
شرکت های توزیع میوه 
جایگزین دال ها 

می شوند!

 از سفارت

تا رستوران

نظارت و بازرسی میسر نیست

 گزارشی از رستوران لبنانی
حسن کردمیهن، روحانی پرحاشیه 
که تازگی در کرج افتتاح شده است

 گمانه زنی درباره لیست بازیکن مازاد 
استقال و پرسپولیس در نیم فصل

چرا صدا و سیما در ساخت و ارایه 
سریال های طنز و مفرح که خواسته 
مردم و مسئوان است، موفق نبوده؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو به 
 »شهروند« پاسخ می دهد

که آیا این شایعه حقیقت دارد؟
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 شفر و برانکو

اینها را نمی خواهند! 

فراری ها را 
بگیرید!

 پفک با طعم

غذای گاو!
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مدیر موسسه آموزشی می گوید فقط 
کتاب کنکور تولید می کند

پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان 
مجلس برای فیلترینگ یکی از شبکه های 

مهم  اجتماعی همچنان ادامه دارد

وس یا قسم  دم خر
حضرت عباس؟

 پیامک

 علیه اینستاگرام

شهر فرنگ
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 می گید قاچاق
انگار پولشوییه
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كوچه اول
از وقتی که یکم عقل و هوش درست و  داودنجفی راهی برای رفع اشتباه بابا  
حسابی پیدا کردم، فهمیدم هرکسی برای خودش یک اسمی دارد، ولی توی خانواده  
ما یک فرق عمده وجود داشت. یعنی همه توی خانه اسم خودشان را داشتند، ولی 
توی کوچه اسمشان مثل من بود. مثا پدرم وقتی می خواست مادر و خواهرانم را صدا 
بزند، می گفت: »داود« با خواهران و مادرم برمی گشــتیم و می گفتیم: »بله؟« بعد پدرم با 
دست نشان می داد با کی کار دارد. این باعث شده بود از اسم خودم متنفر بشم. یعنی از هر  هزار باری 
که پدرم اسمم را صدا می زد، یک بارش واقعا با من کار داشت و بقیه مواقع با مادرم یا خواهرانم بود. بعد 
از یک مدت دیگر توی خانه هم به صورت تمرینی داود صدایشان می کرد و  برای هرکدام یک لحنی 
انتخاب کرده بود که وقتی تو خیابان صدایمان می زند، هر پنج نفرمان با هم برنگردیم. فردا هم قرار 

است برای خواهرم داووود خواستگار بیاید، امیدوارم که مادرم داووووود مخالفت نکند.  

آزادراه
کف گرگی با چاشنی آزادی

وحید میرزایی
طنزنویس

خوشبختانه مدتی است مسئوان کشور برای 
بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
تنها به حرف بسنده نمی کنند و آستین را  باا زده 
و عما وارد گود می شوند. درواقع وقتی مشکات 
مثل آدم مرتفع نمی شوند، مسئوان مجبورند از  
طریق زور برای  رفع آن بهره ببرند. این فاز جدید 
مواجهه با مسائل و مشکات کشور با مصاحبه 
علی مطهری کلید خورد. جایی که این نماینده 
مجلس  در اظهار نظری گفت: »کسانی که جلوی 
آزادی بیــان را می گیرند گاهی کف گرگی ازم 
دارند.« اگرچه ماهیت کسانی که جلوی آزادی 
 بیان را می گیرند بر همگان مبرهن است و اساسا 
خودشان با کف گرگی آشنا هستند، اما در ادامه 
برای روشن شدن این موضوع به بررسی  تکنیک 
کف گرگــی و رابطه منطقی آن بــا آزادی بیان 

خواهیم پرداخت.  
پیدایشوتاریخچه:

کف در لغت به معنای همان کف دست و گرگ 
نام حیوانی وحشی است. تاریخچه کف گرگی به 
یونان باستان باز می گردد. جایی که  دیمیتریانوس 
کمپوتاسیانوس شــاهزاده یونانی عاشق دختر 
چوپانی به نام کیمیانوس کارداشیانوس می شود 
و اصطاحا در »کف« آن  دختر می رود. در یک 
عصر ســرد پاییزی دیمیتریانوس جوان برای 
شکار پلنگ به جنگل های حومه آتن رفته بود 
که ناگهان چشــمش به  دختری زیبا می افتد 
و بافاصله در یک نگاه عاشــق وی می شــود. 
 متاسفانه آن دختر لباسی خاف عرف جامعه 
یونان پوشــیده بود. القصه دیمیتریانوس برای 
ارایه پیشــنهاد ازدواج به او نزدیک می شــود 
که ناگهان متوجه حضور فــردی دیگر در کنار 
کیمیانوس  می شود و در کمال ناباوری مشاهده 
می کند آن مرد دست کیمیانوس را در دستش 
گرفته است، بی ناموس. دیمیتریانوس با دیدن 
این  صحنه آتش خشــمش زبانه می کشد و به 
سمت آن مرد می رود. در این لحظه بدون هیچ 
منطقی تعدادی گرگ همینجور بی خودی سر 
و  کله شان پیدا می شود. دیمیتریانوس به طرف 
آن مرد)جانیانوس بیناموســیانوس( می رود 
اما وقتی او را بسیار قوی هیکل و پر از پشت بازو 
 می بیند اندکی صبر کرده و با توجه به پیشینه 
خانوادگی اش که از سیاســتمداران عصر خود 
بودند و تمام اتفاقــات یونــان در آن زمان کار 
 خودشــان بود، تصمیم می گیرد پلیتیک بزند. 
بــرای همین به آن مرد نزدیک شــده و با لحن 
خاصی به او می گوید: »عزیــزم اون گرگ هارو 
 ببین. چقدر بزرگــن. نخورندمون؟« که در این 
لحظه جانیانوس بیناموســیانوس حواســش 
پرت شــده و دیمیتریانوس با کف دست راست 
که بســیار قوی بود، ضربه ای کاری به صورت و 
دماغ بیناموســیانوس وارد کرده و وی را از پا در 
می آورد. اگرچه بعدها  مشخص شد آن مرد پدر 
کیمیانوس کارداشیانوس بود اما از آن پس مردم  
ضربه ای که با کف دســت به صورت نفر دوم در 
حضور حداقل  یک گرگ برخورد می کند را کف 

گرگی می نامند. 
کاربردها:

اگرچه از کف گرگــی در طــول تاریخ برای 
جنگ های ناموســی، قبیله ای و کشورگشایی 
استفاده شده است، اما در قرن جدید کف گرگی 
 بیشــترین کاربرد را در برقــراری آزادی بیان 
در جوامع بشری داشــته است. سیاستمداران 
کشورهای خاورمیانه معتقدند برای بسط  برخی 
 مفاهیــم و فرهنگ ها باید بــه زور این مفاهیم 
را ذهن مردم چپاند. بــرای همین کف گرگی 
کاربردی بسیار فراتر در این کشــورها دارد. به 
طور مثال کف گرگی به غیراز کاربرد روتین آن 
در مواردی همچون کنتــرل بازار، جلوگیری از 
ورود برخی افراد در ورزشگاه ها،  کنترل معضل 

بیکاری و نیز آزادی بیان استفاده می شود. 

فلکه اول

قاچاق خاک

هیچ می دانی که در این سال ها
خاک کشور دایما قاچاق شد؟
یعنی ایران از دو سو اغر شده
کشور همسایه اما چاق شد! 

شهرونگ ارمغان زمان فشمی 

آزادراه

دیروز بعد از مدت ها سعی  شــهاب نبوی گفت وگو در آینه
کردم با خودم حرف بزنم. رفتم جلوی آینه و نشستم. خیلی  
تغییر کرده بــودم. آخرین بار که با خودم حــرف زده بودم، 
تپل مپل تر بودم. به خودم گفتــم: »که چی؟ این چه زندگیه 
برای خودت درست کردی؟ این چه وضع شعر مانندیه؟ بلند شو یه تکونی به 
خودت بده. بذار همه دنیا بفهمند که توام اگه بخوای می تونی...« حتما شما هم 
مثل خودم منتظر بودید که تصویرم توی آینه به من دلگرمی بدهد و بگوید: 
»آفرین پسر، خواستن توانستن اســت، تو می تونی، کافیه اراده کنی...« اما 
متاسفانه تصویر من توی آینه، اهل این صحبت ها نیست و برگشت بهم گفت: 
»ببین نبوی، چند سالته؟« گفتم: »عنقریب سی سال.« گفت: »ببین، بذار با 

هم صادق باشیم. راستشو می خوای؟« گفتم: »معلومه که می خوام.« گفت: 
»تو اان سی سالته دیگه، اگه قرار بود چیزی بشــی تا اان شده بودی؛ پس 
دیگه به خودت و من فشار نیار. یه کم زندگی رو آسون بگیر، بذار به هر دوتامون 
خوش بگذره.« گفتم: »تصویر تو آینه، چی واسه خودت می گی؟ مگه فانی و 
فانی و فانی نبودند که تا چهل پنجاه سالگی هیچی نشده بودند و یهو همه 
چی شدند؟ خودم دیروز تو کانال دانستنی های تلگرام، دارای مجوز رسمی از 
مقامات ذیربط دیدم نوشته بود آبراهام لینکلن تا پنجاه سالگی یه بردم نیاورده 
بود، اما بعد پنجاه دیگه همه رو شکســت داد و اول شد.« گفت: »پس برو به 
همون کانال دانستنی های تلگرام بگو کمکت کنه.« خاصه این که من تصویر 

توی آینه ام از خودمم تنبل تره.
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فعالیت های اقتصادی 
 در هال احمر هدف 
نیست ، وسیله است

گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر درخصوص فعالیت های حوزه اقتصادی

یادداشت

در حاشیه نقل های مختلف از مسئول فیلتر پراقبال ترین پیام رسان

رها کنید این تلگرام را!
سحاب شکیبا| همه مان خوب می دانیم 
تلگرام فیلتر شده و البته نشــده! اما راهی 
که برای این امر طی شــد، نشان می دهد 
که مســأله تلگرام هنوز بــرای چهره ها و 
جناح های سیاسی حل نشــده باقی مانده 
است. آن قدر که کسی مسئولیت فیلتر آن 
را هم به عهده نمی گیرد و همه دوست دارند 
دیگری را به عنوان فیلترکننده نشان دهند. 
نشــانه اش همین حرف های هفته گذشته 
عزت اه ضرغامی است که گفته بود: »فیلتر 
اول تلگرام با دستور رئیس جمهوری انجام 
شد، البته من می بینم برخی در این رابطه 

