
ه ا سرم

لیه ایران را  الف خوانی آمریکایی ها  یس جمهوری م اون اول ر م
محرومیت از اقتصاد بزر ایران دانست

ر توانایی ارزی داریم نه  میلیارد د اشید، سا ر ن م د   نگران تال
ر و جایگزینی یورو در مراودات تجاری هستیم   مصمم به حذف د

خودتحریمى آمریکا

مار یا سیاس
در عالم سیاســت هیچ  چیز بدتــر از جرزن 
نیســت یا حداقل اینکه جرزن یکــ از موارد 
زشت در سیاســت است. سیاســت مداران که 
شکســت م خورند، ســپس تقصیــر را گردن 
دیگران م اندازنــد، مصــداق آن ضرب المثل 
م شــوند که م گویند طرف بلــد نبود برقصد 
م گفت زمین ک است! قضیه آقا بارزان نیز 
از این نوع اســت. کســ که آرمان مردم ُکرد را 
بازیچه منافع و وضعیــت خود قرار داد و به جا 
آنکه آنان را در مســیر توسعه و ترق بیشتر قرار 
دهد، وارد منازعــه ا ب حاصل کرد و اکنون که 
دوران خوشحال او به کمتر از سه هفته نرسیده 
و اســتان کرکوک و مناطق نفت را تحویل داد و 
رفت، شــروع به جرزن کرده و از یک ســو دیگر 
احزاب ُکــرد را متهم به خیانت کرده، ســپس 
صدا خــود در اعتراض به نسل کشــ ُکردها 
از ســوی دولت عراق را بلند کرده و از همه بدتر 
اینکه ایــران را برنامه ریز یــا مداخله گر وضعیت 
کنون در کرکوک دانسته است، درحال که و 
فراموش کرده پس از دیدار با سردار سلیمان چه 
جمالت گفت، ولی و اکنــون کارش به جایی 
ب باشد معاونش بازداشت  رســیده که باید موا
نشــود. لذا گفته اســت که »بگذارید مسئوالن 
بغداد آزاد باشند و هر دستوری می خواهند صادر 
کنند اما باید بدانند که هرگز نمی توانند کوسرت 
رســول، معاونم و مبــارزان دیگر را بازداشــت 
کنند.« و بدتــر این که دولت عــراق را متهم به 
نق قانون اساسی می کند که پیش از این، از آن 

خارج شده است!
مشــکل این اســت که به قول رویترز: »ایده 
مسعود بارزانی برای برگزاری همه پرسی جدایی 
اقلیم کردســتان عراق، قماری بود که رویای او 
برای اســتقالل را دســت نیافتنی تر از همیشه 
کرد.« وقت کســ قمار م کند، باید فکر همه 
چیز ازجمله باخت را هم بکند. مســعود بارزان 
حق نداشــت کلیت سرنوشــت ُکردها را برا 
تحکیم قــدرت خودش به قمار بگــذارد و امروز 
انواع و اقســام توجیهات را برا شکســت خود 
بتراشــد. این گزاره برا همه سیاســت مداران 
صادق است. هیچ سیاســت مدار حق ندارد به 
هزینه مردم خود، اهداف خیال و بلندپروازانه ا 
را در دســتور کار قرار دهد. از همــان ابتدا نیز 
معلوم بــود که »ســنگ بزرگ عالمــت نزدن 
است«. کســ که چنین هدف مهم را انتخاب 
م کند تا خود را قهرمــان ُکردها معرف کند و 
احتماال پس از صالح الدیــن ایوب به مهمترین 
رهبر تاریخــ کردســتان تبدیل شــود، باید 
متوجه م شــد که قدرت الزم را برا مقابله با 
مخالفان این سیاست م داشت. یک از رهبران 
احزاب مخالف بارزان در این مورد واقعیت ماجرا 
را توضیح م دهد که بارزانــ چگونه به نصایح 

