
 انتقادات به طرح 
»ات ساین ایرانی یا فارسی« 

همچنان ادامه دارد

بررسی روندی که آزمون را  
کاندیدای آقای گلی روسیه و 
حضور در تیم های بزرگ کرده

گزارشی  از گونه  های مهاجم 
به ظاهر زیبایی که تنوع 
زیستی را تهدید می کنند

یک عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس از اعالم وصول 

طرح تشکیل استان اصفهان 
شمالی خبر داد

 از اتفاقات خوش
تا جنایات سیاه

حضور ریاست قوه قضائیه 
در توییتر وگمانه زنی ها 

درباره کم شدن فیلترینگ

   چراغ خاموش
 در لواسان

»شهروند« از پرحاشیه ترین منطقه ویالنشین تهران گزارش می دهد 

 آقازاده ها مستأجر ویال هستند نه مالک!
 منطقه ای که قرار بود دیپلماتیک باشد، حاال در قرق طبقه ای خاص است

   صفحه8

عضو  یک  وکیلیان|  آیت 
کمیســیون امنیت ملی 
مجلس از اعــالم وصول 
طرح تشــکیل اســتان 

اصفهان شمالی خبر داد...

به  شهروند| سال 97 هم 
روزهــای آخرش نزدیک 
شد. امسال هم مثل همه 
سال های گذشته با خوب 
و بدش رو به پایان است، 
با همــه حــوادث تلخ و 
حادثه  امسال  شیرینش. 
بد کم نبود، هواپیما سقوط 
کرد، مدرسه آتش گرفت، 
خیلی ها عزیزانشــان را 
از دســت دادند، خیلی ها 
بعضی ها  و  شدند  داغدار 
هم برای همیشه ازبین ما و 

برای همیشه رفتند. ...

 رئیس  جمهوری
  درسفر به عراق 
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ماجرای نشاِن 
پرحاشیه

 سردار چگونه
به آسمان  رسید؟

 سنبل آبی
 سین هفت سین 

نیست

تقسیم 
اصفهان، راه حل 

یا مسأله؟

چین، پروازهای 
بویینگ 737 را 

متوقف کرد

تلخ و 
شیرین های 

 سال 97

زنان بدون 
مردان

یک گام
به جلو؟

   همین صفحه

 تقدیر  برای 
ادامه فعالیت 

بیمارستان 
ایرانیان دوبی

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از 
اقدامات موثر هالل احمرتشکر کرد
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مردم: حاال باز خوبه 
شما زندگی می کنید!

کارگر:پسمابایکوپونصد،اینچهکاریهداریممیکنیم؟!

یکنماینده:دوستانانتخاباتنزدیکه،بیایدیهکمتحملکنیموسختیبکشیم!

:مناینجامیمونمسختیبکشم،شمانگرانمننباشید!
تبلیغاتیکنماینده

نبودبهنمایندههاسختیبدیدا،کمکارینکنیدخواهشا!
شهرونگ:مردم،قرار

#ببخشید_که_سخت_میگذره#شهرونگ
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تقاطع غیرهمسطح

شهاب نبوی
طنزنویس

نمی دانــم پیرمــرد چرا مــن را انتخاب 
کــرده بــود؛ جوانــان زیادی تــوی صف 
نشســته و فرم پر کرده بودند. به هر حال 
این بار شــانس یار من بــود و باالخره کار 
پیدا کردم. شرایط اســتخدام این بود که 
متقاضی حتما کارشناســی ارشــد داشته 
باشــد؛ چه رشــته ای و تخصصی هم مهم 
نبود. پســر پیرمرد اعتقاد داشــت که یک 
کارشناس ارشد خیلی بهتر از یک دیپلمه 
می تواند پدرش را پوشک کند. پدر پوشک 
می شــد، این سخت ترین قســمت ماجرا 
نبود. قســمت ســخت تری هم داشــت و 
آن این بــود که پیرمرد دچــار بیرون روی 
مفرط بود و سیســتم گــوارش اش بدون 
سوییچ و یک سره کار می کرد؛ یعنی هنوز 
چسب پوشــک قبلی را درست نچسبانده 
بودی که باید بازش می کردی و پوشــک 
بعدی را می بســتی. پیرمرد یکی از دالیل 
گران شدن بی حد و اندازه قیمت پوشک و 
مشتقاتش بود. اصوال زمانی که بازار عرضه 

