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ایی ه  ا امداده ای دو 
د تتا  ا

هیافتگ نمادتوس جرمکیفیتمدیریتبحران یاافزای کاه ائیهدرفرهنگسازی وه  ن

میان یک جامعه پیشــرفته و توســعه یافته با 
یک جامعه توسعه نیافته چه تفاوت مهم وجود 
دارد؟ هنگام که دو تصویر از دو جامعه پیشرفته 
و عقب مانده را مقایســه کنیم، ظاهــرا تفاوت ها 
آن قدر زیاد اســت که نیاز به طرح این پرسش 
نداریم. از ظاهر ساختمان ها و افراد شهر گرفته تا 
پوشــش مردم و غذا و رفتار اعضا جامعه و نظم 
جامعه، در همه زمینه ها تفاوت وجود دارد و اصوال 
تشابهات را باید پیدا کرد؛ چرا که تفاوت ها فراگیر 
است. ول این پرســش مهم برا یک ناظر وجود 
دارد که کدام تفاوت ها کلید تر و مهمتر هستند. 
برا پاسخ به این پرسش نم توان فقط به ظواهر 
و آنچه که م بینیم، اکتفــا کنیم. تصویربردار 
یک بعد مشکل ما را حل نم کند. از این  رو باید 
از الیه ها ناپیدا این جوامع نیز تصویربردار 
کرد تا آنها را با یکدیگر مقایسه کرد؛ به تعبیر دیگر 
باید جامعه را اسکن کرد تا دید در هر الیه آن چه 
عناصر وجــود دارند؟ و مهمتریــن وجه تمایز 

میان دو نوع جامعه در چیست؟
به نظر م رســد که »عاملیت« داشتن جامعه 
 » توســعه یافته مهمترین تفاوت آن بــا »انفعال
و قضا و قدر بودن جامعه توســعه نیافته است. 
عاملیت یعن کنشگر در برابر همه چیز؛ اینکه 
سرنوشــت خودمان را باید به دست خودمان رقم 
بزنیم. اینکه حواد رخ م دهد، ول موفقیت در 
برابر آن و پیروز بر آن محصول اراده و کنشگر 
ما اســت. اینکه معتقد باشــیم که »از ماست که 
بر ماســت«. بهترین جای که این تفاوت خود را 
نشــان م دهد، در مدیریت بحران است. بحران 
م تواند در ســطوح جهان یا ملــ یا منطقه ا 
باشد؛ همچنین م تواند ناش از حواد طبیع 
یا ساخته دست بشر باشد. م تواند ناگهان مثل 
زلزله و ســیل و انفجار و طوفان باشــد، همچنان 
، یا اپیدم یا  که م تواند مدت دار مثل قحطــ
مهاجرت گسترده و جنگ باشد. مدیریت بحران 
یک از عال ترین نمودها توسعه یافتگ در یک 
جامعه اســت؛ زیرا بحران ها عموما رخ م دهند و 
زمان وقوع آنها به ندرت پیش بین شــده اســت. 
در بحران ها اطالعات بسیار اندک و دیر به دست 
م رســد. در بحران هــا حجم نیروهــا درگیر 
مدیریت به یک بــاره ده ها و صدها برابر شــرایط 
معمــول افزایش پیدا م کند و لــذا هماهنگ و 
انسجام امور باید در ســطح باال باشد. در مدیریت 
بحران زمان نقــش کلید دارد. چنان نیســت 
که بتوان ســر فرصت و با فراغ بال کار را انجام 
داد. زمان طالی در بحران به نسبت اندک است. 
در مدیریت بحران ریســک باالی وجود دارد. به 
عالوه امکانات نســبت به نیازها بسیار نامتوازن و 
اندک است و از همه مهمتر اینکه امکانات محدود 
چگونه باید توزیع شــود که بیشترین بهره ور را 
داشته باشــد؟ گزارش روزنامه شــهروند درباره 