شــایعاتی درســت می کنند که 
اصا این گونه نیست. وقتی 

در اغتشاشــات دی مــاه 
دیدیــم هماهنگی ها در 
تلگرام انجام می شــود، 
در شــورای عالی فضای 
مجازی بحث و با دستور 

رئیس جمهــوری  آقــای 
تلگرام فیلتر شــد.« علیرضا 

معزی )دبیر شــورای اطاع رسانی 
دولت( در دو توییت جداگانه این گونه پاسخ 
داد که »برادر بزرگوار جهت یادآوری عرض 
می کنم: تلگرام نه با رأی دولت و روحانی که 
با حکم قضائی فیلتر شد، ولی دوستان شما 
ریشــخند کردند: دولِت تلگرام! شنیده اید 
بی حافظه ایــم، اما نــه اینقدر! راســتی؛ 
فیس بوک و توییتر را کــی فیلترکرد، اان 
چه کســانی دنبال فیلتر اینستاگرامند؟«/ 
»...اشتیاق ۱۴۰۰ سبب نشود به جای اباغ، 
بگوییم دستور! روا نیست منبع روایت های 
گمراه کننده باشــیم؛ نمی شود که یک روز 
به مقاومت دولت در برابر فیلترشدن تلگرام 
تاخت و روز دیگر که حربه فیلترینگ بی اثر 
شد، سراسیمه تیتر زد: روحانی دستورش را 
داد!« و از اظهارنظر علم الهدی هم همه خبر 
داریم: »در عرصه هــای فرهنگی و فضای 
مجازی دشمن ما را در چند عرصه محاصره 
کرده است. رهبری فرمودند تلگرام فیلتر و 
تعطیل شود. به صورت اسمی، تلگرام فیلتر 
شــد...« برخاف این نظرهــای متناقض، 

رئیس دســتگاه قضا در ۱۷ اردیبهشــت 
گفته بود که »ورود قوه قضائیه به مســأله 
فیلترینگ تلگرام، حق این قوه است و این 
اقدام حتمــا نباید در هماهنگــی با دولت 
یا شــورای عالی امنیت ملی صورت گیرد. 
هزاران شــکایت از تلگرام شــده و ورود به 
این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده 
است و این که ۴۰ میلیون نفر از یک شبکه 
اجتماعی اســتفاده می کنند، مانع از ورود 
 دســتگاه قضائی به آن موضوع نیســت.«

)باشگاه خبرنگاران(
این واکنش ها به عاوه بازگشــت برخی 
خبرگزاری های اصولگرا به جایی 
که همه مردم خواهان حضور 
در آن هســتند، سروصدا 
درباره پیش نویس قانون 
حمایت از پیام رسان های 
داخلی و مخالفت تمامی 
پیام رسان ها و کارشناسان 
با آن و... مبین آن است که 
فراتر از حضــور یا عدم حضور 
تلگــرام در فضای مجــازی ایرانی، 
»چالش تلگرام« ادامه دارد. این مسأله برای 
مردم و حتی مسئوان ادامه دارد و گویا حاا 
می خواهند با استفاده از موج سازی جدید، 
پیامک های تهدید آمیز و ســخنرانی های 
داغ، »چالش اینســتاگرام« را هــم به آن 
اضافه کنند. با نزدیکی به زمان انتخابات )هر 
انتخاباتی؛ فرقی ندارد!( احتماا مدتی بعد 
درباره دستوردهنده فیلترینگ این شبکه 
اجتماعی، اظهارنظرهای تــازه ای مخابره 
شــود و داســتان همچنان ادامه پیدا کند. 
آیا در دوره و زمانه ای که مهمترین مســأله 
کشــور مواجهه با چالش های اقتصادی و 
همبســتگی برای خروج از شرایط تحریم 
اســت، درگیر کردن فکر و ذهــن مردم با 
چالش هــای بی حاصل ضــرورت دارد؟ 
وقتش نرســیده که دســت از سر فضای 
مجازی )به این شــکل آزارنده( برداریم؟ 
آیا دغدغه های مهمتــری برای پر کردن 
خبرگزاری ها و ســایت های خبری باقی 

نمانده است؟

ســیاوش باقی| از روز اول که گفته شد قرار 
اســت مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حســاب 
شهروندان واگذار شــود، انتقادات جدی به این 
طرح وارد بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
با نگرانی و تاســف تاش می کردند جلوی آن را 
بگیرند. طرحی که بــه نظر اکثر این متخصصان 
غیرمنطقی، غیرعقانی و برای اقتصاد کشــور 
مخرب بود. اما رئیس دولت قبل خوب می دانست 
که با چنین پروژه پرهزینــه ای چطور قلب عوام 
را تســخیر خواهد کرد. اتفاقی کــه افتاد و هنوز 
هم بخــش بزرگی از خاطره های کمرنگ شــده  
از محمــود احمدی نژاد بــرای همین طرح های 
عوام پسندانه و خانه خراب کن است. هفته پیش 
حســن روحانی از هزینه های سرســام آور طرح 
مسکن مهر در دولت گذشــته گفت. بودجه ای 
هزاران میلیاردی که از بانک مرکزی قرض گرفته 
شــد و درباره رانت ها و ریخت وپاش هایش بسیار 
گفته شد تا شــهرک هایی ساخته شود که اغلب 
برای زیست و سکونت مناسب نیستند. اما همین 
طرح مســکن مهر و یارانه های نقدی به تنهایی 
برای این که همه فجایع حاصل از هشــت سال 
ریاست جمهوری یک نفر را پوشش بدهد، کافی 
بود. چنان دلفریب و هوش ربا که هنوز هم منتقدان 
دولت بتوانند هرازگاهی یادآوری شان کنند و به 
تحریک احساســات عمومی، دولت را به صابه 
بکشند که چرا همین سیاســت ها را پی نگرفته 
است. در روزهای گذشته خود محمود احمدی نژاد 
هم بر همین طبل کوبید و با مطرح کردن یارانه 
9۰۰ هزار تومانی تاش کرد خودی نشان دهد. 
ایده وحشتناکی که خوشبختانه زیاد جدی گرفته 
نمی شود و بازتاب پیدا نمی کند، چون گوینده اش 

اعتبار از دست داده است. 

حاا رئیــس دفتر رئیس جمهــوری مجبور 
است یادآوری کند که چه کســی تحریم ها را 
برای کشــور به ارمغان آورد و از دولت گذشته 
که حاا رئیسش شــعار یارانه 9۰۰ هزار تومانی 
می دهد، چه خرابی ها و گرفتاری هایی برایمان 
به ارث مانده است. نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه هم درباره پیشنهاد حیرت انگیز افزایش 
یارانه می گوید: »دولت باید کسری ۵ هزار و 8۰۰ 
میلیار تومانی که دولت قبل برای پرداخت همین 
۴۵هزار و ۵۰۰ تومان یارانه برایمان باقی گذاشته، 
بپردازد، پس چطور می شود این مبلغ یارانه را با 
این بدهی که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد.« 
اگرچه این حرف ها ممکن اســت برای بخشی 
از مردم قابل قبول نباشد و باز هم با نشان دادن 
مخارج عطینای دولت و کشور، بگویند اگر فانی 

بود این پول را پرداخت می کرد!
در عوام فریبانه بودن چنین ایده ها و شعارهایی 
تردید نداریم و بعید است حتی نزدیکان فکری 
مشارالیه و دلواپسان و مخالفان تندروی دولت 
هم حاضر باشند از آنها دفاع کنند. اما همچنان 
جای یک سوال از دولت باقی است. این که چطور 
می تواند به پرداخــت یارانه به 96 درصد جامعه 
یعنی بیش از ۷6 میلیون نفر ادامه دهد. چنین 
کاری، یعنــی حذف نکــردن دهک های باای 
جامعه و تحمل فشار بیشتر به معنای دست بسته 
دولت برای حمایت از اقشار ضعیف است. حقی 
که باید به روستانشینان و فقرا تعلق بگیرد، نه به 

شمال شهرنشینان مرفه.
اما این تنها بخشی از ظلم عیان است. بخش 
دیگر آن چند میلیون نفری هستند که در یکی 
دو مرحله در سال های گذشته حذف و از گرفتن 
یارانه محروم شدند. سه چهار میلیون نفری که 

بخشی از آنها هم به اشتباه از فهرست یارانه بگیران 
کنار گذاشته شــده اند. شــواهدی وجود دارد 
که نشــان می دهد عده ای از آنها شــغل ثابت و 
مستمری آنچنانی هم ندارند، اما با استناد به یک 
سند ملکی یا داشــتن خودروی شخصی دیگر 
یارانه نمی گیرند. احتماا مهمترین دلیل اعتراض 
نکردن شــان هم این بوده که گمــان کرده اند 
به مرور همه طبقات باایــی و میانی جامعه از 
فهرست یارانه بگیران حذف خواهند شد و عدالت 
رعایت می شود؛ اتفاقی که نیفتاده است. در این 
مورد نمی شود دولت را مقصر اصلی قلمداد کرد، 
چراکه در  سال گذشته و برای بودجه 9۷ شاهد 
بودیم باوجود اصرار دولت، چطور در کمیسیون 
تلفیق و بعد در صحن مجلس ارقام یارانه افزایش 
پیدا کرد، تا باز هم از حجم پرداختی یارانه و تعداد 
یارانه بگیران کم نشود. امسال هم بعید است اتفاق 
ویژه ای بیفتد. باز هم انتخابات در پیش است و 
نمایندگان دل شان نمی خواهد نارضایتی ایجاد 
شود. پس چه بسا باز هم بخش بزرگی از بودجه 
به یارانه اختصــاص پیدا کند و اجــازه حذف 
یارانه بگیران هم داده نشود، تا باز هم سهم ضعفا 
به جیب کسانی برود که نیازی هم به آن ندارند. 
۴۵ هزار تومان برایشان عددی نیست. آنها که از 
قبل حذف شده اند هم با حسرت باید شاهد ادامه 

دریافتی مرفهین بی درد باشند.
این وسط رئیس جمهوری ســابق می تواند 
همچنان با خوشحالی به شعار دادن ادامه بدهد؛ 
اگر هم کســی متعرض شــد، در پاسخ بگوید، 
خودتان هم که دارید کار مــرا ادامه می دهید. 
شاید مبلغش را بیشتر نکنید، اما کمترش هم 
نمی توانید بکنید. کی جــرأت دارد به یارانه ها 

دست بزند؟ 

یادداشت

حق یارانه را به مستحق اش بدهید

مقصر حادثه هفت خوان که بود؟  قهرمانی میلیمتری سپاهان
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»عذرا«  اگر این مصاحبه را 
می خوانی لطفا برگرد!