و تقاضا دچار اختالف زیاد باشــد، کمیابی 
و در نتیجه گرانی پیــش می آید. فی الواقع 
پیرمرد چون میزان تقاضایش بسیار بیشتر 
از میزان عرضه بود، یکی از عوامل گرانی به 
شمار می آمد. پیرمرد قدرت تکلم نداشت و 
حرف نمی زد؛ یعنی بیشــتر از زبان بدنش 
اســتفاده می کرد. فی الواقــع از صداهای 
غریبی که درمــی آورد مــن می فهمیدم 
که وقت پوشــک اســت یا از صدای قار و 
قورکردن شکمش می فهمیدم که گرسنه 
اســت و باید چیزی کوفت کنــد. اگر هم 
صدا از بینی اش بود کــه یعنی گرفته و بیا 
خالی اش کن؛ فی الواقع من بیشــتر مامور 
پروخالی کردن پیرمرد بــودم. بچه هایش 
هم از کارم راضی بودند و من هم پوشک کار 
حرفــه ای شــده بــودم و حقــوق خوبی 
می گرفتم. یکی از قسمت های سخت کار، 
حمام بردن پیرمرد بود. پیرمرد همه اش به 
من اشاره می کرد که روی ام را بکنم آن ور. 
حاال من در حالی که پشتم به پیرمرد بود، 
باید پشــت پیرمرد را کیســه می کشیدم. 
پیرمرد دست های ســنگینی داشت و اگر 
یــک وقــت روی ام را برمی گرداندم، چند 
مشــت نثارم می کرد. قضیه وقتی دشوارتر 

می شــد که پیرمرد وســواس هم داشت و 
روزی دوبار باید حمام می کرد. گاهی تایم 
حمام و پوشک با هم قاطی می شد و تداخل 
موضوعات پیش می آمــد که من در همان 
حمام سعی می کردم با ریش سفیدی قضیه 
را ختم به خیر کنم. پیرمرد همین طور که 
حرف نمی زد، ســعی می کرد احساســات 
درونی اش را با حرکات دســت و پا به من 
نشــان دهد. اوایل خیلــی قاطی می کردم 
و از خودم بدم می آمد و دچار ســوءتفاهم 
می شدم اما کم کم فهمیدم آدم بدی نیست 
و نیتش خیر اســت. یک بار هــم با همان 
حرکات دست و پا حالی ام کرد که بابا دلم 
پوسید. بلند شــو بریم یک چرخی بزنیم. 
بردمش چرخ زدیم. صف گوشت را که دید 
ناخودآگاه پرید توی صف و هر چه زور زدم 
نتوانســتم از صف خارج اش کنم. این قدر 
ایســتادیم تا یک بسته قلوه گاه گوسفندی 
گیرمان آمــد. پیرمــرد بعــد از آن دیگر 
بیقراری نکرد و حتی به حرف آمد و گفت: 
»تنهــا آرزوم این بود که بــرای آخرین بار 
وایســم توی صف. االن می تونــم با خیال 
راحت بمیرم« و چند روز بعد دایناسوروار 

منقرض شد.

پر و خالی کردن پیرمرد

تماشاخانه
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گردن پرکاربرد  |داودنجفی|   از وقتی درسم تمام شد، شبانه روز توی پارک 

سر کوچه بودم تا این که یک روز یکی آمد و گفت: »چند روزیه که زیر نظرت گرفتم، به 

نظرم قابل اعتمادی، دوس داری تو شرکتمون استخدام بشی؟« قطعا برای کسی که تا 

دیروز دستش توی دماغش بوده و با خالی کردن جیب بقیه اموراتش را می گذراند، این 

پیشنهاد خیلی خوب بود. قرار شد فردا به شرکتشان بروم و آن جا دوطرف شرایطمان را برای هم بگوییم. 

