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درجستوجوی
خبرنگاران
رستگارشده

گفت و گو با بهروز شعیبی و فراز کمالوند که کارشان را با خبرنگاری شروع کردند  

آن باال هوا چطور است، آقای مدیری؟كدام خبر خوش؟
در روزهاي گذشته دو خبر به صورت همزمان 
منتشــر شد. براســاس خبر نخســت: »مدیر 
برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی  اعالم کرد کــه به زودی و با 
تامین )MTBE( مورد نیاز، تولید بنزین به ٩۵.۵ 
میلیون لیتر در روز خواهد رســید. این در حالی 
است که میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای این 
ماه )مرداد( به ٩٣.٠٨ میلیون لیتر رسیده که در 
مقایسه با تولید ماه قبل که ٨٧.٢۶میلیون لیتر 
بوده، رشد ۶.٧درصدی داشته است«  و براساس 
خبر دوم: »میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال 
تا آخر تیرماه امسال ٨۶ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر 
 بوده که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته

)٧٩ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر( ٩.۶درصد رشــد 
داشته است.« خبر نخست را خبر خوش نامیدند 
ولي خبر دوم را بدون صفــت خوش و ناخوش 
منتشر کردند. واقعیت این است که اگر بخواهیم 
روي این دو خبر ارزشــگذاري کنیم باید اولي را 
بدون صفت ذکر و دومي را ناخوش معرفي کنیم. 
چرا؟ چرا دومي خبر ناخوشي است؟ کافي است 
به سطح شهرها و حتي جاده ها نگاهي بیندازیم و 
ببینیم که چطور تردد خودروها در حال افزایش 
اســت و به تبع آن مصرف بنزین روند تصاعدي 
دارد و آلودگي هــوا و ترافیك امان مردم را بریده 
اســت. باید ببینیم که چگونــه در حال صرف 
هزینه هاي میلیــارد دالري براي تولید بنزین و 
سپس مصرف آن در سطح شهرها هستیم، ولي 
دریغ از پرداخت هزینه هاي کافي براي راه اندازي 
و تكمیل خطوط مترو و حمل ونقل عمومي. ما 
 در ایران بــه ازاي هر خودرو ســرانه نزدیك به

1٠ لیتر بنزین در روز مصــرف و آلودگي آن را 
تحمل مي کنیم. این نســبت براي خودروهاي 
کشورهاي توســعه یافته کمتر از ٣لیتر است. 

البته هنگامــي که مي خواهیم بــه هر قیمتي 
تولید را افزایش دهیــم، به ناچار کیفیت بنزین 
تولیدي را پایین مي آوریم و آلودگي بیشــتري 
را به ریه هاي فرزندانمان وارد مي کنیم. افزایش 
تولید وقتي براي جامعه خبر خوش محســوب 
مي شــود که تولید مذکور یا صادر یا جانشین 
واردات شود و در هر حال همراه با بهینه شدن و 
کاهش مصرف باشد. در واقع مي خواهیم تولید 
کنیم که تحت تأثیر تحریم قرار نگیریم. ولي آیا 
راه بهتري براي مقابله با تحریم وجود ندارد؟ آیا 
هیچ سیاستي را براي کاهش مصرف نمي توانیم 
اجرا کنیم؟ کافي اســت که بگوییم طي دو ماه 
نخست سال جاري به طور متوسط روزانه حدود 
٨۶ میلیون لیتر مصــرف کرده ایم، در حالي که 
سال پیش از آن ٧٨/۵ میلیون بوده، یعني حدود 
٩/۵درصد افزایش طي یك سال!! فراموش نشود 
که میزان مصرف بنزین در سال 1٣٩٠، اندکي 
کمتر از ۶٠ میلیــون لیتر در روز بوده اســت. 
اکنون و در سال 1٣٩٧، این میزان نزدیك به ٩٠ 
میلیون لیتر رسیده است و تا پایان سال احتماالً 
بیشتر هم خواهد شد. یعني طی ٧ سال ۵٠درصد 
رشد مصرف بنزین داشتیم. بعید است در هیچ 
کشوري در جهان شاهد چنین رشدي در مصرف 
انرژي، آن هم بنزین باشیم و این همان خبر بدي 
است که ظاهرا کمتر به آن توجه مي کنیم. به نظر 
مي رسد که جامعه ما نیازمند راه افتادن حرکتي 
است که مجموعه اي از افراد براي حفظ و صیانت 
از منابع انرژي، براي کاهش آلودگي هوا و سالمت 
فرزندانمان، براي کاهــش ترافیك و براي حفظ 
محیط زیست آســتین ها را باال بزنند و بر جامعه 
و دولت فشــار آورند که به جاي سیاســت هاي 
مصرف گــراي فعلــي و ضــد محیط زیســت، 
راهكارهاي دیگري را در دستور کار خود قرار دهد.

