقای زمانی توضیــح دادم. روز 
بعد نبوی و زنش و دو تا دخترهایش داشتند 
می رفتند بیرون. سالم کردم. نبوی کشیدم 
کنار و ســی هزارتومان گذاشت تو جیبم و 

گفت: »به خاطر کاری که دیروز کردی.« 
انتظارم بیش از اینها بود، ولی با خودم فکر 
کردم در این اوضاع بیکاری، این هم شــغل 
بدی نیست. االن یک هفته است که به عنوان 
»قاچاقچی آدم« تو ساختمان کار می کنم. 
همسایه ها را از جلو در تا آسانسور می رسانم 
و خــودم را روی میِن زمانــی می اندازم تا 
بتوانند سوار آسانسور شوند. کار بدی نیست. 

درآمدش هم خوب است.

قاچاقچی آدم

تماشاخانه
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چگونه در شرایط سخت زنده بمانیم؟  | شهاب نبوی| به 
جرأت می توانم بگویم کــه اینجانب به غیر از چند روز اولی که به 
دنیا آمده بودم و منتظر بودند ببینند قیافه ام به چه کسی می رود 
که آخر سر هم معلوم نشــد به چه کســی رفته ام و هنوز هم بین 
اعضای خانواده در این مورد بحث اســت، باقی ایام زندگی ام را در شرایط 
سخت و پیچیده ای گذرانده ام. برای همین حاال با کوله باری از تجربه می توانم شما 
را راهنمایی کنم که در شــرایط حساس کنونی چطور زندگی کنید که زندگی شما 
را نابود نکند. اولین سفارش من به شــما این است که تا جا دارد، بخوابید. تا به حال 
در طول تاریخ مشاهده نشده که شــخصی خواب بوده باشد و از گرسنگی بمیرد یا 
خواب باشد و نوسانات قیمت باعث شود که سکته کند. خواب باعث می شود که شما 
برای ســاعاتی از آن چه دور و برتان می گذرد، بی خبر باشید. اگر خوابتان هم نبرد، 

بیایید دفتر من، یه متاعی بهتان می دهم که تخت بخوابید. مورد بعدی این است که 
بروید زندان. زندان این روزها برای خودش نعمتی است و حتی می شود آن را با هتل 
مقایسه کرد. بروید بقالی و یه بسته نون بدزدید تا دستگیرتان کنند و بروید زندان. 
روی مهریه همسرتان هم می توانید حســاب کنید. هر چه توی دلتان در عرض این 
چند  سال جمع شده، بریزید وســط  هال و پذیرایی خانه تا برود مهریه اش را به اجرا 
بگذارد. در زندان غذا هست، جای خواب هم هســت و با هفته ای پنجاه تا صد  هزار 
تومان می توانید بهترین زندگی را بکنید. یک ســفارش ویژه هم دارم که گذاشــته 
بودم به آشــناهای خودم بدهم اما اشــکال ندارد، به شــما هم می گویم. یک ضربه 
کاری به سر خودتان وارد کنید تا دیوانه شوید . دیوانه ها کمتر غصه می خورند. پدرم 
همیشه تا من را می دید، می گفت: »خوش به حالت، دیوونه ای هیچی نمی فهمی.« 

شما هم سعی کنید، دیوانه باشید.«

فلکه اول

email: sunysaghafi@yahoo.com|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |

منبع : صفحه فیسبوک هنرمند
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شهرونگ:چونیکسالنمیشهدوسال،یهومیشه۱۲سال!
یکرفتگر:حقوقدرستوحسابینمیدن،نفرینمیکنیم!
#میز_بی_وفا#نیومده_وقت_رفتنه#شهرونگ
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 سبک
سفر کنید

کوله »مسافر اربعین« چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

رسمقاله

روی ما حساب کنید
دکتر علی اصغر پیوندی
رئیسجمعیتهاللاحمر

ما پزشکان شاید در حافظه مان نام تعداد زیادی 
از هم صنفان مان را ثبت کرده باشیم، اما مردم و 
تاریخ مثل ما نیستند. نام ها و یادها به سختی ثبت 
می شود. به نظر شما اگر در یک مکان عمومی، 
جایی مثل صف اتوبوس، از مردم بپرســیم نام 
چند پزشک را به خاطر دارند، چه خواهند گفت؟ 
ممکن اســت مثال با ابوعلی ســینا و الکساندر 
فلمینگ شروع کنند و با نام پروفسور سمیعی 
تمام کنند و به سختی بیشتر از تعداد انگشتان 