و توصیه ها دیگران توجه نکــرد: »در آخرین 
منتهی به همه پرســی برت مک گورگ  روزها 
ه آمریکا در ائتــالف ضدداعش  نماینده ویــ
 ، ســفیر انگلیس در عــراق و فرانــک بیکــر 
پیشــنهادی به ما ارایه دادند که ما را محافظت 
می کرد. این امتیاز شرافتمندانه ای بود که با آن 
کسی نمی باخت، ما کرکوک را حف می کردیم و 
این تراژدی که برای مردم ُکرد پیش آمده، پیش 
نمی آمد اما متاســفانه باز هم رهبران کردستان 
نتوانســتند تصمیم درســتی بگیرند، حتی در 
نبرد کرکوک هم فرصتی وجود داشت، حتی در 
زمانی که نیروهای عراقی در راه کرکوک بودند، 
حیدرالعبادی تالش کرد تا دست خود را به سوی 
ما دراز کنــد و مصالحه ای شــرفتمندانه را به ما 
پیشنهاد کرد. این پیشــنهاد به ما می گفت اگر 
رف 2 ســال برگزاری  با بغداد مذاکــره کنیم، 

همه پرسی را برای ما تضمین می کند.«
با این مالحظه فرض کنیم که هر ســه ادعا 
بارزان درست باشد؛ هر چند این ادعاها فقط یک 
فرض است. یعن ایران دخالت کرده ارتش عراق 
اقدام به پاکساز قومی کرده، دیگر احزاب ُکرد 
اهرا بهترین حالت  نیز به بارزان خیانت کرده اند. 
برا بارزان این اســت که این ادعاها منطبق بر 
واقعیت باشد. در این صورت از او باید پرسید مگر 
؟ چرا پیش از همه پرس  تو سیاست مدار نیست
؟  اســتقالل این موارد را پیش بین نکرده بود
اصوال چرا احزابــ که با زور همراه همه پرســ 
شــده اند، باید در ادامه نیز به تو متعهد باشــند؟ 
چرا دولت عراق باید دســت رو دست بگذارد و 
کارهای تو را نظاره کنــد؟ چرا ایران یا ترکیه باید 
سکوت کنند تا آقا بارزان در رسیدن به اهداف 
جاه طلبانه و غیرواقع خود موفق شود؟ این مثل 
آن اســت که یک تیم حمله کند و انتظار داشته 
باشــد که طرف مقابــل دفاع نکند یا دســت به 
ضدحمله نزند و آنان با خیــال راحت گل بزنند و 
گل نیز دریافت نکننــد! و اگر آن تیم مقابل دفاع 
کرد و گل نخورد یــا در ضدحمله گل زد، تقصیر 

شکست خود را به عهده تیم حریف بیندازیم!
به  نظر م رســد که آقا بارزانــ تا این حد 
فهم و شــعور سیاس داشته اســت که اقدام به 
همه پرسی نتیجه بخش نیســت، ول با توجه به 
مشــکالت داخل اقلیم و ضرورت کناررفتن از 
قدرت یک قمار بزرگ کرده و تیر را در تاریک 
انداخته است که از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه 
موفق م شود، که در این صورت مسعود بارزان 
برتر از صالح الدین ایوب خواهد شــد یا ناموفق 
م شود، که خود را شهید راه استقالل کردستان 
معرف خواهد کرد. در هر دو صورت او به صفت 
فرد برنده ماجراســت. هرچنــد قربان واقع 
این ماجراجویی، توسعه اقلیم کردستان و درد و 

اهرا تمام شدن نیست. رن کرد است که 
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شهر فرنگ

تماشاخانه

ترامپ به جای جغرافی 
شکوه همسرداری 

بخواند!

جهانگیری: آمریکایی ها خود را از اقتصاد ایران محروم کردند

       کارشناس اقتصادی: 

حیف شد، آمریکا خودشو از هیجان نوسان ارز و تورم محروم کرد!

     یک روانشناس: دلیل اصلی افسردگی در آمریکا نداشتن هیجان اقتصادی است!

       خاوری: حاضرم برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد هیجان به اقتصاد آمریکا کمک کنم!

       بانک مرکزی: کار از هیجان گذشته،  شهربازی داریم!

     چین: جنس آمریکایی که اصال به درد نمی خوره!

#ما_هم_محروم_هستیم #شهرونگ

     ترامپ: بدِل بیشتر، زندگی بهتر!

     بدل مالنیا: دستتو بنداز، من بدلم نه همسرت!  

     مالنیا: آخیش راحت شدم، بدِل ترامپ جمع کن بریم فیالدلفیا جوجه بزنیم!