سیاوش باقی| آقای مدیری عزیز! خبر 
داده اند که قرار است در برج میالد کنسرت 
بدهید. مبارک باشــد. چی بهتــر از این. 
باالخره شما پیگیر موسیقی و خوانندگی 
هســتید و قبل از این هم کم نخوانده اید و 
کنسرت هایتان هم برگزار شده و حاال هم 
طرفدارانتان خوشحال خواهند شد که به 
دیدارتــان بیایند و صدایتان را بشــنوند و 
برایتان ابراز احساســات کنند. سوت های 
بلبلی که در کنســرت ها و مراسم برایتان 
می زنند و جیغ های بنفشــی که می کشند 
تا صدایتان کنند را کیســت کــه یك بار 
دیده و شنیده باشــد و از یاد ببرد. حاال هم 
خیلی خوب است که دوباره مردم به عشق 
شما و هنرتان بیایند و ســاعتی را خوش 
بگذرانند. فراغت و لذتی که این روزها بیش 
از همیشــه در زندگی کمش داریم و کی 
بهتر از شما می تواند به ما و مردم هدیه اش 

کند.
امــا می خواســتم نكتــه ای را بگویم 
آقای مدیری. امیــدوارم خاطرتان آزرده 
نشــود. هنوز چند روز بیشــتر از ماجرای 
ثامن الحجج نگذشــته و پرونــده آن چه 
درباره شما نوشتند و شــكایت تان هنوز 
باز اســت. امید همه ما هم این اســت که 
اتهامات ناروا باشــد و از این به بعد کسی 
نتواند به هنرمندان انگ بی مورد بزند که از 
این کارها کم صدمه ندیده ایم و کم هزینه 
نداده ایم. پس کاش شــما هم خودتان و 
شــرایط تان را کمی جدی تر می گرفتید و 
حداقل در این اوضاع و احــوال که مردم 
دل و دماغ ندارنــد و هنرمندها هم حتی 
شــده به ظاهــر- همراهــی می کنند و 

می خواهنــد کنار مردم باشــند و بمانند، 
کمی مردمی تر رفتار می کردید. حداقلش 
این بود که می توانســتید بیایید در مقابل 
مردم بنشینید و واقعیت را بگویید. شاید 
تصمیم می گرفتید در اعتراض به اتهامات 
شــما هم درخواست کنســرت رایگان و 
خیابانی بدهیــد. چند میلیارد وام و هدیه 
گرفتن، یعنی انگی که زده شده، از رسوایی 
پایان بی پایان قهوه تلخ که کمتر نیســت. 
چی می شــد اگر می آمدید در تلویزیون و 
می گفتید که اتهامات دروغ است. می دانم 
که گفتن ایــن حرف ها برایتان ســخت 
است آقای مدیری. کال انگار راحت حرف 
زدن با مردم و همــدردی با مردم برایتان 
سخت اســت. یادمان نمی آید که وقتی، 
جایی رفتار مسئوالنه ای از خود به نمایش 
گذاشته باشید. جایی مردم را به حضور در 
صحنه های اجتماعی دعوت کرده باشید 
یا تبریكی گفته باشــید یا دلی ســوزانده 
باشــید. یادمان نمی آید حرف دل تان را 
در درک شــرایط مردم و همراهی با آنها 
شنیده باشیم. امیدوارم بابت پیام هایی که 
در برنامه هایتان می دهید و کســی دیگر 
می نویسدشــان و پولش بایــد جیرینگی 
به حسابتان واریز شــود، نخواهید منتی 
سر کسی بگذارید. اینها که کارتان است. 
داریم از این می گوییم که کســی صدای 
شكستن دلتان را نشنیده. حاال حتما هم 
نباید مثل این روزهای رضا صادقی باشد. 
الزم نیست مثل چاوشی برای خوزستان 
و برای خرمشــهر خون گریه کنید. مثل 
مســعود شــجاعی بروید منبع آب برای 
جنوبی ها جا به جا کنید یا در کمپین های 

