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مهرانه
امانتی که

به مردم برمی گردد

يادداشت ويژه

گزارش يک

مرحبا به همت و نوع دوستى این مردم شریف و نازنین

یک تیر و 3 نشان

دولت تذکر داد، گاندو تهدید کرد
وقتى پول و رسانه ندارى و طرف مقابل حد و مرزى براى خود نمى شناسد

دکتــر على اصغــر پیونــدى - رئیس جمعیت 
هالل احمر|  دیــروز نصــف روزى را در دو فضاى متفاوت 
مهمان کارگــران و صنعتگران تولید ملى کشــور بودم که 
اکنون در مسیرى یکسان قدم برمى داشتند. اول؛ دیدارى 
داشتم از کارخانه صنایع نساجى هالل، جایى که انواع چادر، 
پتو، البسه و سایر اقالم امدادى تولید مى شد. مجموعه اى 
توانمند که پشتیبان فعالیت هاى امدادى و حادثه دیدگان 
اســت و اغلب هم زحمات آنها در حوادث و بالیا کمتر دیده 
مى شود. بعد هم سرى به کارخانه سینجر زدیم، جایى که 
حاال یکى از اقالم موردنیاز در بســته لوازم خانگى ســیل 
زدگان درحال تولید اســت. کارگران سختکوش ایرانى در 
این کارخانه مشــغول تولید ده هزار اجاق گاز هستند تا به 
همراه همین مقــدار یخچال فریزر کارخانــه پارس، فرش 
کارخانه امیران کاشان و پتوى کارخانه گلبافت براى جبران 
بخشى از خسارات وارده به سیل زدگان استان هاى مختلف 
کشور برسد. برق امید در نگاه کارگران هم مشهود بود. مردم 
نوع دوست کشــورمان اگرچه با نگاه مهربان و کمک هاى 
نقدى خود جمعیت هالل احمر را براى کمک به سیل زدگان 
واسطه قرار داده بودند اما با این تیر سه نشان زده بودند. هم به 
سیل زدگان کمک کردند، هم اجناس مورد نیاز را با قیمت 
پایین تر به دست شان رساندند و هم به اشتغال و تولیدملى 
کمک کردند. بد نیست بدانید که طبق اخبار واصله، یکى از 
این کارخانه هاى تولیدى بــه دلیل رکود در بازار مجبور بود 
صد نفــر از کارگرانش را تعدیل کند اما با همین ســفارش

ده هزارتایى هــالل احمر بودجه الزم براى ادامه اشــتغال 
آنها هم فراهم شــد. دیروز 10هزاربســته لوازم خانگى با 
هزینــه 55میلیــارد تومان(حداقل30درصــد زیرقیمت 
بازار) عازم مناطق ســیل زده شد تا بخشى از امانت مردم به 
دست اهلش برسد. حاال رکوردى دیگر در تاریخ کمک هاى 
مردمى ثبت شده و مشارکت نقدى مردم در سیل اخیر مرز
200 میلیاردتومان را پشت سر گذاشته است. مرحبا به همت و

نوع دوستى این مردم شریف و نازنین.
در بازدیدهاى دیروز توان باالى اجرایى و تخصصى دو 
کارخانه ایرانى در دو حوزه مختلف را از نزدیک دیدم که 
با یک هدف مشــترك کار مى کردند: تالش براى کمک 
به آسیب دیدگان و کاستن از آالم بشرى. هدف مقدسى 
که ذهن و جســم همه ما را به هم پیوند مى زند، حتى 
در این روزهایى که چرخ زندگى ســخت تر از گذشــته 

مى چرخد.

با وجود گذشــت چند روز از پخش آخرین قســمت سریال 
گاندو، واکنش ها به آن ادامه دارد. شــاید  توییت هــاى ادامه دار 
حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهورى به اندازه کافى براى 
نشان دادن اهمیت این  سریال و نقشــى که براى تخریب دولت 
ایفا کرده کفایت کند. روز گذشــته هم محمــود واعظى خبر از 
تذکر به  رئیس رسانه ملى در جلسه هیأت دولت داد. واعظى که 
به وضوح از پخش این سریال ناخشــنود به نظر  مى رسید و آن را 
اثرى براى ضربه زدن به دولت مى دانست، در مواجهه با خبرنگاران 
در حیاط دولت  اعتراض خــود را این گونه بر زبان آورد: «دولت در 
6سال گذشته به رفتارهاى صداوسیما که  در برنامه هاى مختلف 
سعى مى کند به دولت انتقاد کند و برخوردى با حالت جناحى و 
حزبى با دولت  داشــته، عادت کرده. فکر مى کردیم وقتى شرایط 
کشور این گونه است و دشمن خارجى وجود دارد و  فشارهایى به 
کشور وارد مى شود و گرانى هایى وجود دارد، صداوسیما با دولت 

همراهى و به او که خط  مقدم جبهه است، کمک مى کند. این که 
در یک سریال مطالبى را مطرح مى کنند که به گفته نویسنده آن 
80درصد آن حاصل تخیل است، این سوال ایجاد مى شود که چرا 
در ابتدا به مردم مى گویند که سریال بر  اساس یک موضوع واقعى 
است و سپس طورى صحنه سازى مى کنند که ذهن مردم را نسبت 
به  موضوعات مختلف مشغول کنند.» اما اگرچه گفته شده بود که 
وزیر امور خارجه براى دیدن تلویزیون  وقت ندارد و سریال را ندیده 
اســت، طعنه او از حرف هاى واعظى بسیار تندتر بود:  «نخستین 
کسانى که در  جریان پهپاد آمریکایى وارد عمل شدند و مانع شدند 
تا آمریکایى ها بتوانند روایت غلط خود را به دنیا  ارایه دهند و شاید از 
این طریق مانع شدند تا آمریکایى ها احساس کنند مى توانند عمل 
متقابلى انجام دهند،  دستگاه دیپلماســى بود...ما اقدامات مان را 

انجام دادیم، البته که پول نداریم تا فیلم تبلیغاتى از آن بسازیم.» 
ادامه در صفحه 2

يادداشت

 «آشنا» که غریبه نیست! 
سیدمهرزاد موسوى| نزدیــک 
به 30 قســمت ســریال روى آنتن 
فرستاده اند. سریالى که در بخش هاى 
مهمى از آن، اشــاره هاى مســتقیم 
و غیرمســتقیم و نقدهــاى  علنى و 
زیرپوستى به عملکرد دولتى ها داشته. 
مجموعه اى که چــون ادعا مى کند 
براســاس پرونده اى واقعى ســاخته 
شده، نمى توان حرف ها و  نقدهایش 
را «لزوم درام» یا «داســتان پردازِى» 
صرف قلمــداد کــرد. از آن طرف از 
سخنگوى دولت و سخنگوى وزارت 
امورخارجه گرفته تا  شــخص وزیر 
خارجه، رئیس دفتر رئیس جمهورى 
و مشــاور فرهنگى رئیس جمهورى 
هم درباره آن سخن گفته اند و برخى 
مسائل مطرح شده  در ســریال را به 
چالش کشیده اند. اما دریغ از این که 
در ازاى این 22 ساعت سریال، فقط 
22 دقیقه به منتقدان، تریبون بدهند. 
باز در  زمان هاى دور، چند جلسه نقد و 
بررسى سریال پخش مى شد. هرچند 
محتواى آن دو ســه ساعت نقد قابل 
حدس بود، ولى بــراى حفظ ظاهر 
 و پــز توجه به نظر همــگان بد نبود. 
این بار امــا، حتى در آیتــم داغ هاى 
مجازى خبر 30: 20مى گویند گاندو 
در فضاى مجازى پرســروصدا شده، 
 ولى آن چه در همــان 5 دقیقه بیان 
مى شــود، ســروصداى یک طرف 
ماجراســت! خب وقتى به قول خبر 
20:30 همه یــک نظرند و جملگى 
 سریال را دوســت دارند و با تک تک 
قسمت هایش حال مى  کنند و از آن 
تاریخى»  «دیالوگ هــاى  به عنوان 
نام مى برند، دیگر چه ســروصدایى 
 است؟ جالب آن که در همین دقایق 
معــدود و براى نمایــش چالش هم 

که شده، توییت ها و پست هاى یک 
الیکى (نهایتا تــا 15 الیک!) پخش 
 مى شــود، ولى توییت هاى مشــاور 
رئیس جمهورى که مدت هاست روى 
این سریال فوکوس کرده و بسیارى از 
این چالش ها (و به قول  تلویزیونى ها 
«ســروصدا») اثر حرف هاى اوست، 
سانسور مى شود. تهیه کننده حق دارد 
پاسخ نقدهاى بیان نشده را بدهد، ولى 
اثرى از  حرف هاى ســخنگو و وزیر و 

بقیه نیست. 
به خدا حفظ ظاهر، چیز بدى نبوده 
و نیســت!  حاال حذف نظر بخشى از 
مردم (مثال در همان توییتر و به قول 
گوینده ایِنســتاگرام!) کار جدیدى 
نیست ولى این که به نظر  کسى چون 
حسام الدین آشنا چنین برخورد شود، 
نوبر است. او نه عادل فردوسى پور است 
که دچار کینه ورزى شده باشد، نه قرار 
اســت  حرفى خارج از چارچوب هاى 
مشــخص نظام بزند، نه شخصیت 
و جایگاهــش چنین اجــازه اى به او 
مى دهد و نه ســابقه و سمتش. تازه 
عضو  شوراى نظارت بر صداوسیما هم 
هست! دیگر اگر آشنا هم در تلویزیون 
ما غریبه باشــد،  دیگر چه کسى قرار 
اســت نقد کند یا با بخشــى از  یک 

سریال تخیلى/واقعى مخالف باشد؟
این قصه سر دراز دارد؛ همه مان 
مى دانیم کــه از همین امشــب، 
مصاحبه هــاى مردمــى در تأیید 
محتوا و جذابیــت بى نظیر گاندو 
پخش  مى شــود، جلســه تقدیر و 
تشــکر هم روى آنتن مــى رود و 
مرکز نظرســنجى صداوسیما هم 
رقم هاى بى نظیرى اعالم مى کند، 
ولى این همه ماجرا  نیســت! این را 

همه مان خوب مى دانیم. 
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رئیس جمهورى
در جلسه هیأت دولت:
تحریم ها را کنار بگذارید
شرایط متفاوت می شود
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«ایده» بیاورید
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در حاشیه توهین معاون 
شهردار مشهد به 

خبرنگاران

   صفحه 16
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فیلم تقطیع شده
 نگران لق بودن 
پایه  دوربین 

خبرنگاران بودم!
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رویداد

دولت تذکر داد
گاندو تهدید کرد

ادامه از صفحه اول|  علی مطهری هم ديروز در 
روزنامه ايران يادداشــتی نوشت و بشدت به سريال 
تاخت. در يادداشــت  مطهری آمده بود: «ســريال 
«گاندو» درواقع رهبری را هم زير سوال برده است، 
چون اين گونه  تصميمــات و آزادی اين افراد بدون 
اطالع ايشان انجام نمی شود. اگر آزاد شدن جيسون 
رضاييان آن گونه که سريال بر آن تأکيد دارد صرفا 
برای دريافت پول های بلوکه شده بوده، پس تکليف 
مجازات  جاسوس چه می شــود؟ و اگر از اول برای 
معامله بازداشت شــده بوده قبح بيشتری دارد و با 
اصول اخالقی  اسالم سازگار نيست .   من اين اقدامات 
را افراطی و دنباله اقدامات کسانی می دانم که مصمم 
بودند برجام  اجرا نشود و آن قدر کارشکنی کردند تا 
به هدف شان رسيدند و زمينه خروج ترامپ از برجام 

فراهم شد.»  
البته که اين ســريال مدافعانی هم داشــت. مثل 
سردار کارگر، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع  مقدس که می گويد:   «در سريال گاندو نشان 
داده شد که چه کســانی چه توطئه هايی عليه ملت 
بزرگ ايران  انجام دادند؛ اما برخی در داخل کشــور 
فريب معانــدان را می خورند .   اين ســريال درواقع 
مســئوالن نظام را  در اين زمينه (موضوع جيسون 
رضاييان) تطهير کرد و نشان داد که مسئوالن [در 
زمينه منافع ملی و  امنيت کشــور] باکسی تعارف 
و شــوخی نداشــته و حتی اگر نزديــکان آنان نيز 
تخلفی در اين زمينه مرتکب  شــده باشند؛ با آنان 
در کشور برخورد می شــود.» اما مطمئنا هيچ کس 
مثل روزنامه کيهان نمی توانــد در دفاع  از يک اثر و 
تخطئه منتقدان آن ســنگ تمام بگــذارد. روزنامه 
کيهان ديروز با حمله به روزنامه های ايران  و شرق و 
آرمان و «شهروند» و ديگر رسانه های منتقد سريال 
آنها را به تخريب، فضاســازی و توهين به  ســريال 
متهم کرده بود. يادداشــت روزنامه کيهان نشــان 
می داد اين سريال و موضعگيری اش در قبال دولت 
به  مذاق مخالفان برجــام و دولت خوش آمده و البد 
همه تالش خود را خواهند کرد تا گاندوهای ديگری 
 بسازند. ترفندی که به نظر هوشمندانه می رسد چرا 
که هم درآمدزايی مناسبی برای سازندگان اين گونه 
آثار  دارد و هم به اســم توليد محصول تلويزيونی و 
با تبليغات بســيار همان کاری را انجام خواهد داد 
که  رسانه های تندرو تالش دارند عملی کنند. پس 
بايد حرف های تهيه کننده ســريال گاندو را جدی 
گرفت که از  ســاخت گاندوهای ٢ و ٣ و ٤ می گويد:  
«برنامه ريزی شده که فصل های مختلف اين سريال 
ادامه پيدا کند.  سوژه فصل های بعدی گاندو چندين 
گزينه اســت که به آن بپردازيم و نسبت به شرايط 
روز جامعه و  اولويت های جامعه باشد. من پيشنهاد 
می کنم برخی عملکرد خود را اصالح کنند تا سوژه 
گاندو نشــوند.»  حرف هايی که بشــدت در فضای 
مجازی مورد توجه قرار گرفت و کاربران آن را نوعی 

تهديد عريان  قلمداد کردند.  
بايد ديــد رئيس ســازمان صداوســيما با توجه 
به اعتراضــات دولــت و تذکراتی که داده شــده و 
همچنين با توجه  به نارضايتی انبوهی از مخاطبان 
می خواهد اين شــيوه سريال ســازی را ادامه دهد 
يا رفتاری حرفه ای در پيش خواهــد گرفت و با در 
نظر داشــتن  شأن و جايگاه رســانه ملی مقابل اين 

اختالف افکنی ها خواهد ايستاد.

گزارش یک

پایتخت
 6 درجه گرم تر مى شود

دماى هواى پایتخت طى 48 ســاعت آینده  
(پنجشنبه و جمعه) 6 درجه گرم تر مى شود و به 
41 درجه سانتیگراد مى رسد. اداره کل هواشناسى 
استان تهران در اطالعیه اى با اعالم این خبر عنوان 
کرد که کمینه و بیشــینه دماى هواى تهران در 
روزهاى پنجشــنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه به 
ترتیــب (26، 37)، (28، 40)، (28، 41) و (27، 
40) درجه سانتیگراد پیش بینى مى شود. براساس 
بررسى داده ها و نقشه هاى پیش یابى هواشناسى، 
امروز (پنجشنبه) با بروز ناپایدارى جوى در بعضى 
ساعات، افزایش ابر و به خصوص در ارتفاعات گاهى 
رگبار پراکنده باران، وزش باد شدید و احتمال رعد 
و برق پیش بینى مى شود که در پاره اى نقاط به ویژه 
در بخش هاى غربى و جنوب غربى استان گاهى با 
باد و گرد و خــاك همراه خواهد بود. همچنین از 
جمعه آسمان صاف تا کمى ابرى گاهى با وزش 
باد پیش بینى مى شود. ایستگاه هاى فیروزکوه- 
امین آباد با دماى 11 درجه سانتیگراد و ورامین با 
دماى 42 درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و 

گرم ترین نقاط استان در چهارشنبه بودند. 

رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت:

ردهتحریم ها را کنار بگذارید، شرایط متفاوت مى شود
ت پ

پش
خبر
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حجت االسالم سیدابراهیم رئیسى روز گذشته با حضور در جمع کارگران و نمایندگان شرکت هاى صنعتى 
اســتان مرکزى گفت: «پرونده هاى مربوط به خصوصى سازى باید از سوى ســازمان بازرسى، استاندارى و 
بخش هاى دیگر به صورت جدى پیگیرى شــود و اگر در جایى تخلفى صورت گرفته است، برخورد قانونى 
انجام شود.» رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضع فعلى کارخانجات اراك افزود: «وقتى ما یک کارخانه واگن سازى 
با چنین ظرفیت مطلوبى داریم، واقعا واردات  واگن از خارج چه معنایى دارد؟ اگر تصمیم گیران از ظرفیت هاى 
این کارخانه بى اطالع هستند که خیلى بد است و اگر با وجود اطالع از این توانمندى دست به واردات مى زنند، 

کارشان عنوان دیگرى دارد.»

رئیس قوه قضائیه:  
واردات واگن
از خارج
چه معنایى دارد؟

شروع صفحه آرايی
۱۶ مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
ظـروف شیشـه اى ،  همچنیـن 
ظـروف چینى و سـایر اشـیاى 
حـاوى  ظـروف  و  شکسـتنى 
مـواد خوراکـى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت و 

دهید. قـرار  کمـد 

نماینده دادستان از نفوذ یک روحانى
در پرونده بانک سرمایه خبر داد
در دادگاه روحانیت
اعالم جرم مى کنیم

 پاى یکى از روساى ادوار مجلس
به پرونده دادگاه بانک سرمایه باز شد

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگى به اتهامات 
متهمان بانک ســرمایه در شعبه ســوم دادگاه 
رسیدگى به مفاسد و جرایم اقتصادى روز گذشته 
به ریاســت قاضى مســعودى مقام بــه صورت 
علنى برگزار شد و به جهت طرح برخى مسائل، 
بازتاب هاى گســترده در خبرگزارى ها داشت؛ 
ازجمله جمالت نماینده دادستان درباره نفوذ یک 
روحانى در پرونده فســاد بانک سرمایه. در ادامه 
بخش هایى از مهمترین صحبت هاى مطرح شده 

در دادگاه را مى خوانید.
نماینده دادستان: «تسهیالت اعطایى به شرکت 
جاوید گشت هیرمند که آقاى ضیایى مى گوید در 
60 میلیارد آن نقش دارد، به این صورت است که 
مصوبه هیأت مدیره مورد نظر ما اســت و این جا 
منشأ مفسده 130 میلیارد است که مصوبه آن را 
آقاى ضیایى صادر کرده بود. یکى از شرکت هاى 
آقاى ضیایى خرج کردن چک در دست بود. او پول 
را در حســاب خود نگه نمى داشت و با شناختى 
که از آقاى ضیایــى دارم، هیچ وقت ما حرف او را 
قبول نمى کنیم. متهم ضیایى دیروز در دفاعیات 
خود گفت که ما مجمع تشکیل دادیم و زیان بانک 
سرمایه را نشان دادیم در حالى  که باید بگویم شما 
درواقع نتوانستید زیان بانک سرمایه را بپوشانید. 
متهم ضیایى مى دانست دنبال چه کسانى باشد. او 
به خوبى مدیریت مى کرد و اطالعات را جمع آورى 
مى کرد که باعث جلب اعتماد ما مى شــد، اما ما 
هر گاه به آقاى ضیایى اعتماد کردیم به بن بست 

خوردیم.» 
قاضى: «شــما بــا این ســن کــم دایما عضو 
هیأت مدیره بسیارى از شرکت ها بودید. کسانى که 
شما را چینش کردند را نام ببرید. در جلسه دیروز 
شما 10 درصد فساد را گفتید و 90 درصد را پنهان 
کردید. ماجراى ده و هفتصد چیست؟ آن را از کجا 
آورده اید، آن واریز ها به درد ما نمى خورد، تحصیل 
مال نامشروع را به شخص برنمى گردانند متعلق به 

دولت است، منشأ آن چک مجرمانه است.»
متهم (ضیایى): «ده و هفتصد را از همین محل 

مثل هدایتى آوردم.»
قاضى: «سند واریزى چیست؟ به نام چه کسى 

است؟»
متهم: «چک به نام رئیس دفتر یکى از روساى 

ادوار مجلس است.»
نماینده دادستان: «جابر بیرقى کیست؟ شما در 
ماجراى قیر نقش مستقیم داشتید، توضیح بدهید 
که چرا کار قیر و نفتى مى کردید؟ با شخصى که 
آقاى خانى از او به عنــوان ناظر تعبیر کرد و خود 
را مدعى در کشــور مى داند و متهم ضیایى هم 
پرداخت هایى به او داشته است، خدمت آن فرد 
عرض مى کنم به زودى علیه او در دادگاه روحانیت 
اعالم جرم خواهم کــرد و خطاب بــه آن آقا ما 
مى گوییم دریافت هایى که از آقاى ضیایى داشتید 

را سریعا برگردانید.» 

دکتر حسن روحانى، رئیس جمهورى 
روز گذشــته در جلســه هیأت دولت، 
صحبت هایى داشــت کــه بخش هایى 
از آن بــا بازتاب هاى  فــراوان همراه بود. 
ازجمله اعتــراض به اقــدام انگلیس در 
توقیف کشتى نفتکش کشورمان و ایجاد 
ناامنى در دریا از سوى این کشور.  در ادامه 
بخش هایى از مهمتریــن صحبت هاى 
رئیس جمهــورى را انتخاب کرده ایم که 

مى خوانید:   
 دشــمن به دنبــال ایجــاد ناامنى 
در منطقه اســت و از ایــن رو به فضاى 
کشــورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ 
قاطع مواجه شــد و از  سوى دیگر به طور 
نیابتى، کشتى نفتکش ایرانى را توقیف 
کردند که کار بسیار سخیف و غلطى انجام 
دادند .   انگلیسى ها در آب هاى  سرزمینى 
اسپانیا به ناروا این کشتى را توقیف کردند. 
درحالى که خودشــان در این سرزمین و 
منطقه جبل  الطارق اشغالگر هستند،  چرا 
که این سرزمین متعلق به اسپانیا است و 
دولتى اشغالگر که به ناروا در این منطقه 
حضور دارد این کار سخیف را انجام داده 
و این درحالى است که مردم اسپانیا هم از 

این کار انگلیس اعالم انزجار دارند . 
 اقــدام انگلیســى ها کارى بســیار 
سخیف، غلط و اشتباه بود و به زیان آنها 
است. همه باید تالش کنیم که در سطح 
جهان، خطوط  کشتیرانى از امنیت کامل 
برخوردار باشــد و به انگلیسى ها گوشزد 
مى کنم که شما آغازگر ناامنى هستید و 
تبعات آن را بعدا درك  خواهید کرد . البته 
ممکن است انگلیسى ها به دستور آمریکا 
یا آن چه گروه «ب» نامیده مى شود، این 
کار را کرده باشــند که البته  باز هم اقدام 
غلط و اشــتباهى اســت. ضمن این که 
مى دانیم در داخل انگلســتان شــرایط 
انسجام وجود ندارد و به هم ریخته است 
وهمچنین دولــت و  پارلمانــى به طور 

منســجم وجود ندارد، امــا در عین این 
سراســیمگى و به هم ریختگى، توقیف 

نفتکش ایرانى کارى احمقانه بود . 
 تحرکات امروز آمریکا، حکایت آدمى 
است که با دست پس مى زند و با پا پیش 
مى کشد. آمریکایى ها از یک طرف برجام 
را یک  توافق بسیار بد و به تعبیر خودشان 
بدترین توافــق مى داننــد و بدون هیچ 
بهانه اى از آن خارج مى شــوند و از طرف 
دیگر وقتى ایران  برخى از تعهدات خود را 
کاهش مى دهد، همگى از آن ابراز نگرانى 
مى کنند، درحالى که باید از آمریکا نگران 

بود که کل برجام را  زیر پا گذاشته است.
 آنها درخواست جلسه فوق العاده براى 
شــوراى حکام دادند که چرا ایران برخى 
از تعهدات برجامى را کنار گذاشته است 
و این  داستان خنده آورى است که امروز 
آمریکایى ها آن را انجام مى دهند که کمتر 
مى توان در تاریخ سیاسى جهان سراغى از 
این گونه  اقدامات گرفت .   آنها دلیلى براى 
عدم غنى سازى ایران اعالم نمى کنند و 
صرفا مى گویند کار بدى است یا این که 

هدف ایرانى ها بد  اســت. اما نمى توانند 
بگویند که اگر کار بدى است چرا خودشان 
آن را انجــام مى دهند و تنها کشــورى 
که در دنیا غنى ســازى بد انجام  داده و از 
سالح اتمى اســتفاده کرده است، امروز 
نصیحت گر دیگران شده و خود را مصلح 

معرفى مى کند . 
 آیا غنى ســازى که منجر به ساخت 
سوخت رآکتور شــده و نیازمندى هاى 
مردم را در زمینه شــیرین  کردن آب یا 
تأمین برق  بــرآورده مى کند و موجب 
اقدامات پزشــکى و تولید رادیوداروها 
براى درمان بیمارى ها مى شود و هزاران 
کاربرد صلح آمیز در  زمینه علوم و فناورى 
دارد، براى ایران بد و براى دیگران خوب 

است؟
 جمهورى اسالمى ایران در چارچوب 
برجــام و توافــق حرکــت مى کنــد و 
ساختارشکن نیســتیم و ساختار برجام 
را برهم نزدیم. ما 14  ماه به شــما فرصت 
دادیم و باز هم بــا اقدام جدید خود 2 ماه 
دیگر فرصت دادیــم و اقدامــات ایران 

کامال صحیــح، درســت و در چارچوب 
 قانون اســت .   البته ممکن اســت برخى 
ســلیقه دیگرى درخصــوص چگونگى 
اقدامات کشورمان داشته باشند که مثال 
چرا هیجانى و  جهشــى واکنش نشان 
نمى دهیم.  در مقابل اینها، مبناى ما این 
اســت که فضا و زمان الزم را براى حفظ 
برجام تا جایى که ممکن است  نگه داریم 
چرا که مى دانیم بــراى منطقه و جهان 

حایز اهمیت است . 
 وقتى صــدام خرمشــهر، مهــران و 
قصرشــیرین را در اشــغال خود داشت و 
همزمان از مذاکره با ما ســخن مى گفت، 
مشــخص بود که  اقــدام او نادرســت و 
فریبکارانه است، چرا که اگر به دنبال مذاکره 
بود باید ابتدا از مناطق اشغال شده، بیرون 
مى رفت .   همزمان با  اشــغالگرى، حرف از 
مذاکره معنا ندارد. اگر آمریکا بحث مذاکره 
را مطرح مى کند، قطعا فریبکارانه، نادرست 
و غلط اســت. اگر  فکر مى کنند که راه حل 
شرایط موجود مذاکره است، باید تحریم ها 

را کنار بگذارند و به تعهدات خود بازگردن د . 

 

گاه
ن

عضــو کميســيون قضائی و حقوقــی مجلس از 
ارســال گزارش های جديــدی در رابطه با فســاد 
در قرارداد هــای بازيکنان فوتبــال به مجلس خبر 
داد و گفت: «اخبار و گزارش های ناخوشــايندی از 
قرارداد های ميلياردی بازيکنان باشگاه ها به مجلس 
واصل شــده که واقعا اين قرارداد ها در اين شرايط 
اقتصادی که بعضی ها محتاج نان شب شان هستند، 

هيچ توجيهی ندارد.»
پورمختار، عضو فراکســيون ورزش مجلس ادامه 
داد: «بســتن قراردادهای يک، دو و سه ميلياردی با 
بازيکن فوتبال هيچ توجيهی نــدارد. اين قرارداد ها 
منطقی و عاقالنه نيست و حتی ضرورت نيز ندارد که 
قرارداد ها به اين شکل باشد. اين قرارداد ها می تواند 
دليلی بر وجود فســاد پنهانی باشد که در گزارشی 
که در مجلس نهــم تهيه کرديم، بــه آن پرداخته 
شد؛ متاسفانه اين فســاد در فوتبال همچنان ادامه 
دارد. قرارداد های ميلياردی برای بازيکنان فوتبال 
و پول هايی که از بيت المال پرداخت می شود، اصال 
درست نيســت و به گســترش دامنه فساد دامن 
می زند، حتی ممکن است بخشــی از اين پول ها به 
خوِد بازيکن هم نرســد، اما به نــام بازيکن و به کام 

دالالن باشد.»
خدمت جناب پورمختار ســالم عرض می کنيم و 
عارض می شويم که اشتباه می کنيد آقای پورمختار 
عزيز. در دنيای فوتبال منطقی بودن و عاقالنه بودن و 
ضرورت داشتن و نداشتن قرارداد با بازيکنان فوتبال 
را وضع اقتصادی کشور و دستمزد ديگر شهروندان 
و موافقت روزنامه نــگاران و وکالی مجلس تعيين 
نمی کند. اين موضوع کامال اقتصادی است و بستگی 
به درآمدزابودن يا نبودن فوتبال و باشــگاه ها دارد 
که شما متاسفانه به آن توجهی نداشته ايد. اينگونه 
برخوردها هم همان طور که عالقه مندان به فوتبال 

می دانند، بيشتر خوراک رسانه هاست تا تيتری از آن 
بيرون بياورند و دو سه روزی مشغول باشند. پيش از 
اين، بارها از برخورد با فساد فوتبال و نظارت مجلس 
صحبت شــده و پــای مربيان و مديــران زيادی از 
فدراسيون و وزارت ورزش به بهارستان کشيده شده 
است، اما همان طور که ما هم مثل شما می دانيم آبی 
از اين رفت وآمدها گرم نشده و بيشتر باب معاشرت 
و رفاقت باز شــده تا چيز ديگر. اين مورد جديد هم 
از آنها جدا نيست.  شما به عنوان يکی از نمايندگان 
محترم مجلــس که عالقــه زيادی هم بــه مقوله 
فوتبال داريد، حتمــا مطلعيد که طبق قوانين ليگ 
حرفه ای باشگاه ها ملزم هســتند در پايان هر فصل 
صورت های مالی خــود را ارايه کنند. اين صورت ها 
بايد نشــان بدهد که خريد بازيکن تنها ســهمی از 
هزينه های باشگاه اســت و نمی تواند بخش عمده 
هزينه ها را به خود اختصاص بدهد. براساس قوانين 
ليگ حرفه ای که مورد تأييد کنفدراسيون فوتبال 
آسياست، باشگاه ها در پايان هر فصل نبايد بدهی به 
بازيکنان و مربيان داشته باشند و اگر هزينه هايشان 
از درآمدهايشــان فاصله زيادی بگيــرد، با تذکر و 
جرايمی مواجه می شــوند که می تواند تا حذف از 
ليگ قهرمانان و ممنوعيت خريد بازيکن پيش برود. 
مشکلی که امروز اســتقالل و پرسپوليس به عنوان 
پرطرفدارترين و احتماال پردرآمدترين باشگاه های 
ما با آن مواجهند و ممکن اســت به حــذف آنها از 
ليگ قهرمانان آسيا بينجامد و مشمول کسر امتياز 
و بسته شــدن پنجره های نقل و انتقاالت شوند، به 
خاطر همين قوانين و بدهی های کالنی است که از 
فصل های گذشته به آنها ارث رسيده است، اما بدون 
اين که نظارت و جديتی در کار باشد، آنها در همين 
فصل هم با گشاده دستی به خريد بازيکنان فراوان با 
قيمت های باال مشغولند. بدون توجه به درآمدی که 

از هر بازيکن خواهد داشــت و بدون توجه به اين که 
چه بدهی و تعهداتی برای باشــگاه و مديرانش در 

فصول آينده به جا خواهند گذاشت.
شــما اگر می خواهيد اين مشــکالت را با جديت 
دنبال کنيد، بايد پيگير رعايت قوانين ليگ حرفه ای 
باشــيد که دســت مديران را بــرای ريخت وپاش 
می بندد. بايد به اين مسأله توجه کنيد که صداوسيما 
سال هاست از فوتبال کسب درآمد می کند اما سهم 
خود را بابت پخش مسابقات به باشگاه ها نمی پردازد. 
مديران فوتبال در اين زمينه هم بی درايتی به خرج 
داده اند و هم منافعی داشته اند. تا وقتی که تلويزيون 
حق فوتبال را ندهد، کاری نمی تــوان انجام داد. تا 
آن وقت حتی بايــد به AFC هــم دروغ بگوييم؛ 
چراکه چنين مشکلی باز هم امتيازات ما را خواهد 
کاست. اما تا آن موقع شما می توانيد پيگير موضوع 
باشيد و از وزارت ورزش و فدراسيون و سازمان ليگ 
فوتبال بپرسيد که چرا باشگاه ها صورت های مالی 
روشن و متناسبی نســبت به درآمدهايشان ندارند. 
اين کارها ممکن است ُبعد تبليغاتی مناسبی نداشته 
باشد و برای نمايندگان مجلس طرفدار جمع نکند، 
اما شما ان شاءاهللا جزو آن دسته از وکاليی هستيد 
که دنبال رأی گرفتن در انتخابات پايان  سال نيستند 
و همچنان کارهايشــان را با جديت و بدون نياز به 
تبليغات و پوپوليســم دنبال می کنند. پس قبل از 
اين که فکر قراردادهای بازيکنان باشيد، بايد برويد 
ســراغ شــرايط و قوانين حرفه ای فوتبال. اگر آن 
شرايط رعايت شود و باشگاه ها درآمد کافی داشته 
باشند، کسی نمی تواند بگويد چرا بازيکن متوسطی 
که چهار تا بازی ملی ندارد، ســالی دو سه ميليارد 
می گيرد، اما وقتی شرايط غيرحرفه ای است، حتی 
قراردادهای صد ميليون تومانی هــم می تواند زير 

سوال باشد. بله آقای پورمختار!

درباره صحبت هاى عضو فراکسیون ورزش مجلس و رسیدگى به فساد در فوتبال

قراردادهاى میلیاردى فوتبالیست ها مشکل ما نیست آقاى پورمختار
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در اين تصوير اينفوگرافيک که توسط ايسپا تهيه شده، باالترين و پايين ترين نمره شاخص نظم و قانون در سطح 
جهان را می بينيد که آمار آن بر اساس موسسه گالوپ تنظيم شده است

آمار نظم و قانون در سطح جهان

گزارش تصویرى
اسماعیل آذرى نژاد، معصومه ابتکار، پروانه مافى، مهیندخت داوودى و مینو اصالنى 

دیروز چه گفتند؟
فصل جدید احقاق حقوق زنان

دیروز پنج نفر در حوزه زنان خبرساز بودند؛ یک روحانى و چهار زن. روحانى 
دهدشــتى از خودکشــى کودکان به نزد معاون رئیس جمهورى شکایت برده 
بود و پاســخى دریافت کرد. معاون رئیس جمهورى در یک مصاحبه از حجاب 
گفته بود. رئیس فراکسیون خانواده در مجلس از فعالیت مجدد ستاد ملى زن 
و خانواده سخن به میان آورده بود. معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان 
تهران از رأى قضات زن گفته بود و ســرانجام رئیس سازمان بسیج جامعه زنان 

کشور از راهپیمایى امروز در دفاع از حجاب.
ابراز نگرانى روحانى معروف دهدشتى درخصوص خودکشى کودکان 
«اسماعیل آذرى نژاد» با انتشار عکســى در حساب توییترى خود خطاب به 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده، نوشــت «خانم 
ابتکار سالم علیکم امروز در بخش کوچک دیشــموك دختر 14ساله دیگرى 
خودکشى کرد. چند هفته پیش مادر باردارى خودسوزى کرد .دوماه پیش در 
سه روز، ســه نوجوان خودکشى کردند. پارسال مادر جوانى جلوى چشم چهار 
فرزندش خودسوزى کرد. لطفا ورود جدى و اثرگذار کنید.» در پاسخ به توییت 
آذرى نژاد، «ابتکار» در حســاب توییترى خود نوشت: «از حدود یک و نیم سال 
پیش معاونت ریاســت جمهورى در امور زنان و خانواده پیگیرى ها و مکاتبات 
متعدد با آموزش وپرورش، منابع طبیعى، خیرین و استاندارى براى ایجاد یک 
مرکز آموزشــى با خوابگاه براى مربیان و دانش آموزان دختر دیشموك انجام 
داده، ولى از آن جا که سیاســت گذارى برعهده معاونــت و ابزارهاى اجرایى در 

دستگاه هاى دیگر بوده، کار به ُکندى پیش رفته است.» 
حجاب از جنس نرم و مسأله اى فرهنگى و اجتماعى است

معــاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده در یک مصاحبه  با اشــاره به 
این که حجاب مصونیتى است که نباید در ظواهر محدودش کرد، گفت: «حجاب 
از جنس نرم و مسأله اى فرهنگى و اجتماعى است و برخورد خشن و مکانیکى 
با این موضوع، به تشــدید ســرپیچى از آن مى انجامــد و آن را تبدیل به یک 

جبهه گیرى مى کند.»
فعالیت مجدد ستاد ملى زن و خانواده

دیروز پروانه مافى، رئیس فراکســیون خانواده در مجلس با بیان این که فعال 
کردن مجدد ستاد ملى زن و خانواده با محوریت خانواده از مهمترین اقدامات 
این فراکســیون بود، تصریح کرد: «این ســتاد 6 ســال بود که تشکیل جلسه 
نداده بود، چراکه رئیس آن رئیس جمهورى اســت و بــا نامه نگارى هایى که با 
رئیس جمهورى داشتیم و پیگیرى هاى شدید، این ستاد فعال شد و جلسات را 
گذاشت. همچنین با کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت جلساتى 
داشتیم، از طرف دیگر با مرکز پژوهش هاى مجلس در موضوع خانواده جلساتى 

برگزار کردیم.»
1900 قاضى زن بدون حق رأى نهایى

مهیندخت داوودى، معاون قضائى رئیس کل دادگسترى استان تهران گفت: 
«در کل کشــور حدود 1900 قاضى زن داریم، ولى هیچ کدام اداره کننده یک 
شعبه و رأى دهنده نهایى نیســتند.» داوودى با بیان این که ایجاد دادگاه هاى 
ویژه زنان چندان موضوع جالبى نیست، مى گوید: «در دادگاه تجدیدنظر خانم 
مدنى حضور داشته و نقش مستشارى دارند و رأى هم مى دهند، اما با شریعت 

ما تطبیق نمى کند که زنان قاضى رأى نهایى بدهند.» 
تجمع بزرگ حجاب و عفاف 

مینو اصالنى از تجمع بزرگ عفاف و حجاب در سراسر کشور خبر داد و عنوان 
کرد: «تجمع بزرگ حجاب و عفاف در 400 شــهر پنجشنبه 20 تیر با حضور 
اقشار مختلف مردم برگزار مى شود. براساس پیش بینى هاى صورت گرفته بالغ 
بر یک میلیون و 700 هزار نفر با شــعار «حجاب حافظ حریم خانواده» در این 

تجمع حضور خواهند داشت.»
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور درباره هدف از برگزارى این تجمعات 
اظهار کرد: «هدف از برگزارى این تجمعات تعمیق گســترش فرهنگ عفاف و 

حجاب و نمایش قدرت نرم انقالب اسالمى است.»