#آمریکای_بدلی #برای_اداره_آمریکا_به_یک_بدل_نیازمندیم #شهرونگ

هادی حیدری|   دبیر گروه شهرونگ | 

 با زیاد شدن اختالف ترامپ با همسرش 
بدِل مالنیا، ترامپ را در مراسم ها همراهی می کند بنگاه كاريا��

وحید                 میرزایی
طنزنویس

خوشبختانه کشور عزیزمان به سمتی پیش 

می رود که کار و اشــتغال بعد از اســتوری 

گذاشتن در اینستاگرام، اولویت اصلی جوانان 

است. البته این مقوله از دیرباز اولویت اصلی 

مســئوالن نیز بوده اســت. اگرچه عده ای با 

کتمان این موضوع، مشــکل اصلی کشور را 

کار و اشتغال می دانند اما نکته ای که همیشه 

مغفول مانده این اســت که متاسفانه هنوز 

برخی دوستان به سیستم سنتی و عقب مانده 

8ساعت در روز معتقدند. این درحالی است که 

االن جوان همین که پایش را از خانه بیرون 

می گذارد، طبق آمار مراجع ذیربط، شــاغل 

محسوب می شود. بر همین اساس است که 

چند روز پیش اســحاق جهانگیری، معاون 

اول رئیس جمهوری گفت:»شش ماهه یک و 

نیم میلیون شغل ایجاد کردیم.« حاال تازه این 

با فرض افراد تک شغله است. اما برنامه ریزی 

و پشتکار همین جوانان باعث شده خیلی از 

افراد، دو شغله یا بعضا سه شغله باشند. مثال 

آرایشــگر، معامله ماشــین می کند. راننده 

تاکسی تحلیلگر مســائل خاورمیانه است. 

کارمند بانک، با اطالع از نرخ ارز، برای خدمت 

به مردم، کار صرافی هــا را انجام می دهد. یا 

خودروســاز عزیز بانکدار شده است. یا بعضا 

دیده شــده رئیس جمهوری وارد بازار نفت 

و صادرات و واردات آن شــده است. حقیقتا 

سیســتم قشــنگی داریم. مدیونید به آن 
بی احترامی کنید.

در همین راستا خبری منتشر شد که نشان 

می دهد »دو میلیون ایرانی نه شاغل هستند، 

نه بیکار«. یعنی در کشور افرادی هستند آن 

ال لوها که مابین اشتغال و بیکاری قرار دارند و 

در یک حالت برزخ عجیبی گیر کرده اند. حاال 

ما تحقیقی انجام دادیم که نشان داد درواقع 

این دوســتان همان آقازاده ها هســتند که 

اگرچه خودشان کار خاصی انجام نمی دهند 

و با تعاریف بین المللی، جزو بیکاران محسوب 

می شوند اما به واسطه ژنشان در آمار شاغلین 

قرار می گیرند. خالصه اینها یک حالت سیان 

دوفازی خاصی دارند کــه در انتخابات و آمار 

نرخ بیکاری نقش اساســی بازی می کنند. 

به این شــکل که هرگاه الزم اســت از طرف 

یک جناح، دولت مستقر ناکارآمد جلوه داده 

شود، این دوستان را جزو افراد بیکار محاسبه 

می کنند اما هرگاه الزم باشد جناح سیاسی در 

زمینه کار و اشــتغال کارآمد نشان داده شود 

به ســرعت این دو میلیون در جرگه شاغالن 

قرار می گیرند. قبول دارید سیستم قشنگی 

داریم؟ مبادا به این سیستم بی احترامی کنید.

حاال فقط بحث مشــکالت بیکاران عزیز 

نیســت. شــاغلین و کارمندان دولت هم با 

مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 

مثــال بنابر خبری که دیروز منتشــر شــد 

»10 درصد افراد شــاغل دچار افسردگی، به 

مرخصی استعالجی می روند.« حاال ما به افراد 

شــاغلی که از وضع کارشان دچار افسردگی 

نشــده و دنیا و مافی ها را به الله گوش چپ و 

راستشان گرفته اند، کاری نداریم. می خواهیم 

بــه آن 90 درصــدی بپردازیم کــه دچار 

افسردگی می شوند اما مرخصی استعالجی 

نمی گیرند. اینها اساســا دســته به دسته با 

نظم و ترتیب یک جا نشسته اند. بعد ناگهان 

به دلیل فشار اقتصادی ناشــی از درآمد کم، 

افسرده می شوند. بعد کمی فکر می کنند و با 

همان نظم و ترتیب، تصمیم می گیرند برای 

احقاق حقوقشــان یک ریزه اعتراض صنفِی 

مسالمت آمیز انجام دهند. اما غافل از این که 

کارفرمایان و دوستان خدومی که حواسشان 

به همه چیز هست، الزاما با نظم و ترتیب یک 

جا ننشسته اند بلکه بلند می شوند و به صورت 

فیزیکی از خجالت آن 90 درصد در می آیند. 