برف و بحران ها مهم کــه در نیم قرن اخیر در 
ر بارش شدید برف ایجاد شده، نشان  ایران و در ا
م دهد که عل رغم پشت  سر گذاشتن نیم قرن، 
همچنان درگیر مشــکالت اولیه مدیریت بحران 
 ۵ هســتیم. فراموش نکنیم که امــروز برخالف 
1 سال پیش قادر هســتیم از روزها یا حت  یا 
هفته ها پیش از بارش برف آن را پیش بین کنیم. 
هم اکنون نیز درباره بارش هفتــه آخر بهمن  ماه 
اظهارات م شود که مدیریت بحران را م تواند 
با آمادگ الزم به پیشــباز مقابله با آن ببرد؛ ول 
تجربه بــرف هفته گذشــته به ما نشــان داد که 
همچنان اندر خم یک کوچه هســتیم و اگر یک 
بحران گسترده تر رخ دهد، معلوم نیست که به این 
ســادگ ها حت از پس نیازها اولیه خود در آن 
بحران برآییم. نمونه روشــن ناموفق بودن در این 
بحران اخیر برف، وضع فــرودگاه بین الملل امام 
بود. فرودگاهی که دروازه ورود به کشور است و 
هر کس که پا خود را به داخل کشور م گذارد، 
نخستین تجربه خود از کشور را در آن جا به دست 
م آورد و هنگام خروج نیز آخرین تجربه را کسب 
و با خود به ســوغات! م برد، در جریان برف اخیر 
له ا  نمره مردود به دســت آورد. بدترین مس
که در جریان این رویــداد در خصو فرودگاه ها 
خیر افتادن پروازها و شلوغ  شــاهد بودیم، به ت
فرودگاه نبود؛ این اتفاق اســت کــه هرازگاه 
در همه فرودگاه ها جهــان رخ م دهد. بارش 
شدید برف یا یک اتفاق امنیت م تواند سبب ساز 
چنین بحران شود و هر  سال نیز موارد از آن را 
له آشنا  شاهدیم. مسافران حرفه ا نیز با این مس
له عدم  هســتند و به آن عادت دارند. بدترین مس
پاســخگوی مســئوالن فرودگاه و هواپیمای 
اســت. درواقع در مدیریت بحران پاســخگوی 
بخش مهم از مشکالت را حل م کند. در جریان 
اخیر پاســخگوی در حد صفر بود؛ به تعبیر دیگر 
کســ در مقام مدیریت بحران نبود که بخواهد 
پاســخ دهد. اینکه پروازها لغو شود امر ممکن 
اســت؛ ول اینکه کس به شــما اطالع ندهد که 
این پروازها لغو شــده و به ناچار به فرودگاه بروید 
و هشت ساعت معطل شــوید، پذیرفتن نیست. 
خیر  اینکه در داخل هواپیما بنشینید و در پرواز ت
شود، امر شدن است؛ ول اینکه دو ساعت طول 
بکشد و هی توضیح رســم داده نشود و حت 
امکان استفاده از توالت نیز فراهم نشود و در پایان 
هم بدون هی توضیحــ هواپیما به پرواز درآید، 
توجیه پذیر نیست. اینکه هوا آفتاب است و چهار 
روز از بارش برف گذشــته و هنوز هم مشــکالت 
پرواز وجود دارد و برف در ســطح فرودگاه است، 
قابل  قبول نیست؛ مدیریت در شرایط عاد کار 
. جامعه توســعه یافته همیشه خود را  است عاد
برا مدیریت در شرایط بحران آماده کرده است؛ 

این تفاوت مهم است.

انی را فرا
و ن ار ن نا ر
اطا رت ن ک

یه: آیا جلوگیری از تصادفات  سخنگوی قوه قضا
یه است؟ کار قوه قضا

یه در خصو  ه ای، سخنگوی قوه قضا محسنی ا
یه و احساس  بی اعتمادی مردم نســبت به قوه قضا
فســاد در جامعه، در نشســت اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور نکاتی را مطرح کردند که در این یادداشت تنها 