 گفت وگو با یکی از توییتربازهای فعال که دیالوگ های کوتاهش
خطاب به یک شخص ناشناس به ژانر طنز اجتماعی تبدیل شد
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 »شهروند« از مراسم رونمایی از ارکستر ملی ویژه 
)افراد دارای معلولیت های جسمی و روان( گزارش می دهد

وادت امام حسن عسگری)ع( مبارک باد

آذری جهرمی با ایده تازه اش چه مخاطبی را هدف گرفته است؟

 کودک آناین
به جای  فیلترینگ

فضای مجازی به  حدی با زندگی نسل امروز 
درآمیخته که بایــد درباره کودکان مان فکری 
کنیم. این یکی از مهمترین دغدغه های افکار 
عمومی بود که وزیر ارتباطات هم بارها به آن 
اشاره داشت. او در توییت های مختلف به این 

موضوع اشــاره کرده و نوشته بود:   »بخشی از 
اوقات کودکان و نوجوانان در مقطع کنونی به 
فضای مجازی گره خورده و می خواهیم برای 
آنها تسهیات و دسترسی بهتر و مناسب تری 

ایجاد کنیم.«...
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رویداد

شهروند| »حاج آقا نيستن. شمالن« مرد پشت پيشخوان می گوید و ِمنو را نشان می دهد 
تا انتخاب کنيم. در منو، شاورماهای مختلف و پيتزای لحم بعلبک نشان از رستورانی لبنانی 

دارد که دو ماهی است حسن کردميهن آن را در کرج افتتاح کرده است. 
 شنیده بودیم اینجا رویکردی فرهنگی دارد! منظور از این رویکرد چیست؟

نمیدونم. حاج آقا گاهی میان اینجا. این چیزها را باید از خودشون بپرسید. 
سه میز و چند صندلی پاستیکی رســتوران کوچک، میزبان چند مرد است. دو مرد در 
انتظار غذا و میز سوم هم میزبان چند جوان است که گویا انتظار غذا را نمی کشند. این میز و 

صندلی پاتوقی است برای دورهمی شان و وقتی یکی از آنها می گوید برویم، چند نفر دیگر 
می گویند »بشین. بریم کجا؟ بیرون سرده.«

 سه مرد پشت پیشخوان غذاها را آماده می کنند و یکی از آنها پله های باریک و مارپیچ را 
نشان می دهد که اگر می خواهیم به طبقه باا برویم. طبقه باا هم کوچک است و دو میز و 

چند صندلی پاستیکی دارد. اما نه خبری از سرویس بهداشتی است و نه روشویی. 
رفت وآمدها به رســتوران کم نیست. مردی با محاسن ســفید می آید و دو ظرف غذای 
آماده اش را تحویل می گیرد و مرد جوان دیگری بدون نگاه به منوی غذا سفارش می دهد و 

مرد پشت پیشخوان می گوید »مهمون باش حاجی«.
ظهر رســتوران اما برعکس شــب هایش بی رفت وآمد است. درش بســته است و شاید 
کسی هوس خوردن ناهار در این رســتوران را ندارد. مغازه های همسایه هم گویا می دانند 
این رســتوران برای یکی از مردان پرحاشیه سال های اخیر است و برای همین عاقه ای به 
پاسخ دادن به سواات ندارند و در جواب این که آقای کردمیهن به اینجا می آید و او را چقدر 

می شناسید، فقط می گویند »بله. این رستوران مال آقای کردمیهن است.«
حسن کردمیهن کیست؟

دی ماه سه سال قبل بود که عده ای خودسر به ســفارت عربستان حمله کردند. از دیوار 
ســفارت باا رفتند. تعدادی از آنها وارد ساختمان سفارت شــده، پرچم عربستان را به زیر 
کشــیده و پس از تخریب اموال داخل ساختمان بنای داخلی ســفارت را تخریب کردند. 
این حمله پس از اعدام شــیخ نمر، روحانی مخالف دولت عربستان انجام شد و همان زمان 
بود که نام حســن کردمیهن به میان آمد. مردی که گفتند عامل حمله بوده و به دســتور 
او عده ای خودسر راهی سفارت عربستان شده اند. حمله ســروصدای بسیاری به پا کرد و 
آیت اه امامی کاشانی، اما م جمعه موقت تهران روز جمعه ۱۸ دی همان  سال در خطبه های 
نمازجمعه تهران حمله معترضان به ســفارت عربســتان در تهران را محکوم کرد و گفت: 
»شواهدی نشان می دهد که حمله کنندگان دو گروه بودند. یک گروه پشت کار این ماجرا 
قرار داشــتند و هدایت می کردند.« پس از این حمله دولت سعودی ارتباط دیپلماتیکش 
را با ایران قطع کرد و حســن روحانی، رئیس جمهوری دراین باره گفت: »باید بررسی شود، 

حمله کنندگان به سفارت وابسته اند یا نادان.«
کردمیهن در بهمن ماه همان  سال و پس از آن که از سوریه به ایران برگشت، بازداشت شد 
و محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
موضوع نقش حمایت برخی نهادها از کردمیهن اظهار داشت:   »این اقدامات سازمان یافته 
نبوده است.« هرچند او پس از مدت کوتاهی آزاد شد و گزارشی هم درباره حکمش منتشر 

نشد.
پیروان حاج حسن

کردمیهن اما پیش از آن که رســتورانی لبنانی در کرج داشــته باشــد هم در این شهر 
معروف بود و آنطور که ایلنا می نویسد هیأت الرضا که محفل انصار حزب اه کرج است را او 
سازماندهی می کرد. او همچنین هیأتی را هم پشت ترمینال جنوب در محله خزانه بخارایی 
علم کرد تا جوانان تهرانی را جذب کند. در کنار موسســه نور معرفت، کردمیهن چندین 
موسسه فرهنگی دیگر نیز ثبت کرده اســت که ظاهرا همگی با اهداف مشترکی فعالیت 
می کنند، اهدافی که گاهی یکی از آنها حمله به ســفارت عربستان می شود. چه آن که در 
صوتی که از سخنرانی او توسط خبرگزاری آنا منتشر شده است، گفته بود که »پرتاب مهر 
با علی اریجانی و حمله به سیدحسن خمینی ازم نبود، اما حمله به سفارت عربستان ازم 

بود.« 
این حمله و نقش کردمیهن در آن واکنش های فراوانی به دنبال داشت. حسین ذوالفقاری، 
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور هم دراین باره گفته بود: »این افراد سازماندهی شده 
آمدند و بیش از ۱۰ ســال اســت که در کرج و تهران و با محورهایی در زمینه امور خیریه و 
فعالیت های مذهبی فعالیت دارند. از مسئوان نیز عده ای دانسته و ندانسته از آنها حمایت 

کرده اند.« 
حاا کردمیهن با حواشی گسترده ای که در سال های گذشته به دنبالش بوده، رستورانی 
در کرج افتتاح کرده؛ رستورانی که شــاید بیش از هرچیز برای حلقه دوستان و نزدیکانش 

باشد. کسانی که او را به خوبی می شناسند و پیرو »حاج حسن« هستند.

»نه« به افزایش جرایم رانندگی!

به ناز مقدسی
روزنامهنگار

سردار »تقی مهری« رئيس پليس راهنمایی ورانندگی 
ناجا از احتمال افزایش نرخ جرایــم راهنمایی ورانندگی 
خبر داده اســت. برابر قانون هر 3 ســال یکبار نرخ جرایم 
رانندگــی با هماهنگــی وزرای کشــور، مســکن راه و 
شهرســازی، دادگســتری و فرمانده ناجــا افزایش پيدا 
می کند. به هرحال زمان 3ساله افزایش قيمت ها براساس 
قانون فرا رسيده و بهتر است بدانيم که نباید گرانی اش را 
به  همزمان شدن با گرانی های اخير و افزایش دار و سکه 
و خودرو و گوجه فرنگی و رب نسبت دهيم؛ بلکه براساس 
سياست های فعلی در کشور ما، این افزایش نرخ ها راهکاری 
اســت برای بازدارندگی رانندگانی که با پدال گاز و فرمان 

خودروشان، قانون را دور می زنند. 
اما اگر برگردیم به چند دهه گذشــته و قيمت جرایم 
رانندگی را با امروز مقایسه کنيم، به رقم ها عجيب   وغریب 
و چند برابری می رسيم. مثل جریمه رانندگی برای نبستن 
کمربند ایمنی که از 4 هزار تومان شــروع شــد و حاا با 
افزایش 10 برابری به 40هزارتومان رسيده؛ اما هنوز هم 
روزانه تعداد زیادی از راننــدگان یا خيلی علنی کمربند 
ایمنی نمی بندند یا نهایتا برای فــرار از جریمه آن را از زیر 
خودشــان رد می کنند، در قفلش جا می اندازند و رویش 
می نشينند! تکليف خيلی از دور زدن ها و قانون گریزی های 
دیگر هم به همين شکل است؛ مثل شناسایی دوربين های 
کنترل سرعت در اتوبان ها که عده ای با نزدیک شدن به آنها 
پایشان را از روی پدال گاز برمی دارند و وقتی از لنز دوربين 
عبور کردند، دوباره پدال را تا ته می فشارند! ضمن این که 
خيلی وقت هــا هم به اندازه تعــداد خودرو ها و متخلفان 
و رانندگان پرخطر پليس هم ســر هر کوچه و خيابان و 
بزرگراه وجود نــدارد و همين موضــوع خيال متخلفان 
را راحت تر کرده اســت. خاصه این که با یک حســاب 
سرانگشتی یکی از چيزهایی که باا رفتن قيمتش اصا 
نگران کننده نيست، افزایش جریمه های رانندگی است، 
چون از یک طرف عده ای از متخلفان قانون را دور می زنند 
و خيلی راحت در تله جرایم نمی افتنــد و از طرف دیگر 
متخلفانی هم که جریمه می شوند، حق شان است و حداقل 
دل مان را خنک می کند. با همه اینها بسياری از کارشناسان 
معتقدند اگرچه جریمه های رانندگی می تواند یک اصل 
قانونی در راستای مدیریت ترافيک باشد، اما درواقع همه 
رانندگانی کــه جرایم رانندگی به آنها الصاق یا تســليم 
می شود هم از آن دســت رانندگانی نيستند که هميشه 
درحال دور زدن قانون باشند! وقتی تعداد پارکينگ ها با 
تعداد خودرو ها همخوانی ندارد و بار ترافيکی کانشهرهایی 
مثل تهران، آدميزاد را مجبور بــه ورود به »ورود ممنوع« 
می کند، ناچار تصميم گيری برای دور زدن قانون هم آسان 
می شود. همين هم شده که با افزایش جرایم رانندگی باز 
هم نه شاهد کاهش آمار متخلفان هستيم و نه تصادفاتی که 
به علت سرعت غيرمجاز رخ می دهند. در نتيجه با نگاهی به 
سيستم جرایم رانندگی در کشورهای پيشرفته که مبتنی 
بر سياست ها تنبيهی و تشویقی رانندگان است و در کنار 
آن برای این خطای انســانی، ســازوکارهای آموزشی به 
شهروندان را لحاظ می کنند، شاید بتوان به جای افزایش 
نرخ جرایم رانندگی یک »نه« بزرگ به تخلفات و متخلفان 
رانندگی بگویيم و  ای کاش در قانون 3 ســاله ای که برای 
افزایش جرایم رانندگی به ســمت و نظر وزرا و مسئوان 
می رســد، جایی هم به برنامه های فرهنگی و آموزشــی 
اختصاص داده شود، تا این معضل  تنها به خودکار و رقم 

و برگ جریمه ختم نشود.