از آن پس ایــن 90 درصد به دلیل بر هم زدن 

نظم عمومی، به ســمت خانه هدایت شده و 

به بیکاری اجباری دعوت می شــوند. از آن 

پس هرگز قادر نیستند مرخصی استعالجی 

و حتی استحقاقی بگیرند چراکه کال اخراج 

شده اند و خیلی منطقی به نظر نمی رسد که 
به انسان بیکار مرخصی بدهند.

حاال هی بگویید سیستم قشنگی داریم و به 
آن بی احترامی کنید!

مركز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

فقط 20ســالم بود که قبل از خواب، خوراک 

لوبیا خوردم و خــواب مرحوم ریموند کارور را 

دیدم. البته آن موقع تازه مرحوم شــده بود و 

اساسا من هم 15 ســال بعد فهمیدم ریموند 

بوده. آن موقع فکر می کردم اکبر عبدی با گریِم 

ســنگین آمده به خوابم و خیلی هم خوب فرو 

رفته توی نقشــش. نقش آدِم منــِگ ناامیِد 

بدبین به زندگــِی روزمره. لــم داده بود روی 

کاناپه و ناف و شکم بزرگش از زیر پلیور کرم- 

زرشــکی اش افتاده بودند بیــرون و توی یک 

لیوان بزرگ، بنا بر مقتضیــاِت ممیزی قهوه 

می خورد. اصال بگو چای می خورد، خالصه یک 

چیز مجاز بی دردسری می خورد. اصوال این را 

همه می دانند کــه مرحوم اعتیاد داشــت به 

نوشــیدِن دمنوش گل گاوزبان و آخرش هم 

توسط انجمن گل گاوزبانی های بی نام توانست 

اعتیادش را ترک کند. توی خواب، من هم به 

رســم ادب دو زانو و با گردنی خم شده نشسته 

بودم روبه رویــش و ریموند با ترکه می زد توی 

سرم و یک بند مزخرف می گفت: »فکر کردی 

آخرش چی میشــه؟ تو هم میشــی یکی از 

میلیون ها موجود افسرده و سردرگمی که سر 

ســاعت بیدار میشن، میرن ســرکار و غروب 

خسته برمی گردن ولو میشن جلوی تلویزیون 

و مــدام تــوی ایــن فکــرن که آخــر هفته 

کسالت بارشــون رو چه جوری بگذرونن و فکر 

کنن به قسِط عقب افتاده ماشین لباسشویی و 

خیره بشــن به طاووس آزاِد توی حیاِط خونه 

همکارشون که از سر ناچاری دعوتشون کرده و 

هیچ ارتباط جدی ای هم قرار نیست بینشون 

شکل بگیره« بنده خدا عادت کرده بود در مورد 

جامعه دلــزده و مصرف گرای آمریکا غر بزند و 

نفهمیده بود اشتباها نزول اجالل کرده وسط 

هیجاِن خاورمیانه. آن شب تا خود صبح ترکه 

زد توی ســر و صورتم و غرولند کرد. ســال ها 

بعد، یــک هفته بعد از تولد 35ســالگی ام، باز 

سروکله اش پیدا شــد و این بار به جای ترکه، 

چوب بیسبال دستش گرفته بود. این بار دیگر 

می شناختمش. شکمش گنده تر شده بود و به 

زحمت نفس می کشید و پشِت هم سیگار دود 

می کرد. گفــت: »دیدی؟« شــام یک عالمه 

ماکارونی با پنیر لیقوان خورده بودم و بالفاصله 

خوابیده بودم و برای همین انتظار چیزی کمتر 

از دخترهای جن زده ژاپنی که روی سقف راه 

می روند و موهای بلندشان را پخش می کنند، 

توی صورتشــان نداشــتم. البته ریموند هم 

کم ترســناک نبود. با آن شــکم گنده و چوب 

بیســبال ولو شــده بود روی مبل و چوب را 