مرور

آيت وکيليان| يک عضو فراکسيون اميد مجلس، ديروز خبر 
از تشکيل  جلسه تعدادی از نمايندگان مجلس با فرماندهی نيروی 
انتظامی تهران  داد که در آن طرفين بر لزوم تعامل بيشتر مجلس 
و ناجا، حفظ کرامت  انسانی شهروندان تأکيد کردند. اين جلسه که 
به ابتکار طيبه سياوشی  تشکيل شد، آن گونه که محمود صادقی 
به «شهروند» گفت به اتفاقات  تلخ چند وقت اخيری برمی گردد 
که در آن بين پليس و برخی از مردم   (بدحجاب) برخوردهايی به 
وجود آمده بود. «شهروند» به بهانه اين اتفاقات با محمود صادقی، 

نماينده مجلس گفت وگو کرد.
  علت تشــکيل جلســه يا ديداری که تعدادی از 
نمايندگان مجلس با  فرماندهی نيروی انتظامی تهران 

داشتند، چه بود؟
برخی از اخبار ناقصی که از اين ديدار بــه بيرون درز پيدا کرد، 
موجب شــد  تا من اين توييت را بزنم؛ محور اصلــی اين ديدار و 
گفت وگو درواقع  مسائلی درباره ماموريت نيروی انتظامی در اجرای 
طرح مربوط و  موسوم به امنيت اخالقی بود؛ اين جلسه در فضايی 
کامال صميمانه  برگزار شــد که در آن بر ضــرورت همکاری بين 
مجلس و پليس تأکيد شد  و همچنين بر جايگاه و وضع دشواری که 
پليس بر حسب ماموريت های  مختلفی که دارد، تأکيد شد و برای 
همکاری بيشتر  در اين راستا اعالم آمادگی کرديم. اين همکاری ها 
را بيشتر معطوف کرديم به ايجاد و  ساخت کالنتری ها در شهرهای 
پيرامونی و مکان ها و مراکزی که فاقد  کالنتری هســتند و حتی 

صحبت هايی هم در مورد بودجه رسانی در اين  مورد شد.   
  گويا رويکرد نمايندگان در اين جلسه انتقادی بوده 
که به شــيوه برخورد  نيروی انتظامی در اين اتفاقات با 

برخی از مردم داشتند، نظر شما  چيست؟
به طور خاص آن چــه مدنظر ما بود همين برخــورد نيروی 
انتظامی با  مردم در راستای برخورد با کشف حجاب يا بدحجابی 
بود که عمدتا  تاکيد ما بر اين بــود که موضوع با مالحضات همه 
جانبه ای انجام شــود.  با توجه به اين که اين موضوع يک مسأله 
فرهنگی و اجتماعی است،  نبايد آن را به مسأله ای امنيتی و پليسی 
تبديل کنيم. اگرچه مجلس و  پليس در اين راســتا دغدغه های 
مشــترکی دارند که برای رســيدن به اين  هدف ها می توان به 
روش های متنوع و مختلفی متوسل شويم. البته  بحث ما در مورد 
همين روش ها بود. سردار رحيمی ٢ سال پيش  زمانی که فرمانده 
نيروی انتظامی تهران شد، مواضع و روش خود را  در اين موضوع 
تغيير داد و بيشتر به رويکرد ايجابی متوسل شد  تا رويکرد سلبی. و 
ايشان تالش می کند بيشتر با روش های آموزشی  با مسأله برخورد 
کند و ما هم بر روی ضرورت حفظ کرامت انسانی و  افزايش توان 
انعطاف پذيری و تحمل پليس تأکيد داشتيم و بخصوص  اين که 
اين مسأله را تنها نمی توان در حوزه يا حيطه کاری نيروی  انتظامی 

محدود کرد.
  آيا شما و نمايندگانی که در اين جلسه حضور داشتيد، 
برنامه و روش  خاصی را برای پليس در راستای تعامالتی 

که با مردم و اتفاقاتی  که اخيرا روی داده، داشتيد؟
در اين جلسه استاد جرم شناس که در حوزه پليس علمی هم 
 تخصص دارند، همراه ما بود. اين استاد تشريح می کرد که پليس 
در  همه عرصه ها متوســل به هر روشی که می شود، بايد مبتنی 
بر تئوری و  نظريه باشــد و بايد به دنبال يک رويکرد نتيجه گرا و 
 همچنين ميزان اثرگذاری اين روش ها بود. برای مثال ســردار 
 رحيمی تأکيد داشت که وقتی فردی را با ماشين انتقال می دهيم 
به معنای  متهم بودن فرد نيست. ما هم می گفتيم که اين فرآيند 
را به  قوه قضائيه بســپاريم. اما آن جوانی که در وضع بازداشت به 
سر می برد چه  می داندکه اين رويکرد حالت آموزشی برايش دارد.  

  موضوع پليس ناظر يکــی از موضوعاتی بود که در 
مورد آن بحث  شده، در اين مورد توضيح دهيد؟

ما در مورد بحث طرح پليس ناظر هم صحبت و انتقاد کرديم که 
 چنين طرحی اوال زمينه را برای چند قطبی کردن جامعه فراهم 
می کند  و ثانيا بخشــی از جامعه را برای راپورت دادن و جاسوس 
بازی و بعضا  سوءاستفاده آماده می کند. سردار رحيمی می گفت 
که ما خواهان اين  نيستيم که مردم گزارش بدهند، بلکه اين خود 
پليس است که می  خواهد آموزش و گزارش بدهد. يک مورد هم 
مطرح کرديم که گاهی  اتفاق افتاده فــردی را که انتقال داده اند 
بدون اين که صحت و سقم  ماجرا را به دســت بياورند از اين فرد 
تعهد گرفته شده است. سردار  رحيمی می گفت که اين کار را اوال 
پليس انجام می دهد و ثانيا اگر اين  فرد اعتراضی هم دارد می تواند 
اعتراضش را ثبت کند و به آن  رسيدگی کنيم. گفتيم که پس آن 
طرحی که درواقع با مشارکت مردم  عملی شده است، چيست؟ 

گفت که اين طرح را دادسرای ارشاد اجرا  می کند.  
حقيقتا معترف هســتيم که اوال نيــروی انتظامی در برخی 
از حوزه ها  توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و در اين ماجراها 
و برای مردم  مرجع محسوب می شــود و در اين موارد هر اتفاقی  
که رخ می دهــد، مردم  می گويند به ١١٠ زنــگ بزنيم. يک نوع 
پناهگاهی که در راستای  جلب اعتماد عمومی است. اگر ما نقدی 
می کنيم در راستای ناديده گرفتن  وظيفه پليس نيست، مسأله 
اين است که در حوزه های اخالقی و  فرهنگی اين مداخالت پليس 
به جای اين که به آخرين راه حل تبديل شود  به نخستين راه حل 
تبديل شده است. مداخالت انتظامی و قضائی و از  جنس جزايی 

آخرين مرحله است.  
  مسأله حجاب و پديده بدحجابی يکی از موضوعات 
و اتفاقات چالش  برانگيز چند سال اخير بوده است، در 

اين مورد چه راهکارهايی را با  پليس در ميان گذاشتيد؟
اشاره ای هم که خانم سياوشیـ  به عنوان نماينده ای که اين جلسه 
به  ابتکار عمل او تشکيل شدـ  اشاره کردند به آخرين پژوهشی که 
مرکز  پژوهش های مجلس در مورد بحث حجاب شــده است که 
درواقع ٧٥ درصد مردم معتقد به حجاب عرفی هستند، نه به حجاب 
رسمی.  اين پژوهش نشان می دهد که ما با جامعه ای روبه رو هستيم 
که در  آن يک تحول عرفی صورت گرفته است. درواقع پليس بايد به 
اين  تحول عرفی توجه داشته باشدو بداند که رفع اين ناهنجاری ها با 
زور و جبر  عملياتی نمی شود. اگر اين گونه باشد نتيجه عکس خواهد 
داشت. در هيچ  جايی اين نوع پوششی که در جامعه حاکم است جرم 
تلقی نشده. حجاب  را نبايد به زور به جامعه تحميل کنيم. در هيچ 
جايی از فقه هم پديده  بدحجابی جرم تعريف نشده است. در قرآن 

هم به زنان مومن گفته شده  که ملزم به رعايت حجاب هستند.   

محمود صادقى از جزییات جلسه تعدادى از نمایندگان با فرماندهى ناجا به «شهروند» گفت

تحمل مان را باال ببریم
 مرکز  پژوهش هاى مجلس در آخرین پژوهش خود آورده که 75 درصد مردم معتقد به حجاب عرفى هستند، نه رسمى

  رزمایش گشــت هاى نامحســوس پلیس راهــور روز گذشــته برگزار شــد. در ایــن رزمایش از 
پهپادهایى که بــراى رصد و نظارت ترافیکــى در محورهاى مواصالتى و راه هاى کشــور به کمک پلیس 

راهنمایى و رانندگى ناجا آمده بودند نیز رونمایى شد. (تسنیم)

  اقــدام جالــب یــک راننــده 
تاکسى در کرج که کرایه را براى 
ســالمندان رایگان اعالم کرده. 

(عصر ایران)

  ایــن راننده خــوش ذوق هم 
مردم را به لبخند زدن تشــویق 
مى کنــد. او داخل خــودرو و هر 
جا که دســتش رســیده جمالتى 
نوشــته نظیــر:   «بیهوده تریــن 
روز در زندگى، روزى اســت که 
ما نخندیــم»، «لبخندت برقرار، 
محفلــت گــرم، ایــام بــه کام، 
شادى ات همیشــگى»، «هرکه 
هســتى، هرچــه دارى، خــوش 
باش»، «بزن لبخند قشنگه رو» 

و... (خبرآنالین)

  تصویر ثبت شــده اخیر از کاراکال در یزد، مردم این منطقه را به خاطر حضور این گونه نادر به وجد 
آورده. کاراکال یکى از هشــت گونه گربه سان ایران اســت که در مناطق بیابانى و نیمه بیابانى زیست 

مى کند و ضمن شکار جوندگان، مهارت خاصى در شکار پرندگان دارد. (مشرق)
شیه
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سردار  هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى نیروى انتظامى از وضع ایمنى برخى خودروهاى داخلى 
شدیدا انتقاد کرد و گفت:   «برخى خودروسازان ارابه مرگ تولید مى کنند. آردى و پراید نباید در جاده ها تردد 
کنند و باید خودروسازان ما به سمت تولید خودروهاى امن بروند.» رئیس پلیس راهور ناجا با تأکید بر این که 
وظیفه کاهش کشته فقط با پلیس نیست، افزود: «پلیس یک سازمان از 32 سازمان کشور است که در این زمینه 
مسئولیت دارد؛ به عنوان مثال اگر 1582 نقطه حادثه خیز در جاده ها کاهش یابد 56درصد تصادفات کاهش 
مى یابد و یا این که بیمه مرکزى حاضر است حدود 300 -  0 20میلیون تومان دیه فوت شده را بدهد ولى براى 

کاهش تصادفات هزینه نپردازد.»

رئیس پلیس راهور ناجا:  
آردى و پراید 

نباید در جاده ها 
تردد کنند

شروع صفحه آرايی
۱۶ مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

محل هـاى  اتاقـى ،  هـر  در 
امن را مشـخص کنیـد  ( مثًال 
یـا  زیـر یـک میـز محکـم 
کنـار سـتونها یـا دیوارهاى 

مجـاور آنهـا).

شهروند| حاال دیگر حاشیه هاى دومین نشست خبرى 
شهردار مشــهد بر اصل موضوع چیره شــده و کار تا جایى 
پیش رفته که یکى از  معاونان را هم قربانى کرد. «محمدرضا 
کالیى» صبح دیروز با حضور در محــل اقامت خبرنگاران 
ضمن عذرخواهى دوباره از  جامعه رسانه اى ایران، از پذیرش 
استعفاى «مهدى زارعى»، معاون فرهنگى شهردارى مشهد 
خبر داد و این کار را در راســتاى  عمل به شــعارهاى خود 

دانست . 
برخورد غیرفرهنگى معاون فرهنگى

ماجراى خبرساز شهردارى مشهد به دو روز پیش و دومین 
نشست خبرى شــهردار 38ســاله و اصالح طلب پایتخت 
مذهبى ایران  برمى گردد. کالیى در همان ابتداى نشست با 
انتقاد بعضى از خبرنگاران نسبت به رفتار معاون فرهنگى خود 
روبه رو شــد، اما تالش کرد  از او حمایت کند.  یک ساعت از 
نشست گذشته بود که بار دیگر خبرنگارى موضوع بى توجهى 
معاون فرهنگى به  پاسخگویى را مطرح کرد و این بار شهردار 
جوان به شیوه منحصربه فرد خود عمل کرد. او در گام نخست 
از خبرنگاران خواست که با  زارعى تماس بگیرند، اما معاون 
مانند گذشته به تماس خبرنگار پاسخ نداد تا این بار نوبت به 
خود شهردار برسد. لحظاتى بعد کالیى  با تلفن همراه خود 

شماره معاون را گرفت و گوشى را در حالت بلندگو قرار داد. 
صداى «سالم علیک» معاون فرهنگى  پس از  شنیدن اولین 
بوق، خنده شهردار و خبرنگاران را به همراه داشت و پس از 
آن کالیى از زارعى درباره دلیل پاسخگو نبودن به  خبرنگاران 
پرسید. معاون فرهنگى اما با لحنى که کمتر اثرى از سازش 
و دوستى در آن دیده مى شــد، از جلسات فشرده و بیمارى 
 فرزند گفت و کلمه ناشایستى را درباره خبرنگاران به کار برد. 
همین کلمه رکیک نشست خبرى و دیگر سخنان شهردار را 

به  حاشیه برد که البته پس لرزه هاى آن همچنان ادامه دارد . 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب

اگرچه شهردار مشــهد پس از پایان مکالمه حاشیه ساز، 
بالفاصله عذرخواهى کرد و بخشى از ایراد را به واسطه رعایت 
نکردن حریم  خصوصى معاون، متوجه خود دانست و حتى 
براى تلطیف فضاى نشســت خبرى گفــت: «این دیالوگ 
صمیمیت من با معاونم  را نشــان مى دهــد.» اما به خوبى 
مى دانست که عمال کار براى ادامه فعالیت معاون فرهنگى 
سخت شده یا به پایان رسیده است. زارعى  هم ساعتى بعد 
دست به کار شد و در بیانیه اى از جامعه خبرى عذرخواهى 
کرد. معاون فرهنگى شهردارى مشهد در این بیانیه  نوشت: 
«گاهى تقدیر بر آدمى چنان سخت مى گیرد که عنان از کف 

او رها مى شود و آن چه در دل نیست بر زبان مى آید و موجب 
 شرمسارى مى شود. مى دانم دوستان و عزیزان خبرنگارمان  
رنجیده خاطرند از ســهوى که روى  داده است.» او در ادامه 
توضیح  داد: «قصدم نه تطهیــر رفتار نکوهیده ام، بلکه بیان 
بهانه اى  اســت که سرنوشت به شــیوه آزمون بر رفتار من 
نوشــت؛ فرزند کوچکم را  در بند بیمارى فکند و مرا عاجز از 
همیارى و درمان وى وا نهاد تا رنج پدرى و اندوه ناتوانى برمن 
غالب شود و آن پیش  آمد که  نباید.» این بیانیه اگرچه یک روز 
صندلى معاونت را براى زارعى نگه داشت، اما صبح روز بعد 
دنیاى کارى او رنگ دیگرى  داشت.  شهردار کارگزارانى مشهد 
شب پر از مشــورتى را طى کرد و صبح دیروز در نخستین 
ســاعت کارى خود به جمع خبرنگاران  آمــد و از پذیرش 
استعفاى معاون فرهنگى ســخن گفت. او دراین باره گفت:   
«اصل اتفاق بسیار اشــتباه بود و من از جامعه خبرى و  افکار 
عمومى عذرخواهى مى کنم.  زارعى استعفا کرد و شاید الزم 
بود ایشان استعفا بدهد. در کشور ما باب نیست هر فردى که 
 خطایى کند، عذرخواهى کند. نسل جوان که مدیر مى شوند 
باید عملکرد متفاوتى داشته باشند. آقاى زارعى افکار عمومى 
را درك  کرد و شــجاعانه اســتعفا کرد.» او ادامه داد:  «من با 
وجود پیک کارى شهردارى در دهه کرامت، جایز ندانستم 
کوتاهى شود و  بالفاصله استعفا را پذیرفتم. ما بایستى روى 
عنصر صداقت و شفافیت کار کنیم. وقتى انتقاد به رفتارهاى 

چندگانه داریم، باید هزینه  شفافیت را بپذیریم.» 

از نشست پرحاشیه شهردار جوان تا برکنارى معاون فرهنگى

باید هزینه شفافیت را بپذیریم



ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
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استاندار تهران با اشاره به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: »از زمان آغاز این طرح تاکنون تعداد ۲۳۴ کودک که عمدتا از اتباع 
خارجی و توسط باندهای قاچاق از کشورهای همجوار به تهران قاچاق شده بودند، ساماندهی شدند.«  انوشیروان محسنی بندپی در صفحه 
توییتر خود دراین باره نوشت: »ساماندهی کودکان کار و خیابان هماهنگی همه دستگاه های مسئول را می طلبد، اما با تمام مشکات از زمان 
آغاز این طرح تاکنون موفق به ساماندهی تعداد ۲۳۴ کودک که عمدتا از اتباع خارجی و توسط باندهای قاچاق از کشورهای همجوار به تهران 

قاچاق شده بودند، شدیم.« 

 ساماندهی ۲۳۴ 
 کودک کار و خیابان
 در تهران

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثا پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

شهروند|  رودبار، قلعه گنج و َمنوجان سینما ندارند. سینمای 
»شوباد« کهنوج تعطیل است، بمی ها 16  سال پس از آن زلزله 
مرگبار برای سینمارفتن باید تا کرمان بروند و مردم جیرفت یک 
آمفی تئاتر تازه دارند برای دیدن فیلم که فیلم ها را نصفه نیمه 
نشان می دهد. تا پنج سال پیش هیچ کدام از هفت شهرستان 
جنوب کرمان سینما نداشتند؛ موضوعی که هنوز برای تعدادی 
از این شهرها به جاست. استان کهگیلویه و بویراحمد تنها یک 
ســینما دارد؛ سینمای »دهناد« دهدشــت، در مرکز استان، 
یاسوج هم روزگاری سالن سینمایی داشته که حاا از آن تنها 
خرابه ای مانده برای پارک ماشین. دوستداران هنر هفتم البته در 
دوران جشنواره خودشان را به سالن کوچکی در اداره فرهنگ 
یاسوج می رساندند؛ ســالنی که تنها در جشنواره فیلم اکران 

داشته و حاا منتظر مناسبتی دیگر است. 
اینها گوشــه ای از ماجرای هزار شهر بدون سینمای ایرانند؛ 
شــهرهایی که بخشــی از جمعیت 80میلیونی را تشــکیل 

می دهند و در قرن بیست ویکم 
هنــوز تجربه نشســتن روی 
و  ســینما  صندلی هــای 
همراه شدن با دنیای فیلم ها را در 
شهرهای شان تجربه نکرده اند 
و گاهی برای دیدن فیلمی که 
ســروصدای زیادی به پا کرده، 
خود را به نزدیک ترین شــهر 

رسانده اند.
هفته گذشته بود که »مهدی 
جمالی نژاد« معــاون عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور از امضای تفاهمنامه 

همکاری مشترک بین سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور و سازمان امور سینمایی و سمعی- بصری وزارت فرهنگ 
و ارشاد خبر داد تا براساس آن در شهرهای بدون سینما سالن 
سینما ساخته شود. رمضانعلی حیدری، معاون توسعه مدیریت 
و منابع سازمان سینمایی کشور  هم آن روز همین ها را گفت. 
آنها گفتند که حدود  هزار شهر ایران سینما ندارند و فردایش، 
وزیر فرهنگ هم گفته شان را تأیید کرد:   »بیش از  هزار شهر در 
کشور از امکان سینما بی بهره هستند و براساس آمارها حدود 
88 درصد مردم کشور تا کنون به سینما نرفته اند. با بررسی های 
صورت گرفته در شرایط کنونی شهرهای کشور با مشکل جدی 
کمبود فضاهای فرهنگی و هنری مواجهند که باید معاونین 
عمرانی استانداری های سراسر کشور در پروژه ها این امکانات 

مهم را لحاظ کنند.« 

حاا قرار است در 20 شــهری که جمعیت بیشتری دارند، 
60 سالن سینما ســاخته شود؛ ایام، ایرانشــهر، گناوه، بانه، 
ماکو و اندیمیشک 6 شهری اند که برای داشتن پردیس امید 
مرحله تهیه نقشــه و طراحی سازه و انتخاب پیمانکار را پشت  
سر گذاشته اند. شهرداری های میناب، تربت  حیدریه، یاسوج، 
بم و طبس هم اعــام آمادگی کرده اند تا در 11 شــهر از 20 
شهر مورد نظر استارت طرح سینمای امید زده شود؛ خبرهای 
خوشی که رمضانعلی حیدری خلیلی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی سازمان سینمایی در حاشیه همایش معاونان 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری ها از آنها ســخن گفت تا 
خاطرات دوباره »هرندی« و »تماشا« رفتن برای اهالی بم زنده 
شود و مردم تربت حیدریه را به روزهایی ببرد که در سینمای 
»22 بهمن«به تماشای فیلم می نشستند؛ اگر چه همان سالن 
هم به بهانه بازسازی کاما تخریب شد و سالن »اندیشه« هم 
هیچ گاه رنگ سینماشدن به خود ندید تا چراغ سینما در سال 
94 برای همیشــه در این شهر 

خاموش شود. 
فاصله معنادار با 

استانداردهای جهانی
تخریبش کنم؛  »نمی  گذارند 
چــون زمینــش در موقعیــت 
خوبی قــرار دارد، البتــه اجازه 
راه اندازی دوباره ســینما را هم 
نمی دهند.« اینها را صاحب تنها 
سینمای جیرفت به »شاهین« 
گفته بود. این معلم، ســینمای 
قدیمی جیرفت را به خاطر دارد؛ 
ســینمایی کــه »آدم برفی« در 
آن روی پرده رفت اما حاا سال هاست که تعطیل است. البته 
درحال حاضر تنها آمفی تئاتر شهر مسئولیت سینما را به دوش 
دارد، سالنی فاقد استانداردهای سالن سینما. »در شهرستان 
جیرفت یک ســالن آمفی تئاتر بوده که گهگاه در آن فیلمی 
اکران می شود، البته عموما با برنامه های دیگر تداخل دارد. این 
سینما سعی می کند با فیلم های روز پیش برود؛ آخرین فیلم 
»متری شش ونیم« بود و فیلم های جشنواره را هم پوشش داد.« 
»شــاهین« اقبال مردم جیرفت از فیلم های اکران شده را باا 
می داند:   »در اکران »ابدویک روز« بعضی  پشت در سالن مانده 
بودند. البته فیلم هایی بوده که به جز من و همراهم کســی در 
سالن سینما نبوده است. یکی از ایرادات این سالن آمفی تئاتر این 
است که برای صندلی های جلویی نمی توان بلیت فروشی کرد 
چون به پرده خیلی نزدیکند. مردم واقعا به سینما عاقه  دارند 

اما در بیشتر اوقات سالن کرایه داده می شود یا در جشنواره های 
تئاتر و موسیقی عما اکران فیلم تعطیل است.«

هر چند وزیر فرهنگ و ارشــاد از نرفتن 88 درصد ایرانی ها 
به سینما می گوید، به نظر می رسد آمارهای مرکز نظرسنجی 
ایســپا به واقعیت نزدیک تر باشد؛ یعنی سهم بیشتر سینما و 
کمتر تئاتر. براساس این نظرسنجی، 30.2درصد مردم ایران 
اصا ســینما نرفته اند و از آخرین بار سینمارفتن 5.37درصد 
سه سال می گذرد، البته اوضاع تئاتر هم بهتر از سینما نیست 
چون 88.6درصد مردم اصــا تئاتر نرفته اند و  3/6دهم گاهی 

اوقات به تئاتر می روند.
ســینماهای ایران در  ســال 92 به 247 ســینما  رسیدند و 
تاش های بسیار حوزه فرهنگ توانســت این تعداد را  در سال 
97 به حدود 550 پرده نمایش برســاند؛ اگر چه این تعداد هم 
در قیاس با نسبت جمعیت و پراکندگی جغرافیایی عدد پایینی 
است. نگاهی به آمایش پژوهشی اطلس سالن های سینما بر این 
مسأله صحه می گذارد و نیاز به ســالن های سینما را با در نظر 
گرفتن افق 10 ساله و رســیدن به شرایط استاندارد دست کم 
3500 سالن سینمایی عنوان می کند و این به معنای مهیاکردن 
حدود هفتصدهزار صندلی دیگر است تا شاید تغییری در جایگاه 
ایران که میان 10تا 20 کشــور آخر لیست در میان 75کشور 

صاحب سالن سینما در جهان دیده می شود، ایجاد کند.
فضای فرهنگی سانتی متری

»سینمای قدیمی یاسوج خیلی وقت است تخریب شده و 
دیگر کسی نامش را به یاد نمی آورد و شده پارکینگ ماشین ها. 

یاسوج سینما ندارد و سالن کوچکی 
در اداره فرهنگ به شکل موقت فیلم 
نمایــش می دهد، البتــه در دوران 
جشنواره فعال بود اما این که هنوز 
فعال اســت یا نه؟ خبــری ندارم.« 
»دهناد« تنها ســینمای رســمی 
است  کهگیلویه وبویراحمد  استان 
که تابلو ســینما با نــام خودش بر 
سردرش نصب شــده و فیلم ها را با 
کمی تأخیر از شهرهای بزرگ روی 
پرده می برد و اغلب با استقبال باای 

سینمادوستان روبه رو می شود. »محمد« ساکن دهدشت است 
و فیلم هایی که دوست داشته را در سینما »دهناد« دیده است. 
»محمد« که بیشتر اوقات به یاسوج در رفت  وآمد است از عاقه 
شــهروندان به فیلم دیدن می گوید:   »هیچ کدام از شهرهای 
استان ســینمای رسمی ندارند برای همین بیشــتر اوقات از 
کلوپ ها فیلم کرایه می کنند؛ فیلم هایی که یا تبلیغات شان را 

دیده اند یا از دوستان و آشنایان شان تعریفش را شنیده اند.«
شاید در جامعه ای که این روزها دغدغه معاش دارد و حتی 
در مقابل باا و پایین رفتن قیمت ها هم عکس العملی نشــان 
نمی دهد، گفتن از مسائل فرهنگی و کمبود سینما و تعداد کم 
عاقه مندان به تئاتر و موسیقی خیلی مناسب به نظر نرسد و 
تا حدودی هم بی معنی باشــد؛ جامعه ای که جامعه شناسان 
از تهدیدهای اجتماعی اش می گویند و در میان دایل شــان 
بر این ادعا می توان افزایش فقر، بیکاري گســترده، بي ثباتي و 
ناپایداري شغلي، کاهش ظرفیت تولید ثروت و تامین رفاه براي 
اغلب جامعه، افزایش آســیب هاي اجتماعي، جدایي گزیني، 
فرسایش سرمایه اجتماعي و بسیاري دیگر از مشکات که در 
روندي کم وبیش پرشتاب، وخیم تر مي شوند را دید. جامعه ای 
که در تشــکیل پرونده های قضائی، آمارهای باایی را به خود 
اختصاص داده و نزاع های خیابانی و خشــونت های خانگی و 
... پای ثابت اخبار روزانه آن اســت و صاحب نظران بسیاری در 
حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی و ... همگی بر این مسأله 
اذعان دارند که باید به مسائل ریشه ای پرداخت و در تک تک این 
زمینه ها فرهنگسازی داشت! البته وزیر ارشاد هم در همایش 
معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها در کنار گفتن از 
کمبود سینما به راه های برون رفت از وضع اجتماعی حال حاضر 
پرداخته و گفته بود:   »یکی از راه هــای برون رفت از این وضع 
این است که شهر تنها محل کار و خواب نیست بلکه شهر یک 
زیست بوم است و ما باید برای این زیست بوم با توجه به تغییرات 
پیش رو بیندیشیم. اگر فضای شهری را تنها به محل مسکن و 
کار تبدیل کنیــم، عوارض 
موجود وسعت پیدا می کند 
و بحران هــای شــدیدتری 
بنابراین  داشــت،  خواهیم 
ایــن زیســت بوم نیازمند 
فضای اجتماعــی و جمعی 
است. شهرهای ما در حوزه 
فضاهــای اجتماعی رقیق و 
ضعیفند، اما مشکل بزرگ 
ما در همین شهرها فضاهای 
فرهنگی - هنری است. امروز 
سرانه فضای سبز 11متر، فضای آموزشی 5متر و فضای ورزشی 
یک متر است، اما فضای فرهنگی ما سانتی متری است. جمعیت 
شــهری ما 74 درصد شده و متاســفانه انزواگری در آن بیداد 
می کند و متعاقب آن، تعلقات جمعی هم کم شــده و در عین 
حال فضای اجتماعی هم کمتر؛ در همین وضع فضای فرهنگی 

شرایط نگران کننده ای دارد.«

 معاون عمران و امور شهر و روستایی وزیر کشور
 در گفت وگو با »شهروند«:

شروع سینماسازی برای شهرها با 
یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان!

مهدیجمالینژاد،معاونعمرانوامورشــهرو
روستاییوزیرکشورورئیسسازمانشهرداریهاو
دهیاریهادرگفتوگوبا»شهروند«ازطرحسینمای
امیدومنابعتأمینمالیآنواینکهحوزهفرهنگ
بعدازچهمدتشاهداجراییشدنکاملاینپروژه
خواهدبود،میگوید.اومیگویدبخشیازمنابعمالی
ساختپردیسهایسینماییامیدتوسطشهرداری
تاســقف5میلیاردریالوکمکهزینهایمعادل
7میلیاردریالهمبرایاحداثازسویسازمانامور
سینماییووزارتارشادتأمینشدهواینیعنیقرار
استپردیسهایسینماییبرایشهرهایبدون
ســینمابایکمیلیاردو200میلیونتومانساخته

شود.
پایلوتمناطقیکهقراراستصاحبسالنسینمایی

شوندبرچهاساسیبودهاست؟
باتوجهبهاینکهحدودیکهزارشــهرکشور
بهلحاظتعداد،نیازمنداحداثســالنهایسینما
هســتند،اجرایاینتفاهمنامهباانتخابازبین
شهرهایمذکورباهماهنگیوزارتارشادصورت

میگیرد.
درشهرهایپایلوتشدهآیااینامکانپیشبینی
شدهاستتاتمامجمعیتآنشهربتوانندبهاین

سالنهادسترسیداشتهباشند؟
استانداردجهانیدسترسیبهسالنهایسینما
بهازایهر10هزارنفریکسینماســت.شهرهای
ایرانهمدرطبقهبندیزیــر20یا10هزارنفرقرار
دارند،بهگونهایکهشهرهایزیر20هزارنفربه960
شهرمیرســند.قطعااحداثیکسالندرچنین
شهرهاییامکاندسترسیحدود74درصدازتعداد
شهرهایکشوروجمعیتساکندرآنهابهخدمات

رافراهممیکند.
پروســهتکمیلهرکــدامازاینســینماهاچه
مدتزمانیخواهدبودومنابعاینطرحهاچگونه

تأمینخواهدشد؟
مدتزمانتوافقشــدهبرایاجــرایطرحدر
اینتفاهمنامهسهســالپیشبینیشدهاستو
مطابقنقشههاوطراحیســازهپروژهبااخذمجوز
ازشــهرداریووزارتارشاد،کارساختآنهاآغاز
خواهدشد.بخشیازمنابعمالیساختپردیسهای
سینماییامیدتوسطشهرداریتاسقف5میلیارد
ریالوکمکهزینهایمعــادل7میلیاردریالهم
برایاحداثازسویسازمانامورسینماییووزارت
ارشادتأمینمیشــود،بنابراینبرنامهزمانبندی
پروژههاحسبنقشهتهیهشدهواعتباراتتنظیمو
اجراییمیشود.طرفینمتعهدبهتسریعدراجرای

پروژههاهستند.
آیااینسالنهاظرفیتپخشهمزمانفیلمهایروی
پردهکانشهرهاراخواهندداشتیابرایتقویت

فیلمسازیتوسطبومیهاخواهدبود.
پردیسهایســینماییامیددرراستایارتقای
شاخصهایفرهنگیوعمومیسازیودسترسی
فرهنگیدرشهرهایفاقدسالنسینمادرکشوربا
استفادهازظرفیتمشترکشهرداریهاووزارت
ارشــادایجادخواهدشــد.امکاناتوتجهیزات
ونحوهمدیریــتوبهرهبرداریازاینســالنها
بهگونهایخواهدبودکهبتواندتوازنوفرصتبرابر
دردسترسیبهخدماتســینماییرافراهمآورد؛
اگرچهظرفیتیمناســبرابرایتوسعهوتوجهبه
ظرفیتهایبومیومحلیدرحوزهســینمافراهم

میکند.
سالنهایسینمادرکاهشناهنجاریهاوکمکبه

همبستگیاجتماعیچهنقشیمیتواندبازیکند؟
اینبدیهیاستکهدردسترسیبهزیرساختهای
فرهنگیاعمازســالنهاینمایش،تئاتروسینما
امکانپرکردناوقاتفراغت،حسهمبستگیو
تقویتسرمایههایاجتماعیوجودخواهدداشتو
فضاییرافراهممیکندکهناهنجاریهایاجتماعی
کاهشیافتهوهویتونشاطاجتماعیرابههمراه

خواهدداشت.

