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 برای پیشگیری و درمان افسردگی گزارش می دهد

 فاطمه معتمدآریا، سفیر کمپین »حرف می زنم«: 
 نشانه های افسردگی را بشناسیم و برای آگاهی بیشتر از این بیماری 

به حرکت جمعی من حرف می زنم، بپیوندیم

یادداشت گزارش

به بهانه امضای طرحی در مجلس برای جدایی ری از تهران

ری، مادری که از ارث محروم است  

حسن خلیل آبادی
عضو شورای شهر تهران

 رجوع به اصل 100 قانون اساســی، مهمترین دلیل بر جدایی ری از 
تهران است؛ اصلی که می گوید هر  شهر باید شــورای خودش را داشته 
باشد و اعضایش را مردم همان شــهر انتخاب کنند و این درحالی است 
 که شهرهای تجریش، ری و تهران در ســال 92 و در بدعتی از هم جدا 
شــدند؛ بدعتی که به دنبال اختالف  سیاسی رئیس جمهوری و شهردار 
وقت اتفاق افتاد و مجلس و شــورای نگهبان هــم آن را تصویب و تأیید 
 کردند. درحالی که در ســال 85، مرکز پژوهش های مجلس مطالعه ای 
درباره لزوم جدایی ری از تهران  انجام داد و در آن لزوم این موضوع ثابت 
شده بود، اما مجلس چند   سال بعد و با البی قوی شهرداری تهران،  بین 
نماینده ها، تبصره ای به ماده 12 قانون شوراها اضافه کرد که خالف قانون 
اساسی بود؛ تبصره ای  که براساس آن »در محدوده شهری تهران، ری و 
تجریش فقط یک شورای اسالمی شهر تشکیل می  شود.« این درحالی 
بود که احمدی نژاد حتی تمدن را به عنوان شــهردار ری معرفی کرد و 
 وزارت کشور هم در ســال 92، مقدمات برگزاری انتخابات شورای شهر 
ری را آماده کرده بود، اما با  تصویب این تبصــره، همه چیز به هوا رفت. 
این هم البته ناگفته نماند که رئیس جمهوری وقت هم دلش  برای مردم 
ری نسوخته بود، بلکه می خواست قدرت شهرداری را محدود کند و این 

باعث شد به مردم  شهرری آسیب وارد شود.  

موضوع جدایی شــهر ری از تهران به قبل از انقالب برمی گردد؛ در 
آن سال ها قانونی به نام قانون  پایتخت پیشنهاد شده بود که براساس 
آن قرار بود تهران تا کرج،  قزوین،  قم و گرمســار یعنی تا شعاع   120 
کیلومتری به عنوان پایتخت شناخته شود؛ بعدها اما این شهرها یا جدا 
یا یکی یکی استان  شدند. ری اما داستان متفاوتی با همه این شهرها 
پیدا کرد؛ ری به تهران نزدیک تر بود و راه دسترســی به  آن آســان. 
بنابراین به دلیل همسایه بودن با تهران هیچگاه به صورت جدا در نظر 
گرفته نشد. حاال  می بینیم که شهرری فرمانداری دارد، اما شورای شهر 
نه، اموراتش خیلی وقت ها جداست، اما شــهردار  ندارد و این جفایی 
بزرگ به این شهر هشت هزارساله است. همین حاال در خود شهرری، 
مناطق حسن آباد، کهریزک، باقرشهر و قیامدشت که جزو حوزه شهر 
ری هستند به شهر تبدیل شدند و شورای شهر  دارند، اما بخش مرکزی 
شهر هنوز مستقل نشده است. درواقع ری، مثل مادری است که ارث 
نمی برد، اما  بچه هایش همه صاحب ارث و میراثند. این درحالی است 
که اصل 100 قانون اساسی می گوید هر  شهری باید شورا و شهرداری 
داشته باشد.   از طرف دیگر، تا به حال مردم، اصناف و نخبگان زیادی 
در مراجعه به اعضای شورای شــهر تهران  خواسته اند که ری از تهران 
جدا شــود و مناســبات اداری و مدیریتی خودش را داشته باشد. ری 
هشت هزار ســال تاریخ مکتوب دارد و یکی از 18شهر نخست جهان 
است. ما می خواهیم چنین شهری با هویت  تاریخی خاصش، آن طور 

که شایسته است، اداره شود. 
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 دکل های نفتی: اگه هنوزم 
به یادمون هستید الیک کنید!