می چرخاند توی هــوا و معلوم نبود کی قاطی 

کند و محکم بکوبد توی ســرم. باز هم دو زانو 

نشسته بودم روبه رویش. گفت: »دیدی آخرش 

هیچی نشــد؟ رســیدی بــه حرفــم؟« دلم 

می خواست بلند شوم و همان چوب بیسبال را 

خرد کنم توی ســر و صــورت این پیــام آوِر 

ناامیدی. ریموند ادامه داد: »دوست داری دیگه 

بیدار نشی از خواب؟ دلت می خواد یک ساعت 

صبح و دوساعت غروب توی ترافیک نیایش و 

صدر نمونی؟ می خــوای؟« جوابش را ندادم، 

چون اصــوال توی خــواب حــرف نمی زنم و 

اعتقادی هم به این کار ندارم. چوب را برد باال و 

گفت: »جواب بده حیوان. وقت منو نگیر« با سر 

اشاره کردم که بله دلم می خواهد توی ترافیک 

نمانم ولی ریموند ســر تکان دادنم را به سوال 

اولش در مورد بیدارنشــدن و مردن گرفت و 

برای همین ضربه محکمــی زد توی مالجم. 

توی خواب ُمردم و تا ماکارونی ها و پنیرها سر 

نوبِت هضم شدن، دعوایشــان باال بگیرد توی 

معده و من را از دل پیچه بیــدار کنند، قدری 

همراه روح آن مرحوم ســیگار کشیدیم و در 

مورد مزایای ســرطان ریه صحبــت کردیم. 

وقتی بیدار شدم، ســاعت نزدیک 5 صبح بود. 

یک ســاعت زودتر بیدار شــده بــودم و باید 

برنامه ریزی می کردم کمبود خوابم را شب بعد 

حتما جبران کنم. برای کارمنِد کارمندزاده ای 

مثل من، یک ســاعت کســر خواب اهمیتی 

فاجعه وار دارد در حد ابتال به ســرطان ریه. آن 

روز موقع برگشتن از کار، توی ترافیِک ُکشنده 

غروب تهــران، مدام فکر می کردم به شــکم 

بــزرگ کارور و این کــه چرا روحش داشــت 

همچنان به چاق شدن ادامه می داد!

 اقتصاد ایران: 
از پاسخ می مانم!

من و ریموند کارور و ماکارونی با پنیر لیقوان

|    كیوان زرگري  |   کارتونیست |
keyvanzargari@yahoo.com
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شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

|  شــهاب نبوی |  توی یکی از همین صفحات مجازی با هم آشــنا 

شدیم. من چرک نویسی می کردم  و او هم برایم کامنت می گذاشت 

که »آفرین، خیلی خوب بود.« تا این که یک بار بهش پیام دادم و ازش 

پرسیدم »ببخشید، من ســاعتم رو گم کردم. می خواستم ببینم توی 

محله شما االن ساعت چنده؟« خب احمقانه تر از این نمی شد به کسی پیشنهاد آشنایی 

داد؛ اما من همیشه استاد راه کارهای احمقانه بودم. اول کلی خندید و بعد توضیح داد که 

برای فهمیدن ساعت می توانم به پایین همین کامپیوتری که دارم با آن چت می کنم 

نگاه کنم. ازش به خاطر راهی که جلوی پایم گذاشته بود کلی تشکر کردم و سعی کردم 

بخوابم؛ اما نمی شد خوابید. دلم با همان کامنت ها و ایموجی های خنده برایش رفته بود. 

دوباره بهش پیام دادم و این بار ازش پرسیدم »چرا متن های من رو می خونی؟« گفت: 

»چون به نظرم خیلی مسخره و خنده دار هستند.« ذوق زده شدم و گفتم: »خیلی ممنون. 