یادداشت

 مهمانان ناخوانده
فرودگاه شیراز

دیــروز ویدیویــی از انتظــار مســافران پرواز 
دوبی- اسلو در فرودگاه شــيراز در فضای مجازی 

دست به دست می شد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بين المللی شهيد 
دستغيب شــيراز هم فرود اضطراری هواپيمای 
مسير دوبی به »اسلو« نروژ در فرودگاه شيراز را تایيد 
کرد.  احسان استوار گفت: »ظهر دیروز هواپيمای 
مسير دوبی به اسلو نروژ به دليل از دست دادن یک 
موتور، در فرودگاه بين المللی شيراز فرود اضطراری 
کرد.« او با اشاره به این که این هواپيما حامل 1۷0 
مســافر و 1۸ کادر پروازی بود، گفت: »مسافران 
در ســالن انتظار فرودگاه منتظر جایگزین شدن 
هواپيما نشســتند.« مدیر روابط عمومی فرودگاه 
بين المللی شهيد دســتغيب شــيراز ادامه داد: 
»هواپيمای جایگزین ۷ تا ۸ ساعت بعد مسافران را 
به مقصد اسلو سوار کرد. این اتفاقات از مسائل رایج 
در مســافرت های هوایی است و این نخستين بار 
نيست که یک هواپيما که درحال عبور از آسمان 
ایران است، به دليل نقص فنی در خاک کشورمان 

می نشيند.«

از سفارت تا رستوران
مدیر کل روابط عمومی جمعيت هال احمر:  

 شورای عالی هال احمر
جلسه فوق العاده ندارد

مدیر کل روابط عمومی جمعيت هال احمر 
خبر برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی را 
تکذیب کرد. اســماعيل رمضانی در گفت وگو 
با ایســنا دراین باره گفت: »این ادعا از اســاس 
کذب و خبرســازی اســت. هيچ درخواستی 
برای تشکيل جلســه فوق العاده شورای عالی 
جمعيت هال احمر وجود نداشــته و جلسه 
دوشنبه آتی )26 آذر( نه تنها یک جلسه عادی 
است و در ادامه جلسات قبلی این شورا تشکيل 
می شود، بلکه حتی دعوتنامه آن هم به امضای 
دبيرکل ســابق ارسال شده اســت.« او با بيان 
این که تاریخ صدور ایــن دعوتنامه مربوط به 
هفته گذشته می شــود، افزود: »این دعوتنامه 
در 1۸ آذر و بــه امضای جنــاب آقای محمود 
محمدی نسب، دبيرکل سابق جمعيت و برای 
تشکيل بيست وپنجمين جلسه شورای عالی با 
دستورکار مشخص و بی ارتباط با آن چه برخی 
رسانه ها منتشر کرده اند، ارسال شده است. البته 
بدیهی و طبيعی است هر یک از اعضای محترم 
شورای عالی این حق و اختيار را دارند در راستای 
وظایف قانونی خود در هر زمينه که ازم بدانند، 
موضوعاتی را مطرح کنند، اما این که این جلسه 

فوق العاده باشد، تنها یک ادعای کذب است.«
رمضانی با بيان این که صبح روز گذشــته و 
برای پاســخ به برخی از حواشی مطرح شده، 
گزارشــی درخصــوص فعاليت هــای حوزه 
اقتصادی جمعيت منتشــر شــده بود، گفت: 
»این گزارش پاسخی کان به رسانه ها و افراد 
پيگير موضوع پس از طرح برخی شــبهات در 
روزهای اخير است. این جمعيت همچنان که 
پيش از این به دســتگاه های مسئول و ذیربط 
پاسخگو بوده، موظف به تداوم این پاسخگویی 
است. پاسخ شبهات مطرح شده در رسانه ها را 
نيز فارغ از این که از چه مجرایی و با چه هدفی 
منتشر می شوند، تا جایی که تداخلی با حفظ 
منافع ملی نداشته باشد و باعث جنجال بيهوده 
و لطمه دیدن اعتبار این جمعيت مردمی نشود، 
ارایه خواهد شد. اما از رسانه های منتشر کننده 
این اخبار دعوت می کنم از انتشار اخبار نادرست 
خودداری کــرده و موضوع را از مســير روابط 

عمومی جمعيت هال احمر پيگيری کنند.«

 

چنــد روز پیــش ماجــرای دیــدار برخــی از 
تولیدکننده های کتاب های کنکور و کمک آموزشی با 
مراجع تقلید در قم،  همزمان شد با صحبت های آیت اه 
سبحانی در مزمت حذف مشق و تکلیف شب که یکی از 
برنامه های وزارت آموزش وپرورش برای مقطع ابتدایی 
محسوب می شود. خبر این دیدار که عکس هایی از آن 
منتشر شد، با واکنش های افکار عمومی به ویژه کاربران 
فضای مجازی مواجه شــد. آنها مدیران موسســات 
کمک آموزشی را به تاش برای دخالت در تصمیم های 
آموزش وپرورش به نفع خودشــان متهم کردند. یکی 
از کســانی که در تصویــر دیدار مدیران موسســات 
کمک آموزشی با مراجع تقلید در نقطه فوکوس تصاویر 
دیده می شد، ابوالفضل جوکار، رئیس موسسه گاج بود، 
شاید به همین دلیل هم بیشترین حمله ها به او شد. 
جوکار دیروز در مصاحبه بــا روزنامه صبح نو در دفاع 
از خودش و همکارانش گفت: »ما اصا کتاب مشــق 
شــبی نداریم که بخواهیم نگران مسأله حذف مشق 
شب باشیم. این کتاب ها را همان نشر مدرسه دارد. ما 

کتاب کنکور داریم.  باز هم می گویم که گاج فقط کتاب 
کنکور دارد و مشق شبی ندارد.« جالب این که با مراجعه 
به سایت های فروش کتاب های کمک درسی و سایت 
فروش خود موسسه گاج می بینیم که این موسسه فقط 
برای مقطع اول ابتدایی هشت کتاب آموزشی دارد که 

بعضی از آنها به تمرین اما مربوط می شود، دقیقا همان 
چیزی که به عنوان یکی از قدیمی ترین مشق شب های 
بچه ها در دوران ابتدایی شــناخته می شــود. حضور 
کتاب های کمک آموزشی گاج در مقاطع بااتر ابتدایی 

پررنگ تر هم هست.

مدیر موسسه آموزشی می گوید فقط کتاب کنکور توليد می کند
دم خروس یا قسم حضرت عباس؟

گزارشی از رستوران لبنانی حسن کردميهن، روحانی پرحاشيه که تازگی در کرج افتتاح شده است
ون

ریب
ت

شیه
حا
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آیت اه جنتی که ریاســت جلســه روز گذشــته مجمع تشــخيص مصلحت نظام را برعهده 
داشــت، موضوع برخورد با فساد به ویژه مفاســد اقتصادی را وظيفه همه قوا دانست و با تشکر از 
اقدامات قوه قضائيه در این خصوص گفت: »مبارزه با فســاد در هر ســطحی و هر دستگاه و نهاد، 
وظيفه ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضائی نيست و می بایست در همه قوا و با 

شکل گيری هر نوع فساد برخورد موثر صورت پذیرد.«

آیت اه احمد جنتی:   
مبارزه با فساد 
در تمام قوا

شروع صفحه آرایی
16 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگيری، 
در محل هـای امـن پناهگيری 
کنيـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نيـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

گاه
ن
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رویداد

 سخنگوی سازمان غذا و دارو به »شهروند« پاسخ می دهد
که آیا این شایعه حقيقت دارد؟
پفک با طعم غذای گاو!

ترامپ کنار رضا پهلوی نایستاد
نشــریه خبــری پوليتيکو خبــر داد که 
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا قصد 
داشته در کنار رضا پهلوی، فرزند  شاه سابق 
ایران پيام نوروزی تهيــه کند که درنهایت 
مشاوران امنيت ملی آمریکا وی را منصرف 

می کنند. 
پایگاه خبری-تحليلی »پوليتيکو« گزارش 
داده دســتياران ترامپ   در حال بررسی این 
موضوع بودند کــه  رئيس جمهوری آمریکا 
برای تبریــک نوروز به ایرانی هــا ویدیویی 
در کنار »رضا پهلوی«، فرزند شــاه مخلوع 
ایران  ضبط کند . دو منبع آگاه به پوليتيکو 
گفته انــد مقام هــای شــورای امنيت ملی 
آمریکا درنهایت تصميم گرفتند که  این کار 
انجام نشود و ترامپ، سرانجام پيامی طبق 

روال سابق منتشر کرد . 
پوليتيکو در ادامه نوشته ایستادن ترامپ 
در کنــار رضا پهلــوی در آن زمــان برای 
کارشناسان مسائل ایران، ایده ای  مضحک 

به نظر آمد. 