 گزارش »شهروند« از وضع سینمارفتن ایرانی ها 
و تاش های تازه برای ساخت پردیس های سینمایی جدید

داستان هزار و یک  شهر 
 پردیس های سینمایی امید قرار است شور سینما را به شهرهای دور و نزدیک ببرند
 به مرکز استانی که سینما ندارد و مردمی که امیدشان یک سالن تاریک و رویایی است

مجتبی دلیر، روانشناس  اجتماعی، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن روانشناسی 
اجتماعی ایران در گفت  وگو با »شهروند« از اهمیت سینما در جوامع می گوید و بر 
این باور است که در بررسی جامعه ایران در این حوزه باید در نظر داشت که بسیاری 
اهل سینما رفتن نیستند؛ عده ای هم که هرازگاهی به سینما می رفتند، امروز این کار 
را تکرار می کنند و در مورد دلیل این شرایط می گوید: »یکی از دایل، نبود سالن و 
فیلم خوب می تواند باشد که به ندرت به چشم می آیند؛ اگرچه هزینه بلیت سینما 
چندان گران نیســت، اما دسترســی ارزان تر با روش های دیگر هم میسر است! از 
طرفی ابزارهای به روز پخش فیلم و امکانات رفاهی سینماها باید به اندازه ای باشد 
که فرد را برای ترجیح سینما به جای دیدن فیلم در خانه مجاب کند.« مجتبی دلیر 
سینماهای خوب را هم فاقد جذابیت برای مردم می داند:   »در دوره ای سینما 2000 
در شهربازی تهران شروع به پخش فیلم ســه بعدی کرد و مردم استقبال کردند. 
درحال حاضر چند سینما فیلم هایی را با تکنولوژی های جدید پخش می کنند که در 
اختیار مردم نباشد؟ آیا تعداد این سینماها به اندازه کافی است؟ پاسخ روشن است.« 

این روانشناس اجتماعی دور هم بودن و گردهمایی  و معاشرت را یکی از نیازهای 
جوامع بشری امروزی می داند و می گوید: »مردم نیاز به دور هم بودن، گردهمایی، 
معاشرت و جشــنواره های فرهنگی - اجتماعی دارند. اصوا ارتباط با دیگران یک 
نیاز جدی روانی اجتماعی است و تماشا کردن فیلم در سینما همراه با تعداد زیادی 
انسان عاقه مند دیگر می تواند بستر برآوردن این نیاز را فراهم آورد، اما این نوع اکراِن 
صرف فیلم جذابیت کافی برای بیننده ندارد و در مواردی هم که معدود سینماها از 
تکنولوژی های جدید استفاده می کنند، آن  هم با محدودیت های ویژه برای پخش 
فیلم، هزینه ای باا دارد که مانع مهمی محسوب می شود؛ مثا یک خانواده برای 

دیدن آن فیلم باید هزینه زیادی پرداخت کند که در توان همه نیست.«  

این عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن روانشناسی اجتماعی ایران می گوید:   »مردم 
باید در برنامه ریزی برای اوقات فراغت امکان و حق انتخاب برای رفتن به سینمای 
خوب را داشته باشند. شــیطان برای دست های بیکار همیشه کار دارد. اگر تفریح 
جمعی نباشد، تنش اجتماعی جای آن را می گیرد! اگر تنش ها به صورت نمادین، 

برای مثال با دیدن فیلم تخلیه نشود، صورت واقعی به خود می گیرد.« 
»دلیر« برای ســینما کارکردهای مختلفی می بیند و ادامــه می دهد: »البته از 
مهم ترین آنها سرگرمی، تفریح و لذت بردن است اما تماشای فیلم می تواند جنبه 
شــناختی، هیجانی، رفتاری، اجتماعی و حتی معنوی داشــته باشد. دیدن یک 
فیلم ممکن است منجر به تحول معنوی افراد شــود. از نظر شناختی دیدن یک 

فیلم خوب می تواند افکار و باورهای مثبت ایجاد و یادگیری را تسهیل کند. تغییر 
رفتار بر اثر تغییر افکار، به واسطه تماشــای فیلم خوب که در فیلم درمانی مطرح 
می شود، دستاورد بااهمیتی است. یکی دیگر از کارکردهای مهم فیلم دیدن تخلیه 
هیجان هاست. هیجان ها ماهیتی مکانیکی و هیدرولیکی دارد و اگر تخلیه نشود، 
انباشته و به بدترین شکل و در بدترین شــرایط ممکن برون ریزی می شود.« این 
روانشــناس هیجان ها را در اصل نه خوب و نه بد می داند:   »اگر در مورد هیجان ها 
تدبیر نشود، منجر به پیامدهای نامطلوب می شود. تماشای فیلم می تواند به پاایش 
هیجان ها منجر شود؛ هیجان هایی که گاهی تجمع شان آزاررسان می شود. از طرفی، 
هیجان ها مسری اند و در جمع قابلیت هم افزایی دارند. برای همه ما پیش آمده که 
وقتی با موضوع هیجان انگیزی روبه رو می شویم، گرایش قوی برای در میان گذاشتن 
آن با دوستان و اطرافیانمان داریم. تماشای فیلم با دیگران و گفت وگوهای پس از 
آن با ایشــان راه را برای اوج گیری هیجان ها و تخلیه جامعه پسند آنها برای مردم و 

شهروندان هموار می کند.« 

مجتبی دلیر، روانشناس اجتماعی:     
سینما جایی برای اوج گیری هیجان ها و تخلیه جامعه پسند است

معاونعمرانوامورشهروروستایی
وزیرکشور:بخشیازمنابعمالیساخت

پردیسهایسینماییامیدتوسط
شهرداریتاسقف5میلیاردریالو

کمکهزینهایمعادل7میلیاردریال
همبرایاحداثازسویسازمانامور
سینماییووزارتارشادتأمینمیشود

تماشایفیلمبادیگرانو
گفتوگوهایپسازآنباایشانراه
رابرایاوجگیریهیجانهاوتخلیه

جامعهپسندآنهابرایمردم
وشهروندانهموارمیکند
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آنهايی که فيلم «دونده ماراتن» يا Marathon Man محصول ١٩٧٦ به کارگردانی جان شلزينگر را ديده اند حتما 
شخصيت دکتر کريستين زل را به ياد دارند. افسر نازی سابق که به دنبال صندوقچه ای پر از الماس است و برای رسيدن به 
هدف خود از هيچ جنايتی رويگردان نيست. شکنجه کردن داستين  هافمن با ابزار دندانپزشکی توسط دکتر زل، همچنين 
حرف های ردوبدل شده بين اين دو، جزو مشــهورترين صحنه ها و ديالوگ های تاريخ سينما به شمار می رود. اما ايفاگر 
نقش دکتر زل در اين فيلم کسی نيست جز ِسر الرنس اوليويه، بازيگر شهير انگليسی که ٣٠ سال پيش در چنين روزی، 
برابر ١١ جوالی ١٩٨٩ در ٨٢ سالگی درگذشت. اوليويه همچنين يکی از معروف ترين شکسپرين ها يا همان «بازيگران 

شکسپيری» صحنه تئاتر به شمار می رود و برخی از اهل فن او را بزرگترين هنرپيشه قرن بيستم لقب داده اند. 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مدیون کنگره، نه صندوق رأى  
 ٢٥٢ ســال پيــش در چنيــن 

روزی، برابــر ١١ جــوالی ١٧٦٧ 
ميالدی، جان کوئينســی آدامز، 
ششمين رئيس جمهوری اياالت 
متحده  آمريکا در برينتری ايالت 

ماساچوست به دنيا آمد. کوئينسی 
آدامز که پيش از تکيــه زدن بر صندلی 

رياست جمهوری پســت  وزارت امورخارجه در دولت 
جيمز مونــرو (پنجمين رئيس جمهــوری آمريکا) را 
برعهده داشت، بعد از رسيدن به قدرت  دکترين مونرو 
مبنی بر حياط خلوت انگاری منطقه آمريکای جنوبی 
و جلوگيری از مداخله اروپا در مســائل و مشکالت قاره 
 آمريکا را با قدرت ادامه داد. همچنين کوئينسی آدامز را 
بايد نخستين رئيس جمهوری اياالت متحده به حساب 
آورد که نه از  طريق صنــدوق رأی که با رأی نمايندگان 
مجلس آمريکا به کاخ سفيد راه يافت. دليل امر فوق هم 
اين بود که هيچ يک از  نامزدهای پست رياست جمهوری 
در انتخابات رأی کافی به دست نياورده بودند و چنين 
شــد که کنگره خود مجبور به دخالت  شد. کوئينسی 
آدامز اما در داخل آمريکا رئيس جمهوری محبوبی نبود 
و ٤ سال بيشتر در قدرت نماند. سال های حکمرانی او  در 
آمريکا مقارن بود با سلطنت فتحعلی  شاه در ايران و دوره 

دوم جنگ های ايران و روسيه.   

فرجامتذکره

س
وکو

ف

عما
م

در سالی که فوتباليست های سرشناســی چون روماريوی برزيلی، 
هريستو استويچکف بلغاری، تدی شرينگهام و لس فرديناند بريتانيايی 
و خورخــه کامپوس مکزيکی پــا به عرصه حيات گذاشــتند، يکی از 
جنجالی ترين جام های جهانــی فوتبال در زادگاه ايــن ورزش يعنی 
انگلستان برگزار شــد. صحبت از جام جهانی ١٩٦٦ است که ٥٣ سال 
پيش در چنين روزی، برابر ١١ جــوالی ١٩٦٦ ميالدی با بازی بين دو 
تيم انگلستان و اروگوئه کليد خورد و ١٩روز بعد با برگزاری ديدار فينال 
بين تيم های آلمان غربی و انگلستان به پايان رسيد. در اين  سال انگلستان 
برای نخستين و آخرين بار جام جهانی را به خانه برد تا مدعيان اختراع 
و معرفی فوتبال به جهان دست شان از مهمترين جام اين ورزش کوتاه 

نمانده باشد.
نماينده سربلند آسيا

برزيل، آرژانتين، انگلستان، اروگوئه، شيلی، پرتغال، ايتاليا، مجارستان، 
سوييس، آلمان غربی، فرانسه، اتحاد جماهير شوروی، مکزيک، اسپانيا، 
بلغارستان و کره شمالی! بله درست اســت کره شمالی! نام جام جهانی 
١٩٦٦ منهای برخی حواشــی ريز و درشت پيوندی ناگسستنی با نام 
کره شمالی و واژه معروف «طوفان زرد» دارد. در آن  سال هايی که فقط 
يک تيم از آسيا می توانست مجوز حضور در جام جهانی فوتبال را به دست 
آورد، اين کره شمالی بود که مامور شد تا از حقانيت فوتبال قاره کهن و 
همچنين شايستگی خود به عنوان تنها نماينده آسيايی ها در اين جام 
دفاع کند. آنهايی که کره شمالی را زنگ تفريح و کيسه بوکس تيم های 

قدر قدرت جام ١٩٦٦ ارزيابی کــرده بودند، بعد از پيروزی يک بر صفر 
اين تيم مقابل تيم نامدار و پرستاره ايتاليا، تازه فهميدند که با چه کسی 
طرف هستند. هرچند کره شــمالی در مرحله بعد در عين شايستگی 
مغلوب پرتغال شــد، اما خاطره «طوفان زرد» را تا ابد در دل تاريخ همه 

ادوار جام جهانی ثبت کرد.
گل مشکوک ابدی

هرچقدر پله ستاره برزيلی فوتبال جهان در جام ١٩٦٦ ناموفق بود، 
اوزه بيو ســتاره تيم ملی فوتبال پرتغال درخشــيد و توانست ضمن به 
دست آوردن مقام سوم برای کشورش، کفش طاليی مسابقات را نيز با 
٩ گل زده به خانه ببرد. اما بزرگترين حاشيه جام جهانی ١٩٦٦ يا شايد 
همه جام های جهانی تا به امروز درســت در مسابقه فينال رقم خورد و 
انگلستان موفق شد با کمک يک گل مشکوک تيم فوتبال آلمان غربی 
را با نتيجه ٤ بر ٢ شکست داده و قهرمان جام جهانی شود. در اين مسابقه 
درحالی  که بازی در پايان ٩٠ دقيقه با نتيجه ٢-٢ مساوی به پايان رسيده 
بود، در دقيقه دهم وقت اضافه جف هرســت مهاجم تيم ملی فوتبال 
انگلستان توپ را به تير افقی دروازه آلمان کوبيد. توپ در برگشت به ظاهر 
روی خط دروازه فرود آمد اما گاتفريد دينســت، داور سوييسی بازی به 
نشانه گل شدن توپ به سمت وســط زمين بازی دويد. انگلستان البته 
١٠دقيقه بعد و در ثانيه های پايانی يک گل ديگر نيز به ثمر رســاند اما 
گل جف هرست هنوز و همچنان لقب مشکوک ترين گل  تاريخ جام های 

جهانی را در اختيار خود دارد. 

افقیطوفان زرد و گل مشکوك جف هرست
1- شمشیر بلند ژاپنی- آکروباسی

2-  وسیله کشف سالح کاشــتنی- مسلک حزبی- 
خراسان قدیم

3-  مملو- ایران در این ورزش رزمی حرفی براي گفتن 
در مسابقات جهانی دارد- زندگی

4-کبوتر صحرایی- شهر گردشگرى روسیه - پایتخت 
امپراتورى لیدیه 

5- لوله تنفسی- شــجاع- از داروهاى حرفه اى طب 
سنتى

6-  فرزندچهارپا- یک دسته سرباز- خاموش فرنگی
7-  کمان حالجی- پسر گودرز در شاهنامه- دفینه و 

گنج
8-  کاریز- مضطرب- روحانی مصري

9-   موسیقى کودکان- ساز زهى بزرگ- دست نوازش 
پدر بر سرش نیست

10-  تکیه بر پشــتی- قدیمی- خالی کردن توپ یا 
تفنگ

11-گداي سمج- پارچه روپوشى قدیمى- دوستی 
12- از شهرهاي اســتان کرمان- سرمربی تیم ملی 

برزیل- بیماري کم خونی  
13-  همیشــگی- ســرمربی درگذشــته اســبق 

پرسپولیس- آواى درشت
14-  ثروتمند- گیاهی همیشه ســبز و زینتی- اداره 

وصول مالیات
15-  تعیین بها و ارزش چیزى- دلیل و برهان

 عمودى
1-  کارزار تبلیغاتی- فسخ کردن و بر هم زدن معامله- 

خودداري کردن
2-   میهمان ناخوانده- داده هاي کامپیوتري

3-  ماهى کنســرو-  هــم پیمان شــدن چند گروه 
سیاسى- فیلمى به کارگردانى بهروز شعیبى با بازي 

رضا عطاران و هانیه توسلی
4-   هر یک از بخش هاى جداگانه یک مجموعه- ماه 

خارج- بشقاب بزرگ
5-  پسوند آلودگی- اصل هر چیزى- برادر سلم و تور- 

بنده و شما
6-  خشــکی- واحد اندازه گیرى حــرارت- رودي در 

روسیه

7- قلعه و حصار- آهن- سرایت کردن 
8-  قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال 1999

9-   خرماي مرغوب- بچه دان- از تیم هاي علی 
دایی در آلمان

10- کشــتی جنگی- داروهــاي کم خطرتر از 
شیمیایی- عالِم هندسه

11-  نفس- درود- زمین ورزش کشــتی- قطع 
سینمایی

12-  پسندیده- پیمانه- جنگ
13-  هافبک تیم ملی ایران- اتومبیل بزرگ حمل 

کاال- خاندان
14-   انبار اسلحه- کشوري در آمریکاي جنوبی

15-  بیماري مرگامرگی ستور- نوعی سرقت- 
پست الکترونیکی
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دانستنى ها

از راست: یول بریِنر، ریچارد بیسهارت و ویلیام شاتنر در «برادران کارامازوف» ساخته ریچارد بروکس - 1958 
٩٩ سال پيش در چنين روزی، برابر ١١ جوالی ١٩٢٠ ميالدی، يول برينر، بازيگر شهير سينمای جهان در شهر والدی وستوک روسيه به دنيا آمد. سينمادوستان جهان برينر را 
بيش از هر چيز با سر تراشيده اش و بازی در نقش های ماندگاری چون فرعون مصر در «ده فرمان» و همچنين هفت تيرکش فيلم «هفت دالور» می شناسند. او ٣٤ سال پيش، در 

١٠ اکتبر ١٩٨٥ ميالدی همزمان با اورسن ولز ديگر ستاره سينمای جهان درگذشت. 

اوو
به نظر می رســد اوضاع و احوال درياها و تنگه ها در شرق و غرب عالم دژ

آنچنان که بايد و شــايد خوب نيســت! بعد از فاجعه آتش سوزی يک 
زيردريايی اتمی در پايگاه دريايی سومرسک روسيه، همچنين توقيف 
غيرقانونی نفتکش حامل نفت ايران در تنگه جبل الطارق، اين بار دريای 
جنوبی چين محل مناقشــه ای جديد قرار گرفته و به نظر می رسد دو 
کشور فيليپين و چين بعد از مدت ها بار ديگر گردوخاک را از روی پرونده  
قديمی مناقشات ارضی زدوده و آن  را روی ميز گذاشته اند. دعوای پکن و 
مانيل بر سر مالکيت برخی جزاير واقع در آب های اين منطقه و همچنين 
تعيين محدوده و مرز دريايی برای استفاده از منابع بستر و زيربستر، قصه 
ديروز و امروز نيســت، هرچند به نظر می رسد با وجود حضور شخصی 
عجيب وغريب چون رودريگو دوترته در کاخ رياست جمهوری فيليپين، 
برخی قدرت ها بدشان نمی آيد اين کشــور را برای رودررويی با چين 

تحريک کنند. 
مناقشه ارضی در شرق دور

دريای جنوبی چين را اصوال بايد يکی از پرمناقشه ترين مناطق جهان 
به شــمار آورد، چه آن که منهای چين و فيليپين، کشــورهايی چون 

برونئی، مالزی، تايوان و ويتنام نيز نســبت به رژيم حقوقی و چگونگی 
استفاده از منابع آن اختالف نظر دارند. مشکالت بين چين و فيليپين با 
توجه به گسترده تر بودن موضوعات مورد منازعه همواره پررنگ تر از باقی 
مناقشات بين ديگر کشورهای اين منطقه در رسانه ها بازتاب يافته اند. 
درگيری اخير نيز دقيقا همزمان با فرستادن کشتی های جنگی چين به 

آب های مورد ادعای دو کشور شدت يافت و هر دو دولت طی بيانيه هايی 
خود را مالک جزاير واقع در اين آب ها عنوان کردند. اين ميان اما به دليل 
روحيات خاص رودريگو دوترته رئيس جمهوری فيليپين، برخی قدرت ها 
ازجمله آمريکا اميدوار بودند شاهد حرکتی ديوانه وار از سوی ارتش اين 
کشور در پاسخ به آن چه در رسانه ها تجاوز نظامی چين به آب های مورد 

مناقشه خوانده شد، باشــند، اما اتفاقات بعدی نشان داد ظاهرا دوترته 
خيلی زرنگ تر از آن چيزی است که واشينگتن تصور کرده است.

مقاومت در برابر تحريک
خالصه پيام رئيس جمهوری دوترته بــه تحريکات آمريکا مبنی بر 
حمايت واشينگتن از مانيل در صورت بروز جنگ بين فيليپين و چين 
اين بود: «اول شــما»! درواقع رئيس جمهوری فيليپين که مشهور به 
رک  گويی و رعايت نکردن آداب معاشرت ديپلماتيک است، خيلی صريح 
به آمريکايی ها فهماند که گلوله نخست را در درگيری با چين شليک 
نخواهد کرد، اما اگر آمريکايی ها در حمايت از ادعاهای کشــور او وارد 
جنگ با چين شوند، فيليپين نيز پشت ســر آنها وارد دعوا خواهد شد! 
درواقع دوترته با اين که همواره به آگاهی نداشتن از مسائل و ضروريات 
ديپلماتيک متهم بوده است، نشان داد که از قصد آمريکا جهت وسيله 
قرار دادن فيليپين برای وارد آوردن فشــار سياسی به پکن کامال آگاه 
است. در ضمن يادمان نرود که آمريکا به تازگی موافقت خود را با فروش 
٢/٢ ميليارد دالر ســالح به تايوان اعالم کرده و همين نشــان می دهد 
سياست تحريک چين از مدت ها قبل در واشينگتن کليد خورده است.      

بحران در خاور دور

روزنامه نگار تیزبین و شجاع
«به قــول عبدالرحمــن فرامرزی، 
اين اســراييلی که من می شناسم، 
فردا ادعای شــيراز را هم می کند. 
می گويد شــاعرهای خود شــما 
هميشه در اشعارشان اسم شيراز 
را گذاشته اند ُملک ســليمان!» اين 
بخشی از سخنرانی تاريخی و به يادماندنی 
شــهيد مرتضی مطهری در عاشورای  ســال ١٣٤٨ 
خورشيدی است که در آن به مسأله فلسطين پرداخت 
و پس از آن برای مدتی به زندان افتاد. اســتاد مطهری 
در بخشی از اين ســخنرانی که در ابتدای اين مطلب 
نيز آورده شد مثالی جالب و طنزآميز را از زبان يکی از 
روزنامه نگاران شــهير عصر پهلوی دوم نقل کرده و به 
استهزا توسعه طلبی و ادعاهای ارضی دروغين تل آويو 
می پردازد. اين روزنامه نگار معروف کســی نيست جز 
عبدالرحمن فرامرزی، نويسنده، استاد دانشگاه و وکيل 
دادگستری که ٤٧  سال پيش در چنين روزی، برابر ٢٠ 
تير ١٣٥١ خورشيدی در تهران درگذشت. فرامرزی در 
دوره ای نيز سردبيری روزنامه کيهان را بر عهده داشت 
و يکی از روزنامه نگارهايی بود که با تيزبينی غائله حزب 
دموکرات و مشی تجزيه طلبانه اين حزب در آذربايجان 
را تجزيه و تحليل کرد. او همچنين بارها به خاطر قلم 

تندش در برخورد با اسراييل ممنوع القلم شد.

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.
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6
پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار اسبق تهران، صبح روز شنبه، ۲۲ تیرماه، به صورت علنی 
در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاصی کشکولی بررسی می شود. شهردار اسبق 
تهران صبح روز سه شنبه، ۷ خردادماه، با شلیک پنج گلوله همسر دوم خود را به قتل رساند. نجفی انگیزه 
خود برای قتل را اختافات خانوادگی عنوان کرد. پرونده قتل همســر دوم محمدعلی نجفی که در پی 
صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده بود، جهت رسیدگی 

به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد.

دادگاه نجفی 
شنبه برگزار 
می شود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

آگهی ثبتی
داتام  ساخت  مهندسی  مدیریت  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3۷۷۲45 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   103۲0089۲۷3
سیامک  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/04/01 مورخ 
امین زاده به شماره ملی 0065801849 به سمت بازرس اصلی 
سمت  به   ۲۲9831۲۲06 ملی  شماره  به  محمدی  ایمان  وآقای 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
انتخاب شد.  کثیراانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت 
 139۷ سال  به  منتهی  شرکت  زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه 

بتصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )527693(

اصفهان –راعی| اهــداف و برنامه هــای معاونت بهره 
برداری گاز استان بصورت یک کتاب در دست تهیه است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان این مطلب 
افزود: پیرو دستور العمل تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف بهره 
برداری گاز اســتان بمنظور افزایش کارائی در تمامی ادارات 
و سایر واحدهای زیرمجموعه شــرکت گاز استان، مهمترین 
برنامه ها و اهداف  این واحد بصورت یک کتاب در دست تهیه 
و اقدام اســت. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان،سید مصطفی 
علوی، مهمترین سرفصل های این کتاب را در1۷بخش شامل؛ 
بلوک بندی در راستای مدیریت ترازگازاستان، بلوک بندی در 
راستای مدیریت بحران، انجام پروژه های اولویت دار، نهضت 
زیباسازی علمک ها درسطح اســتان، شناسائی وجمع آوری 
شــیرهای پیاده رو باقیمانده درسطح استان و توسعه,بهبود و 
ارتقاءفرآیند نشت یابی ورفع نشتی ها درسطح استان عنوان 
کرد.وی، همچنین؛ بهبود وارتقاء سیســتم حفاظت کاتدی 
درســطح اســتان، انجام مطلوب فرایند نگهداری وتعمیرات 
درســطح اســتان، اجرای کامل پروژه GISدرسطح استان، 
جاری ســازی کامل پروژه قرائت،چاپ وتوزیــع آنی قبوض 
مشترکین استان، ارتقاء سیستم AVL و توسعه مراکز کنترل 
فوریت های گاز در سطح استان، تســریع در فرآیند تحصیل 
زمین ایستگاه های مورد نیاز درسطح اســتان، انجام فرآیند 
تست لوشاتاف رگواتورها، تست،بررسی وتعویض هافیونی ها 
ی علمک ها، جاری ســازی سیســتم های مکانیزه به منظور 
تسهیل وتســریع در فرآیند خدمت رســانی مطلوب به بیش 
از یک میلیون 800مشترک  درســطح استان اصفهان، جمع 
آوری و انتقال علمک های داخل منازل بــه بیرون و دریافت 
تاییدیه بازرســی ایســتگاه ها از واحد بازرســی فنی از دیگر 
ســرفصل های تعیین شــده در این کتاب می باشد.علوی، از 
تمامی همکاران که در تهیه و تدوین این مجموعه ارزشــمند 
، همکاری ها و مساعدت داشــتند تقدیر کرد و گفت: در حال 
حاضر با تاش شــبانه روزی کارکنان این شرکت، گازرسانی 
مستمر و ایمن به مشترکین محترم گاز در سطح استان میسر 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، خاطر نشان 
ساخت: مطالب  این کتاب بعنوان نقشــه راه والگوی مناسب 
بمنظــور افزایش کیفیت خدمات گازرســانی بســیار مفید 
وموثرخواهدبود.گفتنی است، به دنبال تدوین کتابچه مذکور 
برنامه زمان بندی برای پیاده سازی اهداف طرح بمنظور ایجاد 
تحول مهندســی در واحدهای بهره برداری، تهیه و در قالب 
بودجه سالیانه  و تامین نقدینگی  مورد نیاز متدرجاً در سطح 

استان پیاده خواهد شد. 

تدوین کتاب نقشه راه، برنامه ها واهداف  
بهره برداری  گاز استان اصفهان

استان

شربتدار-گلســتان | مهندس قوانلو مدیرکل صنعت 
معدن وتجارت استان گلســتان درنشست خبری به مناسبت 
روزملی صنعت ومعدن گفت،سال 9۷راباسختی بسیارپشت 
سرگذاشتیم ولی بااین حال سال خوبی دررشدصنعت استان 
گلســتان داشــتیم ،ایشــان  صنعت ومعدن راپیش قراوان 
مبارزه با جنگ اقتصادی که دشــمن بامردم کشورمان شروع 
کرده دانســت ودر همین حــال اعام کرد،حجم ســرمایه 
گذاری دراســتان تقریبا ۲برابرشده اســت.همچنین  قوانلو 
درموردحادثه سیل گلستان ازدســتگاهایی که کمک کردند 
به خصوص از ســردارمعروفی فرمانده ســپاه گلستان که از 
ابتدای به حادثــه درکمک بی دریغ به ســیل زدگان حضور 
فعالی داشــتند از این طریق تشــکرکردند. مدیرکل صمت 
همچنین گفت درگزارشــی که کارشناســان ما درروزهای 
ابتدایی سیل دادند حدودا 400میلیارد تومان سیل گلستان 
به واحدهای تولیدی وصنعتی استان خسارت وارد کرده است.
ایشان بااشاره به معیشت ســیل زده گان گفت ازهمان ابتدا 
با مدیریت صورت گرفتــه  مواداولیه 186هزارپرس مواداولیه 
غذا به مناطق سیل زده فرستاده وتامین شدکه این خودنشان 
ازعزم جدی همکاران مادرکمک به سیل زدگان دراین حادثه 
داشت. ایشان همچنین دربخش دیگری از گزارش خوداعام 
کردسیاست ســازمان صمت رفته رفته به سوی بهره برداری 
وباا بردن کیفیــت وظرفیت کارخانه جــات دربخش تولید 
وصنعت مــی باشــدودرآینده تاش می شــود حجم مجوز 
تاسیس کاهش یابد تاارتقای کیفی بااتر رود واین روند باعث 
افزایش بهروری بیشتر در استان می شود. قوانلودرموردبخش 
اشــتغال  درســال 96 آمارقابل توجهی ارائــه کردواین که 
باحمایــت ســازمان صمــت وراه اندازی ۲0واحــد صنعتی 
درســال 96درمجموع 300نفراشــتغال ایجاد شدودرادامه 
درســال 9۷باراه انــدازی مجدد39واحدصنعتی درمجموع 
61۲نفراشتغال صورت گرفت . قوانلو مدیرکل صمت گلستان 
اعام کرددرهفته دولت بالــغ بر500میلیاردتومان طرح در 
استان گلستان افتتاح خواهیم کردوامیدواریم دراین سال که 
ســال رونق تولیدنام گرفته دست به دست هم باعث پیشرفت 

تولیدباشیم .         

صنعت ومعدن پیش قراول 
مبارزه با  جنگ اقتصادی

استان

شهروند| فیلم های دوربین مداربسته این بار 
صحنه  ترســناک ربودن یک زن جوان در روز 
روشن را ثبت کرد. ســکانس هایی که حاا به 
یک ویدیوی پربازدید در فضای مجازی تبدیل 
شده اســت. زن جوانی درحال گذر از یکی از 
کوچه های اهواز است. دو خودروی پراید سفید 
از مقابل رد می شــوند و پشت آنها یک سمند 
خاکستری با ســرعتی کم عبور می کند. وقتی 
خودروهای پراید از آن جا رد می شوند، خودروی 
سمند، راهش را کج می کند و سد راه زن جوان 
می شود؛ زن جوانی که سراسیمه و با ترس فرار 
می کند. سرنشینان این خودروی سمند که دو 
نفر هستند، از خودرو پیاده می شوند و به سرعت 
این زن را تعقیب می کنند. آنها دســت بردار 
نیســتند. زن جوان که بشدت ترسیده، مقابل 
یک خانه که کنارش هم خرابه است، می ایستد. 
دو سرنشین خودروی سمند، این زن را گرفته و 
در روز روشن او را سوار خودرو می کنند. راننده 
هم با ســرعت از آن جا متواری می شود. بعد از 
رفتن این آدم رباهاست که چهار مرد خود را به 
داخل کوچه می رسانند، اما دیر می رسند و کسی 

نمی تواند مانع این آدم ربایی شود. 
دوربین مداربســته یکی از خانه های اطراف 
سکانس به ســکانس این آدم ربایی عجیب را 
ضبط کرده و حاا ایــن فیلم در فضای مجازی 
دست به دســت می چرخد؛ فیلمی که پلیس 
اهواز هم به آن واکنش نشــان داد و اعام کرد 
که مسببان این حادثه تحت تعقیب قرار دارند 
و به زودی هم دستگیر می شــوند. با این حال، 
پلیس این حادثه هولناک را  آدم ربایی نمی داند 
و معتقد است که آن چه قبل از غروب سه شنبه 
در محله کوی سعدی اهواز رخ داده است، صرفا 
یک سرقت بوده است. سرهنگ جلیل زبیدی، 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
خوزستان با اشاره به این حادثه و انتشار تصاویر 
آن در فضای مجازی گفت: »با بررسی هایی که 
توسط پلیس آگاهی انجام شده، موضوع صرفا 
برای ســرقت بوده و مالباخته در کمتر از پنج 
دقیقه از خودرو پیاده شده است.« به گفته او، 
در این حادثه تنها طا و زیورآات زن جوان از 
سوی سرنشینان سمند به سرقت رفته است: 
»برابر اظهارات مالباخته، سارقان 6 عدد النگو 

از او به ســرقت برده و بدون هیچ گونه آزار و 
اذیتی او را از خودرو پیاده کرده اند.« البته معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان 
از به دست آمدن ســرنخ هایی درخصوص این 
پرونده و دستگیری قریب الوقوع هر سه متهم 
این پرونده هم خبر داد. در همین حال، برخی 
شــنیده ها درباره این حادثه حاکی از آن است 
که سارقان زن جوان را پس از به سرقت بردن 
طاهایش در منطقه ای خلوت و دورافتاده رها 
کرده اند. همچنین خودروی سمندی هم که این 
دزدی در روز روشن با آن انجام شده، سرقتی 

بوده است.
اما مشــابه همین حادثه هم شامگاه 13 تیر  
رخ داد. در این حادثه هــم زن جوانی که چادر 
به ســر دارد، در حاشیه یک خیابان درحالی که 
کالسکه بچه به دست دارد، طعمه سه پسر جوان 
که  سوار بر موتورســیکلت هستند، می شود. 
این مردان به این زن نزدیک می شوند و در یک 
لحظه با حمله ور شــدن به او، طاهایش را به 
ســرقت می برند، بی آن که به کالسکه و بچه ای 
که داخلش هست، توجه کنند. کالسکه به سمت 

راست حرکت می کند، اما سارقان حتی تاش 
نمی کنند این کالسکه را نگه دارند  و بافاصله 
از محل حادثه دور می شوند. این طور که در این 
تصاویر مشخص است، زن جوان با ترس و دلهره 
در کنار خیابان می ایستد و تنها نظاره گر رفتار 
خشن دو مرد جوانی است که سعی دارند به زور 
زیورآات او را به سرقت ببرند. پس از آن هم که 
سارقان از محل متواری می شوند، چند رهگذر 
خودشان را برای کمک به زن جوان می رسانند 
که دیگر فایده ای ندارد. مشخص نیست تصاویر 
از چه دوربینی ضبط شــده است و تنها چیزی 
که واضح اســت تاریخ ثبت فیلم است که در 
13 تیرماه ضبط شده است. این فیلم هم مشابه 
سرقت خشن اهواز خیلی زود در فضای مجازی 
دست به دست شــد و حتی برخی رسانه ها هم 
آن را منتشــر کردند، اما هنوز مشخص  نیست 
این اتفاق در کدام نقطه از کشور رخ داده است 
و این که سارقان دقیقا چه اموالی را از این زن به  
سرقت برده اند. پلیس هنوز درباره این حادثه و 
فیلم منتشرشده مربوط به آن هیچ اظهار نظری 

نکرده است.  

سیما فراهانی| سرباز وظیفه شــناس جان خود را 
کف دستش گذاشــت و برای دستگیری یک قاچاقچی 
به تنهایی عمل کرد. او در یک تعقیب و گریز پلیســی، 
با حرکتی جســورانه خودش را مقابل خــودروی یک 
قاچاقچی حرفه ای و ســابقه دار انداخت تا مانع فرارش 
شــود. اما این جلوگیری از فرار متهم، خودش را راهی 
بیمارســتان کــرد. محمدمصطفی باقری، ســرباز ۲6 
ساله ای است که به خاطر یک ماموریت خطرناک روی 
تخت بیمارســتان خوابیده و ممکن بود جان خود را از 
دست بدهد. سر و دستش شکسته؛ قاچاقچی موادمخدر 
برای این که بتواند از دست او فرار کند، او را زیر چرخ های 
خودرویش له کرد، ولی باز هم نتوانست فرار کند. سرباز 
وظیفه با ازخودگذشتگی مانع فرار قاچاقچی با 450 گرم 
هرویین و 50 گرم شیشــه شد. مجرمی که قصد داشت 
این مواد را به دست مشتریانش برساند، اما سرباز وظیفه 
به همراه همکارش از گشــت کانتری 109 بهارستان 
مانع کار این مرد سابقه دار شدند. محمدمصطفی باقری 
درحالی که اصا حال وروز خوشی ندارد و به دلیل ضربه 
به سرش تا چندین ســاعت بیهوش بود، در گفت وگو با 
خبرنگار »شهروند« ماجرای این ماموریت خطرناک را 

روایت کرد:
چی شد که به این قاچاقچی مشکوک شدید؟

نزدیک ظهر بود. من و همکارم با موتور در خیابان شهید 
مصطفی خمینی درحال گشتزنی بودیم. من سرنشین 
موتور بــودم و همکارم هم راکب بود. درحال گشــتزنی 
بودیم که به یک خودروی پراید مشکوک شدیم. به راننده 
آن دستور ایســت دادیم، اما راننده بدون توجه به فرمان 
ایست، متواری شد. همین مسأله باعث شد ما بیشتر به 
او مشکوک شویم و مطمئن شــدیم که مجرم است. به 
احتمال این که او یک قاچاقچی موادمخدر باشد، بافاصله 

به تعقیب این خودرو پرداختیم. 

  چرا این موادفروش شما را زیر 
گرفت؟

تعقیب و گریز با خــودروی پراید 
ادامه داشــت، امــا او حاضر به توقف 
خودرو نمی شد و به دستورها توجهی 
نمی کرد، تــا این که بیــن چهارراه 
سیروس و سرچشمه، من دیدم شیشه 
پنجره خودرو باز است. بافاصله وقتی 
کنار خودرو قرار گرفتیــم، خودم را 
از روی موتور بــه داخل خودروی آن 

مجرم انداختم. در ادامه راننده پراید، با مشاهده این اقدام 
من، خودرو را به سمت خودرو های عبوری دیگر کشاند 
که درنهایت هم با دو خودروی پــژو 405 و تیبا برخورد 
کرد. با این حال سعی کردم خودروی او را متوقف کنم که 

درنهایت موفق شدم و خودرو را تحت 
کنترل خودم درآوردم. خودرو متوقف 
شــد، من از آن پیاده شدم و همزمان 
همکارم هم از موتور پیاده شد تا راننده 
را دســتگیر کنیم. اما ناگهان راننده، 
خودرو را بــرای فرار دوباره به حرکت 
درآورد که درنهایت از روی من رد شد، 
ولی با این حال نتوانســت فرار کند و 
مامور کانتری او را دستگیر کرد. من 

هم زیر چرخ هایش له شدم. 
  چرا جان خود را به خطر انداختید؟

من سربازم و وظیفه دارم. تا وقتی این لباس تن من است، 
باید با جرم و مجرم بجنگم. این موادفروش می خواست با 
موادمخدرهایی که دارد چندین نفر را بدبخت کند. هرچه 

این قاچاقچیان در جامعه کمتر باشند، اعتیاد هم کمتر 
خواهد شد. من فقط به وظیفه ام عمل کردم. 