من کال آدم مسخره و دلقکی هستم. اینو تمام کسایی که یک بار بامن روبه رو شدند، 

می تونند شهادت بدند.« کم کم باهم آشنا شدیم. یک بار ازم خواست تا عکس واقعی ام را 

نشانش دهم. پشت میز کارم نشستم. طوری که فقط از گردن به باالیم معلوم باشد و از 

همکارم خواستم ازم عکس بگیرد. عکس را که فرستادم گفت: »پس بقیه ات کو؟« قضیه 

را با شوخی و خنده پیچاندم. ترسیدم بگویم باقی ام شامل چهل، پنجاه کیلو اضافه وزن 

است که پشت میزم پنهانش کرده ام. فردایش رفتم دکتر تغذیه و شروع کردم به رژیم 

گرفتن. چون بهش گفته بودم وزنم 90 کیلو است، هفت ماه تمام برای دیدنش کالس 

گذاشتم و گفتم وقت ندارم و نمی توانم و آخر سر گفتم: »آقاجون، من اصال زندانم. بذار 

آزاد که شدم هم دیگه رو می بینیم.« به شوق دیدنش هفت ماهه پنجاه کیلو وزن کم 

کردم و برای نخستین بار به دیدنش رفتم. او همانی بود که در عکس هایش دیده بودم؛ 

اما من دیگر هیچ شباهتی به گذشته ام نداشتم و کلی الغر شده بودم. چندسالی از آن 

ماجرا می گذرد. تا چند وقت دیگر پســرمان به دنیا می آید و او که حاال همسرم شده، 

همیشه می گوید: »هیکل مرد باید متناسب باشه. خدا کنه قد و وزن و هیکل بچه ام به 

خودت بره، نه اون خواهرهای بشکه ات.« من هم توی دلم دعا می کنم که هیچ وقت این 
چیزهایش به من نرود...

فلكه اول

|  داود نجفی| عمه ام تماس گرفت و گفت: »عمه، یه شامپویی اومده 

بزنی به کله ات موهــات در میان، االن ســرمربی تیم نفت تهرانم 

اســتفاده کرده، موهاش عین فرچه پر پشت شده االن عکس افتر 

بیفورش رو برات می فرســتم« واقعا معجزه شده بود، هم موهاش 

پرپشت و هم چهره اش بهتر شده بود. با موسسه  مربوطه تماس گرفتم 

و به شرط مرجوع کردن در صورت عدم رویش، سیصد هزار تومان پیاده شدم. بعد از 

چهارماه مصرف افتِر من شبیه بیفور مربی نفت تهران شد. به موسسه مربوطه زنگ 

زدم گفتم: »خانم این شامپوی شما رسما کچلم کرد که«. گفت: »اشکال نداره، االن 

بجاش براتون دمنوش الغری می فرستم« گفتم: »دمنوش الغری می خوام چکار؟« 

گفت: »االن که کچلی حداقل یه کچل چاق بی ریخت نباش« گوشی را به نیت خانم 

مشاور به دیوار کوبیدم. نشســتم پای تلویزیون و زدم شبکه ورزش، تازه فهمیدم، 

امسال نفت تهران به صورت ضربدری جای دوتا سرمربی اش را عوض کرده، خالصه 

که از اون روز اخبار ورزشی را با جدیت دنبال می کنم.

كوچه اول

www.shahrvand-newspaper.ir
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لطفا بی احترامی نکنید

ی و شهروند ح

ا ح  اح
کودکان در دنیای 

آدم بزر ها

   صفحه 

یحه حمایت از کودکان   بررسی 
و نوجوانان به بهانه افزایش نر ازدوا 

کودکان در  سال گذشته

هروند| روز ملی صادرات با حضور مقامات عالیرتبه  ش
کشوری در سالن اجالس ســران با شعار صادرات و تکرار 
عزم ملی برگزار شــد. روز گذشته در حالی  که جای خالی 
حسن روحانی حس می شد، معاون اول رئیس جمهوری، 
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت و رئیس اتــاق ایران به 
ســخنرانی پرداخته و نکاتی را عنوان کردند.  »3میلیون 
نفر بیــکار فعلی را نیز همین بخــش خصوصی می تواند 
با رونق کســب و کار به سر کار ببرد.« این موضوعی بود که 
اسحاق جهانگیری روز گذشــته مطرح کرد و به نوعی بر 
حمایت معنوی دولت از بخش خصوصی صحه گذاشت. 
کید کرد که در تاری کمتر پیدا می شود که  او همچنین ت
رئیس جمهوری آمریکا با کشوری مثل ایران این طور حرف 
بزند و دنیا هم بی اعتنایی کند. معاون اول رئیس جمهوری 
از اصرار دولت برای جایگزینی یورو در مبادالت بین المللی 