حمایتی حاضر شــوید و صدای اعتراضی 
ســر بدهید. نه. کافی بود کمی در صفحه 
اینســتاگرام یا توییتر یــا فیس بوکی که 
ندارید یا اگــر دارید حوصلــه ای برایش 
نداریــد، کمی با طرفــداران میلیونی تان 
راحت می بودید. کمــی از الک تان بیرون 
می آمدیــد و بــر این تصور خــط بطالن 
می کشــیدید کــه در زندگی هــر کاری 
می کنید بــرای درآمدهای کالن اســت. 
مثل این کنســرتی که قرار است بی حرف 
پیش در برج میالد اجرا کنید و البد مردم 
برای خریدن بلیت های گرانقیمتش ســر 
و دســت خواهند شكست و ســولد  اوت 
خواهد شد. اینها که همه اش خیلی خوب 
است. کور شــود هر کس نتواند ببیند. اما 
خیلی بهتر بود که یــك روز از آن برج ها 
کمی پاییــن می آمدید و شــما را در بین 
مردم هم می دیدیم. همه را از آن باال نگاه 
نمی کردیــد. همه مثل فریــدون فروغی 
نمی توانند بروند روی ماشــین لكنته شان 
برای مردم گیتــار بزننــد و بخوانند. اما 
این قدر قهر هــم برای هنرمنــد مردمی 
خوب نیســت. مــردم را نــگاه نكنید که 
همچنان برایتان جیغ می کشــند. شاید 
همیشه در بر این پاشنه نچرخد. آن وقت 
کســی شــما را برای ماندنتان در برج و 
پایین نیامدنتان تحســین نخواهد کرد. 
کســی این روزهــا و این همه ســردی با 
مردم را به حســاب افسردگی تان نخواهد 
گذاشــت. ما که می دانیــم دلتان خوش 
نیســت. خودتان بارها گفته اید. اما کاش 
کمی از آن هم به خاطر حال مردم بود. به 

خاطر دل مردم.

یادداشتیادداشت

شفیع: من قبل از تاسیس 
صداوسیما این جا بودم!

    نیامد؟ نیوز: امشب رأس ساعت ۱۰ اسرار برکناری شفیع را در کانال ما بخوانید!
    صدای آمریکا: باالخره نتیجه داد، نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟

    بی بی سی فارسی: من به هرحال از همه فحش می خورم، پس چیزی نمی گم!
    شهرونگ: بهرام رو از ما گرفتید، جواد رو بذارید بمونه!

    کیهان: ردپای جرج سوروس و نوه جان اف کندی در مواضع اخیر شفیع!
#هرکس_ماهی_خود_را_می گیرد #همه_چیز_را_سیاسی_نکنید #نرو_بهرام 

#شهرونگ

واکنش ها به شایعه خداحافظی بهرام شفیع از برنامه ورزش و مردم بعد از 4۰ سال
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حسن کریم زاده|   کارتونیست |  صندوقچه داستانشهر فرنگ

روزنامه اعتماد ملی| سال 1385

پایاِن باز در خواستگاری

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

سعید حجاریان: به دختری شبیه شده ایم 
که آن قدر به خواستگار ها ایراد می گیرد که پیر 
می شود. تصمیم های سیاسی ما از این جهت 
مانند مواجهه با خواستگار است؛ اگر به وقتش 

کار به سرانجام نرسید، دیگر فایده ای ندارد.
اما فکر کردیــد فقط حجاریــان می تواند 
شبیه سازی کند؟ نخیر. ما ته توی همه چیز را 
درآورده ایم. اطالعات زیر از 17000ساعت نوار 

ضبط شده   زیرپوستی استخراج شده است:  
صادق زیباکالم: به دختری شبیه شده ایم 
که عاشق هفتمین خواســتگارش شده و با او 
ازدواج کرده بعد فهمیده خواستگارش چندبار 
دیگر هم ازدواج کرده بوده و او همچین عشق 
اول همســرش هم نیســت. دلبستگی های 

سیاسی ما   چنین سرنوشتی دارد.
دکتر نیلی: به پسری شبیه شده ایم که در 
جمع های دوســتانه مدام تاکید می کند که 
هرگز ازدواج نخواهد کرد و مجرد خواهد ماند. 
بعد می فهمی که ایشان در هر شهر یک زن و 
کلی بچه دارد. شعار شفافیت اقتصادی ما از این 