یک دست نام در خاطرشان مانده باشد. 
این همه پیشــرفت در علم پزشکی محصول 
زحمات بی دریغ و طاقت فرســای هزاران هزار 
پزشک است که نام برخی از آنها حاال تنها در کتب 
مرجع و تاریخ پزشکی و یادنامه ها پیدا می شود. 
نوآوری و توانمندی  در درمان حتما شاخص های 
مهمی است و پزشکان نابغه را از پزشکان معمولی 
جدا می کند، اما من گاهی گمــان کرده ام برای 
اینکه نام یک پزشــک نابغه در تاریخ و خاطرات 
توده مردم ثبت شود، نبوغ پزشکی کافی نیست. 
چیزی اضافه بر نبوغ الزم است تا کسی تبدیل به 
مثال »دکتر قریب« شود و آن چیز حتما انسانیت 

و بشردوستی و نوعدوستی است. 
کســی نمی تواند فعالیــت و توانمندی های 
پروفسور مزدا، نتایج بســیار ارزشمندی که او 
در رشــته تخصصی اش به دســت آورده بود و 
جراحی های موفقیت آمیزش در پیچیده ترین 
آسیب های ستون فقرات را نادیده بگیرد، اما این 
بشردوستی مرحوم مزدا بود که او را که بی نام و 
نشان و بی سر و صدا ســالی چهار بار از آن سوی 
دنیا به ایران می آمد، حــاال تبدیل به چهره ای 

محبوب در بین مردم کرده است.
این نام نیک است که می ماند و نام مرحوم مزدا 
به واسطه همان بشردوستی و انسان دوستی اش 
ماندگار شــده اســت و تردید نکنید ماندگارتر 
خواهد شد. تاریخ را بعد از ما می نویسند؛ انسان ها 
بعد از ما درباره مــا داوری خواهند کرد؛ وقتی از 
ما به نیکی یا برعکــس آن نام خواهند برد که ما 
دیگر نیستیم. حاال هم تاریخ دارد کار خودش را 
می کند؛ نام کیوان مزدا را پیش از مرگش خیلی ها 
نمی شناختند، اما حاال ماجرا جور دیگری است 
و در آینده نامش هم ماندگارتر خواهد شــد. او 

که هرگز وطنش و کودکان محــروم و نیازمند 
سرزمینش را فراموش نکرده بود، مزد این کارش 

را از خدا، انسان و تاریخ خواهد گرفت. 
همچنان کــه همکاران من در بیمارســتان 
نورافشــار خاطرات جراحی هــای طوالنی این 
متخصص متعهد را فراموش نمی کنند، مردم ما 

نیز این نام را از یاد نخواهند برد.
آن چه می خواهم در ایــن مجال کوتاه تاکید 
کنم، دو درخواست اســت؛ درخواست نخست 
من از رسانه ها و اصحاب جراید است. این روزها 
خبرهای بد انگار زورشان بیشتر است. لطفا شما 
کمک شــان نکنید. به کمــک خبرهای خوب 
بشتابید و آنها را پررنگ تر منتشر کنید. بگذارید 
مردم این ســرزمین چهره قهرمانــان خود در 
عرصه های مختلف را بشناسند. بگذارید فرزندان 
ما با الگوهای متنوع تری برای آینده خود آشــنا 
شوند. وقتی خبری از تخلف یک پزشک منتشر 
می کنید، اشــکالی ندارد، اصال الزم اســت، اما 
لطفا به این خبرهــای خوب هم ضریب بدهید. 
این روزها جامعه ما خبرهای خوب و شنیدن از 