صبح روز بعد بهترین لباس هایم را پوشیدم؛ البته بهترین لباسم همان تنها لباسی بود که داشتم که هر 

روز هم با همان ها توی پارک بودم ولی خب مهم نیت کار بود، حس می کردم این نیت من است که به 

آن لباس اعتبار می بخشد. توی شرکت مدیرعامل گفت: »ما توانایی خاصی ازت نمی خواییم، فقط به 

گردنت نیاز داریم، تو را از فالکت نجات می دهیم تو هم در عوض گردنتو می فروشی به ما، یعنی هر زمان 

که گفتیم باید بری و خیلی چیزها را گردن بگیری.« من  که متوجه  منظور مدیرعامل نشدم ولی از بچگی 

عادت داشــتم خیلی چیزها را گردن بگیرم، حتی یک بار هم آبروی بابا را جلوی میهمان ها با همین 

گردنم خریده بودم. باالخره هر کسی یک استعدادی دارد، خدا را شکر گردنم بلند بود و راحت تشخیص 

داده بودند که چه قابلیت هایی دارد؛ به لطف گردنم استخدام شدم. حقوق خوبی هم می گرفتم. یک روز 

مدیر صدام زد. وقتی رفتم داخل اتاقش گفت: »همین فردا میری گم و گور می شی، یه سری چیزا رو هم 

خودمون می ندازیم گردنت، حقوق چند سالتم پیش پیش به حسابت می ریزم که تا چند سال بخوری و 

بخوابی.« فردای آن روز فرار کردم و رفتم گم و گور شدم و کلی چیزها به گردنم افتاد.

فلکه اول

کوچه اول

زندگی مشترک؟!  |حمید خدامرادی|    در شــروع زندگی مشترکمان کمی جوگیر 

بودیم! مثال ما همیشه عادت داشــتیم در یک لیوان آب بخوریم اما حاال اصال لیوانی نمانده که 

در آن چیزی بخوریم، هرچه بود سروکله هم شکســتیم. البته مقصر دعوا های امروزمان تنها 

من و همسرم نیستیم، به یاد دارم که اوایل زندگیمان را شبیه به خیابانی پوشیده از برف تصور 

می کردیم و به خودمان قول دادیم که به کســی اجازه ندهیم که بــا دخالت ها و ورود بیجا به 

زندگیمان این ســفیدی بدون ردپا را از بین ببرند. اما خب به مرور زمان  هرچه که گذشــته، 

آن خیابان فانتزی ذهنمان به یخ تبدیل شــد و هرکی آمد خودش را به روی رویای ما ُسر داد! 

اکنون هم زندگیمان شده است شبیه به  ایستگاه مترو در هشت صبح و با شروع هر روز، خانواده 

هردوی ما به روی سروکول هم در رقابت هستند برای زودتر ورودکردن به زندگی مشترک ما...!

غالمرضا کیانی|   کارتونیست | شهر فرنگ

دریغا که برخوان الوان عمر                              دمی خورده بودیم وگفتند بس هر که نان از عمل خویش خورد                                منت حاتم طایی نبرد

شنیدم گوسپندی را بزرگی                            رهانید از دهان و دست گرگی

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
instagram: mohammadreza.saghafi8

شبگردی

 رشد نوآوری
در محدودسازی فضای مجازی؟!

شهرام شهیدی
طنزنویس

عموجان نشسته بود  های های گریه می کرد 
و بر صورتش چنگ می کشید. خانم باجی نگران 
پرسید: »چیزی شده؟ برای کسی اتفاقی افتاده؟« 
عموجان جواب نداد. خانم باجی از بقیه پرسید:  
»کسی می دونه چی شده؟ چرا این طور شیون 
می کنه؟« برادرم گفت: »من نمی دونم ربط داره 
یا نه اما تا مــن این خبر روزنامه را خواندم، یکهو 

زد زیر گریه.«
خانم باجی گفت: »مگه چی نوشــته بود؟« 
برادرم جــواب داد: از قول یک نماینده مجلس 
گفته »حقوق هر نماینده مجلس ماهی 8 میلیون 
و 300 هزار تومان است که به سختی زندگی را 