 

سرانه فعالیت و مصرف فرهنگی ایرانی ها چقدر است؟

گزارش تصویری
آذری جهرمی با ایده تازه اش چه مخاطبی را هدف گرفته است؟

کودک آناین به جای  فیلترینگ
فضای مجازی بــه  حدی با زندگی نســل امــروز درآميخته که بایــد درباره 
کودکان مان فکــری کنيم. این یکی از مهمترین دغدغه هــای افکار عمومی بود 
که وزیر ارتباطــات هم بارها به آن اشــاره داشــت. او در تویيت های مختلف به 
این موضوع اشاره کرده و نوشته بود:   »بخشــی از اوقات کودکان و نوجوانان در 
مقطع کنونی به فضای مجازی گره خورده و می خواهيم برای آنها تســهيات و 
دسترســی بهتر و مناســب تری ایجاد کنيم.« او در همين رابطه از همکاری این 
وزارتخانه با آموزش وپرورش در راســتای استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت 
و فضای مجازی گفته بود. حتی در مقاطعی از غفلت بعضی از مســئوان در این 
زمينه گایه هایی را هم مطرح و دوباره تویيت کرده بود: »افســوس که به جای 
تهيه برنامه کارآمد برای کودکان نســل جدید، راهکارهای فعلی تنها سيم کارت 
ممنوع کردن و فيلترینگ بوده اســت. برنامه کودک و اینترنت مشارکت عمومی 

می خواهد.«
کودک آناین

بااخره بعد از گذشــت چند ماه دغدغه وزیر ارتباطات برای بسترسازی افکار 
عمومی به نتيجه رسيد و جشنواره ای به نام »کودک آناین« به راه افتاد. در این 
جشــنواره که مهلت آن به تازگی تا 14 دی  ماه هم تمدید شــده است، از تمامی 
عاقه مندان، ایده  پردازان، نویســندگان، ســينماگران و تهيه کنندگان کودک و 
نوجوان درخواســت شــده تا آثار ویدیویی طراحی یا توليدی یا در حال تهيه و 
توليد خود را برای جشنواره بفرستند. این جشــنواره از ارسال ایده و طرح نيز از 
سوی شرکت کنندگان استقبال می کند و رســالت خود را در ساماندهی فضای 
مجازی به ســمت اینترنت پاک و بی خطر قرار داده اســت. جشنواره همچنين 
در دو بخــش برگزار می شــود؛ اول وب ســری ها و دوم فيلم کوتــاه. در توضيح 
وب ســری باید گفت این قالب که به ســریال های اینترنتي هم معروف اســت، 
یکي از پراســتقبال ترین قالب های دنيای جدید رسانه است. وب سری ها درواقع 
مجموعه هایی روایی هستند که به شکل فصلی در اختيار کاربران قرار می گيرند 
و بخش زیادی از مخاطبــان را در جهان به خود مشــغول کرده اند؛ طبيعتا این 

بخش به وب سری هایی با موضوع کودک اختصاص دارد.
تشکر بطحایی از جهرمی

به محض پاگرفتن جشــنواره »کودک  آناین« وزیر آموزش وپرورش نخستين 
مقامی بود که تشــکر خود را از جهرمی اعام کرد. بطحایی در این باره در تویيتی 
نوشــت: »امروز وب فارســی با کمبود محتوای غنی برای کــودکان و نوجوانان 
مواجه اســت. وزارت ICT و برادر عزیزم آذری جهرمی در کنار آموزش وپرورش 
با هدف توليد محتــوای خاق برای کــودکان و آموزش در زمينه اســتفاده از 
#کودک_آناین را شروع کردند.« جهرمی نيز  اینترنت به والدین، جشــنواره 

با نوشــتن تویيتی، روند 
را  برگــزاری جشــنواره 
شــرح  مخاطبانش  برای 
در  گذشــته  روز  و  داد 
این باره نوشت: » ایده های 
بســيار نابی را تــا کنون 
در دبيرخانــه جشــنواره 
کودک آنایــن دریافــت 
کرده ایــم. از هنرمندانی 
که از این  حرکت عمومی 
بــرای کــودکان حمایت 
کردند، متشکرم. همچنان 
ســایت جشــنواره برای 
دریافت آثــار و ایده های 
هنری شــما باز اســت. 
فردایی بهتر بــا کودکان 

پرنشاط امروز.«

آیت وکيليان| سيســتم پيامکی و تهدیــد پارلمان 
نشــينان برای رأی دادن یا رأی ندادن  به طرح و ایحه ای 
و حتی استيضاح به یک راهبرد سياسی تبدیل شده است. 
 راهبردی کــه درواقع ذیل مجازی کردن سياســت اتفاق 
می افتد و واقع گرایی  سياسی را تحت الشعاع قرار داده است. 
این سيستم یا پایگاه حمله ای پيش از این  درباره تصویب 
ایحه الحاق ایران به  CFT  و FATF اما اکنون دلواپسان 
به منظور  فيلتر کردن اینستاگرام خيز برداشته اند و این بار 
نمایندگان کميسيون فرهنگی با  هدف از دسترس خارج 
کردن این شبکه اجتماعی در سيبل طوفان پيامکی قرار 

 گرفته اند.
ارســال کنندگان ایــن پيامک هــای تهدیدآميز به 
نمایندگان، اینســتاگرام را به عنوان  فاســدترین شبکه 
اجتماعی دنيا تعبيــر کرده انــد. در گفت وگو با »احمد 
شــيرزاد«،  کارشناس مســائل سياســی، فرآیند کار 
حمله کنندگان، تبار سياسی، اهداف و انگيزه  آنان را مورد 

بررسی و تحليل قرار داده ایم که از نظر می گذرد. 
 پيامک های تهدیدآميز و ارسال آن به مراجع 
مربوطه گویی به یک تاکتيک  سياسی تبدیل شده 
است؛ فکر می کنيد این مسأله واقعا یک تاکتيک 

اثرگذار از  سوی طراحان آن قلمداد می شود؟
اینکه پيام های تهدیدآميز یک تاکتيک یا راهبردی تلقی 
شود که ارسال کنندگان از  آن بهره می برند، باید به ماحصل 
و نتایج حاصل از این »پدیده« نيز دقت کرد.  از سوی دیگر باید 
متوليان و عامان این اقدام را نيز شناسایی کرد. اما پيش از 
 این  و در موارد قبلی، محمد رحيم نوروزیان، معاون سياسی، 
امنيتی و اجتماعی  استانداری خراسان رضوی در واکنشی 
به منبع پيامک های ارسالی  FATF  به  نمایندگان مجلس 
گفته بود که متولی اصلی پيامک های ارسالی به نمایندگان 
 شناســایی نمی خواهد و خود افراد دخيل در این امر اعام 

کرده اند که ارسال این  پيامک ها کار چه کسی است .   این 
اظهارنظر یک مقام بلند پایه سياسی استانی  نشان 

از این دارد که متوليان این ارسال ها کاما هویت 
و تبار سياسی مشخصی  دارند.  

 پيش از این سيبل حمات پيامکی 
عامان و آمــران ایــن پيامک های 
 تهدیدآميــز برای تصویــب نکردن 

لوایح چهارگانه دولــت که ناظر بر 
کنوانســيون های  رد 

اما  بود،  بين المللی 
اشباح  این  اکنون 
سياسی به منظور 
کردن  فيلتــر 
 اینســتاگرام 

خيــز 
برداشــته اند 
این بــار  و 

ن  گا ینــد نما

کميســيون فرهنگی با هدف از  دسترس خارج 
کردن این شــبکه اجتماعی در ســيبل طوفان 
پيامکی قرار گرفته  اســت. آیا ایــن پيام های 
تهدیدآميز ســقف یا مرز مشخص دارد یا این که 
تبدیل به  ســکو یا پایگاه حمله ای جدید از سوی 

عامان خواهد شد؟
اینکه این حمات پيامکی سقف یا مرز مشخص داشته 
باشد، به راهبرد آنان  بســتگی دارد. اما من بر این اعتقاد 
هستم که مسأله »فيلترینگ« برای عامان این  پيامک ها 
نقطه پایان نخواهد بود. این امکان وجود دارد اهداف آنها 
به صورت  فتح گام بــه گام خواهد بود؛ یعنی فيس بوک، 
تویيتر، یوتيوب، وی چت و ... ازجمله اهدافی خواهند بود 

که برای فاز جدید حمله های خود در نظر می گيرند. 
 با توجه به پيامک ها و محتوای آنها چه حدسی 
می توان درباره هویت عامان زد؟ فکر می کنيد 

کدام جریان سياسی را نمایندگی می کنند؟
در خطبه های هفته گذشــته در نماز جمعه مشهد بار 
دیگر  از لزوم فيلترینگ گفته شــد و از محاصره کردن ما 
توسط دشــمن با ابزارهایی که از  طریق فضای مجازی 
صورت می گيرد، پرده برداشــته شــد. از طرفی، سيل 
ارســال  پيامک به نمایندگان به ویژه اعضای کميسيون 
فرهنگی که با موضوع فيلتر شدن  اینستاگرام آغاز شده، 
نشان می دهد که شناسایی عامان و آمران نه تنها سخت 

 نيست، بلکه کاما آشکار است.  
 به گواهی اصاح طلب و اصولگــرا و موافق و 
مخالف، مسأله فيلترینگ   )خاصه تلگرام( با ناکامی 
مواجه شد. بحث ناکامی فيلترینگ، موضع رسمی 
 دولت مســتقر نيز بود. اکنون این سوال مطرح 
است که چه چيزی عامان ناکام یا  حمله کنندگان 
پيامکی را دوباره تهييج یا اميــدوارـ  احيانا به 

پيروزیـ  کرده  است؟
ببينيد کليت جریــان اصولگرایی، یک طيف 
معقول و منطقی در اتمســفر سياسی  ایران 
محسوب می شــوند. اما جریانات خودسریـ  
البته با شناسنامه سياسی  روشنـ  درون این 
اردوگاه پيدا می شوند که تماميت خواه هستند. 
همين تماميت  خواهی آنان سبب انشعاب های 
گســترده درون کليت جریان اصولگرایی شــد. 
این  طيــف درواقــع تــرس از آن دارد که 
شکست های انتخاباتی و کارزارهای 
سياسی  در تقابل با رقيب سنتی 
آنان تداوم پيدا کند. آنها به این 
نتيجه رســيده اند کــه امکان 
 رقابت رو در رو بــا رقيب خود 
وجود ندارد و تنها راه مبارزه را 
در طراحی  نقشــه یا پلت فرمی 
می بينند که پيروزی بدون حضور 
رقيب را برای آنها به  ارمغان بياورد.   