کید کرد کــه دولت بر حذف دالر اصرار  با دالرخبر داد و ت
دارد.  شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم که 
از غیبت برخی صادرکنندگان ناراضی به نظر می رسید، در 
ادامه این مراسم گفت: عزم ملی برای صادرات وجود ندارد 
که اگر وجود داشت، افرادی که برای حضور در مراسم روز 
ملی صادرات دعوت شده بودند، حضور می یافتند. گفتنی 
اســت در این مراســم از 50 صادرکننده برتر تقدیر شد.  
صادرات غیرنفتی بعد از مدت ها از صادرات نفتی پیشــی 
گرفته اســت. معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
صادرات غیرنفتی کشور به   میلیارد دالر رسیده است، 
گفت: امیدواریم این رقم به 50  میلیارد دالر نیز برسد و ما 
به  ســمت صادرات 100 میلیارد دالری غیرنفتی حرکت 
کنیم. اسحاق جهانگیری ادامه داد: این در حالی است که 
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شهروند| نخستین جلسه دادستانی تهران با موضوع 
139، با حضور تعدادی از  آسیب های اجتماعی در  سال 
معاونان دادستان و سرپرســتان نواحی دادسرای تهران، 
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، فرمانده پلیس  اخالقی 
ناجا و برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ برگزار شــد. 
ســاماندهی مراکز غیرمجاز ارایه قلیان یکی از بحث های 
مهم این جلسه بود که دادستان تهران در این باره، با اشاره به 
این که استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی 
مشکلی است که سال هاست در جامعه مطرح است، گفت: 
»به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات 
که چنین اقداماتی را جرم انگاری نموده ، متاســفانه نق 
قانون در اکثر استان های کشور ازجمله تهران رخ می دهد.«  
»عباس جعفری دولــت آبادی« در بررســی علل وجود 
چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سوال ازجمله این که 
ایف ذاتی خود عمل می کنند؟« و آیا  »آیا دستگاه ها به و
»انسجام میان دستگاه ها مطلوب است؟« در پاس گفت: 
»بعضی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی 
مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشــاره کرده اند؛ ضمن 
اذعان به این مشــکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی 
از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.« آنطور 
که پایگاه خبری دادسرای عمومی و انقالب تهران نوشته 
است، دولت در این جلسه با اشاره به تجربه های پیشین در 
امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق 
دانســتن این تجربه ها در بیان علت گفت: »در دولت های 
مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می شد، 
بالفاصله از سوی برخی مسئوالن اعتراض هایی با توجیه 

بیکاری افراد صورت می گرفت.«
یرمجاز  الیت واحدهای صنفی  لزوم توقیف ف

رضه مواد دخانی
دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد 
دخانی را افزون بر ابــراز برخی نگرانی ها پیرامون بیکاری 
شاغالن در قهوه خانه ها و قلیان ســراها، شامل مخالفت 

برخی دستگاه ها و مســئوالن با این موضوع دانست و در 
هار داشت: »بعضی از مسئوالن عرضه قلیان در  توضیح ا
اماکن عمومی را نگران کننده نمی دانند و مخالفان با این 
له را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می کنند؛ این  مس
در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که 
در مصاحبه اخیر قائم مقام وزیر بهداشت در نشست خبری 
139 ارایه شــد، مویــد نگران کننده بودن  مورخ 3  
ه از ســوی جوانان است.«  اســتعمال مواد دخانی به وی
هار  جعفری دولت آبادی در جمع بندی نتای جلســه ا
داشت: »در عرضه ارایه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک 
هستند: نخست قهوه خانه های سنتی و قدیمی که از پیش 
از انقالب موجود بوده و غالبا در مناطق کارگری مســتقر 
هستند؛ دوم قلیان سراهایی که در سال های اخیر راه اندازی 
شــده و محدوده فعالیت آن صرفا عرضــه قلیان و محل 
حضور جوانان است و ســوم اماکنی با کاربری های دیگر 
مانند رستوران ها و کافی شا ها که با هدف کسب درآمد 
بیشتر مبادرت به عرضه قلیان می کنند.« دادستان تهران 
کید کرد که در مرحله اول باید به سرا  خطاب به پلیس ت
قلیان سراهای جدید و کافی شا ها و رستوران ها رفت و در 
این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.