می گذرانیم.«
خانم باجی هم زد زیر گریه. پرســیدم: »شما 
چرا این طور شدید؟ عموجان احتماال یک لحظه 
دلش برای نمایندگان مجلس سوخته. اما شما 

که...«
خانم باجی گفت: »من دلم برای خودم و...«

روح آقاجان پرید وسط حرفش که: »برای من 
سوخت که یک عمر زیر خط فقر زندگی کردم.«

خانم باجی گفت: »باز این عین اجل معلق پرید 
وسط ماجرا. کی گفته شما بعد از فوت هم نخود  

آش ما باشی؟«
روح آقاجان گفــت: »حاال هی قدر مرا ندانید 

مجبور شوم نیامده برگردم.« 
خانم باجی گفت: »مگر شــما دور از جان دام 

هستی؟«
روح آقاجان گفت: »دست شما درد نکنه. چه 

ربطی به دام داشت؟« 
خانم باجی گفت: »بالنسبت آمدن و رفتن تان 
را به دام تشــبیه کردم، چون یکــی از اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفته؛ »شنیده ها 
حاکی از این است که دام وارد کشور می شود اما 
از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی 
و هواپیمای دیگر صادر می شود.« یعنی نیامده 

غزل خداحافظی را می خوانند.« 
عموجان همچنان گریه می کرد. خانم باجی 
گفت: »عجب گیری کردیم ها. شما هنوز درگیر 

حقوق نمایندگان مجلسی؟« 
عموجان گفــت: »بله خب. وقتــی نماینده 
مجلس با یک ماه حقوقــش بتواند فقط و فقط 
70کیلو گوشــت قرمز بخرد، باید خون گریه 

کرد.« 
برادرم گفت: » ای بابا. کمی هم اخبار خوش 
را رصد کنید. چرا همــه اش اخبار کمی حقوق 
نمایندگان مجلس را بزرگ می کنید؟ چرا این را 
نمی گویید که در روزنامه نوشته ایران در شاخص 

»نوآوری جهانی« رشد 39 پله ای داشته؟«
عمه خانم پرســید: »این شــاخص نوآوری 

چیست؟«
روح آقاجان جــواب داد: »احتماال نوآوری در 
انواع و اقســام اختالس های مالی باعث رشد در 

این شاخص شده.«
برادرم گفت: »بفرما باز هــم موفقیت ها را  با 
طعنه جواب می دهید. این را چه می گویید که 
» سال 2012 ایران در شاخص آزادی اقتصادی 
در بین 185 رتبــه 171 را ثبت کــرد، اما این 
جایگاه در  سال 2018 در بین 180 کشور جهان 
با بهبود 15 پله ای به رتبه 156 رســید«  و این 

یعنی بهبودی آزادی اقتصادی.«
روح آقاجان گفت: »من در این مورد شــک 
ندارم. اگر آزادی اقتصادی نداشتیم که این همه 

اختالس و فساد اقتصادی نداشتیم.« 
خانم باجی گفت: »همه این حرف و حدیث ها 
را خود ورپریده ات شــروع کــردی. اصال تو که 
هیچ روزنامه ای دستت نیست؟ ماه ها هم هست 
هیچ کس دو برگ روزنامه تو این خونه نیاورده. 
اینها را از کجا جعل کردی؟« برادرم جواب داد: 
»چون این مطلب برای روزنامه آماده می شود، 
حفظ آبرو کردم، امــا در اصل در فضای مجازی 

خبر را خواندم.«
عموجــان گفــت: بیخــود نیســت کــه 
آذری جهرمــی گفته؛ »محدودســازی فضای 

مجازی برای کودکان جواب نمی دهد.« 
روح آقاجان جــواب داد: »بله بله برای همین 

بزرگساالن را محدود می کنند!«

آن که می دزدید روزی تخم مرغ

روزگار اما عوض شد ظاهرا

سرقت پول و طال بی رونق است

کم کمک می شد شتردزدی کالن

بین دزدان عزیز بی نشان

دزدی آجیل مد شد بینشان!! 