به دو نکته آن اشاره می شود.
ه ای یکی از مشکالتی را که باع  یکم: محسنی ا
کاهش اعتماد مردم و طوالنی شدن پرونده ها شده، 
بح کارشناسی دانسته و گفته یک پرونده که در 
دستگاه قضا تشکیل می شود، در بخش های مختل 
نیاز به کارشناســی دارد. فرض کنیــد در رابطه با 
جراحات در  سال چند تصادف داریم؟ آیا جلوگیری از 
یه است؟ اصالح همه جاده ها  تصادفات کار قوه قضا
یه اســت؟ فرهنگســازی برای مردم و  کار قوه قضا
یه اســت؟ در   رعایت قوانین و مقررات کار قوه قضا

سال چند تصادف می شود؟
یه با اجــرای صحیح قانون و  دقیقــا کار قوه قضا
برقراری عدالت نوعی فرهنگسازی است. طبق قانون 
بات و آرامش اجتماعی و پیشگیری  ایجاد امنیت، 
یه اســت که به  از وقوع جرم از دیگر وظای قوه قضا
مرور باع ایجاد فرهنــگ در زمینه های گوناگون 

می شود. 
یه در بخش رسیدگی به جرایم  عملکرد قوه قضا
ناشــی از تصادفــات اتفاقا یکی از عوامــل افزایش 
یه با عملکرد  تصادفات بــوده و متاســفانه قوه قضا
ضعی خود بــه راحتی فرهنگ »بــزن و در رو« را 
جا انداخته است. این فرهنگ »بزن و در رو« ابتدا از 
تصادفات خسارتی ایجاد  شده و به تصادفات جرحی 
و فوتی گســترش می یابد. لطفا سری به شوراهای 
حل اختالف زده و نگاهــی به پرونده های بی نتیجه 
تصادفات خسارتی ناشی از فرار راننده های متخل 
بیندازید و مشاهده فرمایید افرادی که در تصادفات 
رانندگی با خســارت مالی و راننده مقصر و فراری 
روبه رو هستند، چه ســرانجامی دارند. فارغ از بح 
دریافت خسارت از بیمه، بســیاری از آنها هدفشان 
از پیگیری و گذر از هفت خوان تشــکیل پرونده در 
شورای حل اختالف و شهرک آزمایش و پیداکردن 
کارشــناس تصادفات، فرهنگســازی و برخورد با 
متخل است. بســیاری از آنها علیرغم ارایه گزارش 
11 به شورا و اعالم شماره خودروی راننده  پلیس 
مقصر فراری و پرداخت هزینه هنگفت کارشناسی 
و پیداکــردن آدرس راننده از طریق نامه نگاری های 
الزمه  می خواهند با حمایــت قانون، راننده مقصر و 
فراری مجازات شــده و بیاموزد در صورت تکرار این 

ه نباید از صحنه متواری شد )پیگیری و اقدام  حاد
این دست افراد خســارت دیده صرفا فرهنگسازی 
است؛ فرهنگ پاســخگوبودن نسبت به وقوع جرم. 
یه است(. آنها از بیم این که  کاری که وظیفه قوه قضا
ممکن اســت فرد گریخته از قانــون، بار دیگر جان 
فرزندان آنها یا فرزندان دیگــری را به خطر اندازد، 
1 بار به شــورا مراجعه می کنند و  هر کدام بیش از 
سرانجام به بهانه ای پرونده بدون نتیجه بسته شده و 
دیب  به بایگانی می رود. بدین ترتیب دقیقا به جای ت
دیب شده و فرهنگ »بزن  فرد مقصر، فرد زیاندیده ت
و در رویی« به گونه ای دیگر تقویت می شود. راننده 
متخلفی که خسارتی را به بار آورده وقتی از صحنه 
می گریزد و مطمئن است دست خسارت دیده برای 
یافتن او به  جایی نمی رسد، بار دیگر به خود جسارت 
داده و مرتکب خالف می شود که این بار ممکن است 
به جای آسیب به خودرو، جان فردی را به خطر اندازد 
ولی از آن جا که قبال از مهلکه گریخته این بار هم از 
فرار و فوت فرد مصدوم ابایی ندارد. پس دقیقا این جا 
یه نه  تنها نقش پیشــگیری از تصادفات و  قوه قضا
فرهنگسازی را در جهت کاهش جرم ندارد بلکه خود 
عاملی در جهت افزایش جــرم و تصادفات رانندگی 