  به این فکر نکردید که ممکن بود جان خود را از 
دست بدهید؟

در آن لحظه فقط به دستگیری آن مرد فکر می کردم. 
هر چقدر او مقاومت می کرد، من بیشتر اصرار داشتم که 
مانع فرارش شــوم. اان هم خوشحالم که دستگیر شده 
و اقدام ما نتیجه خوبی داشته اســت. این قاچاقچی 50 
گرم شیشه و 450 گرم هرویین در پک و بسته بندی های 
مختلف همراه داشت که همین مقدار مواد می توانست 

خیلی ها را بیچاره کند. 
  یعنــی اگر دوبــاره به چنیــن مجرم هایی 

برخوردید، باز هم جان خود را به خطر می اندازید؟
من وقتی برای گشــتزنی و ماموریت می روم، باید به 
وظیفه ام تا آخر عمل کنم. بله، اگر دوباره در این موقعیت 

قرار بگیرم، همین کار را خواهم کرد.
  از شما تقدیر هم شد؟

بله، ســردار ظهیری رئیس پلیس پیشــگیری تهران 
و سرهنگ دوســتعلی جلیلیان سرکانتر هفتم پلیس 
پیشگیری به عیادتم آمدند و از من تقدیر کردند، ولی من 
برای تقدیر این کار را انجام ندادم، فقط به وظیفه ام عمل 

کردم و توقع هیچ تقدیر و تشکری هم ندارم.
  اان حالتان چطور است؟

بعد از این که آن قاچاقچی مرا زیر گرفت، بیهوش شدم، 
تا ۲4 ساعت بعد هم بیهوش بودم و تازه به هوش آمده ام. 
مچ دســتم و چهار انگشتم شکسته و ســرم هم ضربه 

شدیدی خورده است. 
  چه مدت از سربازی شما گذشته است؟

15 ماه. 
  ورزشکار هم هستید؟

بله، ورزش جودو انجام می دهم.

گفت وگوی »شهروند« با  مامور جسوری که برای دستگیری یک قاچاقچی جانش را کف دستش گذاشت

عملیات جیمز باندی یک سرباز از  روی احساس وظیفه
  این سرباز برای دستگیری مرد موادفروش خود را از پشت موتور داخل خودروی متهم انداخت، ولی زیر چرخ های  خودروی پراید له شد

فیلم هایی هولناک در فضای مجازی از سرقت و ربودن دو زن حکایت می کنند

آدم ربایی کوی سعدی در روز روشن
  پلیس اهواز: سارقان حادثه به زودی دستگیر می شوند
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پس از دو حادثه اى کــه در دو هواپیماى بویینگ 
Max  737 رخ داد و منجر به کشته شــدن 346 نفر 
شد، این شرکت با مشکالتى در تولید هواپیما روبه رو 
و برخى سفارش هایش نیز لغو شده  است. حاال به نظر 
مى رسد شــرکت ایرباس که رقیب اصلى بویینگ در 
تولید هواپیما است، روندى بسیار بهتر را طى مى کند 
و توانسته بعد از هفت  سال در رقابت با بویینگ از این 

شرکت پیشى بگیرد. 
بویینــگ از  ســال 2012 پیشــتاز ســاخت و 
تولیدهواپیماهاى مسافربرى بوده است؛ اما آمارها نشان 
مى دهد که تعداد هواپیماهایى که بویینگ در نیمه 
نخست امسال تحویل داد 239 فروند بوده است این 
حالى است که در مدت مشابه  سال قبل این شرکت 
378 هواپیمــا تحویل داده بــود. این یعنى بویینگ 
کاهش تولیدى برابر 37 درصــد را تجربه مى کند. در 
مقابل شــرکت ایرباس در نیمه نخست امسال 389 
فروند هواپیما تحویل داده که در مقایسه با مدت مشابه  

سال قبل رشدى 28 درصدى داشته است. 
تا قبل از دو حادثه اى که بــراى دو فروند بویینگ 
737Max رخ داد، این شــرکت در ماه 50 هواپیما 

تحویل مــى داد اما حــاال تنها مى توانــد ماهى 30 
هواپیما تحویل دهد. این مدل هواپیما پرفروش ترین 
مدل هواپیماى بویینگ بوده اما حــاال 150 فروند از 

این هواپیما در پارکینگ هاى بویینگ پارك شــده و 
خریدارى ندارد و عالوه بر این 380 فروند از این هواپیما 
که در اختیار خطوط هوایى است نیز زمینگیر هستند 
و خطوط هوایى حاضر نیستند خطر به پرواز درآوردن 
آنها را بپذیرند. این مســأله ضربه بسیار سنگینى به 

بویینگ وارد آورده است. 
شــرکت بویینگ اعالم کرده نقص در سیســتم 
کنترل پرواز است و آن را برطرف خواهد کرد اما انتظار 

نمى رود این ایراد تا قبل از ماه سپتامبر برطرف شود. 
حاال ایرباس از فرصت استفاده کرده و پرفروش ترین 
هواپیماى خود که مدل A٣٢٠ است را به خریداران 
عرضه کرده اســت. ایرباس اعالم کرد که فروش این 
مدل هواپیما طى ماه هاى اخیر بســیار افزایش یافته 

است. 

وقتى پارکینگ یک شرکت هواپیماسازى تبدیل به انبار مى شود
پیشى گرفتن ایرباس در رقابت با بویینگ که

و این

 

ماجراى درز ایمیل هاى محرمانه سفیر انگلیس 
در آمریکا به رقابت هاى  سیاسى در انگلیس کشیده 
شــد. روزنامه ایندیپندنت مناظره جرمى  هانت و 
بوریس جانسون نامزدهاى نخست وزیرى انگلیس 
را بر روى همین موضوع منتشــر کرده است. سفیر 
انگلیس درنهایت روز گذشــته اســتعفاى خود را 

نوشت. 

روزنامــه نیویورك تایمز در گزارشــى مفصل به 
ظهور نســل جدیدى از شــبه نظامیان پرداخته که 
آییــن بودایى دارنــد. این روزنامــه در این گزارش 
نوشته که این شــبه نظامیان صرفا با هدف مقابله با 
گسترش اســالم تشکیل شــده اند. نیویورك تایمز 
دراین گــزارش روند ظهور این شــبه نظامیان را در 

میانمار بررسى کرده است. 

روزنامه لوموند چاپ فرانسه در گزارش نخست خود 
به آغاز به کار و روند پیشرفت بازسازى کلیساى نوتردام 
پرداخته است. کلیســاى نوتردام  سال گذشته در یک 
حادثه آتش سوزى دچار حریق و بخشى از آن در آتش 
نابود شد. همان زمان امانوئل مکرون رئیس جمهورى 
فرانسه متعهد شــد که در کمترین زمان ممکن این 

کلیسا را ترمیم کند.

ک
وس

 کی

پس از آن که یکى از اینفلوئنسرهاى معروف در اینستاگرام 
پیام خودکشى خود را به صورت آنالین منتشر کرد، دانمارك 
به فکر اعمال قوانینى براى این افراد افتاده است. «فى الرسن» 
که در اینستاگرام بیش از 336 هزار فالوور دارد، متنى را بر روى 

صفحه خود منتشر کرد.
این متن به مــدت دو روز بر روى صفحه او بــود تا این که 
خانــواده اش آن را حذف کردنــد. خانواده او در یک پســت 
اینستاگرامى در حالى خبر خودکشى او را تأیید کرده اند که 

خانم الرسن در بیمارستان و تحت ریکاورى قرار داشت.
وزیر کودکان و آموزش وپرورش گفته است که اینفلوئنسرها 
باید مسئولیت چیزهایى که مى نویسند را داشته باشند و هر 

چیزى را پُست نکنند. 
برخى از استانداردها

پیام خودکشى الرسن در اینستاگرام بیش از 30 هزار الیک 
و 8 هزار کامنت داشت و همین مســأله باعث شد تا مقامات 
دانمــارك به این فکر بیفتند که مقرراتــى را براى تحت نظر 
قراردادن محتواى منتشرشــده از سوى اینفلوئنسرها ایجاد 
کنند. خانم پرنیل روزنکرانتز، وزیر کودکان و آموزش وپرورش 
به بى بى سى گفته است که دولت مى خواهد تا اینفلوئنسرها را 
نسبت به محتوایى که به اشتراك مى گذارند، مسئولیت پذیر 
کند و این کار را در راستاى استانداردهاى رسانه هاى قدیمى 

انجام مى دهد.
او گفته است: «وقتى تعداد قابل توجهى از مردم شما را در 
شبکه هاى مجازى دنبال مى کنند، شما به همان اندازه مسئول 
چیزهایى که مى نویسید، هستید که وقتى در روزنامه و مجله 
مطلب منتشر مى کنید؛ مثال استانداردهاى اخالقى رسانه هاى 
دانمارکى به شــما اجازه انتشــار مطالبى براى خودکشــى 
نمى دهند. ما مى خواهیم این اســتانداردها براى شبکه هاى 

اجتماعى نیز اعمال شوند.»
طبق قوانین جدید پیشنهادى، اگر یک اینفلوئنسر پستى را 
منتشر کند که قوانین مطبوعاتى و رسانه اى را نقض مى کند، 
پست او حذف مى شود. همچنین اینفلوئنسرهایى که تعداد 
قابل توجه و مشخصى از فالوورها را داشته باشند، باید مدیرانى 

را براى اداره حساب کاربرى شان داشته باشند.
خانم روزنکرانتز گفته اســت: «در مورد همین خانمى که 

پیام خودکشى منتشر کرده، وقتى ما با خانواده اش صحبت 
مى کردیم، متوجه شدیم که آنها دو روز تمام تالش مى کردند 
تا این پیام را حذف کنند اما موفق نمى شدند؛ چراکه هیچ کسى 
جز خود او به حســاب کاربرى اش دسترسى نداشته است. ما 
مى خواهیم که این افراد مسئولیت محتواى منتشرشده خود 
را داشته باشند و مدیرانى باشند که بتوانند پست ها و پیام هاى 
نامناسب را حذف کنند.» او اضافه کرده است: «ما در جامعه اى 
زندگى مى کنیم که رسانه هاى جمعى تغییر کرده اند و بنابراین 
قوانین و استانداردهاى حاکم بر آنها نیز باید تغییر کند و بر آنها 
اعمال شود. گر چه این رسانه ها متفاوت از رسانه هاى قدیمى 

هستند اما قوانین اخالقى ثابتى بر آنها حاکم اس ت.»
ما به محدودیت هایى احتیاج داریم

سارا لوئیس کریستیانســن یک وبالگ نویس معروف در 
دانمارك اســت که بیش از 128 هزار فالوور در اینســتاگرام 
دارد. او به بى بى ســى گفته است که اینفلوئنسرها باید شیوه 
جدیدى را دنبال کنند. سارا کریستیانسن گفته است: «موضوع 
اینفلوئنســرها و بالگرها موضوعى کامال جدید اســت. کار 
آنها هنوز به  عنوان یک بیزینس واقعى پذیرفته نشده است و 
من فکر مى کنم که به همین دلیل توجه کافى به این مسأله 
نمى شود. همچنین مسئولیت کافى نسبت به کار آنها و همه 
فالوورهایشان وجود ندارد.»  من خودم بیش از 10 سال است 
که وبالگ دارم و دوست ندارم که محدودیتى براى ابراز تفکراتم 
وجود داشته باشد اما من مى خواهم که محدودیت هایى وجود 
داشته باشد تا بتوانیم از اینفلوئنسرها حفاظت کنیم؛ چراکه 
برخى از آنها بســیار جوان هستند و گاهى چیزهاى بدى را با 
مخاطبانشان به اشتراك مى گذارند.»  کریستیانسن مى گوید 
که شما نمى توانید وبالگ نویسى را با روزنامه نویسى مقایسه 
کنید بنابراین «شــما باید مقررات کامال جدیــدى را براى 
وبالگ ها و شبکه هاى مجازى ایجاد کنید» و راه هاى محافظت 

از وبالگ نویس ها و فالوورهاى آنها را تحلیل و بررسى کنید.
به گفتــه ســارا کریستیانســن، قوانین رســانه اى براى 
اینفلوئنسرها «جوابگو نیست» و نیازمند تبعات و مسئولیت هاى 
این اقدامات آنالین هستیم: «باید اقدامى صورت بگیرد. شاید 
این اولین گام براى درك این مسأله باشد که رفتارهاى آنالین 

باید به رسمیت شناخته شوند.»

قوانین رسانه اى براى اینفلوئنسرها جوابگو نیست

چرا شاخ هاى اینستاگرامى 
در دانمارك محدود مى شوند؟

مسابقه حقوق بشر کار دست جده داد
ناکامى در اجراى

فستیوال دریاى سرخ
 نيکــی مناژ، خواننــده آمريکايــی درنهايت 
تصميــم گرفــت کنســرت خــود را در جده 
عربستان سعودی لغو کند. پيشتر او اعالم کرده 
بود به عربستان خواهد رفت و کنسرتی در اين 

کشور برگزار خواهد کرد. 
مناژ اما روز گذشته اعالم کرد بعد از دريافت 
برخی اطالعات درباره ســابقه حقوق بشــر در 
عربستان و رفتاری با زنان در اين کشور می شود 
ترجيح داد کنسرتش را در اين کشور لغو کند. 
بن سلمان وليعهد عربستان خود از مناژ دعوت 
کرده بود به عربســتان برود. مناژ اما گفته بعد 
از اين که واکنش ها به انتشــار خبر رفتنش به 
عربســتان را مشــاهده کرده، اندکــی در اين 
خصــوص تحقيق کــرده و درنهايــت تصميم 

گرفته کنسرتش را لغو کند. 
«بنياد حقوق بشر» هفته گذشته در بيانيه ای 
از «نيکــی مناژ» و ديگر افرادی که قرار اســت 
در فستيوال جده عربســتان برنامه اجرا کنند، 

خواسته بود تا برنامه خود را لغو کند.
فســتيوال جهانی جده در استاديوم ورزشی 
ملک عبداهللا در شهر مجاور دريای سرخ برگزار 
خواهد شد. مقامات عربســتان اعالم کرده اند 
که در اين رويداد مشروبات الکلی و موادمخدر 
ممنوع اســت. «ليام پاين» عضو ســابق گروه 
موسوم به «وان دايرکشــن» و «دی ِجی استيو 
آئوکــی» ازجمله هنرمندانی هســتند که قرار 
اســت در اين رويداد روی صحنه بروند. «ماريا 
کری»، «انريکه ايگِلســياس» و «بلک ايد پيز» 
ازجملــه خواننده هايی هســتند کــه عليرغم 
اعتراضــات گســترده، طی ماه های گذشــته 
در شــهر جــده عربستان ســعودی و در چند 

کيلومتری خانه خدا برنامه اجرا کرده اند.
نيکی مناژ که قرار بود ۱۸ جوالی در جده به 
صحنه برود، برای اجراهای اروتيکش شناخته 
می شود. با نشــر اين خبر بســياری در تعجب 
بودند که او چگونه برنامه ای در اين کشور اجرا 

خواهد کرد؟

چهره

«کریس رادى» 
یکى از هم پیمانان 

قدیمى دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى 

آمریکا، اعالم کرد 
وزیر کار آمریکا 

به  زودى و در چند 
هفته آینده از مقام 
خود برکنار خواهد 

شد. وزیر کار دولت 
ترامپ متهم است 
که با مداخله در 

یک پرونده قضائى 
به قربانیان تعرض 

جنسى یک میلیاردر 
آمریکایى به نام 

 «جفرى اپیستین» 
اجازه نداده است که 

شکایت خود را در 
محاکم قضائى آمریکا 
ضد این فرد پیگیرى 

کنند.

یکى از کارکنان 
کانادایى سازمان 

ملل متحد که 
در کمک هاى 

بشردوستانه این 
سازمان کار مى کرد، 

به دلیل تجاوز به 
دو کودك نپالى در 
جریان فعالیت هاى 

کمک رسانى در 
زلزله نپال به 9 سال 

زندان و پرداخت 
500 هزار روپیه به 
هرکدام از قربانیان 

محکوم شد. او متهم 
بود به دو پسربچه 

12 و 14ساله تجاوز 
کرده است. پیتر جان 

داگلیش کانادایى 
62ساله و اهل 

اونتاریو است.

برکنارى احتمالى وزیر 
کار دولت ترامپ

محکومیت کارمند 
سازمان ملل به دلیل 

تجاوز جنسى

عکس خبراخبار روز

چين- حزب کمونيست چين در نودوهشــتمين سالگرد تأسيس حزب با 
لباس هايشان پرچم حزب را طراحی کرده اند.
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تگزاس- تصويری از وضع مهاجران در مرز آمريکا در ايستگاه مک آلن.
Getty Images

دريای مديترانه- مهاجران در دريای مديترانه به ســمت جزيره ايتاليايی 
المپدوسا در حرکت هستند.
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گاه
ن پس از این که ترامپ در توییتى ترزا مى  نخســت وزیر انگلیس را احمق خواند و سفیر انگلیس 

در واشــینگتن را نیز کودن خطاب  کرد، وزیر خارجه انگلیس در سخنانى از ترامپ خواست ادب 
را رعایت کند. 

جرمى هانت در پاسخ به سخنان ترامپ از عملکرد  سفیر انگلیس در آمریکا دفاع کرده و گفت: 
«سفراى آمریکا نیز سعى مى کنند در گزارش هایشان به مقامات باال صادق باشند و  سفیر ما هم 

این  گونه است، بنابراین باید در روابط دو کشور همواره جانب ادب رعایت شود.»

   انگلیس
به فحاشى ترامپ 

پاسخ داد

شروع صفحه آرايی
۱۶ مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مـورد  داروهـاى  از  بسـیارى 
اسـتفاده بـدون نسـخه از جملـه 
داروى ضد سـرفه، سرماخوردگى، 
باعـث گیجـى  زکام  و  آنفلوآنـزا 
ناخواسـته مى شـوند کـه ممکن 
اسـت رانندگى را با مشـکل روبه 

رو کنـد.



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

پنجشــنبه 20 تیر  1398 |  ســال هفتم |  شــماره 1738

8
علی زندوکيلی با بازخوانی ترانه «آخرين بار» در صفحه اينســتاگرام خود نوشــت: «تقديم با شهر فرنگ

عشــق به آقای صدا». اين کاِر زندوکيلی در پاســخ به صحبت های خواننده معروف به آقای صدا 
بود که گفته بود «صدای علی زندوکيلی را بسيار بسيار دوست دارم» و از ترانه «شهر حسود» نام 
برده بود. زندوکيلی هم به همين خاطر ترانه معروف خواننده خارج نشــين را بازخوانی کرد. حاال 
بايد ديد که «شهر حسود» و «آخرين بار» چه سرنوشــتی را برای ادامه فعاليت های هنرِی علی 

زندوکيلی رقم می زند!

ماجراى «شهر 
حسود» و 
«آخرین بار»

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصد از رانندگانى که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
مى شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر 30سال 

سن دارند.

دار
دی

چند وقتی است که برنامه های شبکه نسيم برخالف 
رويه هميشگی اش (!) خالی از چهره روی آنتن می رود. 
اين شبکه تلويزيونی که بسياری اوقات به انتخاب اول 
مخاطبان ايرانی تبديل شــده بود، حاال جای خود را به 
شبکه سه و چهره های عصر جديدش داده است! مديران 
اين شــبکه اما قصد دارند دوباره با استفاده از چهره ها 
دنبال کنندگان ازدست رفته شــان را بازگردانند. برای 
همين محمد احسانی، مدير شبکه نسيم از پخش برنامه 
«شکرستان» با روايت شهاب حسينی از اوايل مرداد خبر 
داده. به گفته احسانی، برنامه مهران غفوريان هم با نام 
«پاتوق» در مراحل نهايی تامين بودجه است و به تدريج 

و بعد از ماه صفر وارد چرخه توليد خواهد شد.
حضور فروتنانه شــهاب حسينی در «شکرستان» با 
استقبال زيادی همراه شده است. مجموعه انيميشن 
«شکرســتان» پيش از اين با صداپيشــگی زنده ياد 
مرتضی احمدی توليد می شــد. همه داستان های اين 

انيميشن در يک شــهر قديمی و خيالی اتفاق 
می افتد. هر قسمت، داستانی مجزا دارد که 

مردم شکرستان بنا به نيازهای دراماتيک 
هر قصه، در هر قســمت نقشی متفاوت 
برعهده می گيرند و داســتان را شــکل 
می دهند. قصه ها پس از ۸ ماه تحقيق و 
توسعه براساس داستان ها، ضرب المثل ها 

و قصه های قديمی و عاميانه ايرانی-شرقی 
انتخاب و ســپس با رويکــردی مدرن و 

به روز نوشته شده است. در اين 
شــهر قديمی و داســتانی، 
هيچ کس در جايگاه خود 
نيســت و تالش شده تا با 
تغيير شــکل تصويری و 
دراماتيک، شيوه ای اتخاذ 
شود که کوچک و بزرگ 
پس از خنديدن به طنز 
داستان ها، به فکر فرو 

روند و بينديشند.
ليوانی،  محمدرحيم 

مدير مرکز پويانمايی صبا درباره حضور شهاب حسينی 
در شکرستان گفته: «بايد از شهاب حسينی تشکر کرد 
که به جای اين که نگران جايگاهش باشد، ريسک کرده 
است. اگر خود را به جای بازيگری که تا دريافت جوايز 
بين المللی و جهانی در ســطح کن و اسکار پيش رفته 
است، بگذاريد، آن وقت می بينيد که چقدر تصميم گيری 
برای پذيرش چنين کاری سخت است و چه ريسکی را 
انجام داده و در صورت شکســت اين پروژه چه هزينه 
زيادی را در حيطــه کاری و حرفه ای خود بايد متقبل 
می شد. انيميشن را بايد به سطح جامعه برد و تا جايی 
که ممکن است مردمی کرد که يکی از عوامل رسيدن به 
اين هدف حضور سوپراستارها و صداهای مشهور در يک 
انيميشن است. تعامل بين هنرها و مشاهير از اتفاقات 
خوبی است که می تواند به مردمی شدن انيمشين کمک 

کند.»
شهاب حسينی با اجرای برنامه تلويزيونی «اکسيژن» 
فعاليت حرفه ای در دنيــای تصوير را آغاز کرد. 
او بعدها با حضور در ســريال هايی مثل 
«پــس از بــاران» و «پليــس جوان» 
تبديل به يک چهره شــد. حسينی در 
سال های اخير يکی از چهره های مطرح 
سينما بوده و کمتر در قاب تلويزيون 
حضور داشــته است. «شــوق پرواز» 
شاخص ترين حضور اين بازيگر در قاب 
تلويزيون محسوب می شود. 
شــايد جالب باشــد که 
بدانيد او پيــش از اين 
به عنوان راوی با آثاری 
مثل مســتند «کربال 
جغرافيای يک تاريخ» 
به کارگردانی داريوش 
يــاری و همين طــور 
آيتم قرائت وصيت نامه 
برنامــه  در  شــهدا 
ســحرگاهی شبکه يک 

همکاری داشته است.

کتاب «شيوه دلبری و مترو آشوبی» اثر احسان 
محمدی روزنامه نگار منتشــر شد. اين کتاب 
شــامل ٧٠ روايت کوتاه و نتيجه مشاهدات 
نويسنده طی سال ها از ماجراهای رخ داده در 
متروی تهران و کرج است که با زبانی ساده و 

طنزآميز منتشر شده است.
منصور ضابطيان، مجری، نويسنده و برنامه ساز 

صداوســيما در مقدمه اين کتاب نوشــته: «بررســی 
يادداشت های احسان محمدی در کتاب «شيوه دلبری و 

متروآشــوبی» عالوه بر آن که ما را با 
نگاه ويژه او آشــنا می کند، می تواند 
به عنوان ســندی از وضع اجتماعی 
تهران دهــه ٩٠ به يــادگار بگذارد. 
نمی دانم کســانی که سال های بعد 
اين کتاب را ورق بزنند درباره تهران 
امروز چه نگاهی پيــدا خواهند کرد. 
آيا آنها از حضور فروشــندگانی که 
 هزارو يک چيز در مترو می فروشند، 
تعجب خواهند کرد؟ و اگر آری اين 
تعجب از چيست؟ از اين که در دوران 
کسانی بوده اند که پولی می گرفته اند، 
جنس تحويل می داده اند؟ (کاری که 

حتی همين امروز هم دارد شيوه ای جديدتر پيدا می کند) 

يا اين که تعجب شان از شنيدن نام کاالهايی منسوخ 
مثل هندزفری و هولدر و ســفره پالستيکی 
اســت؟» به گفته صالح رامســری، مدير 
انتشارات معين که اين کتاب را منتشر کرده، 
استقبال خوانندگان از اين اثر غافلگيرکننده 
بوده و درحالی که کمتر از يک هفته از انتشار 
آن می گذرد، به احتمال فراوان در چند روز آينده 

چاپ دوم آن روانه بازار خواهد شد. 
احسان محمدی، نويســنده اين کتاب، روزنامه نگار و 
دانش آموخته دکتــرای فرهنگ و 
ارتباطات اســت و پيــش از اين نيز 
کتاب های «جنگ بود»، «گنجينه 
پنهان» و «مارکز در تاکســی» از او 
منتشر شــده اســت. کتاب «شيوه 
دلبــری و متــرو آشــوبی» که در 
١٨٤صفحه نوشته شــده است، به 
قيمت پشــت جلــد ٢٥ هزارتومان 
از کتابفروشــی های معتبــر قابل 
تهيه اســت. عالقه مندان می توانند 
جهت تهيه اين کتاب با انتشــارات 
معين به شــماره تماس های ۰۲۱-
۶۶۴۷۵۲۷۷ و ۰۲۱-۶۶۴۱۴۲۳۰ يا 

به صورت اينترنتی سفارش دهند. 

جعبه جادویى

کتابخانه

چهره هاى جدیِد «نسیم» از راه مى رسند

«شیوه دلبرى و مترو آشوبى» منتشر شد
مترونوشت هاى یک روزنامه نگار را بخوانید

شهاب حسینى از اوایل مرداد با «شکرستان»
و مهران غفوریان بعد از ماه صفر با «پاتوق» به تلویزیون مى آیند

فته
ى ه

م ها
 فیل
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شبى که ماه کامل شد
2,007,918,000

کارگردان: نرگس آبیار، تهیه کننده: محمدحســین 
قاســمى، ژانر:   اجتماعى. بازیگران: الناز شاکردوست، 
 هوتن شکیبا، فرشته صدرعرفایى، پدرام شریفى، امین 

میرى، بانیپال  شومون -با حضور: شبنم مقدمى
«شبى که ماه کامل شد» همچنان پیشتاز جدول فروش 
اســت. این فیلم با فروش 2میلیاردى خود در این هفته 
صدر جدول را حفظ کــرد. فیلم نرگس  آبیار درمجموع 

11,497,931,000 فروش داشته است. 
«شبى که ماه کامل شد» روایت دختر جوانى از مناطق 
جنوب شــهر تهران هســت که درگیر عشق جوانى 
شهرستانى مى  شــود و این در حالى است که دختر به 
دالیلى مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر 

برادرش  با او همراه مى شود.

سرخ پوست
1,491,089,000

کارگردان: نیما جاویدى، تهیه کننده: مجید مطلبى، 
ژانر:     اجتماعى. بازیگران: نوید محمدزاده، پریناز  ایزدیار، 
مانى حقیقى، ستاره پســیانى، حبیب رضایى و آتیال 

پسیانى
«سرخ پوســت» تقریبا فروشى مثل هفته گذشته 
داشت و رتبه دوم خود را حفظ کرد. این فیلم پس از 
5 هفته اکران در 144 سینما در کل 9,152,685,000 

فروخته است. 
ســال 1347، یک زندان قدیمی در جنوب ایران به 
دلیل مجاورت با فرودگاِه در حال توســعه شهر  در  حال 
تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه 
مامورانش در حال انتقال زندانیان به  زندان  جدیدند  و.... 

 این خالصه اى از ماجراى «سرخ پوست» بود. 

تگزاس 2 
1,069,230,000

کارگردان: مسعود اطیابى، تهیه کننده: ابراهیم عامریان، 
ژانر:   کمدى. بازیگران: مهدي  هاشــمى، سام  درخشانى، 
پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، گابریال پترى، بهرنگ علوى، 
 رضا ناجى، امید روحانى، آدریانو  تولوزا، سهیل قنادان، تى 

آگو متوس و نادر سلیمانى
تنها تغییر جدول این هفته، ســبقت «تگزاس 2» از «ما 
همه باهم هستیم» است. این فیلم توانست فروش خود را 
به یک میلیارد برساند و به جایگاه سوم برسد. فیلم اطیابى و 
عامریان پس از 12 هفته اکران در آستانه 20میلیاردى شدن 

قرار دارد. 
«هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن؛ علی الخصوص 
تو تهران.» این جمله اى است که  سازندگان   «تگزاس 2» 

درباره فیلمشان نوشته اند.

بازگشت شیریِن صداهاى ممنوعه
مهدى یراحى و حسین زمان پایان ممنوع الفعالیت شان را اعالم کردند. یراحى 26تیر و زمان 3مرداد در برج میالد روى صحنه مى روند

مهدی يراحی همان طور که با انتشار 
يک کليپ ممنوع الفعاليت شــد، با 
انتشــار کليپی در صفحه اش خبر 
از مجوز برگزاری کنســرت و پايان 
ممنوع الفعاليتی اش را داد. ماجرای 
ممنوع الفعاليت اين خواننده به ٦ماه 
پيش برمی گردد؛ زمانی که با انتشار 
ويديوی «پاره سنگ» حاشيه ساز شد. 
يراحی همچنين با پوشــيدن لباس 
کارگران فوالد اهواز روی اســتيج 
رفــت و کار را بــرای فعاليت خود 
پيچيده تر کرد. او اما حاال باز هم با 
انتشار کليپ جنجالی «پاره سنگ» 
از آلبوم «ســه گانه اجتماعی» به 
صحنه بازمی گردد. اين يعنی ٦ماه 
ممنوع الفعاليت بودن، تغييری در 
ايجاد  خواننده  اين  ايده آل های 
نکرده و او همچنــان خواننده 
اجتماعــی باقی مانده اســت؛ 
خواننده ای که دغدغــه دارد و 
سرزمينش  مردم  دردهای  برای 

می خواند.
کليپ «پاره سنگ» که از آلبوم 
«سه گانه اجتماعی» اين خواننده 
است، محتوايی ضدجنگ داشت 
و بعدتر گفته شد کليپ منتشرشده 
با کليپی که از ارشاد مجوز گرفته بود، 
فرق داشته است. معاون هنری وزير ارشاد 
گفته بود: «طبيعتا به دليل آن که اداره کل موسيقی 
بايد از آن چه که مجوز داده، صيانت کند و فضا را به 
صورت قانونی پيش ببرد،  از دســت اندرکاران اين 
موضوع دعوت کرده است که برای ادای توضيحات به 
اين اداره  کل مراجعه کنند.» اما يراحی درباره تفاوت 

کليپ مجوز گرفته با آن چه پخش شده، ضمن تأييد 
اين موضوع گفته بود: «يکی از رســالت های بزرگ 
هنر، ايجاد تعامل و تقارب ميان خواسته های جامعه 
و سياستمداران است، اما برخی جريان های صاحب 
قدرت مقابل هنرمندان جبهه دارند و با هر ابرازنظر 
غيرموافقشان، مخالف هستند. حتی دروغ هايی به 
ما نسبت دادند مانند توهين به شهدا که اصال چنين 
چيزی نبوده اســت. تا امروز قانونمند کار کرده ام و 
هميشه هم ســرم مقابل قانون پايين است، اما يک 
جاهايی نداشتن جســارت در برخی مديران باعث 
خودسانسوری می شــود که در عرصه های مختلف 
ازجمله موســيقی، مردم را به سطح برده است. من 
تمام مسأله ام اين است! هنرمند کارش پرسشگری 
و رساندن حرف مردم به مسئوالن و تلطيف فضای 
بين اين دو است. اگر هنرمند صدای مردمش نباشد، 
عاشقانه بخواند تا راحت مجوز بگيرد و فقط بخواهد 
پول چاپ کند، اين که ديگر نامش هنر متعهد نيست!»

يراحی در بهمن  سال۹۷ با انتشار متنی در کانال 
تلگرامی اش اعالم کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تا اطالع ثانوی او را از هرگونه فعاليت رسمی 
هنری منع کرده اســت: «اينجانب مهدی يراحی، 
توسِط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا 
اطالع ثانوی عمال از هرگونه فعاليِت رسمِی هنری منع 
شده ام. به  همين دليل مجوز های اجرای من در تمامی 
کنسرت های تهران و شهرستان ها لغو شده است.» با 
همه اينها، حاال وقت استيج رفتن يراحی فرا رسيده 
است. او روز چهارشنبه ۲۶ تيرماه ساعت های ١٨ و 
٢١:٣٠ آلبوم «ســه گانه اجتماعی اول» و تعدادی از 
قطعات منتخب خود را در برج ميالد اجرا خواهد کرد. 
بهای بليت های اين کنسرت از ٤٥ تا ٢٠٠هزارتومان 
متغير است. همچنين خبرها حاکی از آن است که 
به  زودی تازه ترين آلبوم اين خواننده به زبان عربی 

منتشر می شود.

«پاره سنِگ» یراحی حرف می زند

از مجوز برگزاری کنســرت و پايان 
ممنوع الفعاليتی اش را داد. ماجرای 

ويديوی «پاره سنگ» حاشيه ساز شد. 

کارگران فوالد اهواز روی اســتيج 
رفــت و کار را بــرای فعاليت خود 
پيچيده تر کرد. او اما حاال باز هم با 

واز
 و آ

ساز

مهدى یراحى؛  متولد 1360
مدت محرومیت: 6ماه
زمان و مکان کنسرت:

26تیر؛ برج میالد

ريما محمــدزاده| اين هفتــه در شــلوغی برگزاری 
کنسرت های مختلِف تهران، نام دو خواننده به ميان آمد که 
مدت ها بود از روی  استيج رفتن محروم شده بودند؛ يکی به 
مدت ٦ماه و ديگری برای ١٧ســال! مهدی يراحی پس از 
٦ماه توقف در فعاليت های خود قرار است روز چهارشنبه ۲۶ 
تيرماه آلبوم «سه گانه اجتماعی اول» و تعدادی از قطعات 

منتخبش را در برج ميالد برای مخاطبان اجرا کند. از طرف 
ديگر، حســين زمان خواننده ای که از چندين سال پيش 
مجوزی برای برگزاری کنسرت نگرفته بود، هم قرار است 
سوم مرداد نخستين کنسرت خود را به رهبری ارکستر صابر 
جعفری بعد از ۱۷ سال ممنوع الفعاليت در مرکز همايش های 
برج ميالد تهران برگزار کند. بــه اين ترتيب، برج ميالد در 

انتشار «زنان در قلعه» نوشته جسيکا شاتوک
به گزارش «شهروند» رمان «زنان در قلعه» نيز نوشته جسيکا شاتوک با ترجمه نيما بيگی منتشر شده است. رمان «زنان 
در قلعه» داستانی است از زندگی اشــرافی آلمان های قبل از جنگ که در  سال ١٩٣٨ شروع می شود و تا  سال ١٩٤٥ و 
سال های بعد از جنگ ادامه پيدا می کند. اين داستان روايت سه زن است و بخشی از سختی های زندگی ناگفته آلمان بعد 
از جنگ جهانی را توصيف می کند. همچنين پيش زمينه برنامه ترور هيتلر که نشان می دهد تمامی آلمان ها نژادپرست 
نبوده اند، برخی از آنها از رژيم حکمران و غاصب آن زمان ناراضی بوده اند و تصميم گرفتند تا وضع را تغيير دهند، اما برنامه 
ترور شکست خورده و خانواده اين مردان شجاع بايد قبل و بعد از جنگ از خودشان محافظت کنند. داستان خانم شاتوک 
نشان می دهد نيروهای پيروز هميشه عادل و رفيع نيستند. «زنان در قلعه» سال ٢٠١٧ به چاپ رسيد و از طرف روزنامه 
نيويورک تايمز لقب پرفروش ترين کتاب سال را دريافت کرد. اين کتاب اثر سوم اين نويسنده و نخستين کتاب ترجمه شده 

او به زبان فارسی است. رمان زنان در قلعه نوشته جسيکا شاتوک از سوی نشر افق بی پايان منتشر شده است.
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شهر فرنگ «لحظه های شادی رو براتون آرزو می کنم. آهنگ «يکيو دارم» با عشق تقديم به شما.» اين کپشن 

ُپستی است که احسان خواجه اميری بخشــی از قطعه جديدش را در آن منتشر کرده. او همان طور 
که پيشتر خبر داده بود «يک اثر شاد و تابستانی» را با ترانه عاطفه حبيبی، ملودی فرشيد ادهمی و 
تنظيم معين راهبر منتشر کرد. قطعه «يکيو دارم» پس از «بايد برگشت» و «پاييز مسموم» سومين 
تک آهنگ اين خواننده در  سال ٩٨ محسوب می شود. در ضمن، خواجه اميری ٣٠ تير در سالن ميالد 

نمايشگاه روی صحنه می رود. 

انتشار قطعه
شاد و تابستانى
خواجه امیرى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، 
اجاق گاز و اشیاى بلند و 

بسیار سنگین  باید با بست یا 
تسمه هاى مناسب به کف و 

دیوار منزل محکم شوند.