رشد معکوس
*سرقتآجیلدرچنداستانتوسطسهدزدسابقهدار

ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

عیدی هالل احمر 
 برای 25 هزار
  ضایعه نخاعی

 ناشی از حوادث 
طبیعی و جاده ای

12میلیون
ریال 
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یادداشت 2یادداشت1

از کمک رسانه ها غافل نشوید آقای رئیسی روزگار متوسط های جعلی!

 ســال های اخیر را، در وادی فرهنگ و هنر و ادبیات، ســال های متوســط ها 
خوانده اند؛ دورانی که همــه یک اندازه و هم قد، انــگار از روی یک الگو، در یک 
قدوقواره ســاخته شــده اند، روزگار قهرمانان کارخانه ای و بزرگان کلیشــه ای. 
روزگاری که کمتر می توان به کسی برخورد که بلندتر از دیگران باشد؛ بلندقدی 
که البته سرفرازی کند و خودی نشان دهد وگرنه تا دلتان بخواهد باالبلندهایی 
داریم که برای این که کوتاهی قامت کناری هاشان لو نرود، قامت شان را بریده و 

اندازه الگویی کرده اند که برای این وادی تعریف شده است. 
کافی  است تنها مروری گذرا داشته باشیم بر باالبلندهای دهه چهل و پنجاه و 
حتی اوایل دهه شــصت. در وادی ادبیات ما امروزه روز کجا بزرگانی چون احمد 
محمود و گلشیری و شــاملو و فروغ و اخوان و سهراب و دولت آبادی ساخته ایم؟ 
در دنیای ســینما مســعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، ناصر 
تقوایی، علی حاتمی، فریــدون گله و حتی بهمن فرمان آراهای امروز کیانند؟ در 
جهان نقد آیا هم قد پرویز دوایی و کیومرث وجدانی و هژیر داریوش و هوشــنگ 
کاوسی داریم؟ یا موســیقی پاپ که هنوز هم ساخته های واروژان و بابک بیات و 
دیگر قدبلندهای آن روزگار )حاال کاری به خواننده هایی نداریم که در روزنامه ها 
مصداق بارز اسمشو نبر شــده اند( تاج سر موسیقی مردم پسند هستند و هنوز تا 
همیشه ده ها بار بیشتر از خوانندگانی شنیده می شوند که شبکه ها و کانال های 

وطنی را مونوپولی خودشان کرده اند!
اما چرا این گونه شد؟ چرا این گونه شدیم؟ چرا بزرگ نمی شویم و حتی آنها هم 
که در کنار خیل کوتوله ها بلندتر جلوه می کنند، به واقع مترســکی هستند که 
تنها و تنها در نگاه مزاحمان  بزرگ به  نظر می رســند و نه در دنیای آدم هایی که 

می توانستند سر به آسمان سایند، اگر و تنها اگر....  
ماجرا از آن جا آغاز شــد که سیاست شد و نقشــه و برنامه های کالن ریخته 
شد تا در عالم هنرتعدادی بزرگ ساخته شوند؛ شماری هنرمند بزرگ جعلی، 
بزرگ نما. کســانی که در نگاه عــوام بزرگ جلوه کنند -تــا در روزگار نیاز، در 
بزنگاه های مهم، بزرگی شان به  کار آید و حرف شان خریدار داشته باشد. چنین 
شد که بزرگ سازی شد کار و پیشه عده ای. ناگهان دیدیم که در ادبیات عده ای 
بزرگ شــدند- بی   که ابزار بزرگی داشته باشند. بی که بشــود حتی سایه ای از 
بزرگان واقعی دوران سپری شــده را در آنها دید. بی که بشود آثارشان را خواند. 
ناگهان دیدیم که در سینما عده ای بت شدند؛ برای فیلم هاشان صف ها درست 
شد و همین  هم طلبکارشــان کرد و برای جوایز گرفته و نگرفته شان سطرها و 
صفحه ها سیاه شد. ناگهان در وادی نقد و روزنامه نگاری شماری سربرآوردند، 
بی بهــره از ابتدایی ترین نیازهای بزرگی؛ در دنیای شــعر، ترانه، موســیقی، 

کتاب....
وقتی دنیامان به تســخیر این بزرگان ســاختگی درآمد، وقتی نویســنده مان، 
فیلمسازمان، آهنگسازمان، شــاعرمان، منتقدمان، روزنامه نگارمان و در کل قشر 
فرهیخته مان برساخته دست نگاه و ســلیقه ای خاص شدند، وقتی همه چیزمان 
جعلی شــد -حتی سلیقه مان؛ طبیعی ا ســت که در این وادی بدلی بزرگی ظهور 

نخواهد کرد.
هیچ صیادی

 در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد...