خواهد بود.
مثالی از یکی از پرونده هــای بی نتیجه؛ تصادفی 
خسارتی در شــهرک غرب. 1- راننده ها پیاده شدند 
و دقیقه ای بعد راننده متخل به بهانه ســردی هوا و 
رسیدن پلیس در خودرو نشسته و بعد فرار می کند. 
 11 2- شــماره خودرو یادداشت شــده و به پلیس 
گزارش و پرونده در شورای حل اختالف گیشا تشکیل 
م شــود. ۳- پرداخت  هزار تومان بابت تشکیل 
پرونده و هروله میان شــعبه و اتاق کپی. ۴- پرداخت 
۳ هزار تومان هزینه کارشناس. ۵- روز بعد مراجعه 
- مراجعه به شهرک  به کارشناس و تعیین خسارت. 
آزمایش و اخذ آدرس راننده فراری بر اســاس شماره 
- ارایه آدرس راننده فراری به شورای  پالک خودرو. 
- ارایه نظر کارشناس به حل اختالف.  حل اختالف. 
- ســرانجام شــعبه اعالم می کند آدرس متواری 
1- مراجعه به حل اختالف  مربوط به شهریار است. 
شهریار و نظر آنها؛ محل تصادف در تهران است؛ گیشا 
هم می توانست رســیدگی کند. به آن جا برگردید.
11- مراجعه به گیشا و نظر آنها؛ آدرس مقصر شهریار 
اســت. 12- مراجعه به شــهریار و موفقیت در بت 
پرونده و پرداخت  هزار تومــان دیگر و ارایه همه 
مدارک قبال ارایه شده. 1۳- هروله میان شورای حل 
اختالف و دادگاه انقالب شهریار برای کسب دستور 
ی. 1۴- درخواست رســید هزینه کارشناسی  قضا
از سوی حل اختالف شــهریار. 1۵- مراجعه به حل 
اختالف گیشــا برای اخذ کپی برابر اصل شده رسید 
1- مراجعه به شهریار و ارایه رسید  هزینه کارشناسی. 
1- مراجعه در زمان  برای تعیین وقت رســیدگی. 
1- چا آگهی  مقرر و عدم  شناسایی راننده متواری. 
1- مراجعه به شهریار برای رسیدگی و باز  در روزنامه. 

2- تعیین خسارت از   . عدم مراجعه راننده متخل
سوی دادگاه و خاتمه رسیدگی و اعالم تاریخ مراجعه 
بعدی. 21- در مراجعه بعدی شــعبه درخواســت 
کروکی از خســارت دیده می کنــد. 22- مراجعه به 
کالنتری شــهرک غرب برای درخواســت کروکی.
2۳- کالنتری: نمی توانیــم کروکی دهیم. 2۴- نظر 
1 روز کروکی ارایه نشــود، پرونده  شــعبه: اگر تــا 
مختومه خواهد شــد. به همین راحتی پس از  ماه 
دویدن پرونده مختومه شــده و خسارت دیده پس از 
صرف وقت و پرداخت هزینه های بی خود، بسیار دقیق 
دیب می شــود و می فهمد فرهنگسازی به  و منظم ت

همین راحتی ها هم نیست. 
از سویی دیگر راننده مقصر در گوشه ای دیگر از این 

شهر با خیال آسوده پایش را بر پدال گاز می فشارد. 
یــه: »نمی گوییــم در  دوم: ســخنگوی قوه قضا
یه هی قاضی و کارمند خالفکاری نیست،  قوه  قضا
اما بخش زیادی از آنها مربوط به وکالست که به پای 