پیامک  علیه اینستاگرام
 احمد شيرزاد در گفت وگو با »شهروند«:   اهداف تهدیدکنندگان گام به گام خواهد  بود

فيس بوک، تویيتر، یوتيوب و ... فاز جدید حمله های آنان خواهد بود

 موج پيامک های تهدیدآميز به نمایندگان مجلس
برای فيلتر یکی از شبکه های مهم  اجتماعی همچنان ادامه دارد

  کارگاه بین المللی جست وجو و نجات شهری از سوی سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر و با همکاری 
نمایندگی سازمان ملل در ایران در سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر برگزار شد. )موج نیوز(

  حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به همراه خانواده در پارک ساعی تهران. )مشرق(

  اولین خودروی پوشــیده شــده با ســنگ برلیــان در تهران رونمایی شــد. یک دســتگاه 
مرسدس بنز مدل AMG CLA45 است که قیمت آن مشخص نیست! )رکنا(

  روزجهانی کوهستان  در سنندج. )ایرنا(
جرا

ما

شیه
حا

ک
رافی

وگ
ینف

ا

یکشــنبه  25 آذر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1571

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشيه نشست بين المللی دوحه در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری درباره اتهام واهی آمریکا به ایران نسبت به نقض قطعنامه 2231  با اشاره به این که »موشک های 
ایران اهداف دفاعی دارند«، عنوان کرد: »ما نسبت به دیگران در منطقه مان از موشک های کمتری استفاده 
می کنيم؛ به همين خاطر نيز از ابتدا اعام کرده ایم که موشک های مان قابل مذاکره نيستند.« او با اشاره به 
نقض برجام توسط دولت ترامپ افزود: »آمریکا با خروج از برجام، به طور کامل قطعنامه 2231 شورای 

امنيت را نقض کرده است؛ پس حق ندارد از این قطعنامه صحبت کند.«

محمدجواد ظریف:  
ایران هیچ 

کاهک هسته ای 
در اختیار ندارد

شروع صفحه آرایی
16 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می دهـد  نشـان  تحقيقـات 
که خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بيـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بيش از یـک چهارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.

بررســی های مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری 
از فرهنگ رفتاری خانوار نشان می دهد ایرانی ها در  
سال گذشته تنها 15دقیقه در روز، کتاب غیردرسی 
خوانده اند. 53درصد از ایرانی ها یعنی 32 میلیون نفر 

در شبکه های اجتماعی عضویت داشته و تنها 3دقیقه 
در روز روزنامه می خوانند. براســاس این بررســی، 
تنها 51درصد ایرانی های بزرگتر از 15سال، ورزش 

می کنند. )اعتمادآناین( پفــک به خودی خود یــک خوردنی نامحبــوب برای 
والدینی بود که برای سامتی بچه شان نگران هستند، از 
آن طرف یکی از خوراکی های فهرســت ممنوعه وزارت 
بهداشت برای تبلیغات تلویزیونی هم محسوب می شود، 
حاا خبر رســیده که همین خوراکی که نمونه درست و 
اســتانداردش هم چندان سالم نیســت، از طرف دو برند 
معروف با مواد اولیه خوراک دام تهیه می شده است. اینطور 
که جهانبخش کیانپور، سخنگوی ســازمان غذا و دارو به 
»شهروند« می گوید ماجرای استفاده این دو برند از ذرت 
تراریخته وارداتی بوده است.  او می گوید: »طبق اطاعاتی 
که به دست آورده ایم دو شرکت معروف که برخی از خطوط 
تولیدشان مخصوص تولید پفک است، در محصول شان از 
ذرت تراریخته وارداتی استفاده کرده اند. البته خبرهایی که 
به دست مان رسیده، فعا قابل تایید نیست و کارشناسان 
ما درحال بررسی ماجرا هستند.« کیانپور در مورد این که 
چقدر استفاده از ذرت خوراک دام برای انسان خطر دارد، 
می گوید: »اول این که بسیاری از مواد اولیه  جزو مواد اولیه 
مشترک بین تولیدات خوراکی برای انسان و دام هستند. 

حاا باید ببینیم ذرتی که این شرکت ها استفاده کرده اند، 
در همین دسته است یا در دسته ای قرار دارد که به دلیل 
برخی ویژگی ها صرفا برای تهیه خوراک دام از آن استفاده 
می شــود.« او ادامه می دهد: »این را هــم باید بگویم که 
موضوع صرفا خطرناک بودن یک خوراکی نیست، مهم این 
است که مصرف کننده باید بداند چه چیزی می خورد، اگر به 
او بگوییم این محصول با مواد اولیه خوراک دام تهیه شده، 
باز هم اقدام به خرید و خوردن آن می کند؟ آیا ســازمان 
استاندارد با اطاع از این کار به این دو برند نشان استاندارد 
داده است؟ موضوع اول سامتی مردم و خطرناک نبودن 
مواد اولیه ای است که در تولید خوراکی ها استفاده می شود، 
اما ما به همین هم بســنده نمی کنیم، مخصوصا در مورد 
خوراکی هایی که مخاطب اصلی آنها کودکان هستند.« 
کیانپور در جواب این که در صورت اثبات تخلف، چه چیزی 
در انتظار این دو برند است،  می گوید: »قطعا برخورد قضائی 
و توقف تولید در انتظار آنها خواهد بود، اما باید صبر کنیم تا 
مسأله ثابت شود. در این مورد باید خیال مردم راحت باشد، 
سازمان غذا و دارو در موارد اینچنینی هیچ اغماضی ندارد.«



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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رئیس مرکز بهداشت شهرستان  همدان می گوید آموزش  و پرورش نه تنها اجازه صحبت کردن در مورد  ایدز برای دانش آموزان توسط کارکنان 
مرکز بهداشت را نمی دهد، بلکه خودش نیز دراین باره صحبتی  نمی کند .   محمد خیراندیش با ابراز تأسف از فعالیت کم صداوسیما در حوزه بیان 
آســیب های اجتماعی، در  این باره گفت:   »از سال ۹۴ تا ۹۷ انتقال ویروس   HIV    از طریق تماس جنسی افزایش داشته و کنترل  این عامل 

انتقال، بسیار سخت تر از دیگر عوامل است و البته خوشبختانه با نظارت و مراقبت  درسال  جاری نوزادی با  HIV  مثبت متولد نشده است .  «  
به گزارش »ایسنا«، او ادامه داد: »تعدادی از زنانی که در زندان مشغول سپری کردن دوره مجازات  خود هستند، از طریق تزریق، درگیر بیماری 
ایدز می شوند. متاسفانه درگیری زنان به ویروس   HIV  درحال افزایش است. بخشی از موارد انتقال ویروس  HIV  مانند انتقال مادر به جنین، 

خون و  فرآورده های خونی و تزریق، به غیراز روابط جنسی درحال کنترل و صفر شدن هستند.«   

مرکز بهداشت  اجازه 
صحبت درباره ایدز به 
دانش آموزان را ندارد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

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

اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین 
و  چینی  ظروف  شیشه ای ،  ظروف 
ظروف  و  شکستنی  اشیای  سایر 
حاوی مواد خوراکی و شیمیایی  را 
در قفسه های پایین کابینت و کمد 

قرار دهید.

 زهرا جعفرزاده|  صدا صدای دمام بــود و فلوت و تنبک و 
پرکاشن که در سالن ســرخ طنین انداز بود. نوای خوش آهنگ 
دختران سیمابی پوش گروه کرال از پشت میکروفن ها به کمک 
آمده بود تا مخمل گونش کند و نوازندگی »ارمیا« از پشت پیانو 
را ریتم دارتر. شقایق و اعظم و مهتاب و تکتم بلند می خواندند و 
از گوشه چشم به سیامک و بردیا و مهدی چشم دوخته بودند تا 
انگشتان شان ریتم های درسِت تنبک و پرکاشن و دمام را ضرب 
بگیرند. مرتضی تک نواز گروه اما رسا و رها صدایش را به بیرون 
پرتاب می کرد تا جمع حاضران نشســته بر روی صندلی های 
مخملی سالن، همان ها که اشک در چشمان شان حلقه زده بود 
و لبخند از لبان شان کمرنگ نمی شد، بیش از همیشه توانایی های 
خودش و هم گروهی هایــش را باور کنند: »ای ایــران، ای مرز 
پرگهر« را بلندتر از همیشــه خواند و شقایق و اعظم و مهتاب و 
تکتم بمی صدایش را گرفتند. ارمیا، کوچکترین نوازنده گروه، 
با دســتان ظریف اش در انتهایی ترین بخش سن، پشت پیانو، 
کلیدها را نوازش می کرد و ریتم هایش را نه با چشم که با گوش 
و تکان های سر هماهنگ می کرد، او نت هایش را از بر بود در دل.  

بعدازظهر جمعه برای تمام ۴00 نفر حاضر در ســالن سوره 
حوزه هنری، شــب ویژه ای بود؛ درست مثل نام گروه: »ارکستر 
ملی ویــژه.« تمام 20 نفر روی ســن نقره گون، تک تک شــان 
آدم هایی خاص هســتند. آنها معلولیت های ذهنی و جسمی و 
حرکتی شان را پشت صحنه جا گذاشتند و حاا رو به چند صد 
نفر دســت ها را روی فلوت و تنبک و دمام و پیانو و کمانچه قفل 
کردند تا بگویند:  »ما می توانیم«. لوریس چکناواریان اجرای شان 
را سراسر عشق خواند و مریم گیاســیان، رهبر ارکستر، آنها را 
پیامبران صلح معرفی کرد: »این گروه با هدف برقراری صلح در 

جهان راه اندازی شده است.«
دو  ســال پیش بود که مریم گیاســیان تصمیــم بزرگی 
گرفت؛ می خواست گروه ارکستر ملی ویژه ایجاد کند، خودش 
کارشناســی ارشد روانشناســی کودکان اســتثنایی داشت و 
تحصیل کرده کنســرواتوار موسیقی. 22  ســال پیش، مرکز 
موسیقی بهپوش را در استان گلستان راه انداخته بود و با گروهش 
که هر کدام معلولیت های خاصی دارند، اجراهای موفقی در کشور 
داشت، حاا دیگر وقت آن بود تا گروه را بزرگتر کند. شهر به شهر 

سراغ معلوانی رفت که در نوازندگی استعدادهای ویژه ای دارند:   
»مارکوپلو شده بودم.« چندین ماه طول کشید تا توانست این 20 
نفر را جمع کند و می گوید که تعدادی از این افراد را بهزیســتی 
شهرستان ها به آنها معرفی کرده است؛  20 نفری که 1۷ نفرشان 
اختال ذهنی دارند و به قول خودش ضریب هوشی شان ۴5 تا 
۷0 اســت: »اگر از نظر علمی بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم، آنها 
اصا نمی توانند نت بخوانند.« سه نفرشان هم نابینا هستند. خانم 
گیاسیان، پیش از اجرا از حاضران در سالن عذرخواهی می کند:  
»این اولین تجربه گروه روی اســتیج اســت؛ اگر کم و کاستی 

داشتند، ندیده بگیرید و به جایش عشق را ببینید.«
صدای تنبک سیامک بلندتر شــد، ارمیا او را همراهی  کرد، 
بردیا هم با دمامش به کمک آمد و از ســمت راست سن صدای 
فلوت نوازان آهنگین شد. آنها این بار ترانه ای برای شیراز  خواندند؛ 
با لهجه ای شــیرازی. برای پل خواجو هم خواندند، چند قطعه 
بندری هم اضافه کردند، در میان اجرای شان به ترانه های عربی 
و انگلیســی هم رســیدند، همه را از بر خواندند. نوای سازها در 
نت »گل گلدون من« افسانه ای شد و در »ای ایران« اساطیری. 
آنها زیاد خواندند، زیاد اجــرا کردند، بدون توقف، بدون برگه ای 
در جلوی روی شان و بدون استراحت. اجرای آخرشان بی وقفه 
بود، چندین ترانه را با هم خواندند و چندین نت را با هم نواختند. 
حاضران، تمام آن ۴00 نفر، چندین بار برای شــان 
به  پا ایســتادند و  دست زدند، 
صداها اوج 

می گرفت، صدای دست و احسنت گفتن ها از پایین سن و صدای 
هم آوایی و هم نوایی از باای سن. 