این که با تغییر ریاســت قوه قضائیه بســیاری در کشــور به 
اصالحات و توسعه در این حوزه امیدوار شده اند، تازگی ندارد؛ در 
گذشته نیز شاهد این انتظار ها بودیم. این جمله مرحوم آیت اهلل 
شاهرودی در ابتدای منصوب شدن در این قوه معروف است که 
»ویرانه ای را تحویل گرفتم«. جمله ای کــه در زمان خودش با 
استقبال بسیاری مواجه شد و حتی منتقدان هم از نگاه سازنده 
مرحوم شــاهرودی خوشحال شــدند و انتظارات برای تحول و 
مدرن ســازی قوه قضائیه باال رفت؛ انتظاری که همیشه وجود 
داشته اســت. قوه قضائیه به دلیل ماهیت خود مدام در معرض 
ناخشنودی است؛ طبیعی هم هست، هیچ محکمه ای نیست که 
همه راضی از آن بیرون بیایند اما جز این معنا که ذات این رکن 
از حکومت است، دستگاه قضا با نقدهای دیگری هم مواجه بوده 
است؛ این که تعداد زندانیان باالست، به پرونده ها در زمان کوتاه 
رسیدگی نمی شود و این که در پرونده های اقتصادی برخورد با 
صاحبان قدرت آسان تر انجام می شــود. مشکالتی که اغلب از 
طرف مســئوالن این قوه هم تایید شده  است. بر کسی پوشیده 
نیست که تعداد شــکایات و پرونده های قضائی در ایران بسیار 
زیاد است و در دهه های گذشــته هم حجم آن چند برابر شده 
که رشدی بسیار سریع تر از افزایش جمعیت داشته و دالیل آن 
باید واکاوی شود؛ به دلیل همین پرونده ها و حجم باالی جرایم 
طبیعتا تعداد محکومان هم باالتــر از حد خواهد بود  و امکانات 
پاسخگو نخواهد بود. پرونده ها در نوبت می مانند و قاضیان ممکن 
است برای رسیدگی دچار مشکل شوند و مثل بسیاری از محاکم 
در دنیا، نفوذ و رابطه و خدای نکرده ناسالم بودن قاضی هم مزید 
بر علت و افزایش نارضایتی ها می شود؛ مسائلی که روسای قوه 
همیشه با آن مواجه بوده اند و تالش کرده اند ضعف ها را برطرف 
کنند و چه بسا قاضیانی که البته به ندرت به دلیل تخلفات خود 
برکنار و جریمه و تنبیه شــده اند که چیز عجیبی نیست؛ چون 

قاضی هم انسان است و انسان از خطا مبرا نیست.
اما آن چه امیدواری ها را در مورد حجت االسالم رئیسی بیشتر 
کرده، آشــنایی او با این فضا و تجربه اش در دســتگاه قضاست. 
بسیاری می گویند دستگاه ها مثل ماشین اند و راننده فقط ممکن 
است کمی کندتر و تندتر حرکت شان دهد. اعتقاد بسیاری بر این 
است که با توجه به سنگینی دستگاهی به بزرگی نهاد قضا، ایجاد 

تحول و اصالح در آن ســاده نخواهد بود و چه بسا نشدنی است؛ 
اما قدرت هر مدیر در این است که بتواند فراتر از همه عواملی که 
با او کار می کنند، برنامه های خود را اجرایی کند و نقاط بحران زا 
را از بین ببرد و ماشــین خود را تقویت کند که از حجت االسالم 