گ
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نمايش «مولن روژ» به کارگردانی حسين پارسايی، 
نوشته آرش عباسی و با حضور محسن تنابنده و احمد 
مهرانفر در پرديس سينمايی باغ کتاب روی صحنه 
رفته است. طراحی پوســتر نمايش «مولن روژ» را 
استوديو مشق بر عهده داشته است. از ديگر عوامل اين 
نمايش می توان به ميثم احمدی مشاور تهيه و توليد، 
شيما ميرحميدی طراح صحنه و لباس، حسام نورانی 
ويديو آرت و مهندسی صدا، صبا کسمايی طراح نور، 
لعيا خرامان طراح چهره پــردازی، کيارش بختياری 
طراح صدا، حسين حاج بابايی عکس، شقايق کفيلی 
دســتيار کارگردان و برنامه ريز، داريوش يگانه مدير 

توليد اشاره کرد.
«کمدی متفاوت ساخته  ام»

اين نمايــش درباره دو دزد دوره گرد اســت که در 
يک آرايشــگاه زنانه قديمی که به يک انباری تبديل 
شده، نگهبان اند و در آن جا زندگی می کنند. مولن روژ 
کلمه ای فرانسوی به معنای «آسيب بادی سرخ» و نام 
يکی از مشهورترين کلوب های شبانه در پاريس است. 
اين کلوب شهرتی جهانی دارد و يک مکان تاريخی در 
کشور فرانسه اســت؛ البته همه شهرت اين کلوب به 
همين جا ختم نمی شود. بخشی از معروف شدن اين 
نام به فيلمی موزيکال و درام با هميــن نام و با بازی 
نيکول کيدمن و ايوان مک گرگور برمی گردد؛ فيلمی 
که با حواشی داســتانی مرتبط با مسائل خوانندگی 
و رقصندگی و کلوب مولن روژ در پاريس ســاخته و 
روايت می شــود و به تعريف يک داســتان عشــقی 
تمام شده می پردازد. پارســايی اما درخصوص دليل 
انتخاب «مولن روژ» برای نام نمايش اش گفته: «مولن  
روژ هيچ ارتباطی به فيلمی با اين نام و موقعيت های 
آن ندارد. نام نمايش به  خاطر اين است که لوکيشن 
نمايش يک آرايشــگاه قديمی اســت و اين نام روی 
آن گذاشته شده و اسم مولن  روژ با فضايی که داريم 

همخوانی دارد.»
«کافه و کاباره؟ از چه حرف می زنيد؟»

حســين پارســايی 
در  همچنيــن 
بــه  واکنــش 

حاشيه های اين 

نمايش در اينســتاگرامش نوشــته اســت: «اليور 
توييســت و بينوايان  و الکچری و رانت و پولشويی 
و... که نشــد بلکه اين بار با کافه و کاباره و پيشکار و 
ســپهبد و غيراخالقی و... بخت و اقبالشان با مولن 
روژ باز شــود! در هميــن افکار غوطــه ور بودم که 
ناخودآگاه ياد حرف دوستی افتادم که گفت حسين 
آقا، کارگردان نمايش های مذهبی، هزينه اين تغيير 
رويه را بايد بپردازی. گفتم هزينه؟! گفت بله. گفتم 
مولــن  روژ يک واکاوی اجتماعی اســت، روايت دو 
ســارق خيابانی و خالفکار که  در يک بنای متروکه 
نوع زيست آنها به چالش کشيده می شود. نيازهای 
جنسی کسی را هم برآورده نمی کنند. ارتباطی هم 
به سياست و ســپهبد و نظام شاهنشاهی و آسياب 
بادی قرمزرنگ ندارد. گفت يعنی کافه هم نيست؟ 
گفتم خير. پرسيد:   حاج آقا چی؟ گفتم که چنين 
کاراکتری با اين اســم وجود ندارد. کمی تأمل کرد. 
بی درنگ پرسيدم شما نمايشــنامه را نخوانده نقد 
کرديــن و هر چه دل تان خواســت به آن نســبت 
دادين، حداقل  تشريف بيارين نمايش را ببينين که 
خيال تان آسوده بشود. گفت که  مگر مولن روژ روی 

صحنه می رود؟!»
زوج اهل «پايتخت»

پارسايی نمايش خود را با بازيگران اصلی سريال 
«پايتخــت» روی صحنه برده و معتقد اســت اين 
نمايش کمدی شرايط جامعه امروز را نقد می کند: 
«مولن روژ موزيکال نيســت؛ يک کمدی متفاوت 
اســت.» او درباره نحــوه انتخــاب بازيگران هم 
گفته: «وقتی به انتخاب بازيگر رســيديم، دوست 
داشــتيم که تجربه مشترک با محســن تنابنده 
و احمد مهرانفر داشــته باشــيم. در دانشــگاه با 
تنابنده همکالسی بودم و حضور تنابنده و مهرانفر 
می توانســت ايده های جديد به گروه دهد.» احمد 
مهرانفر سابقه دو دهه حضور در تئاتر را در کارنامه 
خــود دارد و در کنار محســن تنابنــده خاطرات 

شيرين سريال «پايتخت» را به ذهن ها می آورد.
چند نکته برای تماشاگران

نمايش تا پايان تير ماه هر روز ساعت ۲۱ در سالن 
شماره يک پرديس سينمايی باغ کتاب روی صحنه 
می رود. اين ســالن ظرفيتی ٤٥٠نفره دارد. زمان 
نمايش ١٠٠ دقيقه است. از ورود افراد زير 
١٥  ســال ممانعت به عمل می آيد. 
برای ســهولت در رفت و آمد و با 
توجه به ترافيک منطقه در زمان 
برگزاری نمايش حتی االمکان 
شــخصی تان  خــودروی  با 
نرويد. بــردن خوراکی به غير 
از آب آشــاميدنی بــه داخل 
ســالن هنگام اجرای نمايش 
ممنوع اســت. بهــای بليت 
«مولن روژ» هم ٥٥، ٧٠، ٨٠ 

و ٩٥هزارتومان است.

فهرســت منتشرشــده از پرفروش های داستانی 
نيويورک تايمز نشان می دهد که رمان «تابستان  سال 
۱۹۶۹» نوشته «الين هيلدر برند» تنها برای يک هفته 
توانست جايگاه اول پرفروش های داستانی را حفظ کند 
و «جايی که خرچنگ ها آواز می خوانند» اثر «دليا اونز»  
مجددا در صدر فهرســت پرفروش های داستانی قرار 
گرفت. نام « جايی که خرچنگ ها آواز می خوانند» در 
چهل و دومين هفته حضور خود همچنان در جايگاه 

اول به چشم می خورد. 
رتبه دوم اما به رمان «عکس العمل شــديد» نوشته 
«برد تــور»  نويســنده پرفــروش نيويورک تايمز و 
وال استريت ژورنال اختصاص دارد. بعضی از منتقدان 
رمان جديد «برد تور» را يکی از برترين آثار هيجان انگيز 

اين نويسنده می دانند.
در رتبه ســوم اين فهرســت رمان «تابستان  سال 
۱۹۶۹» نوشته «الين هيلدر براند» قرار گرفته است. اين 
رمان که پيشتر در جايگاه اول قرار گرفته بود، در هفته 
دوم حضور خود در فهرست پرفروش ها به سر می برد. 
هيلدر براند به نوشتن رمان های عاشقانه و عنوان ملکه 
داستان های تابستانی شهرت دارد، اما اين بار موضوعی 
تاريخی را دستاويز نگارش داســتان جديدش کرده 
است. خانواده  ِلوين در بحبوحه جنگ ويتنام اتفاقات 

متفاوتی را تجربه می کند. پسر خانواده در ويتنام است و 
دختر خانواده در اعتراضات خيابانی شرکت می کند. در 
اين ميان رازهای تاريکی وجود دارد که به تدريج برمال 

می شود و زندگی خانواده را تحت تأثير قرار می دهد.
در رتبه چهارم اين فهرست هم نام «دانيل استيل» 
نويســنده پرفروش و پرکار با اثری جديد به چشــم 
می خورد. «اســتيل» پيشتر در  ســال جاری با رمان 
«توفيق اجباری» در بين پنج رمان پرفروش هفتگی 
نيويورک تايمز قرار گرفته بود. رمان «قسمت اشيای 
گمشــده» اثر جديد اين نويســنده آکنده از عشق، 
مادرانگی و خانواده است که در هفته اول حضورش در 
رتبه چهارم فهرست قرار گرفته است. دانيل استيل  ۷۱ 
ساله هر سال حدود هفت کتاب مختلف عرضه می کند 
و همواره به عنوان يکی از پرکارترين نويسندگان جهان 

محسوب می شود.
«شهر دختران» نوشــته اليزابت گيلبرت هم که 
در هفته نخست انتشــار موفق شــد در جايگاه دوم 
پرفروش های نيويورک تايمز قرار بگيرد، پس از چهار 
هفته در رتبه پنجم ايستاد. ويوين موريِس ٨٩ ساله به 
مسير زندگی اش می نگرد و قصه زندگی اش را از دهه 
١٩٤٠ ميالدی، که روی صحنه تئاتر نيويورک مشغول 

به کار شد، برای خوانندگان روايت می کند.
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«نقى» و «ارسطو» را از نزدیک ببینید!

همراه با پرفروش هاى نیویورك تایمز
خرچنگ ها دوباره آواز مى خوانند

ما همه باهم هستیم
842,908,000

کارگردان: کمال تبریزى، تهیه کننده: رضا میرکریمى، 
ژانر:   کمدى اجتماعى. بازیگران: محمدرضا  گلزار، مهران 
مدیرى، لیال حاتمى، ویشکا آسایش، جواد عزتى،   هانیه 

توسلى،  پژمان جمشیدى، مانى  حقیقى
این فیلم که بیشــترین افت فروش  را در هفته هاى 
پیش داشته، این بار اما فروشى مثل هفته گذشته داشت؛ 
با این تفاوت که رتبه ســوم را به «تگزاس 2» سپرد و در 
جایگاه چهارم جدول قرار گرفت. «ما همه باهم هستیم» 

درمجموع 8,873,165,000 فروش داشته است.
داستان فیلم تبریزى در بسترى کمدى روایت مى شود 
و ماجراى ســقوط یک هواپیما همراه با  مسافرانى است 
که رازهاى مختلفى دارند؛ راز هایى که قرار نیست تا ابد 

پنهان بمانند . 

زهرمار
834,391,000

کارگردان: ســید جواد رضویان، تهیه کننده: جواد 
نوروزبیگى، ژانر:   کمدى. بازیگران: سیامک انصارى، 
 شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، سیامک صفرى، نسیم 
ادبى، بــرزو ارجمند،  على اســتادى، رضا رویگرى و 

 حسین محب اهرى
«زهرمار» 200میلیون بیشتر از هفته پیش فروخت اما 
همچنان در رتبه پنجم ایستاد. این فیلم در نخستین هفته 
اکران خود   توانسته بود 822,683,000 فروش داشته باشد 

و حاال در سومین هفته از این رقم عبور کرده است. 
در فیلم رضویان رضا مردى که امروز به عنوان یک 
فرد  ارزشى شناخته  مى شود، گذشــته اى دارد که او 
را رها نمى کند و همین گذشــته براى او ایجاد دردسر 

 مى کند  و.... 

ایکس الرج
668,402,000

کارگردان: محسن توکلى، تهیه کننده: محمدحسین 
فرحبخش، ژانر: کمدى. بازیگران: اکبر عبدى، محمدرضا 
شریفى نیا، سحر قریشــى، میرطاهر مظلومى، یوسف 
تیمورى، على  صادقــى، رضا ناجــى، علیرضا قادرى، 
محمدرضا رهبرى،   هاوار قاسمى، احمد ایراندوست، مختار 
سائقى،  سحر نظام دوست، اکبر اصفهانى، سپیده مرادپور و 

با حضور بهاره رهنما
در بین فیلم هاى این جدول «ایکس الرج» بیشــترین 
افزایش فروش را داشت. این فیلم در دومین هفته از اکران 

خود در آستانه یک میلیاردى شدن قرار گرفته است. 
  «ایکس الرج» داســتان ســه جوان امروزى را  روایت 
مى کند که بعــد از رهایى از زندان و در مســیر تحقق 

رویاهایشان با اتفاقاتى غیرمنتظره روبه رو  مى شوند .    

بازگشت شیریِن صداهاى ممنوعه
مهدى یراحى و حسین زمان پایان ممنوع الفعالیت شان را اعالم کردند. یراحى 26تیر و زمان 3مرداد در برج میالد روى صحنه مى روند

خواننده ديگری که در روزهــای آينده می تواند 
حس خوب روی صحنه بودن را تجربه کند، حســين 
زمان است. اين هنرمند در  سال ۸۱ ممنوع الفعاليت 
شد. او ديگر مجوز انتشــار هيچ قطعه ای را دريافت 
نکرد. حسين زمان دليل اين ماجرا را اظهارنظرهای 
سياســی- اجتماعی اش می داند: «من به بسياری از 
اتفاقاتی که در کشور رخ داده اســت و آن اتفاقات 
را درست نمی دانستم يا مغاير با حقوق بشر يا مغاير 
با آزادی های فــردی يا مغاير بــا ارزش های هنری 
می دانســتم، اعتراض کردم. برخی اتفاقاتی که من 
نسبت به آنها واکنش نشان می دادم، در صداوسيما 
رخ می داد و من اعتراض می کردم که چرا صداوسيما 
ارزش کار هنرمندان را نمی داند؟ چرا به هنر احترام 
نمی گذارد؟ چرا ساز هنرمندان را پشت گلدان پنهان 
می کند؟ و به خاطر اين اعتراض مورد ســرزنش قرار 
می گرفتم يا برخی اوقات به خاطر همين تفکر من را به 
صداوسيما دعوت نمی کردند و بعدها اين محدوديت ها 
اضافه شــد. به طورکلی موضع گيری های سياسی 
من، البته سياســی نه به آن مفهوم اعتراضی، بلکه 
موضع گيری هايی که يک هنرمند بايد درجامعه داشته 
باشد، همگی موجب شد که بعضی ها خوششان نيايد.» 
حسين زمان از ســال ١٣٧٥ وارد عرصه خوانندگی 
شده است. او تنها ٦سال فرصت فعاليت رسمی را به 
دست آورد و ممنوع الفعاليت شد. از يک سال پيش 
نشــانه های پايان ممنوع الفعاليتی حسين زمان به 
چشم آمد؛ وقتی که او با انتشار پستی در اينستاگرام 
از مجوزگرفتن سه قطعه از ۹ قطعه ای را که به وزارت 
ارشاد فرستاده بود، خبر داد. او در اين پست گفت که 
درصورت صدور مجوز برای تمامی قطعاتش، اجرای 
زنده برگزار می کند. حاال زمان اجرای زنده فرا رسيده 
است و او می تواند در برج ميالد با مخاطبانش همراه 
شود. حسين زمان در يک پســت اينستاگرامی از 
سختی فعاليت پس از سال ها دوری از صحنه نوشته 

بود: «واقعيت تلــخ ديگر که از 
بيان آن نگرانی نــدارم، اين 

اســت که غيبت ١٧ساله و 
کنســرت  برگزاری  عدم 

آلبوم، عدم  انتشــار  و 
شرکت در برنامه های 
تلويزيونی و نداشتن 
فرصت و توان مالی 
در توليد و انتشــار 

کار های قابل توجه در 
طی ١٦ سال گذشته نه من 

را از مردم، ولی مردم را از 
من دور کرده و البته گله و 
شکوه ای از اين بابت ندارم. 
حال اين سوال برايم مطرح 
است که آيا برای اجرا های 

زنده، مخاطبان الزم را دارم؟ 
سوال ديگر که برايم وجود دارد 

اين است که با توجه به فضای موسيقی 
امروز و اصرار من در حفظ ســبک کاری 
خودم آيا می توانم از عهــده مخاطبان و 

خواسته هايشان برآيم؟»
زمان با همه اين حرف ها قرار اســت روز 
پنجشنبه سوم مرداد در دو نوبت (١٩:٣٠ و 
٢١) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷ سال 
توقف در فعاليت هــا در مرکز همايش های 
برج ميالد تهران برگــزار کند. هنوز قيمت 
بليت های اين کنســرت اعالم نشده است. 

«شــب دلتنگی- ۱۳۷۶»، «فصل آشنايی- ۱۳۷۷»، 
«قصه شب- ۱۳۷۸»، «شــاپرک- ۱۳۷۹»، «مشق 
عشــق- ۱۳۸۰»، «قصه نگفتــه- ۱۳۸۵» و «قرار 
عاشقی- ۱۳۸۸» آلبوم هايی اند که اين خواننده در 

بازار موسيقی منتشر کرده است.

بود: «واقعيت تلــخ ديگر که از 
بيان آن نگرانی نــدارم، اين 

١٧١٧١٧

آلبوم، عدم  انتشــار  و 

فرصت و توان مالی 

کار های قابل توجه در 

را از مردم، ولی مردم را از 
من دور کرده و البته گله و 
شکوه ای از اين بابت ندارم. 
حال اين سوال برايم مطرح 
است که آيا برای اجرا های 

زنده، مخاطبان الزم را دارم؟ 
سوال ديگر که برايم وجود دارد 

امروز و اصرار من در حفظ ســبک کاری 

زمان با همه اين حرف ها قرار اســت روز 
پنجشنبه سوم مرداد در دو نوبت (١٩:٣٠ و 

۱۷) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷) نخستين کنسرت خود را بعد از ۱۷

«حسین زمان» و صبر ۱۷ساله

حسین زمان؛  متولد 1338 
مدت محرومیت: 17سال

زمان و مکان کنسرت:
3مرداد؛ برج میالد

هفته های پيش رو ميزبان صداهايی اســت که با خاموشی 
خداحافظی کردند و حاال قرار اســت بلندتــر از هر زمان 
ديگری شنيده شوند. سيدمجتبی حسينی، معاون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم اعالم کرده که درحال 
حاضر هيچ هنرمندی ممنوع الفعاليت نيست: «آقای يراحی 
چندوقت پيش نمونه کاری به دفتر موسيقی ارايه کرده بود 

که مشکل داشت. درحال حاضر اگر اثر جديدی برای ارايه 
دارد، می تواند به اداره امور موسيقی مراجعه و برای انتشارش 
درصورت تأييد مجوز بگيرد. ممنوعيت فقط برای کار قبلی 
آقای يراحی بود و درحال حاضر اگــر کار جديد او موردی 
نداشته باشد، اداره امور موسيقی دليلی برای ممنوعيت اين 

خواننده هم ندارد.»
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رئیس ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر ایران در مدینه از اعزام دومین گروه نیروهای عملیاتی به  مکه خبر داد و گفت: »درمانگاه های مرکز 
پزشکی در مدینه منوره برای ارایه خدمات به زائران آغاز به کار کرده است.«    دکترحجت اه روستا با اعام این که درحال حاضر چهار درمانگاه در مجموعه هتل های 
محل استقرار زائران ایرانی در  مدینه منوره با حضور پزشکان عمومی و متخصص و داروخانه، شبانه روز آماده ارایه خدمات درمانی به زائران ایرانی  است، گفت: »پیش 
از اعزام نخستین گروه از زوار حج به مکه مکرمه، تیم های عملیاتی برای راه اندازی و آماده سازی  مراکز درمانی به مکه مکرمه اعزام شدند  « .وی افزود: »همچنین گروه 
دوم پزشکی عاوه بر همکاری در ساماندهی و  تجهیز درمانگاه های مدینه، روز سه شنبه ۱۸ تیر برای تسریع در تجهیز و راه اندازی بیمارستان و درمانگاه ها،  راهی مکه 

مکرمه شد و درحال حاضر سه درمانگاه مرکز پزشکی در مدینه میزبان زائران است .«

 اعزام دومین 
 گروه  پزشکی حج 
به مکه مکرمه  

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

عطیه کریمی|  ایرانی ها امســال نوروز خود را به شکلی 
متفاوت از سال های گذشته آغاز کردند؛ درحالی  که طبق 
هر سال خود را برای تعطیات طوانی مدت آماده می کردند، 
بارندگی های شدید و بی سابقه مردم را در برخی از استان های 
کشور بشدت غافلگیر کرد و سیلی ویرانگر میهمان ناخوانده 
خانه های آنها شد، سیلی که گویا در چند سال اخیر بی سابقه 
بود و کمتر کسی مانند آن را به چشــم دیده بود. گلستان 
نخستین استانی بود که در روزهای آغازین  سال نو با سیل 
دست به گریبان شد و حجم عظیمی از ویرانی را تجربه کرد. 
آب در گلستان فروکش نشده بود که بارندگی های سیل آسا 
دیگر استان های کشور را نیز درگیر خود کرد. تصاویری که 
از لرستان، خوزستان، ایام و گلستان منتشر می شد، گویای 
خرابی های بســیار و درد و رنج مردم بود. تصاویری که دل 
هموطنان مان را بشــدت لرزاند و باعث شد تا همگی دست 
به دســت هم بدهند و  از هر طریقی کمک های خود را به 
دست سیل زدگان برسانند. در آن روزهای بحرانی دغدغه 
تمام ایرانی ها آن بود که بتوانند تا حد امکان آام و رنج های 
مردم آسیب دیده در مناطق ســیل زده را کاهش دهند. در 
این میان چندین سازمان مردم نهاد که در سال های گذشته 
توانسته بودند با اقدامات شان اعتماد مردم را به خود جلب 
کنند، پاپیش گذاشتند تا محلی برای جمع آوری کمک های 
مردمی هموطنان سیل زده باشــند.  جمعیت هال احمر 
به عنوان یک نهاد سازمان یافته و مردمی محل مناسب تری 
برای کمک به ســیل زدگان در میان مردم شــناخته شد و 
مانند تجربه زلزله کرمانشاه این بار هم مردم به هال احمر 
اعتماد کردند و بــا اعام آمادگی جمعیت بــرای دریافت 
کمک های مردمی، مبالغ نقدی و کمک های غیرنقدی مردم 
به هال احمر واگذار شــد تا به دست سیل زدگان برسد. در 
زلزله کرمانشــاه حدود 64 میلیارد تومان کمک غیرنقدی 

جمع آوری شد اما این بار در پی وقوع سیل این رقم افزایش 
چشمگیری داشت و مردم نوع دوست ایران رکورد کمک های 
مردمی در زلزله کرمانشاه را شکستند، به طوری که به گفته 
دکتر پیوندی، ریاست جمعیت هال احمر مرز کمک های 
نقدی از 200 میلیارد تومان گذشــت. جمعیت هال احمر 
از محل منابع خود نیز برای کمک به ســیل زدگان هزینه 
کرده اســت اما پس از پایان دوره بحرانی و بازگشت مردم 
به زندگی عادی، ســیل زدگان نیاز به کمک های بیشتری 
برای جبران خســارات خود دارند. به همین دلیل جمعیت 
هال احمر در پی درخواســت از مردم ایران برای مشارکت 
در جبران خسارت های این سیل، به مردم و رسانه ها وعده 
داد کمک های جمع آوری شــده را فقط صــرف نیازهای 
مستقیم ساکنان مناطق آسیب دیده کند و گزارش دقیق 
و شفاف هزینه کرد مبالغ جمع آوری شده را نیز اعام کند. 
در گام نخســت جمعیت هال احمــر از محل کمک های 
جمع آوری شــده، 10 هزار بســته لوازم ضروری زندگی را 
برای تعدادی از هموطنان آســیب دیده خریداری و آنها را 
به مناطق سیل زده ارسال می کند. بسته های لوازم خانگی 
مهرانه شامل 5 قلم لوازم اولیه و ضروری شامل پتو)2قلم(، 
یخچال و  فریزر، اجاق گاز و فرش است که برای سیل زدگان 
تهیه شده و قرار است به  زودی به دست هموطنان سیل زده 
برسد. در همین راستا، صبح دیروز مراسم بارگیری و ارسال 
اقام خریداری شــده برای مناطق سیل زده با حضور دکتر 
پیوندی، ریاست جمعیت هال احمر در کارخانه لوازم خانگی 
سینجر برگزار شد. درحاشیه این برنامه، دکتر پیوندی از خط 
تولید و روند ســاخت محصوات کارخانه بازدید کرد و در 
پایان در نشست خبری و درجمع خبرنگاران جزییات روند 
جمع آوری کمک های نقدی و آماده سازی بسته های اهدایی 

لوازم خانگی برای ارسال به مناطق سیل زده را تشریح کرد.

 5 میلیون و 500 هزار تومان
 هزینه هر بسته لوازم خانگی

دکتــر پیوندی، رئیــس جمعیت هال احمر بــا اظهار 
امیدواری برای رفع مشــکات مردم آسیب دیده از طریق 
کمک های مردمی گفت:  »امیدواریم با این کار که جمعیت 
هال احمر آغاز کرده اســت و در واقع خود مردم بنیانگذار 
آن بوده اند، بتوانیم مشکات و مسائلی که برای مردم عزیز 

ســیل زده ایجاد شده است 
را بــا توزیع منطقــی لوازم 
خانگی شــامل اجــاق گاز، 
یخچــال، فــرش و پتو که 
به شــکل مقدماتی است، 
برطــرف کنیــم.« وی به 
زمان توزیع بسته های لوازم 
خانگی اشــاره کرد و گفت: 
»از شــنبه رســما توزیــع 
10 هزار بسته لوازم خانگی 
تحت عنوان »مهرانه«، یعنی 
)مهری کــه از طرف مردم از 
طریق هال احمر به دست 

 مردم عزیز و شــریف استان های ســیل زده می رسد( آغاز
 خواهد شد.« 

ریاســت جمعیت هال احمر با اشــاره به آن که قیمت 
تقریبی هر بسته لوازم خانگی حدود 5 میلیون و 500 هزار 
تومان است، بیان کرد:  »به طورکلی حدود 55 میلیارد تومان 
بابت 10 هزار بسته لوازم خانگی از محل 200 میلیارد تومان 
کمک های نقدی مردم به هال احمر هزینــه کرده ایم. در 
آینده نزدیک راهکارهای مشخصی را برای ادامه هزینه کرد 
باقیمانده کمک های مردمی به هال احمر در نظر خواهیم 

گرفت و گزارش آن را نیز اعام خواهیم کرد.«
افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی

رئیس جمعیت هال احمر با تشکر از مردم بزرگوار ایران 
و کارخانه هایی کــه محصوات خود را بــا قیمت کمتر و 
کیفیت بااتری در اختیار هال احمر گذاشته اند، بیان کرد: 
»توانستیم از این طریق لوازم مورد نیاز را راحت تر و با کیفیت 

بهتری تهیه کنیم تا در اختیار هموطنانمان قرار دهیم.«
پیوندی با تاکید بر آن که این 
کار خیر از یک طرف باعث رفع 
نیازمندی های مردم می شود 
و از طرف دیگر موجبات رونق 
اقتصادی و تولید داخلی لوازم 
خانگی را فراهم کرده و  فضای 
نشاط و شادی را به محیط های 
تولیدی وارد می کنــد، افزود: 
»امیدواریم این خیر مضاعف 
که مردم ایجــاد کردند برای 
خود و خانواد هایشان باقیات و 
صالحات باشد و از طرف دیگر 
مردمی که دچار سیل شده اند 
را نیز شادمان سازد. همچنین امیدواریم با کمک هایی که 
دولت و بنیاد مسکن برای ساخت وساز و ترمیم ساختمان ها 
می کند، بتوانیم مشکات مردم را رفع کنیم و  امانتدار خوبی 

برای کمک های مردم باشیم.«
هزینه 150 میلیارد تومان از منابع داخلی هال احمر

وی با ذکر ایــن نکته که  از محــل کمک های نقدی که 
مردم به هال احمر کرده اند، ریالی بــرای مصارف داخلی 
و ذخیره کردن انبار مواد غذایی هزینه نشــده است، گفت: 
»ســعی کرده ایم امانتدار بســیار صادق و درستی باشیم، 

حتی بهره پولی که در این مدت در بانک ها بوده، به مبالغی 
که جمع شده است، اضافه خواهیم کرد و در آینده نزدیک 
گزارش شفاف آن را برای مردم و رسانه ها اعام خواهیم کرد. 
همچنین کمک های غیرنقدی مردم نیز بالغ  بر 145میلیارد 
تومان بوده اســت که خوشــبختانه تمام آن را به مناطق 

سیل زده ارسال کرده ایم، تا مورد استفاده آنها قرار گیرد.« 
رئیس جمعیت هال احمر به مبلغ هزینه شــده از محل 
اعتبارات جمعیت اشاره کرد و گفت: »جمعیت هال احمر 
نیز بالغ بر 150 میلیارد تومــان از منابع داخلی اش را صرف 
تجهیز ناوگان هوایی خود، اقام امدادی و توزیع وســایل 
معیشتی کرده اســت که جزو وظایف ذاتی جمعیت تلقی 
می شود و این افتخاری اســت که ما توانسته ایم به گونه ای 
گوشه ای از مشکات مردم شریف و بزرگوار را برطرف کنیم. 
امیدواریم این کار خیر چرخش و افزایش پیدا کند و با تعامل 
و همدلی و رفاقت بتوانیم روز به روز مشــکات همه مردم 
آســیب دیده را در جای جای ایران اسامی از روستا تا شهر 

برطرف سازیم.«
وی به ارزش واقعی بسته های اهدایی جمعیت هال احمر 
اشاره کرد و گفت: »بسته هایی که تهیه شده است با وجود 
آن که 5 میلیون و 500 هزار تومان ارزش دارد، در بازار ارزش 
واقعی آنها بالغ  بر 8 میلیون تومان است. کارخانه های تولید 
داخلی ســعی کردند با تخفیف هایی که داده اند، در این کار 

خیر سهیم باشند.«
 طی کردن روند قانونی 

برای تهیه بسته های لوازم خانگی
بهرام غیبی، معاون توســعه منابع انســانی و پشتیبانی 
جمعیت هال احمر که در این بازدید همراه ریاست جمعیت 
برای بارگیری بسته های لوازم خانگی حضور داشت، در رابطه 
با فرآیند تهیه این لوازم توضیح داد و گفت: »مراحل تهیه و 
خرید این اجناس زیستی و ضروری به صورت قانونی و طی 
فرآیند مناقصه که در سامانه الکترونیک دولت ثبت شده بود 
و در سامانه خرید و آگهی روزنامه ها که به صورت مرحله ای 
منتشر شد، انجام گرفت. تاکید ریاست جمعیت بر آن بود که 
خرید ها از تولید ملی و داخلی باشد. در هر مرحله برای این 
اقام حدود چهار شرکت از شرکت های معتبر تولید داخلی 
حضور داشتند و با همکاری وزارت سمت شرکت هایی که 
دارای توانگری مالی بودند، در مناقصه شرکت کردند. بنا بر 
تاکیدی که ریاست جمعیت بر کیفیت داشتند، شرکت ها 
محصوات خود را با کیفیت مناسب تر تولید کردند و تخفیف 
ویژه ای را نیز جهت حمایت از سیل  زدگان در نظر گرفتند. 
همچنین فرش ماشینی، پتو و یخچالی که خریداری شده 
 اســت، با برند ایرانی و با کیفیت باا و طــی فرآیند قانونی

 انتخاب شدند.«
تاش برای باا بردن کیفیت محصوات 

صمد رحیم تبریزی یکی از اعضای هیأت مدیره کارخانه 
ســینجر نیز در این دیدار عنوان کرد: »مــا در این مناقصه 
شرکت کرده و توانســتیم در آن برنده شویم و تمام تاش 
خود را  کردیم تا بتوانیم کیفیــت کاای خود را باا ببریم و 
اجاق گاز ها را با استیلی ســاختیم که مناسب شرایط افراد 
سیل زده باشد. این انتخاب از طرف جمعیت هال احمر بود 
که از ما درخواســت کردند محصوات را با بهترین کیفیت 
تولید کنیم، زیرا هدیه باید بهترین باشد، تا به مردم تقدیم 
کنیم. سعی بچه های کارخانه نیز بر آن بود تا زحمت بیشتری 

بکشند و در موقع معین تعهدات خود را به انجام رسانیم.« 

شهروند| رئیس جمعیت هال  احمر در حاشیه بارگیری بسته های لوازم  خانگی اهدایی برای مناطق 
سیل زده در جمع خبرنگاران عنوان کرد: »براساس کمک های مردمی مردم شریف و بزرگوار به مناطق 
سیل زده که بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده اســت، در دهه کرامت به کارخانه ای که برای تأمین لوازم 
خانگی برنده مناقصه شــده آمده ایم و این لوازم به مناطق سیل زده ارسال می شود. پیوندی ارزش لوازم 
خانگی تهیه شده برای خانواده های این مناطق را 5 میلیون و 500 هزار تومان عنوان کرد و گفت:   »این 
اقام را اگر بخواهیم در بازار تهیه کنیم بالغ بر 8میلیون تومان قیمت دارد؛ این تخفیف لطفی است که 
کارخانه های تولید کننده داخلی به مردم سیل زده داشته اند. این لوازم شامل یخچال های 20 فوت، اجاق 

گاز 5 شعله، پتو و فرش می شود که به استان های آسیب دیده ارسال خواهد شد.« 
به گفته پیوندی 80 درصد این لوازم 10 هزار بسته ای به استان های لرستان، خوزستان، ایام، مازندران 
و گلستان  ارسال خواهد شــد و 20 درصد آن به بقیه استان هایی که در سیل ماه های گذشته خسارت 

دیده اند، فرستاده می شود. 
پیوندی ابراز امیدواری کرد که جمعیت هال احمر توانسته باشد به قول و تعهدش نسبت به کمک های 
مردمی عمل کند. رئیس جمعیت هال احمر خاطرنشــان کرد: »درباره مابقی مبلغ کمک های نقدی 
مردم که چیزی حدود 150 میلیارد تومان اســت، براساس نیازهای مردم منطقه و سیاست های ستاد 
بازسازی این مناطق سیل زده ان شاءاه تصمیم گیری و برنامه ریزی خواهد شد و در تأمین لوازم خانگی 
یا اهدای کمک هزینه برای بازسازی خانه هزینه می شود که اطاعات و جزییات دقیق آن حتما به مردم 

اطاع رسانی خواهد شد. 
رئیس جمعیت هال احمر همچنین عنوان کرد: »10 هزار بسته لوازم خانگی در این مرحله از برنامه 
کمک رسانی به مردم سیل زده رسانده می شود؛ با توجه به این که همکاران ما در دیگر نهادها مثل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( یا ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز همزمان کمک رســانی می کنند. جمعیت 
هال احمر براساس سیاست های کلی ستاد بازســازی کمک ها را توزیع می کند و در این میان در این 
مرحله ما حدود 55 میلیارد تومان هزینه می کنیم و 150 میلیارد تومان پول دیگر نزد ما باقی خواهد ماند 

که براساس نیازمندی های مردم سیل زده هزینه می شود.«
پیوندی در پاسخ به سوالی پیرامون معیار انتخاب کارخانه ها و شرکت های تولید کننده لوازم خانگی 
داخلی در مناقصه توضیح داد: »ما براســاس قوانین جاری کشور که براساس مناقصه است و در سایت 
دولت اعام می شود، به همه تولیدکنندگان داخلی اعام کردیم تا در مناقصه شرکت  کنند؛ طبیعتا هر 

تولیدکننده ای که کیفیت مطلوب و قیمت مناسب داشته است، برنده شده و ما با آن قرارداد بستیم. تاکید 
ما بر تولیدکنندگان داخلی بود تا رونق اقتصادی و ایجاد نشاط در کارخانه های تولیدی داخلی را در کنار 

رفع نیازمندی های مردم آسیب دیده همزمان داشته باشیم.« 

رئیس جمعیت هال احمر در رابطه با آخرین وضع انبارهای امدادی جمعیت هال احمر که سوال یکی 
از خبرنگاران حاضر در این برنامه بود، توضیح داد: »موجودی انبارهای امدادی ما در جریان سیل که 24 
استان ما را درگیر کرد، بسیار کاهش پیدا کرد؛ ولی خوشبختانه از منابع داخلی خود جمعیت هال احمر و 
کمکی که دولت توسط بودجه به ما کرد، در حال ترمیم و ذخیره اقام امدادی هستیم؛ البته هنوز به حجم 
قبل از سیل نرسیده ایم ولی تاش ادامه دارد و امیدواریم به سرعت بتوانیم حداقل موجودی انبارها را به 
میزان قبل از سیل برسانیم تا در صورت وقوع حادثه ای دیگر بتوانیم پاسخگوی خوبی برای مردم باشیم.«

پیوندی در پاسخ به این سوال که بســته های لوازم خانگی در کدام استان ها توزیع می شود و برنامه 
جمعیت برای مابقی مبالغ چیســت، گفت: »در حدود 75 تا 80 درصد از آن برای پنج استان مازندران، 
گلستان، لرستان، ایام و خوزستان اختصاص داده می شود و 20 درصد آن نیز برای استان هایی که  درصد 

خسارت و آسیب دیدگی مردم کمتر بوده است در نظر گرفته شده است.« 
او درخصوص این که عاوه بر 10 هزار بسته لوازم خانگی تهیه شده آیا قرار است لوازم دیگری نیز برای 
سیل زدگان خریداری شود، گفت: »ما به  عنوان امانتدار مردم موظف هستیم تا ریال آخری را که در اختیار 
داریم، در جهت رفع نیازمندی های مردم هزینه کنیم. براساس نیازهایی که استانداری ها و بنیاد مسکن 
و درواقع وزیر کشور که مسئول نهایی ســتاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده است، تصمیم گیری 
هماهنگی گرفته خواهد شد. درواقع تصمیم گیری می شود که مبالغ باقیمانده را به صورت پک خانگی، 