آدم های خوب را بیشتر از همیشه الزم دارد.
درخواست دوم من از پزشکان خّیر و داوطلب 
ایرانی و حتی غیر ایرانی در ایران و سراسر جهان 
است. اگر شما هم مثل مرحوم کیوان مزدا هستید 
یا می خواهید مثل او باشید، روی ما حساب کنید. 
ما همچنان که افتخار میزبانی از پروفسور مزدا را 

داشتیم، میزبان شما هم خواهیم بود. 
جمعیت هالل احمر به عنوان مجموعه ای فعال 
در حوزه بشردوستانه که در سازمان داوطلبانش 
افتخار ســاماندهی تعداد زیادی از پزشکان این 
سرزمین در قالب »پزشــکان داوطلب« را دارد، 
آماده همکاری با شــما در این زمینه اســت. ما 
می توانیم زیرســاخت الزم برای ارایه خدمات 
داوطلبانه و رایگان شما به قشرهای آسیب پذیر 
را فراهم کنیم. همچنیــن با ارزیابی های جزیی 
می توانیم فهرســتی واقعی از مــردم نیازمند 
به کمک شــما را به شــما ارایه کنیم. بعد از هر 
حادثه ای، ما فهرستی از نیازمندان به خدمات را 
داریم که همراه با آن زیرساخت ها در اختیارتان 

خواهیم گذاشت.
همین حاال و هنوز بعد از زلزله کرمانشــاه کم 
نیستند کسانی که آسیب های ناشــی از زلزله را 
تحمل می کنند و توانی برای درمــان آن ندارند. 
مجموعه بیمارستان فوق تخصصی نورافشار با همه 

ظرفیت هایش در اختیار شماست، بسم اهلل ... 

آرمین منتظری
روزنامهنگار

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی گفت با گذشت 110 ســال از تاسیس 
نهاد قانون گذاری در ایران بیش از 11 هزار قانون 
در مجالس شورا تصویب شده اما فرانسه که 200 
سال اســت نهاد قانون گذاری دارد تنها 3 هزار و 

800 قانون تصویب کرده است. 
معنای این جمله تنها می تواند یک چیز باشد و 
آن اینکه قانون گذاری در این کشور تبدیل به یک 
عادت شده است و آن چه که عادت شود، بتدریج 
از اهمیت خواهد افتاد. شاید به همین دلیل بوده 
که نیاز دیده ایم 11 هزار قانون تصویب کنیم! چون 
یکی پس از دیگری آنهــا را اجرا نکرده و یا ناقص 
اجرا کردیم و دوباره برای پر کردن خأل بی قانونی، 
مدام قانون گذاری کردیم. چگونه است که فرانسه 
می تواند در طول 200 سال خود را تنها با 3 هزار 
800 قانــون اداره کند اما مــا در طول تنها 110 

سال، مجبور بوده ایم با 11 هزار قانون خود را اداره 
کنیم؟ 

پاسخ را باید در سخنان محسن هاشمی، رئیس 
شورای شهر و محمد علی وکیلی، نماینده مجلس 
جست وجو کرد. ظاهرا قرار است بار دیگر بر روی 
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان در مشاغل 
دولتی قانونی دیگر تصویب شــود و اســمش را 
هم تبصره بگذارنــد. این را هــم اضافه کنید به 
آن 11 هزار قانون. قرار اســت بر روی قانونی که 
مجلس تصویب و شــورای نگهبان تایید کرده 
و رئیس  جمهوری را نیز آن را ابالغ کرده، تبصره 
بزنند. ظاهرا نمایندگان مجلس با خودشان نیز 
تعارف دارند.  بعالوه این چه نوع قانونی است که 
یک نهاد رسمی مثل شورای شهر می تواند برای 
اجرا نکردنش با مجمع نمایندگان تهران جلسه 
بگذارد و کمیته  ای متشکل از نمایندگان مجلس 
و اعضای شورا تشکیل شود تا یک فرد از این قانون 
مستثنی شود! آیا نمایندگان مجلس این موضوع 
را بررســی کرده اند که تبصره زدن به این قانون و 
افزودن موارد اســتثنا با عناوین و مفاد مختلف 

قانونی می تواند زمینه را برای ســاقط کردن یک 
قانون از درجه اعتبار و اتقان  فراهم آورد. 