نخستین پیاده روی کامال زنانه در فضا به مدت ۷ ساعت انجام شد

#کجا_رفتی_دکل؟ #نتیجه_این_که_دکل_بی_دکل #نوستالژی_دکلی #شهرونگ وگرنه چندتاش رو می ذاشتم تو ساکم می آوردم کانادا!    خاوری: حیف که خیلی بزرگ بودند    یکی از حروف الفبا: هر وقت من پول نفت رو پس دادم، اونام دکلش رو پس می دن!فقط چند باری غیب شدند و دوباره پیدا شدند!    سایت فروش اینترنتی: دکل نفتی، در حد نو    یک مسئول سابق: نتیجه رو ول کنید، مهم اینه که سالم اند!

 یک نماینده: ۱۱ سال است مسأله دکل های نفتی
بدون نتیجه مانده است

تیم ملی بریم ورزشگاه!سال دیگه دوباره واسه بازی زنان ایرانی: ما هم قراره  
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تقاطع غیرهمسطح
شیره  سنگ رو واسم می دوشی؟!

شهاب نبوی
طنزنویس

خودتو لوس نکن نبوی. آقا منتظره. بیعانه رو بودم که شــنیدم نرگس می گوید: »پاشو. داشت سیاهی می رفت و آماده غش  کردن »وای، اینم عالیه. اینم می خوایم.« چشمانم محوطه. زنگ زدیم اورژانس.« نرگس گفت: فرود داماد از بالن پیش اومد و پخش شد کف »چیزی نبود. انگار یه مشکل کوچیکی هنگام مدیر رفت. چند دقیقه بعد برگشت و گفت: باشــند.« یکهو صدایی شبیه ترکیدن آمد. البته احتمال داره دیگــران از ما کپی کرده »اینو از جایی کپی نکردید؟« گفت: »هرگز، نبوی. چشــم همه درمیاد.« به مدیر گفتم: درمیاری و روشــون راه می ری. وای عالیه ظرف و ظروف می شــکونه و تو کفشت رو راه بری و طلب شاباش کنی. بعدشم چندتا دخترم رو باور کنم، باید روی این شیشه ها این وصلتم و تو اگه می خوای عشــقت به عالیه. بابام یهو میاد جلو و می گه من مخالف درمیاد.« نرگس دوباره خواند و گفت: »اینم گفت: »یه کم همت کنی و زور بزنی شیره اش بعد هم یک ســنگ گنده انداخت تو بغلم و انتخاب می کنند یا دوشیدن شیره سنگ.« کنی که دامادها معموال یا رخت جنگی رو شما می تونی یکی از این چهارتا رو انتخاب همزمان تمام این کارها امکان پذیر نیست. گفت: »البته ما شعورمون می رسه که انجام سنگ رو می دوشم.« مدیر تاالر پرید وسط و رو می پوشم/ موج رو از دریا می گیرم/ شیره کوه رو می ذارم رو دوشــم/ رخت هر جنگ هیچ نداره قانونی...« گفت: »نخیر. باید بگی به چه آسونی می شــم قربونی/ آخه کار دل »حتما باید بگم واسه عشق تو، می دم قلبمو/ کنی؟« نفس راحتی کشیدم و با لبخند گفتم: بگم تو حاضری واســه عشــق مون چه  کار یکی رو ببین نبوی. من باید توی جمع بهت نرگس صفحــه را ورق زد و گفت: »وای این جدیه. متنفرم از کارهای فیک و به دردنخور.« »الکیه دیگه؟!« مدیر گفت: »نه. خیلی هم خالی برای نجات عــروس.« به مدیر گفتم: اف بی آی و کا گ ب و تالش داماد با دســت فوق العاده خطرناک. با ســابقه پیروزی بر عروس توســط یک باند تبهکاری واقعی و کرد و گفت: »وای این عالیه. دزدیده شــدن و داد دســت مان. نرگس صفحــه اول را باز بعد هم یک کاتالــوگ از زیر میزش درآورد به مشتری های عادی مون نشون می دیم.« پکیجی که دیدید، پکیج مفرغی مون بود که شما دنبال پکیج طالیی ما می گردید. این گفت: »چرا زودتر حدس نزدم؟ معلومه که یه چیز خیلی  متفاوت تر می خوایم.« مدیر نرگس گفت: »بله. خیلی هم خوبن ولی ما گفت: »خب، شما کاتالوگ ها رو دیدید؟« »وای، چه هیجان انگیــز.« مدیر مجموعه می کردم ســمت آتیــش.« نرگس گفت: دسته گل رو بده به عروس. داشتم هدایتش شد. داماد می ترســید از وسط آتیش بپره و وقتی برگشت، گفت: »ببخشید یه کم دیر کاتالوگ را بخوانیم تــا او بیاید خدمت مان. مدیر مجموعه ما را کرد توی دفترش و گفت تمام طول مسیر تن و بدنم داشت می لرزید. عروسی ها خیلی مد شــده؛ برای همین در این روزهــا هم که این جور حــرکات توی من را از باالی پشــت بام به پایین پرت کند. کرده بود برای تزریق هیجان به زندگی مان حرکات محیرالعقول بود. چندباری هم سعی عروسی شــدیم. نامزدم از همان اول عاشق راهی یکی از این مجموعه های تشریفات 
بده بریم که هزارتا کار داریم...«