پول نقد و یا به شکل دیگر هزینه کنیم.«
رئیس جمعیت هال احمر درباره مدت زمان توزیع بسته ها در مناطق سیل زده افزود: »قرار است حدود 
دو هفته تا بیست روز این اقام توزیع شود. از شــنبه توزیع اقام از لرستان آغاز می شود و با هماهنگی 
استانداری ها ، بخشداری ها و براساس لیســت برداری که از قبل شده است، افراد مشخص شده اند و در 

اختیار سرپرست خانوار ها قرار می گیرد.«
او درخصوص ادامه روند کمک های مردمی گفت: »روند کمک رسانی ها از طرف مردم کمتر شده است 
اما همچنان ادامه دارد. آسیب هایی که به زیرساخت ها، خانه ها و لوازم زندگی مردم رسیده، بسیار زیاد 
است، دولت برنامه ریزی های خود را دارد اما ما نیز به عنوان هال احمر از مردم خواهش می کنیم که از 
کمک به هموطنان خود دست نکشند.« وی همچنین در پایان این نکته را یادآور شد که بسته های لوازم 
خانگی باید به دست افرادی برسد که از دیگر نهادها و ارگان ها بسته لوازم خانگی را دریافت نکرده باشند و 

هماهنگی آن بر عهده استانداری های استان های درگیر در سیل است.
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پیوندی در حاشیه بارگیری بسته های »مهرانه« 

 کمک های مردمی
 رکورد 200 میلیارد تومان را شکست

   150 میلیارد تومان از کمک های مردمی همچنان نزد ما امانت است
 تا براساس نیازهای مردم آسیب دیده هزینه شود

رئیسجمعیتهالاحمر:سعیکردهایم
امانتداربسیارصادقودرستیباشیم،

حتیبهرهپولیکهدراینمدتدربانکها
بودهاسترابهمبالغیکهجمعشدهاست،

اضافهخواهیمکردودرآیندهنزدیک
گزارششفافآنرابرایمردمورسانهها

اعامخواهیمکرد

10

آغاز توزیع 10 هزار بسته لوازم خانگی توسط جمعیت هال احمر در میان سیل زدگان کشور:  

»مهرانه«، امانتی از مردم برای مردم

در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.
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تره
پر ویژه برنامه آغاز طرح های تابستانی ســازمان جوانان جمعیت هال احمر با حضور رئیس این سازمان برگزار شد.  ویژه برنامه افتتاح برنامه های تابستانی 

سازمان جوانان جمعیت هال احمر در ســالن ایوان شمس برگزار و از پوسترهای طرح های تابستانی جمعیت هال احمر نیز رونمایی شد. رئیس سازمان 
جوانان جمعیت هال احمر در این برنامه گفت: »با شــروع فصل تابستان برنامه های ویژه سازمان جوانان آغاز شــده و اردوهای مختلفی در این ایام برگزار 
می شود. همچنین طرح آفتابگردان ویژه خانواده هال احمر آغاز شده و امیدواریم با کمک خانواده هال احمر بتوانیم شرایط بهتری را فراهم کنیم، تا عزیزان 
هال احمری ازجمله کارمندان و داوطلبان در تمام رده های جوانان، امدادگران و نجاتگران با آرامش خاطر و انگیزه بیشتری به مردم خدمت کنند. شهاب الدین 
صابونچی با اشاره به برگزاری اردوهای منطقه ای در استان های مختلف کشور گفت: »امسال استان های بیشتری در برنامه های منطقه ای مشارکت می کنند و 

همین طور برنامه های متنوعی برای گروه های مختلف دانش آموزی، دانشجویی، طاب و غنچه های هال در نظر گرفته ایم.«

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آغاز رسمی 
برنامه های تابستانی 

سازمان جوانان 
هال احمر

شــهروند|برنامهریزیبرایاوقاتفراغتنوجوانانوجوانانمیتواندزمینهسازرشدبسیاری
ازتوانمندیهایآنانشود.زمانفراغتایامتابستانفرصتیاستکهجمعیتهالاحمرمیتواند
برنامههایمختلفآموزشی،بشردوستانه،فرهنگیواجتماعیرادرسراسرکشوراجراییکندتا
توانمندیهایجواناندرراهدرستوصحیحهدایتشــود؛اگربرنامهایبرایاوقاتفراغتوجود
نداشتهباشد،اینزمانبهعنوانتهدیدیجدیمطرحخواهدشد.هرسالههمزمانباایامتابستان
وطرحغنیسازیاوقاتفراغتدانشآموزان،ســازمانجوانانهالاحمربابرگزاریالمپیادهاو
برنامههایمختلفوطرحویژهتابستانهشوقرویشاقدامبهبرنامهریزیبرایغنیسازینوجوانان
وجوانانکردهاست.بهرهگیریحداکثریازجوانانعضودربرنامهریزیواجرایبرنامهها،آشنایی
جوانانبااصولواهدافجمعیتهالاحمر،جذبنوجوانانوجواناندرسازمانوایجادبسترمناسب
برایانجامفعالیتهایداوطلبانه،عامالمنفعهواستفادهحداکثریازفصلتابستانجهتغنیسازی
اوقاتفراغتاعضاازجملهاهدافاجرایطرحغنیسازیاوقاتفراغتجواناندرجمعیتهالاحمر
است.جوانانونوجواندرطولتابستاندرطرحهایایمنیوسامتمسافراننوروزيوتابستانی،
غنیسازیاوقاتفراغتنوجوانانوجوانان،همایشهاومسابقاتورزشي،همایشهاوكنگرههاي
علمي–امدادي،مسابقاتواردوهاینشاطحضوردارند.اگرچهاوقاتفراغتبهصورتعام،بیشتر
بهتعطیاتتابستانیدانشآموزاناطاقمیشود،زمانیکهدانشآموزانازتحصیلدرمدرسهفارغ
شدهاند.اینزمان،هممیتواندیکفرصتبرایافزایشمهارتودانشنوجوانوهمتهدیدیبرای
مواجههآنانباآسیبهایاجتماعیباشد.بههمینجهتاینموضوعمیطلبدبرایایامتابستان
برنامهریزیهایصحیحودرستیداشتهباشیم،چراکهاوقاتفراغت،زمانیبرایتربیتغیررسمی
نوجواناننیزتلقیمیشود.درچندروزگذشتهنیزویژهبرنامهافتتاحبرنامههایتابستانیسازمان
جوانانجمعیتهالاحمردرسالجاریدرسالنایوانشــمسبرگزاروازپوسترهایطرحهای

تابستانیجمعیتهالاحمرنیزرونماییشد.

به بهانه آغاز رسمی برنامه های تابستانی سازمان جوانان جمعیت هال احمر
تابستان با طعم »داوطلبی« 

جوانان داوطلب هال احمر اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند؟

نخستین چیزی که با شنیدن کلمه »تابستان« به 
ذهن ها خطور می کند، تعطیلی و فراغت است؛ فراغت 
از  تحصیل و امتحانات دانشــگاه و یک عالمه فرصت 
برای انجام کارهایی که شــاید در طول  سال وقت و 
مجال  کافی برای انجام دادنش مهیا نباشد و تابستان با 
روزهای بسیار طوانی اش این امکان را فراهم می کند. 
مخصوصا برای نوجوانان و جوانانی که در این اوقات 
فراغت بمب انرژی مثبت می شوند و دنبال  مکان  ها 
و محیط هایی برای تخلیــه آن می گردند؛ جایی که 
عاوه بر تخلیه این شــور و نشاط جوانی، باعث  رشد 
و شــکوفایی صفات خداوندی که در ذات هر انسانی  
است، شــود. ســازمان جوانان جمعیت هال احمر 
 یکی از آن محیط هایی اســت که این شور و هیجاِن 
طبیعِی دوران جوانی را به خوبی مدیریت و در جهت 
 بالندگی هر چه بیشتر روح بزرگ انسانیت مسیردهی 
می کند. جایی که نوع دوستی و بشردوستی سرلوحه 
 فعالیت های آن است و آرمان های امن و ایمن آن هم 

جنبه های فیزیکی - جسمی و هم جنبه های روحی 
-  روانی جوانان را غنی و سیراب می کند. مدیریت این 
هیجانات و انرژی دوران جوانی اگر به درستی  انجام 
نشود و در مسیر الهی قرار نگیرد، یقینا منجر به اتفاقات 
ناگواری خواهد شد که شاید سالیان سال  پشیمانی 
و عوارض ناگوار آن همراِه زندگی شخص شود. پس 
اهمیت پرداختن به آن، نه دوچندان که  صدچندان 

است. 
جوانان داوطلب هال احمر که به خوبی جایگاه 
خود را به عنوان یک انســان صلح دوسِت جامعه 
بشریت  شــناخته اند، با برنامه های ویژه این ایام 
عاوه بر گذراندن اوقات طایی تابســتانی، شور 
و انرژی خــود را  مدیریــت و اندوختــه معنوی 
نیز کســب می کنند و نمی گذارنــد حتی کمتر 
از ذره ای این شــور و نشــاط هــرز  رود، چرا که 
برای لحظه لحظــه گذران این ایــام جوانی باید 

پاسخگویی خالق مهربانی ها باشند. 

امیر کریمی
عضو داوطلب

جمعیت هال احمر در ســه ســازمان جوانان، 
داوطلبــان و امداد و نجات همواره ســعی کرده در 
فصل تابســتان با  تدوین برنامه هایی غنی سازی 
اوقات فراغت را در ســنین و در شاخه و حرفه های 

مختلف به انجام برساند. 
ســازمان جوانان جمعیت هال احمر به عنوان 
دروازه ورودی هال احمر هر  سال تابستان اقدام به 
برگزاری  طرح هایی تحت عنوان غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان می کند که در تمام استان ها، شعب، 
نمایندگی ها و  کانون های شــش گانه این سازمان 
برگزار می شود. هدف از برگزاری این کاس ها در 
درجه اول آشنایی  جوانان شرکت کننده با طرح و 

برنامه های هال احمر و آماده کردن جهت حضور 
در فعالیت های  بشردوستانه و عام المنفعه است و 
در ســطح باا تر به عنوان مثال شرکت یک جوان 
در کاس خیاطی یا  گل ســازی جدا از غنی سازی 
راهی است برای شــکوفایی استعداد های آنان که 
خود می تواند منشــأ یک کار  بزرگ و کارآفرینی 
باشــد و این خود یکی از کار هایی اســت که باید 
توســط همه ارگان هــای متولی جوانــان  به آن 
پرداخته شــود. جوانان بازوان توانمند فعالیت ها 
در جمعیت هال احمر هســتند و یکی از وظایف 
این  سازمان جلوگیری از آســیب های اجتماعی 
در کمین جوانان اســت و حضور آنان در کاس ها 
و برنامه هــای  هال احمر خود یک عامل بســیار 
تاثیرگذار در کاهــش به دام افتادن آنــان در این 
آسیب ها بوده؛ زیرا هر  جوان نماینده یک خانواده 

و اجتماع است.

اوقات طایی تابستانی

هر جوان نماینده یک خانواده و اجتماع است

|  رویا ذوالفقاری|   عضو داوطلب|

ثریازندیار|»زلزله آمد« آن هم در شهری صنعتی و سرشار 
از نفت و گاز در »مسجدسلیمان« که به شهر  اولین ها در کشور 
معروف است؛ دیار مردمانی رنج کشیده.  سرزمین جوانانی 
که در این وانفسای اقتصادی  حاا زلزله را نیز بایستی تجربه 
کنند. خانه هایشان را یعنی تنها دارایی شان که با هزار سختی و 
مرارت به  قول پیرمرد سیه چرده »با هزار قرض و قوله« ساخته 
بودند، زلزله آمد و به سرعت تخریب کرد.  تصاویری از تخریب 
شدن خانه ها و فروشگاه ها از سوی شهروندان در شبکه های 

اجتماعی  دست به دست بازنشر شد.   
پیگیرییکجوانوامدادرسانی

در یکــی از فروشــگاه ها:  روی زمین و کف فروشــگاه پر 
شده بود از شکسته شیشــه های مربا و  آبلیمو و ترشیجات 
و خوراکی هایی از این دست، یکی خودرویش زیر آوار دچار 
خسارت جدی شده،  یکی که خیلی درد می کشید، گلفروشی 
بود که به قول خودش»همیشــه با گل هایش حرف  می زد« 
و وقتی زلزله ناجوانمردانه همه گلدان هایش را ُخرد و خمیر 
کرد با حسرت، میان شکسته هایشان نشسته و به گل های 
گلدان هایش زل زده بود. پیرمردی هم بود که روی تکه سنگی 
جلوی خانه اش نشســته بود و خون از سرش روی صورتش 
سرازیر شده بود. جوانی از او پرسید چرا سرت خون  می آید؟ 
می گوید: »زلزله خانه ام را خراب کرد و سنگ روی سرم افتاد« 
و آن جوان با نیروی ها  امدادرسان تماس می گیرد تا پیرمرد 
را مداوا می کنند. زن میانسالی هم که سرپرست خانوار است، 
در  بیمارستان بستری شــده، می گوید:  »دادگاه بودم، رفته 
بودم حقم را از کسی بگیرم، زلزله که آمد چون  ناراحتی قلبی 
دارم، افتادم روی زمین و بیهوش شدم تا این که اان خودم را 
در بیمارستان می بینم.« در  محله ای دیگر که بافت فرسوده 
شهر محســوب می شود»ســبزآباد« خانه ها بیشتر آسیب 
دیده اند، خانه ها  بین کوه ها و با گل و سنگ ساخته شده و البته 
بسیاری بازسازی و نوسازی کرده اند، اما بیشتر همان  نوسازها 
فروریخته اند، یکی تمام آشپزخانه اش روی زمین ریخته بود و 

شکسته های ظروفش را جمع می  کرد.
  مرکز لرزه نگاری دانشــگاه تهران، لحظه وقوع زلزله را در 
ســاعت 11:30:33 با عمق   17 کیلومتری  و به بزرگی 5 و 7 
دهم در مقیاس ریشتر ثبت کرد. این زمین لرزه در بسیاری از 
 مناطق خوزستان ازجمله اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، آبادان 
و… احساس شد. کانون این زمین لرزه  شهر گلگیر مسجد 
سلیمان گزارش شده که در اثر آن 114 نفر مصدوم شدند و 
یک نفر به علت عارضه  قلبی ناشی از ترس جان خود را از دست 
داد. تاکنون به سه هزار واحد مسکونی در شهرها و  روستاهای 
شهرستان مسجد سلیمان آسیب وارد شــده و حدود ۲۰۰ 
واحد دامداری و پرورش ماهی آسیب  دیده و بخشی از زیربناها 
و راه های روستایی نیز تخریب شده است، اینها را مسئوان 
مربوطه در  جلسه شــورای مدیریت بحران تشریح کرده اند. 
ادارات دولتی و نهادهای خدماتی هم در امان نبودند و به  جهت 
قدیمی بودن ساختمان ها، حجم تخریب ها باا بود، ساختمان 
اداره مالیات شهرستان بشدت آسیب  دیده. اله خدری یکی از 
پرسنل این اداره در همان لحظه ابتدایی وقوع زلزله با وحشت 
و اشاره به  ساختمانی که از آن به بیرون فرار کرده، به خبرنگار 
»شهروند« می گوید: »وحشتناک بود،  وحشتناک، خدا فقط 
رحم کرد، ببینید ساختمان را...« ساختمان مالیات به صورت 
طولی دور تا دور  شــکاف بســیار عمیق و بزرگی برداشته و 
بخشی از آن تخریب شده؛ مدیرکل امور مالیاتی خوزستان 

در  این باره به »شهروند« می گوید: »ساختمان امور مالیاتی 
مسجدسلیمان غیرقابل استفاده است و باید کامل  تخریب 
شــود.« به ســاختمان های اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، 
شــبکه بهداشــت و درمان، تعاونی روســتایی و  شهرداری 
مسجدسلیمان آســیب جدی وارد شده و غیرقابل سکونت 
است. در مرکز شــهر اما حجم خرابی ها بااست. ساختمان 
پزشکان به نام)مریم عایی شهنی( هم که نوساز بوده، ریزش 

زیادی داشته و  خساراتی به اموال مردم وارد کرده است. 
»موضوعجبرانخسارتهاست«

محسن رضایی، دبیر تشــخیص مصلحت نظام هم در 
نشست فوق العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران  در 
فرمانداری مسجد ســلیمان، رسیدگی به مسائل و وضع 
مردم مناطق زلزلــه زده در کنار جبران  خســارت های 
زمین لــرزه ایــن شهرســتان ها را از اولویت های کاری 
مســئوان در مقطع کنونی عنوان می  کند. او می گوید: 
»رســیدگی به مجروحان و برقراری امنیت برای منازل 
مردم در اولویت اســت. در  مرحلــه دوم، موضوع جبران 
خسارت ها اســت که باید ارزیابی خانه به خانه و همراه 
با تصویر اموال،  خانه ها و واحدهــای صنعتی و تولیدی 
مستند شود.« رضایی بر پیگیری پیاده سازی طرح جامع 
شهر مسجد  سلیمان هم تأکید می کند و می گوید: »این 
شهر ســابقه تاریخی خاص خود را دارد که باید با اجرای 
طرح  جامع، حفظ شــود ولی از ســوی دیگر نباید برای 
پرداخت خسارت ها منتظر پیاده شدن طرح جامع ماند، 

 اصل این است که رسیدگی به مردم در اولویت باشد. «
»زخمهایشانراالتیامببخشید«

 زلزله فعا تمام شد، اما آن چه باقی مانده، رنج بیش از پیش 
مردم مسجدسلیمان است، مردمی که همین  زندگی اولیه را با 
سختی و در شرایط بسیار بحرانی اقتصادی تامین کرده بودند، 
همین سقف لرزان را  اگر می توانستند، طوری می ساختند که 
اان شکاف ها بر خانه هایشــان و دردها بر دل هایشان نقش 
نمی بست  . بگذارید با این جمله این گزارش را تکمیل کنم: 

»زخم هایشان را التیام ببخشید«.

»شهروند« از وضع زندگی مردم مسجدسلیمان پس از زلزله گزارش می دهد

ارزیابی خانه به خانه برای جبران خسارت ها
 هال احمر؛ میدان دار اصلی ارایه خدمات

»هال احمر
میدان دار اصلی ارایه خدمات«

حاجی زاده؛ مدیرکل بحران هم که از  ســاعات اولیه 
این زلزله در مسجدسلیمان مستقر شــده، با  اشاره به 
مجروحان این اتفاق می گوید: »با خدمت رســانی کادر 
درمانی، به صورت ســرپایی به اکثر  آســیب دیدگان 
امدادرسانی شــد، در بخش خدمات رسانی تاش شده 
که برق و گاز در سطح شــهر برقرار  بماند، درعین حال 
آب معدنی و پکیج های امدادی در مناطق آسیب دیده 
توزیع شده و ارزیابی های بنیاد  مســکن و شهرداری و 
راهداری ادامه دارد. با همکاری بســیار خوب سازمان 
جمعیت هال احمر اســتان  برای برخی از مناطق در 
خطر نیز چادرهای اســکان با بالگرد ارسال شده است. 
به طورکلی مجموعه  دولــت پررنــگ و در لحظه، در 
مسجدسلیمان حاضر می شود، شورای مدیریت بحران 
استان را تشکیل می  دهد و بر اســکان موقت مردم در 
محل های امن تاکیــد می کند.  غامرضا شــریعتی، 
استاندار خوزســتان می  گوید: »منازلی که این میزان 
زلزله را تحمل کرده اند، با یک زلزله ۲ ریشتری ریزش 
می کنند، به همین  دلیل باید مردم را در محل های امن 
اســکان دهیم. هر تعداد چادر هم ازم است، سازمان 
جمعیت هال احمــر در اختیار مردم قــرار می دهد. 
مدیرعامــل جمعیــت هال احمر خوزســتان هم از 
آماده باش  نیروهای امدادونجات خبر می دهد و  می گوید: 
»470 خانوار شــامل 2 هزار و 115 نفر در بخش های 
 گلگیر و مرکزی شهرستان مسجدسلیمان  از زمین لرزه 
5.7 ریشتری متاثر شدند که از این تعداد، 378خانوار به 
تعداد یک هزار و 701 نفر از خدمات جمعیت هال احمر 
بهره مند شده اند .  « خدادادی در مورد مصدومان  زلزله 
مسجدســلیمان صحبت می کند و می گوید: »برخی 
از این مصدومان  از مناطق مرغاب، سوســن، سراک و 
مرکزی شهرســتان ایذه بودند که از خدمات امدادی 
بهره مند شدند.«  او می افزاید: »24تیم عملیاتی به تعداد 
140 نفر اعم از امدادگران و کارکنان جمعیت هال احمر 
 خوزستان به امدادرسانی در مناطق زلزله زده پرداختند 
و اقامی مناطق شــامل 475 تخته چادر، 190  تخته 
موکت، 160 تخته پتو، 176 قوطی انواع کنسروجات، 
12 عدد کلمن آب و 20 بســته غذایــی را در  مناطق 
زلزله زده توزیع کردند.« به گزارش »شهروند«، جمعیت 
هال احمر خوزستان پنج اردوگاه اسکان  اضطراری در 
بخش های مرکزی و گلگیر شهرستان مسجدسلیمان با 
ظرفیت حدود  470 چادر برپا کرد و  خدمات رسانی به 
زلزله زدگان را انجام داد و در آخرین اقدامات، حدود 380  
خانوار اسکان اضطراری  داده شــدند .   در این میان بازار 
شایعات از بروز زلزله با مقیاس باا داغ بود، اما دادستان 
برای این هم  نســخه ای باا بلندتر پیچیــده بود. علی 
اسکندری تاکید می کند: »با همه کسانی که در بحرانی 
مانند زمین  لرزه این شهرستان، شایعه سازی می کنند و 
با نشر اکاذیب، رعب و وحشت در اذهان عمومی ایجاد 
می  کنند، بشدت برخورد می شود و طبق قانون مجازات 
می شــوند.« او همچنین تصریح می کنــد: »هرگونه 
 دست درازی و تعرض به اموال مردم در زمان وقوع زلزله 
هم نسبت به روزهای عادی جرایم  سنگین تری در پی 

دارد. 

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 
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زنبیل
ه مى شود س یمت خودرو ش

ایسنا| رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران گفت با عرضــه خودروهاى ناقص موجود 
در کف کارخانه هاى خودروسازى، شاهد شکسته شدن 
و ریزش قیمت هــا در بازار خودرو خواهیم بود. ســعید 
موتمنى دربــاره وضع این روزهاى بــازار خودرو گفت: 
«آن طور که مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده اند، حدود 190 هزار دستگاه خودروى ناقص 
در کارخانه هاى خودروســازى است که این خودروها به 
تدریج تکمیل و وارد بازار مى شود. با عرضه خودروهاى 
ناقص، قیمت ها در بازار شکسته خواهد شد. درحال حاضر 
میزان خرید و فروش در بازار کم شده و خریدار بسیار کم 
است؛ لذا هرچه عرضه خودرو به این بازار بیشتر شود، بازار 
اشباع شده و قیمت ها شکسته خواهد شد. اکنون تنها 
خریداران واقعى در بازار هستند که به دلیل نیاز مبرم و 
فورى به خودرو، خرید انجام مى دهند. این درحالى است 
که در مقابل، فروشنده در بازار بســیار زیاد شده است. 
دالالن نیز که به اشتباه وارد این بازار شده بودند، درحال 

خروج از این بازار هستند.»

زای مبلغ  میان دوره چیست؟ رای ا ما
ایسنا| کد ستاره 10 ســتاره 117 مربع فقط سقف 
قطع میان دوره مشــترکان دایمى را بــاال مى برد. پیرو 
انتشار مطالب نادرستى در شبکه هاى اجتماعى با موضوع 
بازپرداخت وجوه دریافتى از مشــترکان خطوط دایمى 
همراه اول از طریق قبوض، اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات سیار ایران اعالم کرد که کد «ستاره 10 ستاره 
117 مربع» صرفا براى باال بردن سقف قطع میان دوره 
مشــترکان دایمى بوده و موجب بستانکارى مشترکان 
نمى شــود. همراه اول تأکید کرده بدیهى است که این 
سرویس براى ایجاد تجربه بهتر براى مشترکان دایمى 
در میان دوره بوده و تسویه حســاب قبوض با هر میزان 
مصرف در پایان دوره الزامى است. در این اطالعیه آمده 
حساب کلیه کاربران همراه اول کامال بر خط است و اگر 
مشترکى به هر دلیل، اضافه پرداخت داشته باشد، این 
مبلغ بالفاصله در حساب بستانکارى او منظور مى شود و 

نیازى به گرفتن کد خاصى در این خصوص نیست.

ى اتر پس د در د ه ن ت و ممنوعیت دریا
ایســنا| دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و باجه هاى 
شهرى پست از اول شهریور ممنوع شد. بهزاد اقبال خواه، 
عضو هیأت مدیره شــرکت ملى پســت در یک پست 
توییترى نوشــت: «با تالش همکارانم در شرکت ملى 
پست، از اول شــهریور دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و 
باجه هاى شهرى پست ممنوع اســت و ارایه خدمات با 
کارت بانکى میسر خواهد بود.» در خبر دیگرى اعالم شد 
که شرکت ملى پست، سرویس «مرکز تماس مشتریان» 
را به بخش خصوصى واگذار مى کند. براساس فراخوان 
شرکت ملى پست «ایجاد و بهره بردارى از سامانه  مرکز 
تماس مشتریان» برون سپارى خواهد شد. در فراخوان 
اعالم شده از سوى پست، در این مدل مشارکت، تأمین 
و ارایه زیرساخت هاى نرم افزارى برعهده شرکت کننده، 
بازاریابى، تأمین مشــترى و توسعه کسب و کار برعهده 

طرفین است.

 

خبر
دد

کاالی قاچاق در بازار می چرخدع
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان این که 13 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
جامعه در حال چرخش است، گفت:   «کشورهاى همسایه براى مبارزه با قاچاق هزینه 

نمى کنند.» به نقل از ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصطفى پورکاظم شایسته 
با بیان این که نسبت کشفیات به قاچاق کاال در ایران قبل از قانون  سال 1392 یک درصد 

بود، گفت: «اکنون این نسبت در کشور به 27 درصد رسیده و 13 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
جامعه در حال چرخش است.» او با اشاره به این که در  سال 92، 25 میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور انجام شده که این 
مقدار در  سال 96 به 13 میلیارد دالر کاهش یافته است، افزود: «پارسال یک هزار پرونده باالى 500 میلیون تومانى قاچاق 
در کشور تشکیل شده است اما هنوز گزارش  سال 1397 نهایى و منتشر نشده است.» این مقام مسئول گفت: «کشف 

پرونده هاى ملى و مهم با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال نسبت به پارسال افزایش یافته است.»

جابه جايی مسافر در فرودگاه های ايران
بیش از سه میلیون و 825 هزار مســافر و 21 میلیون و 828 هزار کیلوگرم 
بار در خرداد در  فرودگاه هاى ایران جابه جا شــد. براساس اطالعات سازمان 

هواپیمایى کشــورى فرودگاه مهرآباد بــا 10 هزار و 115 فروند بیشــترین 
نشست وبرخاســت هواپیما را به خــود اختصاص داده و بــا جابه جایى بیش از 

یک میلیون و 192 هزار مســافر پرترافیک ترین فرودگاه بوده است. فرودگاه مشهد با 
5 هزار و 117 فروند نشســت و برخاســت و اعزام و پذیرش نزدیک به 754 هزار مســافر، دومین فرودگاه 
پرترافیک کشور است؛ فرودگاه امام خمینى(ره) با 3 هزار و 523 فروند نشست وبرخاست و اعزام و پذیرش 

بیش از 565 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
حال چرخش است، گفت:   «کشورهاى همسایه براى مبارزه با قاچاق هزینه 

نمى کنند.» به نقل از ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مصطفى پورکاظم شایسته 

 میلیارد دالر کاالى قاچاق در 
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پرونده هاى ملى و مهم با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال نسبت به پارسال افزایش یافته است.»

بار در خرداد در  فرودگاه هاى ایران جابه جا شــد. براساس اطالعات سازمان 
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پدیده تازه اى که هزینه ازدواج تان را دو برابر مى کند

ه! رمالی ره انگیز و هزینه های خیال انگیز در مراس  اویر خا ت
  اتحادیه عکاسان: از هر 3 زوج تهرانى یک زوج، عکاسى فرمالیته دارد 

سهیال روزبان- شهروند| عروسى جعلى فقط براى 
عکاسى و فیلمبردارى! این خالصه پدیده اى تازه در بازار 
خدمات جشن ها و مراسم اســت. پدیده اى که عنوان 
«عکاسى فرمالیته» را یدك مى کشد و زوج ها تنها براى 
این که بهترین عکس و فیلم را از روز عروسى شان داشته 
باشند، گاهى مجبور مى شــوند دو بار هزینه عروسى 
بدهند! در عکاسى فرمالیته که معموال چند روز قبل از 
مراسم اصلى برگزار مى شــود، مراسم عروسى منهاى 
میهمانان اتفاق مى افتد تا توسط عکاسان و فیلمبرداران 
کارگردانى شود و آلبوم و فیلم ویژه اى براى عروس و داماد 
تهیه شود. این مراسم اضافه به این معنى است که شما 
باید دو بار هزینه آرایشــگاه را بدهید، دو بار لباس تهیه 

کنید، دو بار سالن اجاره کنید و ماشین گل بزنید و.... 
جالب است که بدانید بازار عکاســى فرمالیته آن قدر 
داغ شده است که ظفر یاورى، عضو هیأت مدیره انجمن 
عکاسان به «شهروند» مى گوید از هر سه عروسى در تهران 

یکى عکاسى فرمالیته را انجام مى دهد. 
این بازار پردرآمد باعث شــده اســت که عکاسان به 
ســاخت دکورهاى ویژه در حد شهرك هاى سینمایى 
روى بیاورند! دکورهاى تاریخى، فانتزى و تخیلى و... که 
در سوله هاى بزرگى که در اختیار عکاسان است، ساخته 
مى شود. عکاسان فرمالیته عالوه بر دکورهاى پیش ساخته 
شده، عروس و داماد را به لوکیشن هایى مانند باشگاه هاى 
سوارکارى یا ساحل دریا و دریاچه ها مى برند. برخى از آنها 
حتى خدمات عکاسى شــان را در لوکیشن هایى خاصى 
مانند زیر دریا و با لباس غواصى انجام مى دهند که هزینه 
تولید این نوع فیلم و عکاس هــا را گاهى تا 250 میلیون 

تومان باال مى برد. 
تبلیغات وسوسه کننده براى عکاسى فرمالیته

کافى اســت در شبکه هاى اجتماعى هشتگ عکاسى 
فرمالیته را جســت وجو کنید تا به صفحه عکاســان و 

تبلیغات وسوسه کننده شان برسید.
یکى از ســایت ها این گونه 
درباره عکاسى فرمالیته نوشته 
است:   عکاسى فرمالیته دقیقا 
شبیه ســازى روز عروســى 
شماســت، شــما در یــک 
روزى که نه فامیل تان جمع 
هستند و نه آشنایى، به همراه 
همســرتان عــروس و داماد 
مى کنید،  آرایش  مى شوید، 
لباس عروس مى پوشــید و 
دقیقا هر کارى که روز عروسى 
انجام مى دهیــد را چند روز 

قبل مو به مو انجام مى دهید. به این مراسم مى گویند روز 

فرمالیته پیش از مراســم عروسى با این تفاوت که زمان 
بیشترى براى عکاسى و ساخت کلیپ در اختیاردارید؛ 
از 10 صبح تا غروب آفتاب که بهترین زمان براى عکاسى 

است.
یکى دیگر نوشته شما در عکاسى فرمالیته این فرصت را 
دارید که آرایش و لباس عروسى تان را امتحان کنید. شاید 
آرایشى که براى شما توسط میکاپ آرتیست تان در نظر 
گرفته شده باب میل تان نباشد، پس شما زمان دارید که 

همه چیز را تغییر دهید.
کافى اســت به  عنوان یک مشــترى با مراجعه به این 
سایت ها و شبکه هاى مجازى 
قیمت یک عکاسى فرمالیته 
را بخواهید. جــداى از هزینه 
حداقل 3 میلیون تومانى اجاره 
لباس، 5 میلیــون تومان هم 
براى آرایش عــروس و البته 
داماد  در آن روز کنار بگذارید. 
با احتســاب کرایه 500 هزار 
تومانى و گل آرایى یک میلیون 
عــروس،  ماشــین  تومانى 
عکاسى فرمالیته در کمترین 
حالــت حــدود  10 میلیون 

تومان هزینه بیشتر روى دست شما مى گذارد. 

ترفند زوج ها براى صرفه جویى
در مراسم فرمالیته!

سعید که پارسال چند روز قبل از مراسم اصلى عروسى 
خود، عکاسى فرمالیته را تجربه کرده است، در این باره به 
«شهروند» مى گوید: «براى فرار از خستگى روز عروسى 
ناچار شدیم که چند روز قبل کارهاى مربوط به عکاسى 
روز عروسى را انجام دهیم اما اگر قرار بود همه چیز مثل 
روز عروسى باشد، عکاسى فرمالیته هزینه سنگینى روى 
دست مان مى گذاشــت. به خاطر همین سعى کردیم با 
ترفندهایى هزینه هاى خود را پاییــن بیاوریم؛ به عنوان 
مثال  بى خیال اجاره ماشــین و گل آرایى آن شدیم یا در 
هنگام مراجعه به آرایشگاه نباید بگویید که عروس هستید 
و به  عنوان یک مشترى ساده آرایش روز عروسى خود را 
به آرایشگرها بسپارید و چیزى حدود یک میلیون تومان 

براى آن هزینه کنید.» 
او ادامه مى دهــد: «اگر این کارها را بکنید عکاســى 

فرمالیته براى تان حدود 3 میلیون تومان آب مى خورد.» 
اما یکى  دیگر از از عکاسان الکچرى  فرمالیته  رقم هاى 
متفاوتى  را براى این نوع از خدمات اعالم مى کند :«ما براى 
هر عکسى که به صورت مدل از عروس و داماد مى گیریم، 
بدون هزینه چاپ و صرفا بــراى نمایش عکس 200 تا 
250 هزار تومان مى گیریم؛ عروس و داماد در این عکس ها 

مى توانند مدل مو، آرایش و تن خور لباس را ببینند.» 

او اضافه کرد: «هزینه فیلــم مدلینگ هم از 3 میلیون 
تومان شــروع مى شــود و اگر فیلم لوکیشن هاى خاص 

داشته باشد به 10 میلیون مى رسد.»
تهرانى ها بیشتر عکاسى فرمالیته انجام مى دهند

از هر 3 عروس و داماد یک نفر به سراغ عکاسى فرمالیته 
مى روند. این را یکى از اعضاى هیأت مدیره انجمن عکاسان 
به «شــهروند»  مى گوید و ادامه مى دهــد: «البته این 
رفتار بیشــتر در بین پایتخت نشین ها مرسوم است و در 
شهرســتان ها تعداد کمى حاضرند دوبرابر براى لباس و 

آرایشگاه وعکاسى هزینه کنند.»
در حالى عکاسى فرمالیته در کمترین حالت 10 میلیون 
تومان خرج روى دست زوج هاى جوان مى گذارد که ظفر 
یاورى مى گوید که هیچ قیمت مشخصى براى خدمات 
عکاسى وجود ندارد و تمامى قیمت ها بر اساس عرضه و 

تقاضا و توافق طرفین تعیین مى شود. 
 او با بیــان این که بیش از 50 مــدل مختلف خدمات 
در صنف ما وجود دارد و هر یک از این خدمات بســته به 
نحوه انجام آن قیمت متفاوتى دارد، ادامه داد: «الزمه این 
حرفه، هنر و خالقیت اســت و وجه دریافتى را نوع هنر 
صورت گرفته در کار مشخص مى کند، چون عکاسان و 
فیلمبرداران آن چنان نفعى از فعالیت و نوع کار خود در 
جامعه ندارند به تناسب نوع خدماتى که ارایه مى دهند، 

هزینه دریافت مى کنند.»
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ماجراى سلطان آپارتمان بازى با افکار عمومى است. این موضوع را محمد اسالمى، وزیر راه وشهرسازى دخل و خرج

درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنى بر این که فردى در اطراف تهران داراى 700 واحد مسکونى 
اســت،  گفته و توضیح داده است: «شنونده باید از کســى که این اطالعات را مى دهد، سوال کند منبع 
اطالعات شما کجاست؟ باید درباره جزییات و مستندات آن اظهارنظر، سوال پرسیده مى شد.»ادعاى زهرا 
سعیدى، نماینده مجلس درباره سلطان آپارتمان درحالى مطرح مى شود که سازمان امور مالیاتى بارها 
اعالم کرده است که به دلیل نبود بانک اطالعاتى مالکان، قادر نیست مالیات بر خانه هاى خالى را دریافت 

کند. حاال اما معلوم نیست که این خانم نماینده از کجا اطالعات مالکان مسکن را به این دقت دارد؟

ان  سل
آپارتمان یا 
ار  بازی با ا
عمومى؟

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

آگهى تجدید مزایده عمومى

سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج

1- سپرده شركت در مزایده به طریق ارائه ضمانت نامه بانکي معادل مبالغ فوق كه به مدت 90 روز معتبر و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به حساب 
سپرده 1006863376 بانک شهر شعبه میدان توحید  به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج

2-  مدت قرارداد در بخش تفکیک 3 ساله است كه به صورت یکساله ابالغ و در بخش MRF یکساله می باشد. 3-  برندگان نفر اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد به امور قراردادهاي سازمان تا پایان ساعت اداري 14:30 روز یکشنبه مورخ  98/04/30 نسبت 

به تحویل پاكات اقدام نمایند. جلسه كمیسیون عالی معامالت روز یکشنبه مورخ 98/04/30 در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار می گردد.
6- هزینه چاپ آگهی و گزارش هیات كارشناس رسمی به عهده برنده مزایده است.