جهت شبیه به این پسر است.
محمدباقر قالیباف: به دختری شــبیه 
شــده ایم که فکر می کند بــرای او می آیند 
خواستگاری. اما وقتی خواستگار و خانواده  اش 
آمدند می فهمیم که خواستگار خواهر دیگرمان 
بوده اســت. بازی های سیاسی ما از این جهت 
مانند مواجهه با خواستگاری است که ما فکر 
می کنیم برنــده بازی ها هســتیم اما لحظه 
آخر یک نفر گازانبری بــازی را برده و ما را لوله 

می کند.
اصغر فرهادی: باید شبیه دختری شویم 
که دغدغه اش ازدواج نیست و به یک پایان تلخ 
فکر نمی کند، بلکه به یک پایان باز در زندگی 
امید بســته. تصمیم های سیاسی ما هم باید 
دارای پایان باز باشد که مردم هرطور خواستند 

تمامش کنند.
محسن رضایی: به دختری شبیه شده ایم 
که خواستگار ندارد و مانده ور دل مادر و پدرش. 
هی هم اُرد می دهد که خواستگارم باید فالن 
باشد و بهمان باشــد. نمی دانم چرا یاد حضور 

برخی چهره ها در انتخابات افتادم.
احمدی نژاد: به پسری شبیه شده ایم که 
هر جا می رود خواستگاری، دختر کال از ازدواج 
کردن پشیمان می شود. پسر نمی داند که لولو 

همه چیز را برده و خالص!
حمید بقایی: به پسری شبیه شده ایم که 
هرجا می رود خواستگاری، می گویند دخترمان 
قصد ادامه تحصیــل دارد و ازدواج نمی کند. 
تصمیم های سیاســی ما از این جهت مانند 
مواجهه با خواستگاری است؛ همیشه کسی را 
می خواهیم که دنبال دانش است، درحالی که 
باید دنبال کسی باشــید که هدفش اقتصاد 

است.
کارلــوس کی روش: به دختری شــبیه 
شــده ایم که از بس می گوید من روزی صدتا 
خواستگار دارم، خودش هم باورش شده و به 
پیشنهاد خوب خواستگار واقعی اش هم پشت 
پا می زند. بعد می فهمد ددم وای. بقیه سراب 
بوده اند و خواستگار خوبش هم رفته با دیگری 

قرارداد ازدواج منعقد کرده!
علی مطهری: به دختری شــبیه شده ایم که 
با نامزدش آمده اند بوســتان قدم بزنند و در مورد 
نقشه های آینده شان گپ بزنند، اما برادر 6 ساله اش 
را هم همراهشان فرســتاده اند و آن بچه این قدر 
ونگ می زند که نامزد دو تا کشیده آبدار می گذارد 
زیر گوش برادرش. اوضاع سیاسی ما این طور است. 
اگر همیشه شنود داشته باشید، آخرش اعصاب و 

روانتان به هم می ریزد و خالص.

مونا زارع
طنزنویس

نمی دانــم تا بــه حال خــارج رفته ایــد یا نه، 
امــا در خانواده ما خــارج رفتن معادل اســت با 
فارغ التحصیلــی در تخصــص جراحــی قلب. 
به همــان ســختی و البته به همان باکالســی. 
خانواده دنیادیده ای هســتیم، اما متاسفانه چون 
دنیایمان کوچک اســت تا هشــتگرد جلوتر را 
ندیده ایم. هشتگرد هم وارد شهرش نشدیم چون 
زمین های پدربزرگ که بهمان ارث رســیده بود، 
توی بیابان های نرســیده به هشتگرد بود و وقتی 
کل خانواده فهمیدیم پدربزرگ همچین ارثی از 
خودش به جا گذاشته زیرانداز را برداشتیم تا برویم 
توی ارثمان کمی صفا کنیم که متاسفانه به خاطر 
مساحت محدودش همه مان توی ارث جا نشدیم 
و نیم متر زیرانداز افتاد توی زمین بغل دستی مان 
که برای مرحوم شفیعیان بود. جفتشان با هم این 
زمین ها را خریده بودند و تا یک هفته توی حیاط 
می نشستند و دود قلیانشان را پف می کردند توی 
صورت همدیگــر و می گفتند آینــده اقتصادی 
توی هشتگرد اســت و خب! فرض بر اینکه آینده 
اقتصادی کل خاورمیانه هم توی هشتگرد باشد، 
با متراژ زمینی که این پــت و مت خریده بودند از 
کل قطب اقتصادی فقط پــادری نگهبانی اش به 