کامال واضــح و مبرهن اســت کــه یکی از 
مشکالت قانونگذاری در این کشور این است که 
قوانین به اندازی کافی واضح و متقن نیستند؛ 
نقصــی که موجب بــروز بحــران حقوق های 
نجومی نیز شــد و اتفاقا به دلیل همین نقص 
قانون گذاری اســت که ما مجبور شــده ایم در 
طول همه این ســال ها 11 هزار قانون تصویب 
کنیم؛ چون خواســتیم با تصویــب یک قانون 

ضعف قانون دیگر را جبران کنیم. 
صف بازنشستگان شاغل هم که اال ماشاء اهلل 
ظاهرا طوالنی اســت. امروز آقای شهردار، فردا 
آقای معاون فالن نهــاد و پس فردا آقای رئیس 
بهمان سازمان. آیا قرار است همه برای گرفتن 
تبصره های مورد نیاز خود البی کنند؟ پیشنهاد 
نگارنده این است که اساســا اگر ممکن است 
نمایندگان مجلس این قانون را از اساس ملغی 
اعالم کنند تا اینکه بخواهند برای درست کردن 

ابرو چشم را کور کنند. 

یادداشت

اجرا می کنیم اما ...

شهروند| دوستی می گفت هیچ دری بسته 
نمی ماند؛ انگار بیراه هم نمی گفت، دیروز قفل 
درهای ورزشگاه آزادی بعد از سال ها انتظار به 
روی زنان شکسته شد و اگرچه تعدادی محدود 
اما باالخره این بخش از جامعه توانست با حضور 
روی صندلی های ورزشگاه یک مسابقه فوتبال 
را از نزدیک تماشا کند. شــایعاتی که از ظهر 
دیروز دهان به دهــان چرخید، رنگ واقعیت 

به خود گرفــت و زنانی که جــزو کارمندان 
فدراسیون و تیم های ملی فوتسال و فوتبال زنان 
بودند توانستند با حضور در آزادی به تماشای 
دیدار ایران و بولیوی بنشینند. البته که برخی 
فعاالن در حوزه زنان نیز توانستند با حضور در 
ورزشگاه آزادی بازی را از نزدیک ببینند، ضمن 
اینکه شنیده می شــد برخی خانم هایی که به 
صورت شــخصی خود را به ورزشگاه رسانده 

بودند، پشت در ماندند. با وجود این همین که 
برای اولین بار ورودی های مخصوص زنان در 
ورزشگاه آزادی تعبیه و سرویس های بهداشتی 
نیز مجزا شد و البته تعدادی از زنان توانستند 
با حضور در ورزشگاه یک مسابقه را از نزدیک 
تماشا کنند، می تواند ســرآغازی باشد برای 
اینکه از این پس همه زنان بتوانند این تجربه 

را در زندگی خود به ثبت برسانند.

قفل  درهای آزادی به روی زنان شکسته شد

دردسر عزل و نصب های 
دقیقه نودی

حاشیه ها دست از سر شهرداری تهران برنمی دارد
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رویداد

قرار بود اینجا 
زندگی بیاید

گزارش »شهروند« از »هرندی« 2 سال پس از شروع ساخت و ساز 
در بوستان حقانی، بوستانی که پاتوق معتادان بود و حاال ... 
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   »پارسال پول هیوندای اکسنت دادم امسال پولم را پس دادند که 207 بخرم!«
   رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل:

مردم به هیچ عنوان خودروی خارجی پیش فروش نخرند

دردسر بزرگ جهش قیمت برای بسیاری از مشتریان خودروهای پیش فروش شده  

   صفحه 8

 خودروهای خارجی
رویایی که نقش برآب شد

توطئه در میرجاوه
14 بسیجی و مرزبان در مرز پاکستان توسط تروریست های جیش العدل ربوده شدند
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یاد  مزدا

به یاد مهربانی های مرحوم پروفسور کیوان مزدا جمعی از بیماران، 
همکاران و عالقه مندانش در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار، که 

محل بسیاری از اعمال جراحی او بود، گرد هم آمدند
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