7- بهای پیشنهادی می بایست بلحاظ مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاكت الک و مهر شده تسلیم شود. 8- مدت زمان بررسی پیشنهادات شركت 
كنندگان هفت روز كاری می باشد. 9- شركت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط و تکالیف سازمان می باشد.

10- سایر اطالعات در اسناد مندرج است و جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت KARAJ.IR و یا با شماره تلفن 32801082-026 داخلی 202 تماس حاصل 
فرمایید.

سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج در نظر دارد اجراي عملیات مشروحه ذیل را  از طریق مزایده عمومي به اشخاص حقوقی 
واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ 1/000/000 ریال به 
حساب 700824109683 نزد بانک شهر به آدرس : كرج- م امام حسین (ساساني) - انتهاي خ شهید صدوقي - سازمان مدیریت 

پسماند شهرداري كرج، امور قراردادها مراجعه نمایند.

جمع آوری پسماندهای ارزشمند با اجرای طرح تفکیک از 1
(MRF) 219/107/696/00010/955/400/000مبدا در سطح شهر كرج و ایجاد تاسیسات پردازش

میزان سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه سالیانه بر اساس نظر هیات کارشناسىشرح پروژهردیف

عروس و داماد را به لوکيشن هايی مانند 
باشگاه های سوارکاری يا ساحل دريا و 
درياچه ها می برند. برخی از آنها حتی 

خدمات عکاسی شان را در لوکيشن هايی 
خاصی مانند زير دريا و با لباس غواصی 
انجام می دهند که هزينه توليد اين نوع 
فيلم و عکاس ها را گاهی ٢٥٠ ميليون 

تومان باال می برد
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بورس 905 واحد رشد کرد
شهروند| در جریان دادوســتدهاى دیروز بازار سرمایه تعداد 
3میلیارد و 44 میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 988میلیارد 
تومان در 292هزار نوبت دادوستد شــد و شاخص بورس با رشد 

905واحدى در ارتفاع 249هزار و 622واحد قرار گرفت.
شــاخص هاى اصلى بازار ســرمایه هم روز مثبتى را پشت سر 
گذاشتند؛ به  طورى که شاخص قیمت (وزنى ـ ارزشى) 253واحد، 
کل (هموزن) 379واحد، قیمت (هموزن) 257واحد، آزاد شناور 
711واحد و شاخص هاى بازار اول و بازار دوم 1019 و 215 واحد 

رشد کردند.بر اســاس این گزارش، در بازارهاى فرابورس ایران هم با معامله 2 میلیارد و 484میلیون ورقه به  ارزش 
1064میلیارد تومان در 260هزار نوبت، آیفکس 32واحد رشد کرد و در ارتفاع 3254واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

ناشى گرى مالکان کیف هاى پول دیجیتال باعث شد

سرقت 2 هزار میلیارد تومانى از بیت کوین بازها 
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با گذرنامه ايرانی می توانيد به ٣٩ کشور جهان سفر 
کنيد. جالب است که بدانيد اغلب اين کشورها جزاير 
يا کشورهای کوچک هستند که صنعت گردشگری 
بزرگی ندارند و تقاضا برای سفر به آنها پايين است. در 
قاره آسيا کشورهای کامبوج، مالزی، نپال و سريالنکا، 
در قاره آفريقا کنيا، مويتانی، ماداگاسکار، موزامبيک، 

رواندا، ســومالی، تانزانيا، اوگانــدا و زيمباوه ازجمله 
کشورهايی هستند که با گذرنامه ايرانی برای سفر به 
آنها کافی است. در قاره آمريکا بوليوی، ونزوئال و اکوادور 
و در خاو ميانه ترکيه، جمهوری آذربايجان، ارمنستان، 
گرجستان، لبنان، قطر و سوريه به شما اجازه می دهند 

که با گذرنامه ايرانی  و بدون ويزا به آنها سفر کنيد.

چه کشورهایى از ایرانى ها ویزا نمى خواهند؟ رین
ویت

بازار ارز به ثبات نسبى رسیده است. این موضوع را عبدالناصر همتى، رئیس بانک مرکزى اعالم کرده 
و گفته اســت: «مدیریتى در بازار ارز اتخاذ شــده و این کمک به صادرکنندگانى است که ارزشان را در 
نیما عرضه مى کنند و در واردات تأمین مى کنند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.»او در پاســخ به 
سوال دیگرى مبنى بر این که چه برنامه اى دارید تا ثبات نرخ ارز ادامه پیدا کند، عنوان کرد: «همین روال 
ان شاءاهللا ادامه پیدا خواهد کرد و ما مى خواهیم ثبات اقتصادى داشته باشیم.»همتى درباره اجرایى نشدن 
قانون ضامن وام ازدواج گفت: «بانک ها تخلف مى کنند و من از همکاران عزیزم در شبکه بانکى خواهش 

مى کنم در مورد وام ازدواج سختگیرى نکنند و طبق آن چیزى که ابالغ شده است، عمل کنند.»

دالر دیگر 
هیجان زده 

نمى شود!

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| بیت کوین بازها 2 هزار میلیارد تومان از سرمایه شان را باختند. این موضوع را عباس 
آسوشه، معاون راهبرى فنى مرکز ملى فضاى مجازى گفته و توضیح داده است: «ارز دیجیتال 
باید پس از خرید در کیف الکترونیکى و تحت شرایط خاص نگهدارى شود و از آن جا که این 
بازار غیرمحسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کاال نیست، پس از گذشت چند 

ماه خریداران متوجه مى شوند سرمایه آنها مورد سرقت و سوءاستفاده قرار گرفته است.»
اما  این سرقت و سوءاستفاده به چه شکل بوده؟ و شــرایط نگهدارى  این ارز 

دیجیتالى به چه شکل است؟
 میثم رادپور،  کارشــناس  بازار هاى پولى و مالى در این زمینه به «شــهروند» مى گوید: 
«بیت کوین ها و ارزهاى دیجیتال نمى پرند. آنها فقط مورد سرقت قرار مى گیرند که آن هم 

مانند حساب هاى بانکى افراد تنها با هک اطالعات افراد رخ مى دهد.»
او توضیح مى دهد: «مهمترین نکته اى که درباره خریداران بیت کوین وجود دارد، این است 
که کیف پول ارز هاى دیجیتالى هم مانند حســاب بانکى است، با این تفاوت که اگر حساب 
بانکى هک شده باشد، قابل پیگیرى است، اما هک کیف پول دیجیتالى قابل پیگیرى نیست.»

رادپور تاکید مى کند که افراد باید از اطالعات کاربرى کیف پول بیت کوین شــان حسابى 
مراقبت کنند و بهتریــن روش براى این کار این اســت که براى هربــار ورود به کیف پول 
الکترونیک پسوردهایشان را به صورت کاغذى دریافت کنند تا اطالعات آن قابلیت کپى شدن 

در نرم افزارهاى «کیبوردخوان» را نداشته باشد. 
او درباره راه هاى باال بردن امنیت این کیف پول  به «شــهروند» توضیح مى دهد: «سه نوع 
دیجیتال ولت «کیف»  وجود دارد؛ نرم افزارى که مانند موبایل  بانک اســت و امنیت باالیى  

ندارد،  هارد ولت  یا ســخت افزارى که مانند توکن هاى بانکى است و امنیت دیجیتال ولت را 
افزایش مى دهد و تا زمانى که به حساب کاربرى خود نیاز نداشته باشید، قابل رویت نیست و 
درنهایت  استفاده از پیپر  که براى  هر log in کاغذ پرینت شده اى را در اختیار کاربران قرار 
مى دهد که از آن طریق مى توانند وارد حساب کاربرى خود شوند و نسبت به  دیگر برنامه ها از 
امنیت باالترى برخوردار اســت. همچنین باید  در نظر داشت که براى هر بار ورود به حساب 

کاربرى خود کاغذ چاپى دیگرى در اختیار  شما قرار مى گیرد. 

 

بازار  جهاني
نوع

هر اونس طال
نقره 

هر بشکه نفت اوپک
هر بشکه نفت برنت

1395.49
15.14
64.72
65.59

تغییرقیمت (د الر)

بازار  ارز  (قيمت ها به تومان)
تغییرآزاد (اسکناس)

د الر آمریکا
یورو

پوند  انگلیس
د رهم امارات

12746
14650
16165
3527

-

-
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فراخوان وزارت ارتباطات براى طرح نوآفرین و ایجاد 68 هزار شغل تازه

«ایده» بیاورید، «شغل» تحویل بگیرید
شهروند| شصت وهشت هزار شغل اینترنتى ایجاد مى شود. این خالصه خبرى است که وزیر جوان کابینه 
بارها از آن گفته است. حاال محمدجواد آذرى جهرمى از چهار سامانه رونمایى کرده که براساس آن قرار است از 
تمام افراد با ایده هاى خالق دعوت شود تا ایده هایشان را در این سامانه ثبت کنند و براى تجارى کردنش از وام و 
تسهیالت و کمک هاى این وزارتخانه استفاده کنند. یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات به «شهروند» مى گوید: 
«این سامانه ها براى آن ایجاد مى شوند که افراد خالق شناسایى شده و ایده هاى کارآفرینى شان در بسترهاى 

اینترنتى پخته شود.» 
او ادامه مى دهد: «ما ایده هاى برتر را شناسایى مى کنیم و به آنها مشاوره هاى کارشناسى مى دهیم تا چگونه 
این ایده ها را به پول تبدیل کنند. البته به جز مشــاوره به آنها وام و تسهیالت هم داده مى شود و آنها صاحب 
معافیت هاى مالیاتى و حتى بیمه مى شوند، به عالوه این که فضا و برخى تجهیزات هم در اختیار این افراد قرار 

مى گیرد تا مشاغل شان را ایجاد کنند.» 
سال گذشته آذرى جهرمى گفته بود که ساختمان هاى بدون اســتفاده وزارت ارتباطات را در استان هاى 
مختلف براى فعالیت این استارت آپ ها تجهیز کرده اند و به صورت رایگان در اختیار کارآفرینان مى گذارند. 

حاال به جز این ساختمان ها، وزیر ارتباطات از احداث پارك هاى اقتصاد دیجیتال خبر داده است. 
جزییات بیشتر از طرح نوآفرین

 «طرح نوآفرین» نام طرحى اســت که دیروز توســط وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات افتتاح شد. در 
این طرح که با شعار «ایران هوشمند؛ آینده روشن» افتتاح شــده، قرار است 68 هزار شغل ایجاد شود. این 
طرح در اردیبهشت ماه  ســال جارى در هیأت دولت هم تصویب شد و حاال قرار است با رونمایى از این طرح 
به استارت آپ هایى که مى خواهند فعالیت قانونى و با مجوز داشته باشند، تسهیالت ویژه داده شود تا براى 

شغل آفرینى شرایط مناسبى داشته باشند.
وزیر ارتباطات روز گذشته پیش بینى کرد که با احداث پارك اقتصاد دیجیتال، استارت آپ هایى که درآمد 
ساالنه آنها به 500 میلیون تومان برسد، مى توانند با استفاده از امکانات این پارك ها درآمد خود را به 5 میلیارد 

تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسیده و روى پاى خود بایستند.
یک منبــع آگاه در وزارت ارتباطات به «شــهروند» مى گوید: «جوانان زیادى ســراغ داریم که ایده هاى 
جذابى براى کارهاى اینترنتى دارند، اما به دلیل نبود امکانات به فکر اجرایى کردن ایده خود نمى افتند.» این 
منبع آگاه درباره این که دارنده هاى ایده براى راه اندازى مشــاغل اینترنتى چطور مى توانند از امکانات طرح 
نوآفرین بهره مند شوند، مى گوید: «ما از طریق رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى به افرادى که براى راه اندازى 
استارت آپ هاى اینترنتى ایده دارند، اطالع رسانى مى کنیم که بیایند به طرح نوآفرین سر بزنند تا با کمک 
این سامانه بتوانند طرح هاى خود را عملى کنند. درواقع در این طرح ما نه مناقصه اى داریم، نه مزایده اى بلکه 
از تمام کســانى که ایده دارند، دعوت مى کنیم به کمک طرح نوآفرین استارت آپ منحصر به خودشان را با 

شناسنامه و مجوز راه اندازى کنند، تا در این راستا اشتغال آفرینى هم انجام شود.»

همین دست اظهارات و فقدان تعرفه مشخص باعث شده 
که یکى از عکاسى هاى مشــهور تهران براى انجام خدمات 
عکاسى و فیلمبردارى شب عروسى و عکاسى فرمالیته چیزى 
حدود 50 میلیون تومان از مشــترى خود پول طلب کند یا 
حتى یک آتلیه در ســایت خود بدون هراس از اعالم چنین 
قیمت هاى عجیبى، پکیج فیلمبردارى و عکاسى عروسى را 
17 میلیون و 800 هزار تومان قیمت بزند تا زوج هاى تجمل گرا 

را جذب خدماتى از قبیل تصویربردارى با هلى شات کند. 
تعرفه هاى عکاسى لوکس مراسم عروسى در حالى این گونه 
بدون سقف اعالم مى شوند که هر فرد نسبتا آشنا با عکاسى 
و فیلمبردارى مى دانــد که هزینه اجــاره و در نظر گرفتن 
استهالك لوازم و دستمزد کاربران تجهیزات یک پنجم این 
رقم ها نیز نمى شــود و باقى این چند ده میلیون تومان ها از 
جیب الکچرى پسندها روانه جیب آتلیه دارانى مى شود که نور 

نظارت اتحادیه و نهادهاى تعزیراتى بر آنها تابیده نمى شود!
بازى با کلمات براى گرفتن پول بیشتر 

وقتى به منوى خدمات برخى از عکاسى هاى معروف شهر 
مراجعه مى کنید، با اصطالحاتى مواجه مى شوید که شاید تا 
به حال نشنیده باشید. اصطالحى که وقتى لیست بلندباالى 
آنها را جلوى چشم تان مى گذارند، راحت تر مجاب مى شوید 
که پول بیشــترى پرداخت کنید. یکى از این سایت ها که با 
تخفیف 30 درصدى هزینه فلیمبردارى  و خدمات جانبى آن 
را 23 میلیون تومان اعالم کرده اســت، در منوى خود حدود 
60 خدمات را قید کرده است. خدماتى که بسیارى از آنها جزو 
ملزومات فیلمبردارى است که  در تمامى فیلمبردارى هاى 
عروســى از آنها اســتفاده مى شــود؛ به  عنــوان مثال این 
آتلیه عکاســى و فیلمبردارى در حالى اســتفاده از دوربین 
٤K GOPRO  را به  عنوان یکى از خدمات ویژه خود معرفى 

مى کند که  به گفته  بخشــى یکى از فعاالن این صنف،  این 
روزها بیشــتر فیلمبردارها از ایــن دوربین هاى کوچک که 
قابلیت نصب روى خودرو یا فیلمبردارى داخل آب را دارند، 

استفاده مى کنند. 
اســتایالیز مووى کم  از دیگر خدماتى اســت که در نگاه 
ساده متمایز  به نظر مى رسد، درواقع تنها قطعه اى است که 
داخل خــود دوربین هاى فیلمبردارى نصب شــده و امکان 

فیلمبردارى بدون لرزش  را به  فیلمبردار مى دهد.  
فیلمبردار فوق حرفه اى دروغ سرکیسه کردن شما

تبیلغات وسوسه کننده براى عکاسى فرمالیته در حالى رخ 
مى دهد که یکى از عکاسان معروف پایتخت به «شهروند» 
مى گوید:   «خدماتى که توســط یک فیلمبــردار با قیمت 
50 میلیون تومان ارایه مى شــود، با فیلمبردارى 10 میلیون 

تومانى تفاوت چندانى ندارد.»
او ادامه می دهــد: «به عنوان مثال يکــی از همکاران من 
که در پاســدران دفتر دارد  و اتفاقا هزينه ای که از مشتريان 
خــود دريافت می کنــد، دوبرابر قيمت اعالمی من اســت، 
همان فيلمبرداری را برای مشتريان خود می فرستد که من 
می فرســتم؛ اما وقتی از او در رابطه چرايی باالبودن قيمت ها 
سوال بپرسيد، پاســخ می دهد فيلمبرداری که من استفاده 
می کنم، فوق حرفه ای است و نمونه آن را در تهران کم خواهيد 

ديد.» 
اين عکاس می گويــد: «يک عکاس يا فيلمبــردار وقتی 
می خواهد قيمتی به مشــتری خود ارايه دهد،  هزينه های 
همچون اجاره مغازه و آتليه را هم در محاســبات خود لحاظ 
می کند  و در بيشتر مواقع وقتی به آتليه و فليمبرداری های 
شــمال تهران مراجعه می کنيد، تنها پــول دفاتر لوکس و 
الکچری را پرداخــت می کنيد و خبــری از خدمات ويژه و 

متمايز نيست.»

قیمت(تومان) چادر مسافرتى 
350 هزار  چادر مسافرتى آ.اپکس 6 نفره
799 هزار  Frence 1 چادر 8 نفره اف آى تى تنت مدل
280 هزار  shelter چادر اضطرارى یک نفره مدل
528 هزار  TU-8 چادر مسافرتى 4 نفره اسکیمو مدل
240 هزار  چادر 2 نفره مدل کمپى 02
849 هزار  Fast Assemble_006 چادر 10 نفره اتوماتیک مدل

1,65 میلیون  Family 1 چادر 12 نفره اف آى تى تنت مدل
375 هزار  A8-Sugarloaf چادر 8 نفره سافارى مدل

1,12 میلیون  K-2018 چادر 4 نفره پکینیو مدل

385 هزار  Ocean چادر 2 نفره ایزى کمپ مدل

1,97 میلیون  چادر 2 نفره کلمن مدل ساندوم

1,45 میلیون  چادر مسافرتى اتوماتیک 8 نفره اف آى تى مدل 001

319 هزار  Single Roof AT1 چادر 2 نفره اف آى تى تنت مدل

199 هزار  C-1 چادر یک نفره آ آپکس مدل

305 هزار  چادر مسافرتی 8 نفره سایانا مدل 880 فنرى
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روایت داغ

پوالد امين| چند ماهی می شــود که هــر زمان صحبت 
از زوج سينمايی می شــود، همه ياد نويد محمدزاده و پريناز 
ايزديار می افتند. پرتکرارترين زوج امســال -کــه اين روزها 
همه جا، از بيلبوردهای شهری تا رسانه های اجتماعی، پر است 
از تصاويرشان در فيلم سرخپوست. تکرار اتفاقی که دو سه ماه 
پيش با فيلم متری شيش ونيم افتاده بود و دوز «نويد و پريناز» 
خون سينمادوستان را باال برده بود و البته مشابه همان اتفاقی که 
در فيلم ابد و يک روز با آن ديالوگ معرکه «سميه، نرو» آنها را به 

عمق شوخی ها و دابسمش های کوچه بازاری برده بود...
زوج سينمايی«نويد محمدزاده و پريناز ايزديار» سابقه چندان 
زيادی ندارند. تنها سه فيلم- تاکنون. اما آن چه آنها را اين روزها 
تبديل کرده به تجســم ترکيب زوج سينمايی، چيزی نيست 
مگر موفقيت هر سه فيلمی که اين دو در کنار هم قرار گرفته اند. 
يعنی سه فيلم ابد و يک روز، متری شيش ونيم و سرخپوست که 
گذشته از موضوع و سناريو و کارگردانی اين فيلم ها، منتقدان 
زوج نويد- پريناز را هم يکی از داليل مهم موفقيت اين فيلم ها 
محسوب می کنند. يعنی يک زوج سينمايی بدل می شود به 
يکی از عوامل موفقيت مالی فيلــم. اتفاقی کامال طبيعی- که 
در تمام تاريخ سينما شــاهد چنين زوج های موفق و محبوب 

بسياری بوده ايم...
بهترين زوج 

زوج ســينمايی نويد- پريناز با اين که امسال در مهمترين 
فيلم های  سال حاضر بوده اند، اما در ميان مهمترين و بهترين 
زوج های سينمايی ايران حضور چندان پررنگی ندارند- البته 

شــايد هم به اين دليل که در زمان آخرين نظرسنجی که در 
اين مورد انجام شده، متری شيش ونيم و سرخپوست هنوز به 

نمايش درنيامده بودند!
چند ماه پيش در جريان يک نظرسنجی از مخاطبان سينما 
که توسط سايت سينما تيکت به انجام رسيد، شهاب حسينی و 
ترانه عليدوستی به عنوان موفق ترين زوج سينمای ايران انتخاب 
شدند. در اين نظرسنجی که با حضور حدود ۵۳۰۰ نفر  برگزار 
شد (که نمونه آماری قابل مالحظه ای می تواند محسوب شود) 
بعد از ترانه و شــهاب با ۶۴ درصــد آرا، زوج محمدرضا گلزار و 
مهناز افشار با ۱۳ درصد آرا در رتبه دوم و نويد محمدزاده و باران 
کوثری با ٩ درصد در رتبه سوم موفق ترين زوج های سينمای 
ايران قرار گرفتند. ليال حاتمی و علی مصفا هم ٤درصد و رضا 
عطاران و ويشکا آســايش نيز ٣درصد آرا را به خود اختصاص 

دادند.
ترانه و شهاب

موفق ترين زوج ســينمای ايــران که آخريــن همکاری  
سينمايی شان آخرين  اسکار سينمای ايران را به دست آورده 
و در سريال ســازی نيز دستاوردشــان موفق ترين سريال اين 
ســال ها بوده؛ حاصل ذهن اصغر فرهادی است که اين  دو را در 
فيلم درباره الی در کنار هم قرار داد. فيلمی که نشــان داد اين 
 دو به  قول منتقدان فرنگی چه شــيمی شگفت انگيزی دارند 
و سينمای ايران چه اســتفاده هايی از پتانسيل های اين زوج 
می تواند ببرد. همين ها اصغر فرهادی را واداشتند که اين زوج 
جذاب را در فيلم فروشنده هم تکرار کند؛ که ثمری به عظمت 

يک مجسمه طاليی اسکار به همراه آورد. شهاب و ترانه گذشته 
از دنيای سينما؛ در سريال سازی نيز دستاورد بزرگی را ساختند. 
سريال شهرزاد به رغم تمام شايعاتی که پيرامونش وجود داشت، 
اما با استفاده از جذابيت و محبوبيت زوج ترانه- شهاب به چنان 
موفقيت و محبوبيتی رسيد که در آن روزها کمتر خانواده ای 
بود که در  دورهمی هايشان حرفی از شهرزاد و قباد وسط نيايد. 

دستاوردی که بخش اعظمی از آن مرهون شيمی اين دو بود...
گلزار و افشار

پولسازترين زوج سينمای ايران اما احتماال زوج  محمدرضا 
گلزار- مهناز افشار بوده. زوجی که با فيلم زهر عسل شکل گرفت 
و بعدتر در سيزده گربه روی شيروانی، کما،  آتش بس، کالغ پر و 
تله تکرار شد- که اين فيلم ها به جز سيزده گربه، پرفروش ترين 
فيلم های  سال شدند. تا زمانی که مهناز افشار تصميم گرفت به 
سمت سينمای جدی تر برود و گلزار را تنها گذاشت.اين  دو مثل 
زوج ترانه- شــهاب در شبکه نمايش خانگی نيز دستاوردهای 
بزرگی داشتند، در ســريال عاشقانه منوچهر  هادی که يکی از 
موفق ترين سريال های بعد از شهرزاد لقب گرفت. با اين که در 
اين عرصه سريال شکســت خورده و نصفه نيمه عشق تعطيل 

نيست نيز به نام اين دو ثبت شده است...
ليالی سينمای ايران

از بين زوج های موفق ســينمای ايران می توان به زوج ليال 
حاتمی- علی مصفا هم اشــاره کرد کــه در زندگی واقعی نيز 
همراه زندگی هم اند. اين دو که در سينما از همان آغازين گام 
جدی ليال حاتمی در فيلم ليالی مهرجويی در کنار هم رشد 

کردند، تاکنون در فيلم های در دنيای تو ساعت چند است؟، پله 
آخر، چيزهايی هست که نمی دانی، آسمان محبوب و ميکس 
همکاری مشترک داشته اند. شــيمی ميان ليال- علی مصفا 
دو سريال تاريخی کيف انگليسی و پريدخت را نيز از شکست 
نجات داده اســت.ليال حاتمی البته عالوه بر علی مصفا با چند 
بازيگر ديگر نيز زوج های سينمايی به يادماندنی ساخته، مثال با 
شهاب حسينی که در   پرسه در مه و دوران عاشقی نشان دادند  
در کنار هم درخشان هستند، يا با حامد بهداد که در فيلم های هر 
 شب تنهايی، نارنجی پوش و سعادت آباد زوجی متفاوت شدند. 
زوج ليال حاتمی و پيمان معادی هم زوج به يادماندنی ديگری با 
حضور ليالی سينمای ايران می تواند باشد. زوجی که اين نيز در 
فيلم جدايی اصغر فرهادی شکل گرفت و بعد در فيلم بمب تکرار 

شد. حاصل همکاری دو بازيگر فرهيخته...
زوج های قديمی

سينمای بعد از انقالب ايران تا حدود ده- دوازده  سال شاهد 
زوج ســينمايی نبود، تا اواخر دهه شصت که فيلم  هامون زوج 
خسرو شکيبايی-  بيتا فرهی را شکل داد و بعدتر هم فيلم عروس 
که با محبوبيت زوج سينمايی جوان ابوالفضل پورعرب- نيکی 
کريمی تبديل به يکی از موفق ترين فيلم های دوران شد. اين 
دو زوج تا سال های ســال نقاط مهم و پررنگی را در ســينمای 
آن سال ها شکل دادند، اما بيراه نيست اگر بگوييم موفق ترين 
زوج  سينمای ايران در آن سال ها زوج سينمايی هديه تهرانی- 
فريبرز عرب نيا بوده؛ زوجی که هيچ سينمادوستی نمی تواند 

خاطره آنها را در فيلم های سلطان و شوکران فراموش کند...

 این روزها همه جا پر است از تصاویر نوید محمدزاده و  پریناز ایزدیار 
در کنار هم. به این بهانه مرورى کرده ایم بر موفق ترین زوج هاى این چند دهه

معجزه دو نفره روى پرده نقره اى

 ورود به حریم خصوصى ناخدایان
   درباره عالیق و خصوصیات رفتارى سه چهره جذاب این فصل لیگ: دنیزلى، استراماچونى و کالدرون 

تخفیف هاى ویژه برند آلمانى
 براى تهیه البسه تیم هاى ملى و باشگاهى

کى روش رفت، آل اشپورت برگشت!

شهروند| برند البسه آل اشــپورت که چند سالی 
به عنوان اسپانســر تيم ملــی فعاليت می کــرد و با 
ورود کی روش با مشــکالتی مواجه شــد، اين روزها 
دوباره خيلی جدی به حوزه اسپانســرينگ البسه در 
فوتبال ايران ورود کرده و توانســته رضايت استقالل 
و پرســپوليس را بــرای عقد قــرارداد جلــب کند. 
سرخابی های تهران در فصل جديد از اين برند آلمانی 
استفاده می کنند؛ اگرچه اکثر البسه ای که در اختيار 

تيم ها قرار می گيرد، در ايران توليد می شود! 
نمايندگان برند آل اشپورت در ايران تاکنون توانستند 

با پنج باشگاه پرسپوليس، استقالل، پارس جنوبی 
جم، فوالد خوزســتان و نفت مسجدسليمان برای 
فصل جديد قــرارداد امضا کنند، تــا بدين ترتيب 

البســه حدودا يک ســوم تيم های ليگ  برتری از اين 
شرکت تامين شود. آنها در مذاکرات خود با مسئوالن 

تيم های ليگ برتــری عنوان کردنــد می توانند از 
برند آل اشپورت اصل هم البســه مورد نياز تيم ها 
را تامين کنند، اما امــکان وارد کردن آنها به ايران را 
ندارند. هــر تيمی که بخواهد از البســه اورجينال 
آل اشــپورت بهره ببرد، می تواند نماينده اش را به 
دوبی بفرستد و پيراهن های سفارش داده شده را 

تحويل بگيرد.
البته اکثر تيم ها فعال ترجيح دادند از البسه ای که 
آل اشپورت در ايران توليد می کند، استفاده کنند. 

اين شــرکت برای جذب مشتريان جديد و بازگشت 
پرقدرت به فوتبال ايران به تيم های ليگ برتری اعالم 
کرده لباس های مسابقه بازيکنان را به صورت رايگان 
تامين می کند و هر ســه بازی يک بار يکدست لباس 
جديد تحويل می دهد. ســاير اجناس آل اشــپورت 
هم با ٥٠ درصد تخفيف در اختيار ليگ  برتری ها قرار 
می گيرد. جدا از ليگ  برتری ها که سراغ برند آل اشپورت 
رفتند، فدراســيون فوتبال نيز با ايــن برند قراردادی 
امضا کرده و البسه تيم های پايه را از اين طريق تامين 
می کند. گويا هر زمان لباس های انبارشــده آديداس 
برای تيم ملی بزرگساالن هم به اتمام برسد، شاگردان 
ويلموتس نيــز بايد برخالف چند  ســال اخير از برند 

آل اشپورت استفاده کنند. 
به نظر می رســد بــا رفتن کارلوس کــی روش که 
مشکالت زيادی با برند آل اشپورت داشت و دليل اصلی 
قطع همکاری فدراسيون با اين برند شد، آل اشپورت 
بار ديگر توانسته بازار خود را در فوتبال ايران پيدا کند؛ 
اتفاقی که احتماال در فصل های آينده با توجه به کيفيت 
مناسب البسه اين برند گسترش بيشتری بين تيم ها 

پيدا خواهد کرد. 

هیجان انگیز

درحالی  که مدت زمان زيادی از ورکشاپ مشترک بازيگری شهاب حسينی و بهروز وثوقی نگذشته؛ ديروز شهاب 
حسينی در اينســتاگرام از همکاری دوباره با بهروز وثوقی خبر داد. در اين برنامه که از ۲۸ تا ۳۰ تير در اورنج کانتی 
کاليفرنيا برگزار می شود، فيلم های «گوزن ها»، «سوته دالن»، «تنگسير»، «نبات»، «کاتاتونيا» و «خانه پدری» به 
نمايش درآمده و بعد از آن جلسه های پرسش و پاسخ با تماشاگران با حضور شهاب حسينی و بهروز وثوقی برگزار 
خواهد شد.  گفتنی  است که ماه گذشته برای نخستين بار بهروز وثوقی و شهاب حسينی با نمايش فيلم های«قيصر»، 

«داش آکل»، «گوزن ها»، «سوته دالن» و «تنگسير»  ورک شاپ تخصصی بازيگری برگزار کردند. 

شهاب حسینى 
در کنار اسطوره 
سینماى ایران

حنيف عمــران زاده:  
«آقايان به ای اف سی نامه 
زده  و گفته اند عمران زاده 
پولش را کامل گرفته و در 
حق من معرفــت را تمام 
کرده اند! دوستان توافقنامه ای که  سال گذشته با 
هم امضا کرده ايم را به ای اف ســی فرستادند. 
اين جا می خواهم حرفی بزنم که مدت هاست در 
دلم مانده اســت. روزی که محمد نوازی را به 
محل تمرين تيم جوانان استقالل راه ندادند و 
بعد از پرس وجوی وی گفتند باشــگاه چنين 
تصميمی گرفته، همان جا متوجه شــدم که 
مديرعامل باشگاه استقاللی نيست. آقای فتحی! 
شما استقاللی نيستی، چون بازيکنی که سال ها 
خاک ايــن تيم را خورده بود، پشــت دِر زمين 
تمرين نگه داشتيد و اين يک بی حرمتی است. 
اين صندلی ها و ميزها به کســی وفــا ندارد. 
فتح اهللا زاده با آن همه عظمت و آن همه جام از 
اســتقالل رفت، شــما که جای خود را داريد. 
حداقل کاری می کرديد که اگر يک روز نوازی 
شــما را در خيابان ديد، نزد شما بيايد و با شما 

سالم و عليک کند.»
 

ويلموتس:  مــارک 
«درباره فلسفه بازی برخی 
مربيان در جهان معتقدند 
بايد بازی کرد تا گل نخورد 
و برخی معتقدند بايد بازی 
کرد تا گل زد. برای من دفاع کردن صرف کافی 
نيست و می خواهم بازيکنانم حمله و موقعيت 
ايجاد کنند. خود من و همين طور  هاشــميان 
مهاجم بوديم و مهاجم بايد در حمله باشد. البته 
بازيکنان هم مسئوليت خودشان را دارند. وقتی 
استراتژی را در نظر می گيريم، بايد همه روی آن 
متمرکز شوند، يعنی وقتی قرار است تهاجمی 
بازی کنيم، همه بايد از نظــر ذهنی روی اين 
مسأله و استراتژی فوتبال هجومی تمرکز داشته 
باشند هم از نظر شخصيتی و حتی تفکر خود 

فدراسيون.»

هره
چ

شهروند| ليگ برتر فوتبال ايــران در فصل جديد قطعا با 
حضور مربيان خارجی در نيمکت تيم های پرطرفداری چون 
پرسپوليس،  اســتقالل و تراکتور جذابيت های زيادی دارد. 
در هفته هــای اخير مطالب و اطالعات بســيار زيادی درباره 
عملکرد فنی گابريل کالدرون،  اندره استراماچونی و مصطفی 
دنيزلی در رسانه ها منتشــر شــده و هواداران اين تيم های 
پرطرفدار با خصوصيات فنی مربيان جديد خود آشنايی کامل 
دارند، اما در اين گزارش خصوصيات فردی اين ســه مربی را 

بررسی کرده ايم.
کالدرون؛ خوش خنده، زحمتکش و خوشگذران!

برای کالدرون شور و نشاط در تمرين و داشتن انرژی از هر 
مسأله ديگری مهمتر است. او و دستيارانش در طول تمرين 
در تمام کارهايی که بازيکنان بايد انجام 
دهند، شرکت دارند. از دويدن دور 
زمين تا وزنــه زدن و فوتبال بازی 
کردن. اين شــور و حرارت مربی 
آرژانتينی بــه بازيکنان هم منتقل 
شــده و جالب اينجاســت که او در 
همين مدت کم خــودش را يک 
مربی کامال زحمتکش نشــان 
داده اســت. از صبــح زود 
کار خود را به همراه 
دســتيارانش 
شروع می کند 
و در تمرينات 
حتی از جابه جا 
کردن قيف و توپ که کار تدارکات 
تيم اســت، ابايی نــدارد و به هيچ 
عنوان مغرور و بداخالق نيســت. 
البته بد نيست بدانيد که کالدرون 
٦٠ ساله مثل همه آرژانتينی ها 
عاشــق تفريح و خالکوبی است 
و روی پای او هم خالکوبی ديده 
می شود. او روز اول حضورش در 
تهران صرف فالوده را نيز از دست 
نداد و عکس اين موضوع هم منتشــر شد. 
کالدرون در مصاحبه هايش هم به صراحت 

گفته در زمان مناسب دوست دارد همه شهرهای ايران را بگردد 
و با فرهنگ ما بيشتر آشنا شود. در همين مدت حضور در تهران 
هم يک استاد دانشگاه که دوستی ديرينه ای با يکی از نزديکان 
کالدرون داشته همواره کنار آقای مربی است. کالدرون البته 
ارتباط بسيار خوبی هم با بازيکنان دارد و مدام در کنار جديت 

در تمرينات، در حال شوخی و خنده با آنهاست.
استراماچونی

 فراری از مصاحبه، جدی و خانواده دوست
آندره استراماچونی شايد با قدرت يکی از خوش تيپ ترين 
مربيانی است که وارد فوتبال ايران شده است. درباره عملکرد 
فنی او بايد صبر کرد و منتظر رونمايی از استقاللی که ساخته 
با شروع مسابقات ليگ باشيم. منتهی از ُبعد اخالقی و رفتاری 
اين مربی ٤٣ ساله ايتاليايی شرايط جالبی دارد. در تمرينات 
بشدت سختگير اســت و خيلی کم پيش می آيد که لبخند 
بزند. هيچ بازيکنی در استقالل او جرأت حاشيه سازی ندارد و 
به خوبی مشخص است که اطالعات کامل از فرهنگ بازيکنان 
ايرانی و نياز جدی در فوتبال ايران برای مبارزه با بازيکن ساالری 
به دست آورده اســت. اين مربی ايتاليايی در هفته های اخير 
بيشتر وقت خود را با دســتيارانش سپری کرده و از مصاحبه 
و روبه رو شــدن با رســانه ها به صورت مداوم فراری است. در 
همين مدت کم در تمرينــات هيچ مصاحبه ای با خبرنگاران 
نداشــته و فقط کار کرده و کار. او دقيقا مثل همسرش عاشق 
فعاليت در فضای مجازی است و از اين طريق اطالعات بسيار 
زيادی درباره اســتقالل و کشور ايران به دســت آورده است. 
بشدت خانواده دوست اســت و به باشگاه تأکيد کرده هر چه 
سريع تر خانه مسکونی اش را در اختيارش بگذارند تا همسر و 
فرزندانش در ايران به او ملحق شوند. استراماچونی عاشق کافه 
و رستوران و استخر رفتن است. امور شخصی و کاری اش را 

با نظم و وسواس بسيار زيادی پيگيری می کند و به طور 
مثال برنامه تمرينی هفتگی و ماهانه اش مشخص است. 
شواهد و قراين نشان می دهد که او با کسی شوخی ندارد 

و قطعا يکی از چهره های خبرســاز فوتبال ايــران در آينده
 خواهد بود.