#کهکشان_را_زنونه_مردونه_نکنید #شهرونگ   یک فضایی نگران: بهتره از این به بعد کال مردونه - زنونه اش کنید!وگرنه فنس کشیش می کردیم، خیال همه راحت باشه!   فدراسیون فوتبال: حیف که کهکشان خیلی بزرگه

حسام حیدری
طنزنویس

دوستی رو می بینم که اونجا ایستاده. اجازه بدید من به این اکران خصوصی هم سری بزنه. بگذریم. درخواســت کنم برای انتخاب همسر آینده برای منظــورم این بود که بهتــره بعد از ایــن از والده ظاهری آراسته ... وای ... بله، عذرخواهی می کنم. زیادی این جا حاضر هستند. همه خوش تیپ و با شما گزارش و مصاحبه ای رو آماده کنیم. بله جمع خصوصی اومدیم تا از حال وهوای این مراسم برای برای فیلم ها خیلی باب شــده ... امروز به یه اکران چنــد وقتیه که برگــزاری اکــران خصوصی 
سالم آقا وقتتون بخیر ... می تونیم با هم صحبت مصاحبه ای باهاشون بگیریم.

پس اگه امکانش هســت به من نگاه کنید که سالم ... بله، حتما .. در خدمتتون هستم.کنیم؟
آخه این جوری که نمی شــه ... آهان فهمیدم حواسم به شماست ... بفرمایید.بتونیم صحبت کنیم.

عکاس ها که خیلــی وقته اومــدن. دارن اونور عکاس ها اومدن اون طرف خبرم کن.اینوریه اون طرف سالن رو نمی تونم نگاه کنم، اگه آره مشکلی نیست فقط قربون دستت من گردنم پس من همین جوری کج کج از شما سوال کنم؟ جذاب رسیدیم ... ولش کنم خراب می شه.یه تیم طراحی؛ اتود می زنیم تا باالخره به این طرح نمی شه دیگه در می ره. از سه روز پیش داریم با بعدش دوباره همون ژست رو بگیرید.آهااان ... خب حاال دو دقیقه با من صحبت کنید، تو جیب ... صورت بی حس نگاه به افق های دور.... گردن با زاویه 37 درجه ... یه دست ول یه دست استایلیستم طراحی کرده ... پاها به عرض شانه باز نه گردنم درد نمی کنه. ژست امشبم این طوریه. گردنتون درد می کنه؟
من مجبورم فقط به افق های دور نگاه کنم؟ ... صبر جدی می گی؟ خب نامرد بگو دیگه. نمی بینی عکس می گیرن.

کنید ... وایسید منم بیام.