ما می رســید. به خاطر همین عمو منصور وقتی 
دید ارثشان اینقدر تنگ است پیشنهاد داد زمین 
را بفروشیم و هر کســی پولش را بزند به زخمی. 
هرچند پولی که از فروشــش به دستمان رسید 
در حد ضدعفونی یکــی از خراش هایمان بود اما 
یکی از عموها که خراشــی نداشــت یا شاید به 
خراشــش عادت کرده بود، با پولش رفت خارج! 
بله! اینجا دقیقــا نقطه عطف خانواده مــا بود. از 
پیش از مشروطه تا به امروز این افتخار که عکس 
پشت ســفید پاســپورت بیندازیم در خاندان ما 
اتفاق نیفتاده بــود. یک روز زنــش آش پخت و 
همه را دعوت کردند دهانمان را شــیرین کنیم 
و ما چون نمی دانســتیم چطور با آش دهانمان 
شیرین می شــود، عمو رفت ســر اصل مطلب. 
پاسپورت هایشــان را انداخــت روی میز و گفت 
شینگن گرفتیم! همه ماتمان برد و عمو برایمان 
توضیح داد ویزای اروپا را به هرکســی و توی هر 
شــرایطی نمی دهند و حتما باید شرایط خاص و 
البته لیاقت و جنبه اش را داشــته باشی. به خاطر 
همین مراسمی شبیه ختنه سورون گرفته بود و 
بعد از جشن و ریخت و پاش و سکانس پرت شدن 
میوه ها توی حوض آب، عمو گفت همه فامیل را 
دعوت کرده تا حاللیت بطلبد که عمو منصور وسط 
حرفش داد زد برای اروپا حاللیت نمی طلبند. فقط 
شلوارکشان را می پوشند و گورشان را گم می کنند. 
همان شــب کرک و پر نیمی از فامیل مثل عمو 

منصور به خاطر حسادت ریخت و آن نیم دیگرشان 
هم کال کوسه بودند وگرنه می ریخت. هفته بعدش 
پرواز عمو و خانواده اش به شهر پراگ در جمهوری 
چک بود اما عمو می گفت وقتی شــینگن داشته 
باشــی می تونی توی کل اروپا ُسر بخوری و اتفاقا 
هرچیزی هم دلــت می خواهد بخوری. همه مان 
رفتیم فرودگاه و زیراندازمان را هم بردیم تا بندازیم 
پشت شیشــه های ترانزیت که به هواپیماها دید 
دارد. از توی همان فــرودگاه هم معلوم بود عمو و 
زن و بچه اش عقده ای اند. هر کدامشان یک بطری 
آب معدنی دستشان گرفته بودند و با چمدان های 
چرخدارشان توی فرودگاه رژه می رفتند و ما هم 
ازشــان عکس می گرفتیم. عمو منصور تا آن روز 
فرودگاه را ندیده بود و می گفت اگر می دانســتم 
روزی پایم به اینجور جاها باز می شود هیچوقت 
توی جوانی با نخســتین موردی که دیدم ازدواج 
نمی کردم و به همچین فضاهایی فرصت می دادم! 
نمی دانم اینها چه ربطی به هم دارد اما ما خانواده ای 
هســتیم که زود خودمان را تــو موقعیت ها گم 
می کنیم و متاسفانه دیگر پیدا هم نمی شویم. مثل 
همین حاال که سه روز است عمو رفته اما ما هنوز 
توی فرودگاهیم و داریم خــوش می گذرانیم. اما 
یک هفته بعد که عمو با حال افسرده ای برگشت و 
برایمان تعریف کرد آن طرف همه دارند خودشان  
را می کشند بیایند اینجا چون تا چند وقت دیگر 

قطب اقتصادی دنیا هشتگرد است!