یه تمام می شود.« قوه قضا
ه ای چرا آدرس غلط به مردم می دهید؟  آقای ا
چرا برای یک بار هم که شــده، ســعی نمی کنید 
یه را به دیگران منتسب نکنید؟  مشکلی از قوه قضا
کافی اســت کمی واقع بینانه بــه اطرافتان نظر 
بیندازید و ببینید چگونــه برخی قضات ازطریق 
واســطه ها با دفاتــر وکال تماس گرفتــه و برای 
صدور رأی به نفع آنها درخواســت های میلیاردی 
می دهند؟ این را کســی می گوید که بیش از دو 
ی رفت و آمد داشته و دارد  دهه در دســتگاه قضا
و اتفاقا قضات ســالمی را هم می شناسد که وارد 
این زد و بندها نبوده و نمی شــوند و ایضا وکالی 
خوشنام و ســالمی را که با این پیشنهادها خون 
گریــه می کنند و مقابل موکالنشــان شرمســار 

می شوند.
یید  ه ای حتی اگر صحت گفتار شما مورد ت آقای ا
باشد، چرا اجازه می دهید خالف عده ای )وکیل یا هر 

یه نوشته شود؟  شخ دیگری( به پای قوه قضا
اگر هر دســتگاه یا نهادی بخواهد موفق عمل 
کند بدون  شــک باید برای فعالیت های فرهنگی 
ه ای قایل باشــد. ایستادگی بر موازین  اهمیت وی
یه  قانونی یکی از مولفه های فرهنگسازی قوه قضا
اســت. اگر گفته هایتان صحت داشته باشد، شما 
در این راســتا موظ هســتید از این قضاتی که 
خالف دیگران به پایشان نوشته می شود حمایت 
و فرهنگ بی اعتمادی حاکم بر جامعه نســبت به 
دستگاه قضا را بازســازی کنید و بدانید مدیریت 
فرهنگ عمومی رابطه ای اساسی با اجرای وظای 

دستگاه قضا دارد.
یــه بــرای عدم وقــوع جــرم موظ به  قوه قضا
فرهنگسازی است. به راستی چرا معاونت فرهنگی و 
پیشگیری از وقوع جرم در این قوه بنا نهاده شده است؟ 
یس  هدف از تشکیل ســتاد ملی صبر زیر نظر ر

یه چیست؟ قوه قضا

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

فحه 6    

عیت محی زیست خبر داد حس روحانی از نوسازی ناوگان حم ون عمومی به عنوان گام بزرگ دولت در بهبود و
ند
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خودروهایفرسودهازردهخارجمیشوند
فحه4     

فحه     

ه  |     تومانه  |   تومان

ی  و من  |   جمادی ا ه   ب سه  شن
م |  شماره  6 |  سال پن  F eb  2 0 1 8

شهرونگ

فحه      

دالر؟!کسگم؟!
حاالمشکلپیدا

کردیکشیدیباال؟!
سه  شنبه 17 بهمن 1396  | سال پنجم | شماره 1339

19

گمشدگان

شلوارپارچهای
وخودرویملی

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

راستش از بس اطرافیان و همکارانم هی 

زیر گوشــم خواندند که دیگر به سن و سال 

تو نمی خورد که شلوار جین و کتان بپوشی 

و باید شــلوار پارچه ای تنت کنی که مثل 

آقاها بروی سرکار، باالخره مجاب شدم و در 

یک ظهر تاریخی با خرید یک فقره شــلوار 

پارچه ای از یکی از این ســایت های خرید 

اینترنتی اولین گام را برداشتم. وقتی برگشتم 

خانه تنبان فعلی و تمامی شلوارهای جین 

و کتان موجود در کمــد را ریختم توی یک 

کیسه و بردم انداختم دور. )راستش را بگویم 

شلوارها را بردم دادم به دوستی که لباس های 

دست دوم برای مستمندان جمع می کند، 

منتها از بس این روزها مردم آدم را از این کار 

نهی می کنند که چرا لباس نو اهدا نمی کنید 

که آدم جرأت بیان کردنش را ندارد.( 

فردا صبح که خواستم بروم سر کار، دیدم 

ددم وای. خرید اینترنتی موفقیت آمیز نبوده 

و من سایز شــلوار جین و شلوار پارچه ای را 

یکی فرض کرده بودم. خالصه یعنی شلوار 

پارچه ای تنگ بود و مجبور شدم ساسون آن 

را باز کرده و تازه بــا این کار با  هزار بدبختی 

آن را تنم کنم. چنان به زور دکمه را بســتم 

که شکمم داشت منفجر می شد و همه اش 

خداخدا می کــردم که ســرکار دکمه اش 

درنرود. بعد نوبت کفش شــد. هی وای من. 