بخشی از این مراسمه ... اجازه بدید من یه نفر دیگه به عکاس ها برسه. البته اشکالی هم نداره عکاسی دوستمون همون طوری کجکی با عجله رفت که خب دوســتان من عذرخواهــی می کنم. این 
سرکار خانم ســالم ... اوخ اوخ ببخشید من فکر رو پیدا کنم.

خونه چیه آقا ... من از میهمانان ویژه مراســم کنم اشتباهی اومدم تو خونه شما.
پس فکر کنم با عجلــه اومدید یادتون رفت که هستم.

که چند شب پیش تو مراسم اسکار جایزه گرفت شباهتش به لباس  بازیگر خارجی معروف خاصی خصوصی روز دنیاست ... البته همین االن بگم که خجالت بکشــید آقا ایــن آخرین مــد اکران لباس و ایناتون رو عوض کنید.
چند شب پیش که مراسم اسکار نبود؟ از روی رو تکذیب می کنم.

چند شب پیش پخش شــد دیگه ... خودم دیدم ای بابا ... مثل این که شما خیلی پرتی ... همین کدوم بازیگر لباستون رو کپی زدید؟
آهاااان اونو می گی؟ ... اون یه مراسم دیگه بود ... فیلمشو.

سالم قربان خسته نباشید. جسارتا شما مدیر ایشون داشته باشیم. از هر نظر بهتره...از مدیران هستند، اجازه بدید بریم مصاحبه ای با از بادیگاردهاشون وارد سالن شدند. احتماال یکی پیدا کنم ... بله، از اون طرف یه دوســتی با چند تا خوب نشــد. اجازه بدید یه نفر قابل چاپ تری رو خب دوســتان ببخشــید. ایــن مصاحبه هم حاال بعدا براتون توضیح می دم.
کدوم سازمان هستید؟

پس احتماال از سرمایه گذاران فیلم یا تهیه کننده من مدیر نیستم.
نخیر ... البته تو فکرش هستم، ولی هنوز نه.هستید؟

بازیگر یا از عوامل فیلم هستید؟
پس می شه بفرمایید شغل تون چیه؟نخیر اونم نیستم.

آهااان فهمیدم. ترکیب صحنه ها رو مشــخص من ترکیب می زنم.
می کنید. تدوینگر هستید درسته؟

تروریستی چیه؟ ... گردنم رو شکوندی ... فقط می خوام گوشیم رو از تو جیبم دربیارم ... حمله آي ... آقا ... چیکار می کنی؟ ... دستم رو ول کن ... بابا جدی می گید؟ می شه یه عکس با هم بگیریم؟ ... زندگیم ساخته بشه. خودم هم توش بازی می کنم.خب فالوور زیاد دارم ... البته قراره یه فیلم هم از جدی؟ خب چرا دعوت شدید به این مراسم؟تیرآهن رو سس می زنم با پلیورپشمی می خورم.نخیر عزیــزم. ترکیبــی می زنــم می خورم. 
ماهی است که به حمام نرفته اند. اجازه بدید برم و خوب کشورمون هســتند؛ فکر می کنه که چند خیلی جذابه. اگه کسی ندونه که ایشون از بازیگران مدهای روز دنیاســت ... بله، مدل موهاشون هم جای سوختگی به چشم میاد که احتماال از آخرین که لباس متفاوتی به تن داره. روی پیراهنش چند مصاحبه ای رو آماده کنم. بله، دوستی رو می بینم نداره، من ســعی می کنم از همین جا برای شما از ســالن به بیرون هدایت شــدیم، ولی اشکالی خب دوستان ما توسط تیم حفاظت آقای ترکیبی 

ســالم دوســت عزیز. شــما هم برای اکران مصاحبه ای با ایشون بگیرم.
فیلم اکران می کردم، خیلی هم فیلمش باالشت.نه بابا چه موردی؟ من خودم همیشه از همون ای بابا. شاید فیلم تون موردی داشته.بار اکران عمومی کردیم که پلیش جمع مون کرد.شالم. بله، ما همیشه اکران خشوشی داریم. چند خصوصی اومدید.