یرمجاز لزوم بازرسی از واحدهای 
جعفــری دولت آبادی در مــورد نحوه اقــدام پلیس در 
هار داشــت:  مقابله بــا عرضه قلیــان در اماکن عمومی ا
»برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری 
افراد نیست؛ بلکه الزم اســت ابتدا از طریق صنف مربوطه 
اخطاریه ای برای واحدهای صنفی ارســال شود و با اعطای 
مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمع آوری قلیان ها، اقدام 
اولیه به واحدهای صنفی واگذار شــود و چنانچه اقدامی از 
سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت 
کید کرد که پلیس بازرسی واحدهای  قضائی اقدام کند.« او ت
غیرمجــاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راســتا نحوه اقدام 

به گونه ای نباشد که قلیان ها به محل های مخفی انتقال یابد.

ش صداوسیما در تولید برنامه های آموزشی  ن
مرت با سالمت مردم

11 قانون  جعفری دولت آبــادی با اشــاره به مــاده  
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختیار بازپرس برای 
جلوگیری از فعالیت های مضر به سالمت و مخل امنیت 
جامعه و یا نظم عمومی اعالم داشــت: »دادستانی تهران 
در امر جمع آوری و مبارزه با قلیان سراهای غیرمجاز و دیگر 
نهادهای عرضه کننده قلیان که فاقد مجوز هستند، ورود 
جدی می کند.« او ضمن اعالم حمایت قاطع دادســتانی 
تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همکاری بیشتر 
صداوســیما برای تولید و پخش برنامه هــای فرهنگی و 
آموزشی مرتبط با سالمت مردم و مضرات استعمال مواد 

دخانی شد.
ی پلیس اقدامات ایجابی و سل

ســردار رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 
هم دیدگاه پلیس در برخورد با آســیب اجتماعی را از دو 
منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این 
رویکردها گفت: »رویکرد ایجابی، آموزشــی و مسئوالنه 
مقدم بر اقدام سلبی است؛ لذا برنامه پلیس برگزاری دوره 
ایف  آموزشــی برای اصناف است تا با مســئولیت ها و و
و ماموریت های خود بیشــتر آشنا شــوند. برگزاری این 
دوره آموزشی به مســئوالن واحدهای صنفی ابال شده و 
اخذ تعهد از متصدی واحد در پایان دوره آموزشــی به این 
منظور است که خود را پاسخگو بدانند.« او اقدامات آموزشی 
توجیهی را مانع از اقدامات مقابله ای از سوی پلیس ندانست 

کید کرد: »با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.« و ت
رضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی

سردار لطفی، رئیس پلیس اطالعات و امنیت فاتب، در 
بیان وضع واحدهای صنفــی ارایه دهنده قلیان هم گفت: 
1 قهوه خانــه دارای مجوز و 308  »در تهران بــزرگ 83
قهوه خانه فاقد جواز در حال فعالیتند؛ ضمن آن که 1118 

فقره درخواست نیز در دست بررسی است.«

ر شد: ی م ستین جلسه دادستانی تهران با موضو آسی های اجتما در ن

از یرم یان  ها از مراکز  وری  1 روزه برای جم   م 
  دادستان تهران: برنامه تهاجمی و بازداشت نداریم

الیتند : در تهران بزر  قهوه خانه دارای مجوز و  قهوه خانه فاقد جواز در حال ف ات و امنیت فات ال یس پلیس ا   ر

هروند سال گذشته  روزنامه ش
پرشور  ور  ح ت گرمی  پش به 
ات  و م گاه  نمایش در  شما 
ال هم از  تا   درخشید امس
ارتان هستیم  آبان ماه چشم انت
رفه  صر در  ت   ا هر روز س
ه ای  اب هروند مس روزنامه ش
م هدایایی به  دی ا ت همراه ب
م یادبود برگزار می کنیم تا  رس

همراهی شما را پاس بداریم

«شهروند» پذیراى شما در نمایشگاه مطبوعات
شهروند برگزار می شود رفه  ه کشی در میان حا ضران در  ت  قر   هر روز سا