تمام کفش های من با شــلوار جین و تیپ 

اسپرت ست می شــد و کفشی که مناسب 

شلوار پارچه ای باشد، نداشتم که نداشتم. 

چاره ای نبود. یکی از کفش ها را پوشــیدم 

و رفتم ســراغ کمدی که پیراهن ها در آن 

بود، چون تا قبل از این همیشه یا تی شرت 

پوشــیده بودم یا بلوز پیراهن هــا بی اتو در 

کمد آویزان بــود، امــا بی اتویی کمترین 

مشکل پیراهن ها بود. از خرید آنها سال ها 

می گذشت و شــکم من جوری بزرگ شده 

بود که دیگر دکمه های پیراهن به سوراخش 

نمی رسید که بسته شود. درنهایت پیراهن 

خال خال سفید و بنفش که به زور دکمه اش 

بسته می شد، را تنم کردم و در آینه خودم را 

ورانداز کردم. خودتان تصور کنید یک شلوار 

پارچه ای سبز تنگ که به زور بسته شده بود، 

با پیراهن خال خال ســفید و بنفش و یک 

کفش اسپرت چه شلم شوربایی است. 

حتما ضمن خندیدن به وضع من پس از 

تغییر می پرسید هدفم از بیان این خاطره 
چه بود. این که بگویم: 

1- مــن نمی دانــم هروقت یاد شــلوار 

پارچــه ای خــودم می افتم، چــرا صنعت 

خودروسازی کشور می آید جلوی چشمم. 

اول تصمیم گرفتیم دیگر ماشین خارجی 

سوار نشویم. رفتیم یک ماشین پیدا کردیم 

گفتیم آقاهــا و خانم های خوب و جنتلمن 

ســوار این خودرو می شــوند. بعد واردات 

ماشین های خارجی را ممنوع کردیم. بعد 

که سوار ماشین جدید شدیم، دیدیم مصرف 

سوختش باالست. بشدت آالینده هواست. 

جلو داشبورد زشتی دارد. خیلی زود تلنگ 

موتورش درمــی رود و چون همه چیز مثل 

شکم من تورم دارد، فهمیدیم قیمتش هم 
چند برابر خودروی خارجی شده. 

2- هروقت خواســتید دنده ماشــین را 

عوض کنید، اول فکر کنید دنده عقب بهتر 

است یا دنده یک. دنده برای همین ساخته 
شده. یک دنده نباشیم!

   بانک مرکزی: ما به ارزهای خارجی گفتیم ارزان شو، اما نشد! کار بیشتری نمی تونیم انجام بدیم!                   مردم خود را برای خوردن اشکنه بدون تخم مرغ و پیاز و کشک و نعناع آماده کنند!

  کانون طنزنویسندگان: لطفا استکبار جهانی هر چه زودتر، آن چمدان های دالِر ما را بدهد!

#استاندارد_یورو_6000 #خیال_مردم_راحت #کسگم #اما_نشد #شهرونگ

درخواست مردم از گنده التها برای کنترل بازار ارز!

دالر؟!کسگم؟!
حاالمشکلپیداکردیکشیدیباال؟!

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

تاج:

مشکلینیست،دوتابازی

دوستانهباگینهبیسائوتدارک
دیدیمبچههاآمادهشن!

کافو:

دوستانوجداناداغاین
ایرانیهاروتازهنکنینکه
منبایدچوبشوبخورم!