زمین های هشتگرد

تماشاخانه
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سریال های تلویزیون و واقعیت   | شهاب نبوی|   سریال: دختر 
از دور پسر را می بیند و گوشه لبش را از شدت شرم و حیا گاز 
می گیرد و بارها با نفس اماره کلنجار می رود تا باالخره مجاب 
می شود، ترسان و لرزان به سمت پسر برود؛ سپس چشمانش 
را به خماری چشــمان »آ تقی« می کند و در حالی  که از شدت 
خجالت و شرم قیافه اش عینهو پنگوئن در لحظه فارغ شدن به نظر می رسد، به 
پسر می گوید: »سالم جناب آقای پاکنژاد. میشه جزوه ات رو بدی من بخورم؟ 
نه نه، ببخشید، جزوه ات رو می دی بخونم؟« و پسر در حالی  که برای نشان دادن 
اوج شرم و حیا لپانش را با ماتیک قرمز بشدت گل انداخته اند، به دختر می گوید: 
»نخیر، نمی دم. تو می خوای گولم بزنی. ما امشب میایم خواستگاری، بعدش 
جزوه رو هم تقدیم تون می کنم.« در واقعیت: دختر از انتهای سالن دانشگاه 

داد می زند که »ممد، از این دوستام که خیری به آدم نمی رسه، تو اگه چیزی 
نوشتی بده منم بخونم.« ممد: »منم ننوشتم، بذار یه ترم باالیی پیدا می کنم، 
ازش می گیرم. عصری که گله ای رفتیم سفره خونه بهتون می دم.« در سریال: 
دختر در اتاقش و در حالی  که با یک َمن آرایش و مانتو و روسری دراز کشیده: 
»آه، من از آن پسر بسیار خوشم آمده. لحظه ای از دوری اش آرام و قرار ندارم.« 
در واقعیت: دختر در جمع دوستانش در محوطه دانشگاه: »بچه ها، اونو بینید، 
نه اون یکی رو می گم. خیلی شــیش می زنه. بچه پولدارم هست، بیاید شرط 
ببندیم، کی می تونه سر کارش بذاره. فقط هر کی تونست، اسکرین شاتش رو 
برای ما هم بفرسته.« و این چنین بود که مردم طاقت دیدن این همه واقعیت را 
نداشتند و از صداوسیما خواهش کردند که همان تکرار جومونگ و سریال های 

عطاران را پخش کند.

روز خبرنگار مبارک 

instagram: hadi_heidari|  هاد   ی حيد   ری  |   د   بیر گروه شهرونگ |
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شلیکبهشیکاگو
21کشته

بدونبازداشتی

گانگسترها شهر را به هم ریختند

پشت مو، فکل 
 و دختران سبیلو!

فرمول هایی که به »هزارپا« کمک کرد تا رکورد فروش سینمای ایران را بشکند
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دوئلباشهید
شماره122

 به فاصله 10 روز دو محیط بان کرمان
در درگیری با شکارچیان کشته شدند
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کالهبرداری
میلیاردی

بانامجهانبخش!

 همنشینی با متین
برای علیرضا بد شد

   صفحه 15

 پدیده تازه بازار مسکن در تهران
که مستاجران را با چالشی تازه روبه رو کرده است

  ارزان ترین مناطق تهران برای مستاجران کدامند؟

اجارهخانهباسکهطال

حرف های روحانی
 5 نکته

امیدوار كننده

 از گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهوری
چه برداشت هایی می توان کرد؟

   صفحه 2
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فورواردکن
پولبگیر

3 رویداد

10 حادثه

12 سبک زندگـی معنوی

همهمجریان
رئیسجمهوری

2 رویداد

14

تینرهایآتشزا
ودوجوانآویزان
ازساختمانشعلهور

روحانیقصهگو!

 سه ساعت عملیات نفسگیر
برای خاموش کردن آتش  یک 
ساختمان 10 طبقه در جردن 

یک  » هزار ویک شب« دیگر؛ روایت 
متفاوت »شهروند« از زندگی 

حجت االسالم  اسماعیل آذری نژاد

تمام کسانی که به عنوان مصاحبه کننده 
 مقابل  روحانی نشسته اند

حاشیه هایی داشته اند

 حقوق 5 میلیون تومانی
برای یک شغل عجیب در فضای مجازی 

شــهروند| بچه ها خوب می شناسند؛ 
قصه خوان است، مثل شهرزاد قصه گو؛ در 
مورد اســماعیل آذری نژاد حرف می زنم. 
روحانی که بــرای تبلیــغ، قصه خوانی و 
کتابخوانی مناطق محروم را انتخاب کرده 
است. او راوی داستان یك »  هزارویك شب« 

دیگری است...

مدادقرمز
ازصلحوزندگیمینویسد

 در اختتامیه جشنواره »مداد قرمز« هالل احمر
از آثار برگزیده و روزنامه نگاران منتخب تقدیر شد
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