 
خب پس چرا تو سالن نیســتید؟ این جا چیکار 

شمشادها اکران می کنیم. دوشت داری بیا. جمع ما تو شــالن کار نمی کنیم. همین پشــت این می کنید؟
همین جا با شما خداحافظی می کنم. تا اکرانی یه روز به چنین مراسمی دعوت بشم.واقعا خوشحالم و هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که پشت شمشادها اکران می شــه، دعوت کرده. من هنرمندمون من رو به اکران خصوصی فیلمش که دوستان همون طور که شــنیدید این دوست جدی می تونم بیام؟ خیلی ممنونم از لطفتون.بی ریاشت.

دیگر بدرود.

گزارش میدانی از اکران خصوصی

تماشاخانه
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کوچه اول
| ارمغان زمان فشمی|

زمان گمشده  
می رســید وقتی  پاییــز  اول 
پرسشش این بود تا شش ماه بعد:

ســاعتش را او عقب تر می کشید 
هست این ساعت قدیمی یا جدید؟

|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
hotpen77@yahoo.com

 نارضایتی هــای مردمــی درخصوص 
عملکرد سعد حریری، نخست وزیر لبنان 
موجب شد تا برخی از وزرای  کابینه او استعفا 
دهند. روز گذشته ســمیر جعجع، رئیس 
حزب القوات اللبنانیه اعالم کرد چهار وزیر 
این حزب از  کابینه حریری استعفا کرده اند. 
او تأکید کرد، اســتعفای وزرایش از  کابینه 
سعد حریری نخست وزیر لبنان با هماهنگی 
حریری نبوده اســت . رئیس حزب القوات 
اللبنانیه تأکید کرد که فراکسیونش خواهان 

ثبات در کشور است و...

»حقوق ماهیانه ات چقدر است؟ ... بانک 
دیگری وام نداری؟... « نخستین سوالی 
همین  می پرسند،  وام  متقاضیان  از  که 
گذشته  برخالف  دیگر  بانک ها  است. 
بدحساب مشتریان  به  نیستند   حاضر 

وام بدهند.  این روزها بانک هاسفت وسخت تر 
که  بانک هایی  می دهند.  وام  گذشته  از 
حسینی،  مستخدمین  حیدر  گفته  به 
معاون پیشین بانک مرکزی تا قبل از این 
وام هایشان را براساس اعتماد به مشتریان 

پرداخت می کردند و ...

نزدیک به  یک  ســال است که بالتکلیف 
هستند، به هر جا مراجعه می کنند، جواب 
روشنی نمی گیرند، هنوز هم نمی دانند که 
مقصر آن حادثه چه کســی بود و کوتاهی 
و بی توجهــی چه کســانی باعث شــد تا 
فرزندان شــان در آتش بسوزند و خاکستر 
شوند. این پدرها و مادرهای داغدار اما فقط 
یک خواسته دارند: »معرفی مقصران حادثه 
و برخورد قاطع قضائی با آنها«؛ درخواستی 
که ظاهرا هنوز راه زیــادی برای تحقق آن 

وجود دارد.  آخرین روزهای آذر  سال...

زهرا جعفرزاده| پیام روشــن است و مســتقیم؛ بیایید حرف 
بزنیم. از تجربه  افســردگی، از افکار خودکشی، از احساسات منفی 
و غم هــای درونی. این پیام حرکتی جمعی اســت که همین چند 
روز پیش برای پیشــگیری و درمان افسردگی شــروع شد و تا 6 
ماه دیگر هم ادامه دارد. هدف  مشــخص اســت؛ قرار است فضای 
گفت و گو درباره مشکالت روان باز شود، کلیشه های اشتباه ذهنی 
درباره بیماری های روان دوباره تعریف و راه های مقابله با خطرات 

افسردگی به مردم شناسانده شود. 
انجمن علمی روانپزشکان ایران شــروع کننده این کمپین بود، 
ســایت ایران منتال هلث )iranmentalhealth( را راه اندازی 
و بیست وســوم مهر هم از آن رونمایی کــرد. حاال کمپین #حرف 
می زنم در فضای مجازی راه افتاده تا نخســتین قدم برای توجه به 
یکی از شایع ترین مشــکالت روان یعنی افسردگی برداشته شود. 
فاطمه معتمدآریا، بازیگر هم به عنوان ســفیر این کمپین انتخاب 
شده و در نخستین اقدام، ویدیویی منتشر کرده و از مردم خواسته 