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

قهرمانی مراکش در جام ملتهای آفریفا با پیروزی 4 -0 برابر نیجریه

www.shahrvand-newspaper.ir

وکارتون|شمارهسیصدونودوپنجم
صفحهروزانهطنز

پ � را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

علی رمضان : اینکه خیلی ها تو جمع خودشون راهم نمی دهند، هیچ وقت ناراحتم نکرده. هیتلر هم دانشکده ی نقاشی راه ندادند. بعدا که زورش رسید، همه شون رو پاره کرد. reZa : من که میدونم تو به اندازه CVV2 هم تو کارتت پول نداری برای چی انقد تعارف میکنی                             تو ئيت لند

|  سيد جواد قضایی |صحبت روی اسم بچه اول بود. توافق 

کردیم بچه اولمان دختر باشد. نسرین پیشنهاد من بود. خانم هم 

همان طور که داشــت به گلدان ها آب می داد، سری تکان داد و 

توضیح داد که نسرین توی محله  آنها  خیلی بی کالس است. روی 

مبل لم دادم و داشــتم توضیح می دادم، اسم بی کالس و باکالس نداریم که یکی از 

گلدان ها افتاد و شکست. پیشنهادم را پس گرفتم و نسترن را به عنوان گزینه روی 

میز مطرح کردم. صدای شکسته شــدن دو گلدان همزمان به گوش رسید. گفتم: 

»خب پس چی بذاریم اسمشو؟« سرش را برگرداند سمت من و جوری که خروش 

از خم چرخ چاچی بخاست، گفت: »ادامه بده«.  هنوز ۵ تا گلدان دیگر داشتیم. گفتم: 

»مامانم خواب دیده اسم بچه اولمون نازنینه.« ۴ تا گلدان پرت شدند سمت ۴ طرف 

منزل. گرد و غبار بلند شد و ترکش های سفال به این طرف و آن طرف پرت می شدند. 

خاک که خوابید گلدانی دست خانومم بود، گفت: »این آخریشه.« گفتم: »هر چی 

تو بگی عزیزم.« گلدان را گذاشت سرجایش. االن اسم هر ۳ دخترمان مهراوه است.

|  شهاب نبوی|  این چراغ قرمز و ترافیک خیابون ها و اتوبان های 

تهران دنیاییه برای خودش. بارها دیدم که این دختر و پســرهای 

جوون پشت چراغ قرمز با هم آشنا می شن،  عاشق می شن، ارتباط 

تنگاتنگی پیدا می کنند و حتی در بعضی موارد ازدواج هم می کنند و 

در بعضی از دیگر موارد همون جا طالق هم می گیرند یا چندباری دیدم طرف رفته 

آزمایش بارداری داده، با ذوق مثبت بودن آزمایشش راه افتاده سمت خونه که خبر رو 

به همسرش بده؛ اما این قدر توی ترافیک مونده که مجبور شده خبر بارداری و زایمان 

رو یک جا به شوهرش بده. انواع و اقسام وسایل زندگی هم پیدا می شه. از گل )منظورم 

گل واقعیه( برای مخ زدن،  تا غذای خونگی و آب و فیلم های خیلی خارجی و لباس 

زیر و هرچیزی که برای زندگی کردن الزمه. فقط درخواســتی که من از مسئوالن 

دارم، اینه که فکر چهارتا توالت سیار هم باشند، چون خودم چندبار مجبور شدم وسط 

ترافیک به راننده ماشین پشتی بگم داداش یه تکونم به ماشین من بده تا برم توالت و 

برگردم. معموال هم وقتی برمی گردم، ماشین نیم متری بیشتر جلو نرفته.

كوچه سوم

كوچه اول

كوچه دوم

|  ارمغان زمان فشمی| 

بازارسیاه

کهشـایدهمببینمیکستاره گذرکردمپریشب،جشنواره

شدممحرومازاکران،دوباره
بلیـتفیلمراپیــدانکردم

فراهـمآمدهبایکاشـاره بلیـتآنبرایعدهایخاص

همهبامویزردوجیـنپاره نفهمیـدمکدامینباندبودنـد

ولییکعدهدیگر،سـواره! همیشـهعـدهایباشدپیاده

|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

دوستانوجدانا
ایرانیهاروتازه
تدارکمنبایدچوبشو

دوست و همکار محترم
وحید میرزایی گرامی

عزیزت  پدربزرگ  درگذشت 

را تسلیت می گوییم. برای تو 

و خانــواده محترمت آرزوی 

سالمتی و شکیبایی می کنی. 