دنيزلی؛  اينستاگرام ممنوع
 مخالف اضافه وزن، عاشق کمربند و کفش!

شايد خيلی ها فکر کنند مصطفی دنيزلی به دليل باال رفتن 
سن ديگر شور و نشاط گذشته برای مربيگری را نداشته باشد. 

البته اين يک فکر باطل است. برنامه رفتاری و مربيگری افندی 
با گذشــته هيچ تفاوتی نکرده و او مثل هميشه در تمرينات 
سختگير است و بازيکنان هم از او حســابی ويژه می برند. با 
اين حال، با نفر به نفر بازيکنان تراکتورسازی رفاقتی دوستانه 
دارد. دنيزلی که خــودش از فعاليت در فضای مجازی متنفر 
است به شــاگردانش توصيه کرده اگر می خواهند به حاشيه 
نروند و تمرکز بااليی داشــته باشند، بی خيال فضای مجازی 
باشند و فقط به تمرين و فوتبال فکر کنند.  خودش هم صفحه 
اينستاگرامی که دخترش برای او ساخته بود را غيرفعال کرده 
اســت. دنيزلی که به دليل حضور در پرسپوليس با فرهنگ 
ايران آشنايی کامل دارد، از نوشابه بدش می آيد. او يک رژيم 
غذايی را دنبال می کند و از خــوردن هر چيزی که باعث باال 
رفتن وزن شــود، خودداری می کند. دنيزلی عاشق کفش و 
کمربندهای رنگی است و دخترش هم در کار طراحی لباس 
و مد اســت. او زياد هم اهل سفر رفتن نيســت، اما به خاطر 
مربيگری مجبور است در طول  سال سفرهای زيادی را تجربه 
کند. گفته می شود اوقات فراغت خودش را هم با استراحت و 
مطالعه کردن می گذراند. دنيزلی روی نظم و انضباط تيمی هم 
سختگيری زيادی دارد و بازيکنان را مجبور می کند که حتما 

زمان صبحانه را در طول هفته با هم سپری کنند.
 

ون
ریب

ت
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

ویسى استعفا کرد تا دالل نشود! 
عبداهللا ويســی بعد از آن که کارش را با شاهين 
بوشهر شــروع کرد و بازيکنان مورد نظرش را نيز 
به خدمت گرفت،  ناگهان از ســمتش استعفا کرد. 
ويسی در اين خصوص گفته است:« از روز اولی که 
به تيم شــاهين رفتم، عده ای  برای منافع شخصی 
خودشــان چيزهايی از من می خواستند که انجام 
نمی دادم. دوبــاره کارشــکنی ها از طريق افرادی 
 که در سياست و شورای شــهر هستند شروع شد. 
می خواهند سرپرست، مديرعامل، مربی و بازيکن 
و حتی مدير  رســانه ای تحميل کننــد،  اما زير بار 
اين مسائل نمی روم. من اســتعفا کردم ولی هنوز 
پاســخی به اين اســتعفا نداده اند.  اردوی تيم در 

بروجن را هم ترک کرده ام.» 

خبر

نداشــته و فقط کار کرده و کار. او دقيقا مثل همسرش عاشق 
فعاليت در فضای مجازی است و از اين طريق اطالعات بسيار 
زيادی درباره اســتقالل و کشور ايران به دســت آورده است. 
بشدت خانواده دوست اســت و به باشگاه تأکيد کرده هر چه 

فرزندانش در ايران به او ملحق شوند. استراماچونی عاشق کافه 
و رستوران و استخر رفتن است. امور شخصی و کاری اش را 

شواهد و قراين نشان می دهد که او با کسی شوخی ندارد 
و قطعا يکی از چهره های خبرســاز فوتبال ايــران در آينده

سن ديگر شور و نشاط گذشته برای مربيگری را نداشته باشد. 

فوتبال ايران ورود کرده و توانســته رضايت استقالل 

سرخابی های تهران در فصل جديد از اين برند آلمانی 

نمايندگان برند آل اشپورت در ايران تاکنون توانستند 

شرکت تامين شود. آنها در مذاکرات خود با مسئوالن 

را تامين کنند، اما امــکان وارد کردن آنها به ايران را 

دوبی بفرستد و پيراهن های سفارش داده شده را 

آل اشپورت در ايران توليد می کند، استفاده کنند. 
اين شــرکت برای جذب مشتريان جديد و بازگشت 

پرقدرت به فوتبال ايران به تيم های ليگ برتری اعالم 
کرده لباس های مسابقه بازيکنان را به صورت رايگان 

در تمام کارهايی که بازيکنان بايد انجام 
دهند، شرکت دارند. از دويدن دور 
زمين تا وزنــه زدن و فوتبال بازی 
کردن. اين شــور و حرارت مربی 

داده اســت. از صبــح زود 
کار خود را به همراه 

و در تمرينات 

کردن قيف و توپ که کار تدارکات 

عنوان مغرور و بداخالق نيســت. 

٦٠

و روی پای او هم خالکوبی ديده 
می شود. او روز اول حضورش در 
تهران صرف فالوده را نيز از دست 

کالدرون در مصاحبه هايش هم به صراحت 
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طعنه مالک 
پدیده به 

سرخابى ها
حميــداوی، مالک پديده، در 
واکنش به مخالفت شــورای 
برون مرزی با اردوی خارجی 
تيمش به طعنه گفته است: 
«به فرودگاه می رويم و پشت 
استقالل و پرســپوليس آب 
می ريزيــم!» او به تبعيض در 

اين خصوص گاليه دارد.

آنجلینا جولى 
شیطان 
مى شود

فيلم جديد آنجلينا جولی با 
نام «ماليفيســنت: سردسته 
اهريمنــان» از ١٨ اکتبر در 
سينماهای جهان روی پرده 
مــی رود. عالوه بــر آنجلينا 
جولــی، بازيگرانی همچون 
ال فانينگ، ميشــل فايفر، اد 
اسکرين، سم رايلی، هريس 
ديکينسن، ايملدا استنتون، 
جونو تيمپل، لسلی منويل و 
چيويتل اجيوفور در نســخه 
دوم ماليفيســنت به ايفای 

نقش پرداخته اند. 

نیکول کیدمن 
تهیه کننده شد

بازيگر سرشناس استراليايی به  
عنوان تهيه کننده يک سريال 
درام با عنوان «مزرعه جنايت» 
برای ســرويس استريمينگ 
وارنر ميديا معرفی شد. سرويس 
اســتريمينگ وارنر ميديا در 
حال ساخت ســريال درامی با 
عنوان «مزرعه جنايت» است 
و نيکول کيدمــن را به  عنوان 
تهيه کننده اجرايی آن انتخاب 
کرده اســت. از اين سريال به 
 عنوان يک درام روانشناســانه 
با تم عاشــقانه ياد شده که دو 
شــخصيت اصلی آن سلما و 
ريچارد آيکلنباوم دو متخصص 
در زمينه کشتار جمعی هستند 
که ازدواجشــان بر تحقيشان 
درباره بدنام ترين جنايت های 
دنيا تأثير می گذارد و مرزهای 
ازدواج و علوم را در بوته آزمايش 

قرار می دهد.»

 

ماجرای طلب ٣٠ هزار دالری پروپييچ از اســتقالل وارد فاز تازه ای شده  است؛ شايعات زيادی درباره کسر 
٦ امتياز از آبی ها طی روزهای گذشته مطرح شده و احتمال آن افزايش يافته است. در چنين شرايطی کامران 
منزوی، عضو هيأت مديره استقالل توضيحاتی را ارايه کرد. او گفت: «نماينده اعزامی ما به مقر فيفا مذاکرات 
بسيار مثمرثمری انجام داد تا جايی که منتظريم تا يکی دو روز آينده اخبار خوشی درخصوص اين پرونده به 
گوش طرفداران رسانده شود. کسر ٦ امتياز خبر کذبی نيست و چون هنوز اتفاق رسمی در راه مختومه کردن اين 

شکايت رقم نخورده، همچنان ترس و اضطراب از محروميت وجود دارد اما هنوز رسما اين اتفاق نيفتاده است.» 

کسر 6 امتیاز 
از استقالل 

تکذیب نشد!

عکس نوشت

این تصویر مربوط به تأسیس یک ورزشــگاه جدید نیست؛ این جا نیوکمپ است که 
مسئوالن بارســلونا قصد  تعویض چمن آن  را دارند و این طور ورزشگاه را به بیل هاى 

مکانیکى سپرده اند. 

ماجراى شماره پیراهن بازیکنان جدید پرســپولیس هم بحرانى شده است؛ فرشاد 
احمدزاده که به جمع سرخ ها  برگشته شــماره 10 را مى خواست، اما این شماره دست 
مهدى شریفى بود و به همین خاطر در بازى دوستانه اخیر  احمدزاده 77 پوشید. جالب 
این که گفته مى شود شماره 6 را به کنعانى زادگان داده اند تا نشان دهند کریم باقرى 

 حامى بازگشتش است. 

ماکازیو دختر نلسون ماندال با انتشار عکسى از تاسیس یک کمپانى فیلم با مایکل شوگر 
خبر داد. کمپانى «ماندال میدیا» از ســوى خانواده نلسون ماندال راه اندازى مى شود و 
هدف از تاسیس آن تجلیل از میراث ضدآپارتایدى این رهبر سیاسى آفریقاى جنوبى 

خواهد بود.

کمیسیون ملى یونسکو در ایران، در مراســمى از 5 دهه تالش یداهللا کابلى در احیا و 
ترویج خط شکسته ایرانى تقدیر مى کند.

تیتربازى
 ارتش مقصر نبود، سالن را اجاره نکرده بودند 

دردسرهاى پیچیده سیروان در قزوین 
شهروند| کنسرت سيروان خسروی که در قزوين 
لغو شد، مهران مسگری، تهيه کننده کنسرت، سازمان 
عقيدتی ارتش را دليل لغو آن اعــالم کرد و بعد هم 
سيروان خسروی نامه  انجمن موسيقی خطاب به مدير 
برنامه هايش را منتشر کرد، اما ظاهرا ماجرا خيلی هم 
به ارتش ربطی ندارد. ساعتی بعد از انتشار اين خبرها 
حجت االســالم کرباليی، رئيس عقيدتی-سياسی 
قرارگاه عملياتی لشــکر ١٦ زرهی قزوين گفت که 
اسپانسر برگزارکننده کنسرت سيروان خسروی هيچ 
قراردادی با لشــکر ١٦ برای واگذاری سالن نداشته 
و همين موضوع باعث بروز حواشی شده است. حاال 
مصطفی عبادی، رئيس انجمن موسيقی قزوين طی 
نامه ای از عقيدتی- سياسی لشــکر ١٦ زرهی ارتش 
عذرخواهی کرده اســت و انتشار نامه خانه موسيقی 
توسط ســيروان خســروی را غيراخالقی خواند. او 
دراين باره به ايلنا هم توضيحاتی داد: «ارتش سالنی 
دارد که طــی قراردادی آن را بــرای اجرای برنامه در 
اختيار تهيه کنندگان می گذارد که من از چند و چون 
قيمت و مبلغ آن با خبر نيستم. تهيه کننده و عوامل 
کنسرت آقای خسروی با مسئوالن مربوطه در ارتش 
قرارداد نبســته بودند و همين اتفاق باعث شد سالن 
در اختيار آنهــا قرار نگيرد و درنهايت کنســرت لغو 
شود.» در نامه انجمن موسيقی آمده بود که عليرغم 
دريافت تمامی مجوزهای الزم و فروش بليت، رئيس 
عقيدتی-سياسی ارتش با دستور مستقيم از تحويل 
ســالن جهت برگزاری برنامه امتناع کرده و همين 
اتفاق باعث لغو کنسرت شده است. ظاهرا از آنجايی 
که سالن ارتش در قزوين از استانداردهای الزم برای 
برگزاری کنسرت برخوردار است و ظرفيت خوبی هم 
دارد، برگزارکنندگان ترجيح می دهند اين ســالن را 
برای مراسم خود اجاره کنند.  رئيس انجمن موسيقی 
قزوين درباره ســوءتفاهمی که پيــش آمده بود هم 
گفت: «طبق بررســی هايی که داشتم، متوجه شدم 
آن بندگان خدا در ارتش مقصر نبوده اند و قراردادی 
در کار نبوده، اما با اين حال هجمه بسياری نسبت به 
آنها وارد شده اســت. فعال هيچ چيز درباره برگزاری 
دوباره کنسرت سيروان خسروی مشخص نيست و 
اگر قرار بر برگزاری کنسرت باشد، تهيه کننده و عوامل 
کنسرت آقای خســروی بايد سالن ديگری را در نظر 
بگيرند، البته آقای خســروی و تهيه کننده شان بايد 
دراين باره تصميم گيری کننــد و اگر قرار بر برگزاری 
کنسرت باشــد و اگر تمام مجوزهای الزم اخذ شود،  

مشکلی نخواهد بود.»

شیه
حا

انتشــار عکس های مدلينگ مهــدی پاکدل 
که گويا در ونيز گرفته شده اند، در شبکه های 
اجتماعی سيلی از اظهارنظر و تعريف و تحسين 
و البته عکس العمل های غيرقابل پيش بينی را 

به  وجود آورده است. 
پاکدل که در ســال های اخيــر فعاليت های 
متنوعــی را تجربــه کــرده، در جديدترين 
ذوق آزمايــی اش رفتــه ســراغ مدلينگ. با 
عکس هايی که در آنها تغيير ظاهر اين بازيگر به  
شکل عجيبی توی چشم می خورد و اين باعث 
پست ها و کامنت های فراوانی شده است- که در 
برخی از آنها به طورکلی به خوش تيپی مردان 
ايرانی اشــاره شــده و برخی ديگر نيز با زبانی 
طنازانه به خود مهدی پاکدل اشاره کرده اند که 

«چقدر بعد از طالق رو اومده اســت». در برخی از کامنت ها مهدی پاکدل را با بازيگرانی قياس کرده اند که دنيا آنها را 
به عنوان مظهر خوش تيپی می شناسد: «هی می گن جورج کلونی فالنه و بيساره. تو رو خدا مهدی پاکدل خودمون چه 

کم از کلونی دارد؟»
بعضی هم تنها به اصل ماجرا اشاره کرده اند که انگار برايشان جذاب تر از تغييرات ظاهری پاکدل بوده: «بعد از امير آقايی 

نوبت به مهدی پاکدل رسيد که مدل خانه مد راد بشه».
در اين ميان پســت ها و کامنت های بامزه هم فراوان است: «نمی دانم چرا اين بازيگران بعد از مدتی انگار دوباره متولد 
می شوند»، يا: «خدا به ب.ط صبر بده»، يا: «فقط می تونم بگم ايشششش. حسادت رو برای اين روزا گذاشته ن ديگه، 

نه؟»...
در اين بين اين نظرات از بقيه بيشتر خوانده شده اســت: «يعنی چند سال پيش مهدی پاکدل فکرش رو می کرد که 
سفيدشدن موهاش درنهايت مهمترين دليل خوش تيپی اش خواهد شد؟» و «پاکدل جوجه اردک زشت سينمای 
ايرانه. کاش عکسش رو توی فيلم آبی يا اولين شــب آرامش ببينيد تا متوجه شويد از نظر تيپ و قيافه چه پيشرفت 

عجيبی کرده»...
 

وحيد اميری رســما قرارداد خود با باشــگاه 
ترابزون اســپور ترکيه را لغو کرد و به زودی به 
يکی از تيم های پرســپوليس، تراکتورسازی 
و سپاهان ملحق خواهد شــد. هر سه باشگاه 
در هفته های اخير با ايــن بازيکن ملی پوش 
مذاکره انجام داده اند و بايد ديد تصميم نهايی 
اين بازيکن چه خواهد بود. با اين حال واکنش 
هواداران پرســپوليس به بازگشت اميری هم 
در توييتر و شبکه های اجتماعی جالب توجه 

است.
   آقای اميری حداقل با پشت کردن به پيشنهاد تراکتور و سپاهان، تنها گذاشتن پرسپوليس تو اون روزای سخت رو 

جبران کن و برگرد.
   آقای وحيد اميری ما با حضور مهدی ترابی خاطرات خوشمون با شما را فراموش کرديم.

   وحيد اميری تو بدترين شرايط پرسپوليس رو تنها گذاشت و رفت. ولی اگر احمدزاده برگشت پس جا برای  اونم هست. 
چون وقتی که رفت به هوادار پرسپوليس بی احترامی نکرد.

   نمی دونم چرا ولی تا اسم وحيد اميری، احمدزاده، طارمی و محرمی رو می شنوم، ياد اون هوادار پرسپوليس می افتم که 
کشته شد، زنش می گفت وقتی بچمون مرد گريه نکرد، اينا رفتن اشکش دراومد.

   كاش يكي به اين بازيكن هاي ايراني بفهمونه سن رفتن به اروپا حداكثر ٢٥ سال هست كه باشگاه هاي خوب بتونن 
جذبتون كنن وگرنه رفتن شما تو اين سن و  سال به باشگاه هاي داغون، فرقي با قطر رفتن نداره و تهش مي شيد وحيد 

اميري و احمدزاده و رضاييان.
   اگر قراره وحيد اميری بياد تو ايران بازی کنه،  ای کاش تو همين پرسپوليس باشه. با رفتنش به تراکتور و سپاهان فقط 

رقبا قوی تر ميشن.
   ولی  ای کاش وحيد اميری نمی رفت ترکيه و پرســپوليس رو تو سخت ترين شرايط تنها نمی گذاشت. کاش دوباره 

برگرده با اين که ازش دلخوريم، اما به درد پرسپوليس می خوره.
   ولی اگر وحيد اميری و صادق محرمی به پرسپوليس برگردن با اين که ازشون دلخوريم، ولی چه تيم قوی  ای ميشيم.

   برگشتن وحيد اميری قطعا از حضور احمدزاده و کنعانی تو پرسپوليس قابل هضم  تره.

#وحید_امیرى

#مهدى_پاکدل#خوش_تیپ

پنجشــنبه 20 تیر  1398 |  ســال هفتم |  شماره 1738

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.
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خرهای خندان دو هفته همه طرفداران 
سريال «برکينگ بد» را سر کار گذاشتند.  
وقتی برايان کرانستون و ارون پال، بازيگران 
  «برکينگ بد» همزمــان تصوير خرهای 
خندان را در صفحات مجازی خود منتشر 
کردند يک سوء تفاهم بزرگ برای طرفداران 
اين  سريال در شبکه های اجتماعی و حتی 
سايت های معتبر سينمايی به وجود آمد 
و همه آنها تصور کردند کــه احتماال قرار 

است فصل  جديدی از «برکينگ بد» آغاز شــود. بعد از دو هفته اما 
مشخص شد که پروژه جديد اين دو بازيگر هيچ ارتباطی به سريال 
محبوب   «برکينگ بد» ندارد و ماجرا چيز ديگری است. ماجرا حتی 
درباره ساخت ســريال يا فيلم سينمايی جديدی نيست، بلکه تنها 
پای يک  تبليغات يک محصول تجاری نوشيدنی در ميان است. بله 
برايان کرانستون و ارون پال تصاوير دو خر خندان را  در اينستاگرام 
 و توييتر خود منتشر کردند و نوشــتند:  « به زودی». همين کافی 
بود تا حواس همه پرت يکی از پربيننده ترين سريال های تلويزيونی 
 دهه اخير شود که ميليون ها بيننده در سراسر جهان داشت و جوايز 
هنری زيادی دريافت کرد. اما همه اين تصورات با پست جالب و  جديد 

برايان کرانستون رنگ باخت:  «همه چيز به 
۳ سال پيش بازمی گردد. ما که چند سال با 
هم به صورت مشــترک در سريال  مشهور 
«برکينگ بــد» بــازی کرده بوديم وقتی 
در يک کافه نشســته بوديم به اين نتيجه 
رسيديم که بايد همکاری خود را در زندگی 
ادامه  دهيــم و از آن جا که در کافه بوديم به 
اين نتيجه رسيديم که توليد يک نوشيدنی 

بهترين زمينه مشترک است. 
به دنبال آن به  مکزيک رفتيم و در دهکده های مختلفی چرخيديم 
و ســرانجام يک دهکده نيمه متروک و کوچک را بهترين جا برای 
محصولمان  انتخاب کرديم.» حاال اين نوشيدنی با عنوان «دو مرد» 
به زبان مکزيکی البته و با لوگوی دو خر وارد بازار شده است .   سريال 
 برکينگ بد يکی از موفق ترين سريال های درام آمريکايی است که 
توانسته جايزه امی بهترين مجموعه درام را از آن خود کند. اين  سريال 
درباره معلم شــيمی بود که می فهمد مرگش نزديک است و هيچ 
چيزی در اين دنيا ندارد و انگار از خواب بيدار شده باشد (يا  شايد هم به 
خواب بزرگ تری رفته باشد) از يک آموزگار تبديل به يک پخش کننده 

مواد مخدر می شود. 

شهروند| بعد از يــک وقفه ١٠ روزه بار 
ديگر شور و حرارت واليبال از بامداد امروز 
در دنيا باال رفته و بلندقامتان  ايرانی هم از 
بامداد فردا کار خود را در مرحله نهايی ليگ 
ملت ها آغاز می کنند؛  جايی که شاگردان 
کوالکوويچ بايــد  مقابل تيــم نه چندان 
پرستاره لهســتان قرار بگيرند. ايران که 
کم افتخارترين تيم در ميان ٦ تيم نهايی 
ليگ ملت ها  به شمار می رود، تاکنون لذت 

رفتن روی سکوی اين مسابقات را نچشيده، اما تيم آماده کوالکوويچ 
امســال توجه  خيلی از عالقه مندان به واليبال در جهان را به خود

 جلب کرده است.  
تيم ملی بدون هيچ مصدوم و غايب بزرگی از ساعت ٣٠:  ٢ بامداد 
فردا(جمعه) اولين بازی خود را برابر لهستان  برگزار می کند و شايد 
با پيروزی در همين يک بازی هم بتواند صعود خود را به نيمه نهايی 
قطعی کند. البته بازی  دوم که ساعت ٣٠:  ٢ بامداد شنبه بين ايران و 

برزيل برگزار می شود نيز اهميت بااليی خواهد داشت.  
در اين گروه ٣ تيمی ســتاره های واليبال ايــران راهی به جز قرار 
گرفتن در ميان ٢ تيــم برتر ندارند تا يک گام بــه  رويايی خود که 

ايســتادن روی يکی از ســکوهای ليگ 
ملت هاست، نزديک تر شــوند. تيم سوم 
اين گروه برای کسب  مقام پنجم يا ششم 

خواهد جنگيد.  
خبر خوب برای ايران قبل از شروع مرحله 
نهايی، غيبت ستاره های تيم ملی واليبال 
لهستان در شيکاگو است.  ويتالی هينن، 
سرمربی بلژيکی لهستان تصميم گرفته 
نفراتی همچون کوبيــاک، دژيزگا، لوماچ، 
شالپوک، زاتورسکی،  کونارسکی و کوچانوفسکی را از سفر به شيکاگو 
معاف کند؛ درحالی که آنها در کشور خودشان، برای حضور  پرقدرت 

در مسابقات انتخابی المپيک آماده می شوند. 
البته لهستان تقريبا با نفراتی که هم اکنون در شيکاگو هستند در 
مرحله گروهی شرکت کرد و توانست جواز  صعود به مرحله نهايی 
را بگيرد. حتی آنها در اروميه و مقابل هزاران تماشاگر ايرانی باخت 
ميليمتری ٣ بر ٢ مقابل  ايران را تجربــه کردند و تيم کوالکوويچ را 
به دردسر انداختند. برزيل هم که ديگر نيازی به تعريف ندارد چون 
 پرافتخارترين تيم اين رقابت ها به شــمار می رود و همه ستاره های 

خود را هم به شيکاگو برده تا يک بار ديگر جام  را باالی سر ببرد.  

یک همکارى جدید و یک دنیا سوء تفاهم  
خرهاى خندان! طرفداران «برکینگ بد» را سر کار گذاشتند

والیبال ایران در نبردهاى بامدادى سخت شیکاگو
جالما سوغاتى مى خوایم، یاال! 

جن

حال ساخت ســريال درامی با 
عنوان «مزرعه جنايت» است 

کرده اســت. از اين سريال به 
 عنوان يک درام روانشناســانه 

دنيا تأثير می گذارد و مرزهای 
ازدواج و علوم را در بوته آزمايش 

قرار می دهد.»

   وحيد اميری تو بدترين شرايط پرسپوليس رو تنها گذاشت و رفت. ولی اگر احمدزاده برگشت پس جا برای  اونم هست. 

   نمی دونم چرا ولی تا اسم وحيد اميری، احمدزاده، طارمی و محرمی رو می شنوم، ياد اون هوادار پرسپوليس می افتم که 

جذبتون كنن وگرنه رفتن شما تو اين سن و  سال به باشگاه هاي داغون، فرقي با قطر رفتن نداره و تهش مي شيد وحيد 

   اگر قراره وحيد اميری بياد تو ايران بازی کنه،  ای کاش تو همين پرسپوليس باشه. با رفتنش به تراکتور و سپاهان فقط 

   ولی اگر وحيد اميری و صادق محرمی به پرسپوليس برگردن با اين که ازشون دلخوريم، ولی چه تيم قوی  ای ميشيم.



معاون شهردار: 
فیلم تقطیع شده

 نگران لق بودن پایه
 دوربین خبرنگاران بودم!

    شهردارى: خبرنگار مگه همونى نیست که توهین  خورش ملسه؟!
     خبرنگار اسلحه شناس صداوسیما: کاشکى من اون جا بودم!

    خبرنگارها: تا حاال این قدر واضح به جایگاه مهم مون اشاره نشده بود!
    شهرونگ:  واقعا امنیت شغلى نداریم و خیلى تق و لقیم!

#متزلزل_باد_خبرنگار #شهرونگ

در حاشیه توهین معاون شهردار مشهد به خبرنگاران
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شهر زیبا
خبرنگار لق نمى خواهیم

حسام حیدرى
طنزنویس

  ديروز فيلمی در فضای مجازی منتشــر 
شــد که در آن صــدای يکی از مســئوالن 
فرهنگی شهرداری مشهد شنيده می شود 
که به  خبرنگاران توهين می کند و جمالت 
بی ادبانه ای را در مورد ايشــان به کار می برد. 
از آنجايی که ما هميشــه اشتباه می کنيم و 
گوش مان  بد می شــنود و چشم مان اشتباه 
می بيند و هر چيزی کــه در فضای مجازی 
لعنتی پخش شــود نادرست است، ترجيح 
داديم قبل از هرگونه قضاوت با خود ايشان 

مصاحبه ای داشته باشيم. 
 - آقای مسئول فرهنگی سالم

 - ســالم عــرض می کنم خدمت شــما 
خبرنگار نفهم. حالــم ازت بهم می خوره. در 

خدمتتون هستم. 
 - می خواســتم در مورد فيلمی که از شما 
پخش شده بپرســم. آيا صحت اين فيلم رو 

تأييد می کنيد؟
 - نخير ضمن اين که تأکيد می کنم شما 
خيلی بی شعوری، اين فيلم رو قويا تکذيب 

می کنم.  
 - يعنی صدايی که پخش می شه صدای 

شما نيست؟
 - بلــه، اون صدای منه ولــی من تکذيب 

می کنم. 
 - پس چی رو تکذيب می کنيد؟  

 - من هرچيزی که الزم باشــه رو تکذيب 
می کنم به تو هم ربطی نداره. 

 - يعنی شما به خبرنگارها توهين نکرديد؟
 - نخيــر من به هيچ خبرنــگاری توهين 
نکردم، بلکه يه عده نفهم بی شعور با فتوشاپ 
کردن مــن و تقطيع ويديــو، صداگذاری، 
 اسپشــيال افکت، نــودال و آمبيانس قصد 
خراب کردن چهره فرهنگی من رو داشتند 
که از اين طريق به آنها اين نکته رو يادآوری 

 می کنم که خاک بر سر نفهم تون. 
 - ولی خيلی واضحه که در فيلم شــما از 
عبارتی کامال بی ادبانــه در مورد خبرنگارها 

استفاده می کنيد. 
 - نخير. اون عبارت اصال بی ادبانه نيست. 
مــن دارم اونجا تأکيــد می کنم کــه اگر 
خبرنگارها صندلی شون لق شــده، بيارن 
پيش  ما تا براشون لقيش رو بگيريم و در اصل 
داريم خدمات فرهنگی ای کــه داريم رو به 
خبرنگارها پيشنهاد ميديم. ما البته خدمات 
 ديگه ای هم داريم که بايد بيای اين جا بهت 

پيشنهاد بديم. 
 - پس اون لغت اولش چی؟

 - کــدوم اولش؟ آهان اونــو می گی؟ اون 
که اصال حرف بی ادبی نيســت. من داشتم 
می گفتم خبرنگارها گوهری  هستند که از 
صدف کون و مکان بيرون اند، ولی دشمناِن 
آشغال ما در فضای مجازی فيلم رو تکه تکه 
کردن تا به مقاصد پليد، چــرک  و رنگ و رو 

رفته خودشون برسن. پلشت ها. 
 - آخه مسأله اينه که شما مسئول فرهنگی 

هستيد و توقع از شما نسبت به بقيه بيشتره. 
 - بله، اتفاقــا بحث من هم کامال فرهنگی 
بوده. ما کال تو فرهنگ حال نمی کنيم کسی 
لق و پق باشــه و سريع لقيش رو می گيريم. 
اگه  توی جوجه فوکولــی دو روزه با فرهنگ 
و اين چيزها آشنا شــدی من از قديم تو کار 

فرهنگ مرهنگ بودم.
 - ولی شــما همين اال ن هــم داريد به ما 

توهين می کنيد . 
 - اين چيزها که توهين محسوب نميشه.

همون طور که گاو و نفهم و کثافت خاک بر 
سر فحش نيست. 

 - حرف ديگه ای نداريد؟
 - حرف که زياد دارم ولی فعال خفه شو تا 

بعد. 

شهاب نبوى
طنزنویس

دکتر تا من را دید، یــادش افتاد که 
چند  ســال پیش هم چند جلسه اى را 
با هم گذارنده بودیم. یک نگاه مغرورانه 
بهم کــرد و گفــت: «کجا بــودى؟ با 
اوضاعى که تو داشــتى، هر وقت بهت 
فکــر مى کردم، با خــودم مى گفتم که 
احتماال تا االن ُمرده. آخه خیلى اوضاع 

داغونى داشتى.» 
گفتم: «خواب بــودم دکتر. این چه 
قرص هایى بود به من داده بودى؟ توى 
تمام این چند  سال فقط بیدار مى شدم، 
چند تــا قــرص مى خــوردم و دوباره 
مى خوابیدم. االنــم دیگه اون داروخانه 
آشنائه که بهم بى نســخه دارو مى داد، 
جمع کــرده؛ براى همیــن مزاحمت 
شدم. یه نســخه جدید بنویس برم به 

خوابم برسم.» 
دکتــر گفــت: «نــه. تو یــه کیس 
جالب هســتى. من مى خــوام خودم 
رو بازنشســته کنــم؛ اما قبلــش باید 

تورو درمان کنــم.» دکتر شــروع به 
درمان کرد. گاهى با هــم به قهوه خانه 
مى رفتیــم. من تــوى قهوه خانه یکهو 
مى زدم زیر گریــه و دکتر بغلم مى کرد 
و بهم دلدارى مــى داد و من از فرصت 
استفاده مى کردم و ُدنگ ناهار و قلیان 
را نمى دادم و با چشــمان اشــکبار از 
قهوه خانه مى زدم بیرون. خیلى  ســال 
بود دلم مى خواســت خانه مســتقلى 

داشته باشم.
 یک خانه با هم اجاره کردیم تا دکتر 
با خیال راحت به معالجه آخرین کیس 
درمانى اش بپــردازد. حتى وقتى دکتر 
مجبور بود براى شرکت در همایش ها 
به خارج برود، متقاعدش مى کردم که 
نباید در روند درمــان من اخالل ایجاد 
شود و با هم راهى اروپا مى شدیم. یک 
شب هم سوییچ ماشین دکتر را گرفتم 

و دیگر هیچ وقت بهش پس ندادم. 
کارت بانکى دکتر را هــم به تصرف 
خــودم درآورده بودم. دکتــر هر چه 
عقب نشــینى مى کرد، من بر شــدت 
حمالتم مى افــزودم. چندبارى دکتر را 
هل دادم وســط خیابان، زیر ماشین ها 

که متاسفانه عمرش به دنیا بود. یک بار 
هم شوخى شوخى رگش را زدم. دکتر 
در این دوره انواع و اقســام روش هاى 
درمانى از گفت وگو تا یوگا و مدیتیشن 
و تمرکززایــى و ورزش را بــراى مــن 
تجویز کرد. تغییرات من بسیار جزیى 
اما تغییرات دکتر بسیار محسوس بود. 

دکتر بــه زودى دچار انواع و اقســام 
تیک هاى عصبى شد؛ مثال در آن واحد 
هم گردنش را مى چرخاند، هم کمرش 
را؛ انگار که دارد تمرین رقص مى کند. 
با یک ســرى موجودات عجیب خیالى 

هم صحبت مى کرد. 
در این جــا بود که دوســت دکتر که 
او هم دکتر بود، وارد خانه  ما شــد تا او 
را درمان کند. دکتــر جدید هم کم کم 
به ما پیوســت. تخصصش این بود که 
برود توى یخچــال و وقتى حســابى 
سردش شد، با پشت محکم بپرد روى 
بخــارى. دکترهاى بعــدى هم یک به 
یک مى آمدنــد. در مدت کوتاهى خانه 
تبدیل شد به یک دیوانه  خانه معروف. 
یک تابلو ســردرش زدم و بــا افتخار 

مدیریت آن را برعهده گرفتم. 

مدیریت دیوانه خانه!

تماشاخانه
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آیا مى دانستید؟  | حمید خدامــرادى|   آيا می دانستيد زمانی که بسته 
اينترنتی پرويز پرستويی تمام می شود و وقفه در پست گذاشتنش ميفتد، خيلی 
سريع و با گام های بلند به قهوه خانه سرکوچه خودشان می رود؟؟ نه به خاطر اين که 

خدايی نکرده اهل دود و دم باشد، نه چون آن جا وای فای رايگان دارد. 
آيا می دانستيد مهران مديری در ميهمانی های خانوادگی خودش هيچ موقع از 
بچه های فاميل نمی پرسد کی ازدواج می کنی؟؟ يا مثال درست کی تموم می شه؟؟  

فقط و فقط می پرسه  تا حاال عاشق شدی؟؟! !
آيا می دانستيد بعد از خبر اولين کارگردانی سحر قريشی در سينما، جمشيد 
مشــايخی نزد برادران لومير رفت و شخصا بابت اين اندوه بزرگ از آنها عذرخواهی 

کرد.
آيا می دانستيد مخاطب ســينما آنقدری که به تيپ و ظاهر هنرمندان گير 

می داد و به محتوا و قصه فيلم ها انتقاد می کرد، پژمان جمشيدی ديگر در فيلم ها کپی 
و پيست نمی شد و تنها به همان يک گل ملی خودش افتخار می کرد.

آيا می دانستيد به جای نگاه ضد فمينيستی و تهمت بيجا به هنرمند جاودانه 
تهمينه ميالنی و کپی کاری هايش، می توانستيم غرب زده نباشيم و خيلی راحت به 
تارانتيتو بابت کپی «هشت نفرت انگير» از «هشت کتاب» سهراب سپهری خودمان 

گير بدهيم؟
آيا   می دانستيد االن خيلی وقت است که رامبد جوان را بی خيال شده ايد و کال 

چيزی در موردش نمی نويسيد؟ يک وقت بد نباشد؟
 آيا می دانستيد احسان عليخانی در برنامه عصر جديد هربار می خواهد اجرای 
بی مزه شرکت کننده ای را خفن و جذاب  نشان بدهد، تاکيد به آماده بودن آمبوالنس 

و آتش نشان در پشت صحنه می کند؟

متن مخاطبین
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