رئیسی هم همین انتظار می رود.
شاید نکته ای که نیاز بر تاکید داشته باشد، بهبود رابطه قوه 
قضائیه و محاکم با رسانه هاســت. بدبینی دســتگاه عدالت به 
رسانه ها در ایران سابقه ای به قدمت خود رسانه دارد. قوه قضائیه 
همیشه نگران نقش رسانه ها بوده و تا جایی که توانسته سعی 
کرده از خطاهای احتمالی پیشگیری کند؛ تصور و اراده ای که 
ممکن است در کوتاه مدت به آرام شدن ظاهری فضا کمک کند 
اما در بلندمــدت به برقراری عدالت و نظــارت بر اجرای قانون 
کمکی نخواهد کــرد. اگر رئیس تازه قــوه قضائیه بپذیرند که 
رسانه ها در کنار آســیب های اندک خود نقشی مهم در کشف 
و علنی کردن فساد دارند، اگر قبول داشته باشند که با حمایت 
رســانه ها می توان با دانه درشــت ها برخورد کرد و از فشارهای 
پشــت پرده برای تاثیر بر دادگاه ها کم کرد شاید در مجموعه 
خود سیاستی جاری کنند که مبنای آن بر حمایت از رسانه ها 
باشــد و نه محدودکردن آنها. آقای رئیسی مطمئنا آگاهند که 
بعضی از همکاران شــان در این قوه بنا بر سنت قدیمی ممکن 
است روی خوشی به اطالع رسانی نشان ندهند، ترجیح دهند 
پرونده ها و پیگیری ها حتی اگر وجه امنیتی نداشــته باشد، در 
خفا انجام شود. می دانند که بســیاری از بزرگواران قوه قضائیه 
ترجیح می دهند رســانه ها سرشــان به کار خودشان باشد و 
اگر می خواهنــد وارد معقوالت شــوند، اجازه بگیرنــد و زیاد 
کنجکاوی به خرج ندهند. اما آقای رئیسی می توانند رسانه ها 
را بازوی نظارتی خود ببینند، می توانند با اعتماد بیشتر بر نقش 
روشنگری رسانه ها تاکید  و حمایت کنند و اجازه دهند رسانه ها 
به مسئولیت خود عمل کنند، رســانه ها را مثل چراغ قوه ای در 
نظر بگیرند که جلوتر حرکت می کند و با نوری به وسعت همه 
جامعه، تاریکی ها و مفاســد را برمال خواهد کرد.  شــاید دوره 
ریاست ایشــان دوره رونق دوباره و نشاط مطبوعات هم باشد 
و رکن چهارم دموکراسی برای موفقیت هر چه بیشتر در کنار 

ایشان باشد؛ نه در حاشیه.   
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 تنها سفر کردن زنان
 چه خطرات  و مالحظاتی

به همراه دارد؟

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از اقدامات موثر هالل احمرتشکر کرد
 تقدیر از جمعیت هالل احمر برای ادامه   فعالیت بیمارستان ایرانیان دوبی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در پیامی از اقدامات و تالش های موثر و چشمگیر رئیس جمعیت 
هالل احمر برای ادامه فعالیت بهینه و مناسب تر بیمارستان ایرانیان دوبی تقدیر کرد.

متن پیام دکتر حسینعلی شهریاری خطاب به دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر به شرح زیر است:  
»نظر به تالش ها و اقدامات موثر، چشــمگیر و درخور توجه آن جمعیت در رابطه با حل وفصل مشکالت پیش آمده و تدابیر 
اتخاذ شده درخصوص ادامه فعالیت بهینه و مناسب تر بیمارســتان ایرانیان دوبی، الزم دانسته از مجموعه تالش ها و زحمات 
بی شائبه جنابعالی و همکاران محترمتان تشکر و قدردانی نموده و توفیق حضرتعالی را در پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری 

اسالمی ایران از درگاه خداوند مسئلت می نمایم.«

گزارشی از کلینیک خواب در تهران که در آن اختالالت خواب و 
بیماری های ناشی از بی خوابی درمان می شود

 ویزای رایگان 
برای دو طرف
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