همکارانت در گروه شهرونگ 

اد اق

فحه   

آمریکاییمیآید شبهبرن
کشت گیاه کینوا برای جایگزینی برنج وارداتی در ایران 

اوم به کم آبی و شوری خا ی م کینوا و پیشنهاد کشت    فا
در استان های نیمه کویری ایران را مطر کرد

نجا

شرم
زندگی

فحه     

یت جنسی زنان    آزار و ا
است سالحی برای جنگ درآفری

سياس

ضرورت گفت وگو میان 
جریان های سیاسی

راهی برای
گذر از تنش

فحه     

و فراکسیون  ا  هاشم زایی، ع    عبدالر
ال  : عده  زیادی را از قطار ان امید مجل

پیاده کرده ایم
ولگرای  ، نماینده ا    محس کوهک

: تا وحدت و همدلی نباشد از دل  مجل
گفت وگوی ملی چیزی درنمی آید

   مهرداد الهوتی، نماینده مردم لنگرود: 
ای گفت وگو نیست مانعی برای ف

ه حاد

ال سور و
سال پ از 

فحه     

   گفت وگوبا مادر و پسری که بعد از 
سال های طوالنی همدیگر را پیدا کردند

جهان

شاهدی
بریکجنایت

فحه     

   روایت تکان دهنده سرباز ساب ارتش 
میانمار که سوخت روستایش را

به چشم دید

ر ایران سه روایت از سنگی تری و سردتری زمستان ها معا

کشور در همه دوران ها ب برنامه بوده است ، 00 قریه در بر مدفون شد                                کارشنا مدیریت بحران:    بهم ماه سال 0

کران تا کران بر

جامعه

لوور
خیابانسیتیر نب

فحه 6    

موزه لوور در تهران    نمایشگاه 
در موزه ملی ایران برپا می شود

یس جمعیت هالل احمر  شهروند| روز گذشته در سفر ر
به خراســان شــمالی و ســفر دبیر کل هالل به استان 
یس  کردستان دو پایگاه امداد هوایی هالل افتتاح شد. ر
جمعیت هالل احمر در سفر به استان خراسان  شمالی از 
ورود سه بالگرد امدادی جدید در آینده نزدیک به چرخه 
امدادرســانی هالل خبر داد و گفت: با احتساب این سه 
2 عدد می رسد.  فروند بالگرد، شمار بالگردهای هالل به 
دکتر علی اصغر پیوندی روز گذشــته به منظور بازدید 
از توانمندی های جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
به این استان ســفر کرد. در این سفر با حضور پیوندی، 
ه عمرانی پایگاه پشتیبانی عملیات )آشیانه بالگرد،  پرو
پد و باند(، ساختمان اداری، امدادی و آموزشی جمعیت 
هالل احمر شهرستان بجنورد، انبار  یک هزار مترمربعی 

پایگاه پشتیبانی عملیات استان، بازگشایی معابر، آسفالت 
و جدول بندی پایگاه پشــتیبانی عملیات و ساختمان 
پایگاه امدادونجات بین شهری سنخواست به بهره برداری 
رسید. ساختمان امدادی- اداری- آموزشی هالل احمر 
شهرســتان بجنورد و پایگاه امدادونجات هوایی استان 
یس جمعیت هالال احمر در  خراسان شمالی با حضور ر
این استان به بهره برداری رسید. دکتر علی اصغر پیوندی 
به منظور بازدید از توانمندی های جمعیت هالل احمر 
ه های  خراســان شــمالی و افتتاح و بهره برداری از پرو
عمرانی هالل احمر به این اســتان ســفر کرد. بنا بر این 
گزارش، ســاختمان اداری، امدادی و آموزشی جمعیت 
یس  هالل احمر شهرســتان بجنورد، دیروز با حضور ر

جمعیت هالل احمر...

جامعه

فحه 6  

نیرونداشتیم،خودمنگهبانشدم

رئیس میراث فرهنگی ایذه پس از تخریب ۲۳ قطعه تاریخی
از سوی نگهبان پایگاه پژوهشی «آیاپیر»:

، هی نماینده ای به ایذه سر نزده، هی واکنشی از طر    پ از تخری
ک نیامد تا میزان تخری را بررسی کند والن استانی نشان داده نشده و هی مس