به این کمپین بپیوندند.
کمپین »حرف می زنم«، مقابله با افســردگی را نشــانه رفته 
اســت؛ بیماری ای که مدت هاســت مســئوالن نظام سالمت 
را نگران کرده، یکی از آنها وزیر ســابق بهداشــت است. حسن 
قاضی زاده هاشــمی، فروردین دو سال پیش نســبت به شیوع 
افســردگی میان ایرانیان اعــالم نگرانی کــرده و گفته بود که 
شیوع این بیماری در ایران طی 26 ســال گذشته دو برابر شده 
اســت: »از نظر بار بیماری ها، افســردگی رتبه چهارم را دارد و 

براساس پیش بینی ها  ســال 20۳0 بیماری افسردگی در رتبه 
دوم بیماری ها قرار خواهد گرفت.« او این را هم اضافه کرده بود 
که میزان شیوع افسردگی میان زنان ایرانی 16.8 درصد و میان 
مردان بیش از 10 درصد اســت: »مطالعاتی که در  سال 2015 
انجام شده، نشــان می دهد شــیوع این اختالل در زنان به ازای 
هر صد هزار نفر، 5.۳7 نفر اســت که این تعداد در دنیا 49 هزار 
نفر اســت و بیشترین شــیوع در میان اهالی استان های فارس، 

اصفهان و چهارمحال وبختیاری است.«
با این حال، این آمارها مورد اســتناد انجمن علمی روانپزشکان 
ایران و به طور مشــخص مدیر کمپین »حرف می زنیم« نیست، 
چراکه به گفته او بررسی جدیدی درباره شیوع افسردگی در ایران 
انجام نشده است: »به طورکلی آن چه می توان گفت این است که 
از هر هشت ایرانی، یک نفر مبتال به افسردگی است، آمارهایی که 
درباره شیوع افســردگی اعالم می شود، مقطعی و مربوط به طول 

عمر افراد است.«
 مریم طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران اســت و در عین حال تاکید می کند که میزان افســردگی 
در میــان زنان ایرانی کمی باالتر از مردان اســت، اما این توضیح 
را می دهد که افسردگی در مردان کمتر درمان شده، چراکه این 
بیماری به دلیل باورهای اجتماعی در میان آنها پذیرفته نشده و 
به دلیل ابرازنشدن احساســات، خیلی وقت ها شناخته و درمان 

نمی شود. 
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  رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: مجوزهای قانونی مقابله با سایت های دانلود داده شود
  مدیر پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد: پیوستن به کنوانسیون جهانی برن به صرفه نیست 

ثبت چهارمین برد پرسپولیس در ورزشگاه خالی 
تیم فوتبال پرسپولیس که به خاطر اتفاقات 
دربی 90 از حضور تماشاگرانش محروم بود، 
دیروز در ورزشــگاه خالــی آزادی به مصاف 
پیکان رفت. سرخپوشــان که تا قبل از بازی 
هفته هفتم ۳ بــرد و ۳ باخــت در کارنامه 

داشــتند، با گل مهدی ترابی از حریف پیش 
افتادند، اما در ادامه ضربه آزاد مهدی واسعی 
و اشتباه بیرانوند در جای گیری باعث شد تا 
بازی به تساوی کشیده شــود. در نیمه دوم 
پرسپولیس که نیاز مبرمی به برد داشت، فشار 

حمالت خود را افزایش داد و در نهایت با ضربه 
سر احمد نوراللهی به گل دوم رسید. شاگردان 
کالدرون با وجود 10 نفره شــدن در دقایق 
پایانی برتری خود را حفظ کردند تا چهارمین 

برد خود در لیگ نوزدهم را ثبت کنند.

معاون اول رئیس جمهوری  در درمانگاه ام القری جمعیت هالل  احمر در نجف: 
حضورهاللاحمردرکنارمردمموجبدلگرمیاست

   تاکید جهانگیری و عبدالمهدی بر تقویت همکاری های ایران و عراق
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