ساعت از هشت گذشــته بود که اجرا تمام شد. کوچکترین 
نوازنده ارمیا بود، کودک سیزده ســاله پیانیســت که دنیا را با 
چشمان دیگری می بیند. مادرش می گوید ارمیا جزو رتبه های 
اول استانی است؛ در 6 ماهگی به دلیل وجود ژنی در استخوانش 
نابینا شــد و حاا پیانو همه زندگی اش شده: »دلش می خواهد 

آهنگساز شود«.
بزرگترین نوازنده، ســیامک، مرد چهل وپنج ساله است که 
معلولیت ذهنی دارد. او در تئاتر هم بازی های موفقی داشــته:   
»دوســت دارم آن قدر تنبک بزنم تا جوان ها بــرای یادگیری 
تنبک سراغم بیایند. دوست دارم استاد تنبک شوم.« سمیرای 
سی وپنج ساله، تک نواز پیانوست و نقاشی می کشد: »می خواهم 
نمایشگاه نقاشی برگزار کنم.« مهدی فلوت و گیتار برقی می زند. 

نوازندگی فرید هم ســابقه 10 ساله در 
فلــوت دارد. بنیامین 

می نــوازد،  گیتار 
تک خــوان گروه 
هم هست، اعظم 

و مهتاب و شقایق 
در گروه کرال،  هادی 

می زنــد،  پرکاشــن 
تک خوانــی  مرتضــی 

می کنــد، علــی کمانچه 
می نوازد، 

مهدی گیتاربی و بردیا  دمام. چشــمان مادر بردیا، خیس است 
و گفت که پسرش از کودکی دمام می زده، در آموزشگاه اوتیسم 
با گروه خانم گیاسیان آشنا شــده و حاا یک سال است که به 
صورت فشــرده تمرین می کند: »تنها چیزی کــه بردیا را وارد 

اجتماع کرد، همین موسیقی بود.«
اجرا که تمام شد، هر کدام روی سن آمدند و لوح های شان را از 
دستان هنرمند لوریس چکناواریان گرفتند؛ مسئوان سازمان 

بهزیستی تهران و استان گلستان هم بودند. 
اجرای ارکستر، یک معجزه بود

لوریس چکناواریان، رهبر ارکستر که در میان دعوت شدگان 
این مراسم بود، اجرای گروه را فوق العاده خواند و به »شهروند« 
گفت:  »من نمی خواهم از نظر تکنیکال و موزیکال صحبت کنم، 
آن چه در این اجرا اتفاق افتاد، یک معجزه بود، کنسرت عشق بود، 
تمام نوازندگان با عشق اجرا کردند که به ندرت می توان در میان 
نوازنده ها چنین چیزی را پیدا کرد. شــب عشق بود.« او معتقد 
است وجود چنین گروه هایی یکی از نیازهای کشور است: »ما 
با این اجراها کامل می شویم، هم حال خودشان خوب می شود 
و هم حال ما. امیدوارم دولت و مردم برای ادامه کارشــان کمک 
کنند.« ارکســتر ملی ویژه، از دل گروه »لگاتــو« بیرون آمده؛ 
گروهی که در یک ســال گذشته، به صورت فشرده تمرین های 
فراوانی داشته، ســه ماه یک بار اردوی یک هفته ای داشته که 
اعضایش روزانه بیش از هشــت ســاعت تمرین می کرده اند: 
»تعدادی از پســران گروه، عضوی از مرکز بهپوش بوده اند، اما 
مابقی از شهرهای دیگر شناسایی شده اند.« به گفته گیاسیان 
برای این گروه هزینه های زیادی شده، درحالی که بعضی از این 
افراد، توانایی مالی خاصی نداشــته اند، حتی یکی از آنها پول 
خرید کفش نداشت: »کفش برادرش را گرفتیم، کلی پنبه و 
پارچه داخلش گذاشتیم تا اندازه اش شود.«  خانم گیاسیان 
می خواهد اعضای گروه را به اشتغال برساند، می خواهد آنها 
خودشان درآمدزایی داشته باشند، قرارداد امضا کنند و در 
ازای فروش بلیت پولی به آنها برسد: »اعضای این گروه حتی 
امضا زدن هم بلد نبودند، ما به آنها یاد دادیم.« گیاسیان دو 
هدف دارد؛ یکی اجرای ارکســتر در ایــران و جهان و هدف 
دوم، تاش برای پایان دادن به جنگ در دنیاســت. او گفت 

که در ایران گروهی با این میزان توانایی و این تنوع نوازندگی 
وجود ندارد، ارکستر ملی ویژه، نخستین گروهی است که با 
نوازندگــی افراد معلول فعالیت می کند و حــاا او اعام کرد 
هر معلولی که توانایی خاصــی در نوازندگی دارد، می تواند از 
طریق صفحه اینستاگرام »special orchestra « ارتباط 
بگیرد، ابزارهایی برای سنجش میزان توانایی افراد وجود دارد: 
»ما به این گروه می گوییم ویژه، اما نه به این معنی که اعضای 
گروه مشــکلی دارند، می توان نگاه دیگری به آنها داشــت و 

ویژگی شان را در خاص بودن توانایی شان دید.«
نخستین مراسم رونمایی از ارکســتر ملی ویژه، با اشک ها و 
لبخندهای فراوان تمام شد، چشم مادران از اشک های جمع شده 
برق می زد، پدران در گوشــه ای ایســتاده و به فرزندانشان نگاه 
می کردند، هر کس از شهری آمده بود و حاا نظاره گر هنرنمایی 
فرزندش. دقایق پایانی مراســم، روی سن جای سوزن انداختن 
نبود. صدای شــاتر دوربین ها می آمــد و موبایل هایی که برای 
گرفتن سلفی، باا و پایین می رفت. همه هیجان زده بودند، اعضای 
گروه، در گوشه گوشه سالن ایستاده و از سوی حاضران تحسین 
می شدند، هیچ کس انتظار این همه هنر را نداشت، آنها همه را 
غافلگیر کردند. حاا هم در انتظار نخستین اجرای رسمی شان در 

کیش هستند. قرار است این بار مقابل صد هزار نفر بنوازند. 

 »شهروند« از مراسم رونمایی از اولین ارکستر ملی ویژه 
)افراد دارای معلولیت های جسمی و ذهنی( گزارش می دهد
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الناز محمدی | تعدادی از موزیسین های باحوصله و خیرخواه مدت ها 
با تعدادی از معلوان جسمی –حرکتی، سندرم داون و ذهنی، موزیک کار 
کرده اند و با پیشرفت خوب شان نخستین ارکســتر ملی معلوان ایران را 
تشکیل داده اند. دقت کنید: »نخستین ارکستر ملی معلوان ایران«؛ اتفاقی 
که تا به حال سابقه نداشــته و جدا از ارزش هنری آن، چنان پیشینه قوی 
اجتماعی و فرهنگی را پشت سر دارد که باید آن را در نوشتارها و گفتارهای 

جداگانه ای بررسی کرد. 
همین چند روز پیــش بود که بعضی خبرگزاری هــا مانند خبرگزاری 
»ایسنا«، گزارش های تصویری از تمرین این ارکستر منتشر کردند که در 
یکی از ساختمان های بهزیستی در حال تمرین بودند؛ عکس هایی که در آن 
جز لبخند و امید به آینده نکته دیگری را نمی شد دید و برای آنها که حقوق 
معلوان جزو دغدغه های شان است و با مهر سعی کرده اند آنها را در جامعه 
معلول گریزی مثل ایران یاری کنند، ویژه بود و قابل تقدیر. تا اینجای ماجرا 
همه چیز به روال همیشگی پیش رفت و عکاسان و خبرنگاران خودشان را 
آماده می کردند تا به نخستین اجرای این ارکستر و مراسم رونمایی از آن در 
یکی از سالن های حوزه هنری بروند و گزارش های مکتوب و نوشتاری تهیه 
کنند اما در کمال تعجب اتفاق دیگری افتاد؛ البته بیشتر به ضرر عکاسان 

خبری. روابط عمومی حــوزه هنری به خبرنگاران اعــام کرد که متولی 
برگزاری این کنسرت نیست و آن سالن را اجاره داده است، هیچ عکاس یا 
فیلمبرداری حق ورود به سالن اجرا را ندارد و افرادی، عکاسانی را که به امید 
عکاسی از این ارکســتر به حوزه هنری رفته بودند، ناامید و آنها را از سالن 

بیرون کرد. 
هر چند در ســال های گذشــته این   بارها اتفاق افتاده و از آن موقع که 
بیرون کردن عکاسان و خبرنگاران از حوزه های خبری تبدیل به خبرهای 
جنجالی می شد و مسئوان را به پاسخگویی وا می داشت، حاا و در غیاب 
یک انجمن صنفــی فعال و موثر برای روزنامه نــگاران به همراه خمودگی 
بی ســابقه خبرنگاران و عکاســان خبری برای گرفتن حقشان، مدت ها 
می گذرد اما هنوز یک ســوال بجاســت؛ این که اگر چه تعــداد نهادها و 
سازمان های غیر پاسخگو در سال های گذشته روز به روز افزایش پیدا کرده 
و راه یافتن و گرفتن اطاعات از آنها تبدیل به آرزوی دســت نیافتنی برای 
خبرنگاران و عکاسان خبری شده اما چرا بعضی نهادها که هرازچندگاهی 

دست به کار خیر می زنند و سعی می کنند برای موضوعی پر کم و کاست 
فرهنگسازی کنند، خودشان هنوز فرهنگ این فرهنگسازی را ندارند؟ اگر 
از نظر مسئوان حوزه هنری که به هر حال سالنش را به گروه یا سازمانی که 
نامش گفته نشد، اجاره داده است، در برابر برگزاری مراسم ها هیچ مسئولیتی 
ندارد، پس چرا مدیر روابط عمومی آن در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگاران به 
آنها گفت عکاسان حق ورود به سالن را ندارند؟ و اگر مسئولیت دارند و از نظر 
مسئوان حوزه که عملکردشان در حوزه های مختلف در سال های گذشته 
زیر سوال بوده، برگزاری کنســرتی ملی با حضور تعدادی معلول، آن قدر 
ارزش خبری یا اهمیت نداشته که برای اطاع رسانی درباره آن تمهیدات 
ویژه ای در نظر بگیرند که خب تکلیف مشخص است اما اگر مسئوان روابط 
عمومی حوزه هنری تصمیم گرفته اند برای برگزاری چنین کنسرت هایی 
که اساسا چندان پول ساز نیست و نام حوزه را بر زبان ها نمی اندازد، جلوی 
مانور خبری را هم بگیرند، مسأله دیگری است و اگر موضوع غیر از اینهاست، 
بهتر است این مسئوان متولی برگزاری این مراسم هر چه زودتر در این باره 

اطاع رسانی کنند. 
غیر از اینها در نظرگرفتن یک نکته بجاســت؛ این که وقتی در جامعه ای 
مثل ایران معلوان جسمی و ذهنی بیشتر وقت ها از صحنه های مختلف 
اجتماعی، هنری و فرهنگی حذف می شوند، شرایط برای حضور آنها مانند 
افراد عادی در همه عرصه ها فراهم نیست و فعاان حقوق آنها باید سال ها 
بدوند تا بتوانند ماده به ماده و تبصره به تبصره قانونی را برای حمایت از آنها 
تصویب کنند، شکل گیری و برگزاری چنین گروه هایی در حد ارکستر ملی 
آن قدر ارزش انسانی و بعد ارزش خبری دارد که مسئوان هر حوزه یا نهادی 
باید از چنین رویدادی آن قدر استقبال کنند که نه تنها جلوی ورود عکاسان 
و فیلمبرداران را نگیرند که باید شرایط ویژه ای را برای اطاع رسانی درباره آن 
فراهم کنند. قطعا هدف و منظور کسانی که پشت تشکیل چنین گروه ها 
و برگزاری چنین رویدادهایی  هستند، شناساندن معلوان موفق به  عنوان 
یک گروه اقلیت شهری به دیگر مردم است و تشویق خانواده هایی که فرزند 
معلول دارند به آموزش و تشویق آنها برای یادگرفتن مهارت های مختلف؛ به 
همین دلیل هم است که بایکوت خبری یا سنگ انداختن جلوی پای کسانی 
که وظیفه شان اطاع رسانی به مردم و آگاه کردن آنهاست، قطعا کمکی به 

وضع این اقلیت نمی کند.

فرهنگسازی هم فرهنگ می خواهد   ت
داش

یاد

دوسالپیشمریمگیاسیانتصمیم
گرفتگروهارکسترملیویژهراهاندازی
کند،اوشهربهشهرسراغمعلوانیرفت

کهدرنوازندگیاستعدادهایویژهای
دارند.چندینماهطولکشیدتاتوانست
این20نفرراجمعکند؛20نفریکه17
نفرشاناختالذهنیدارندوضریب
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مدرسه امداد کارگاه آموزشی جست وجو و نجات شــهری با هماهنگی های قبلی که با دفتر اوچا در سازمان ملل انجام شده بود، برگزار شد. طبق هماهنگی های 
انجام شده بنا شد با همکاری یکی از کشورهایی که در حوزه نجات شهری و تیم های بین المللی اینساراگ )سیستم مدیریت و پاسخگویی به سوانح در 
سازمان ملل( تجربه دارند، دوره های آموزشی برای پرسنل هال احمر برگزار شود. این همکاری با حضور تیم هایی از کشور اتریش انجام می شود. این 
کارگاه در 4 روز برگزار می شود و مفاهیم آموزشی مربوط به تیم های اینساراگ که تیم های بین المللی جست وجو و نجات شهری هستند، آموزش داده 
می شود.سرفصل های آموزشی شامل:   آشنایی با ساختار تیم های نجات شهری و تجهیزات آنها.|  هماهنگی هایی که هنگام ورود به حادثه انجام 
می دهند. | نحوه فراخوان تیم ها و چک لیست های ارزیابی این تیم ها که در دستور کار قرار می گیرد.| همچنین شاکله تیم های جست وجوی شهری را 

مربیان در کارگاه منتقل آموزش می دهند و بخشی هم به گفتمان و ردوبدل کردن تجارب در کارگاه ها اختصاص خواهد یافت.

در کارگاه 
آموزشی 

جست وجو و نجات 
شهری در طی 4 

روز چه می گذرد:  

شروع صفحه آرایی
15 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

عطیه کریمی| آمــوزش یکی از مهمترین وظایف و اقداماتی اســت که جمعیت 
هال احمر در راســتای اهداف تعریف شــده خود انجام  می دهد. در این میان امداد و 
نجات در بحران های طبیعی و حوادث انسان ساز، از اصلی ترین کارهایی است که این 
نهاد  غیردولتی در شرایط ســخت و بحرانی به کمک مردم می شتابد. در همین راستا 
کارگاه آموزشی جســت وجو و امداد شهری صبح  دیروز از سوی سازمان امداد ونجات 
جمعیت هال احمر با همکاری نمایندگان سازمان ملل در ایران، سازمان پیشگیری 
و مدیریت  بحران شهری تهران و سفارت اتریش به منظور ارتقای سطح پاسخگویی 
تیم های عملیاتی کشور برگزار شد. به گفته رئیس سازمان  امداد و نجات هال احمر،  
این سازمان در راستای  آموزش های تخصصی بیش از 600 هزار نفر از داوطلبان امدادگر 
و نجاتگر را  آموزش داده و درحال حاضر بیش از 6 هزار و 200 تیم عملیاتی در ۱۷ رشته 
تخصصی در جمعیت هال احمر مشغول فعالیت  هســتند تا در زمان وقوع حوادث و 
سوانح براساس سانحه رخ داده حضور یابند .مرتضی ســلیمی، رئیس سازمان امداد 
ونجات به رشد و گسترش جوامع و وجود مخاطرات نوین نظیر تغییرات آب و هوایی 
و  پدیده های جوی همانند پدیده النینو، مخاصمات مسلحانه و خشکسالی های گسترده 
اشاره کرد و گفت:» این پدیده ها تقاضای بی شمار  جمعیت جهانی را برای دستیابی به 
بازارهای کار و منابع غذایی و رفاه اجتماعی دچار چالش کرده اســت. در کنار تمامی 
پدیده های  انسان محور، پدیده های طبیعی نظیر زلزله نیز در جابه جایی جامعه بشری 
تاثیری چشمگیری داشــته و روند مهاجرت به شهر ها و  گسترش حاشیه نشینی در 

شهرها را در پی داشته است .« 
فرآیند امداد ونجات شهری

سلیمی با اشــاره به تبعات مهاجرت به شــهرها عنوان کرد:    »مهاجرت به شهرها 

دارای تبعات مختلفی اســت، اما یکی از مهمترین آنها  ساخت و سازهای غیراصولی و 
خارج از نظام برنامه ریزی کشــورها در حاشیه شهرها است، این مهم تأثیر مستقیمی 
در درون  بافت های شهری نیز دارد.« رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر 
در رابطه با لزوم پاسخگویی ســریع در زمان حوادث  اظهار کرد: »ساانه شاهد حوادث 
غیرمترقبه بی شــماری نظیر ســیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، آتش سوزی های 

وسیع و سایر  حوادث و سوانح در کشورها هستیم و لزوم 
پاسخگویی سریع به آن، دولت ها و سازمان های مرتبط 
را دچار تکاپو و چالش می کنــد.« وی  ادامه داد:»فرآیند 
امداد و نجات شهری در رویارویی به این خطرات بالقوه 
همواره راهکارهــای نوینی را در کنار مشــارکت های 
بین  المللــی برای ارایه خدمات مناســب به بشــریت 
طلب می کند .«ســلیمی با اشاره به عواملی که عملیات 
امداد ونجات  شــهری را با چالش مواجه می کند، ادامه 
داد:»سازماندهی مناسب و منسجم تیم  های تخصصی با 
رویکرد مواجهه با سازه های نو بنیان شهری نظیر برج های 
مرتفع در کنار سازه های سست و ناپایدار حاشیه شهرها 

 فرآیند عملیات آواربرداری و اطفای حریق و امداد و نجات را به چالش کشیده است.«     
سابقه حضور تیم های امدادی جمعیت هال احمر ایران در عملیات های 

بین المللی  
رئیس ســازمان امداد ونجات هال احمر با تأکید بر لزوم برنامه ریزی های مشترک 
بین کشورها اظهار داشت: » امروزه ازم است تا  کشورها با برنامه ریزی های مشترک 

و تبادل اطاعات برای تشکیل تیم های تخصصی بومی و بین المللی نظیر اینساراگ 
به این  مهم فایــق آیند« وی تصریح کرد:»جمعیت هال احمــر ایران به عنوان یکی 
از بزرگترین جمعیت های ملی دنیا با استفاده از تجربه  های بی شمار حوادث و سوانح 
متنوع خود و حضور در عملیات بین المللی توانسته در طی سال های گذشته تیم های 
تخصصی  توانمند و کارایی را سازماندهی کند که آمادگی ورود به تمامی حوادث و سوانح 
بین المللی را دارند .«سلیمی با اشاره به این که جمعیت هال احمر ایران در حوزه آمادگی 
اقدامات قابل توجهی داشته اســت، گفت:»ازجمله این اقدامات  که در جهت افزایش 
آگاهی عمومی و آموزش های همگانی در حوزه امداد و نجات بوده، ارایه آموزش های 

همگانی به بیش از 3  میلیون نفر از مردم کشور است . 
پایگاه ها و امکانات امدادونجات

وی در ادامه با ذکر آمار مربوط به تعــداد پایگاه ها وامکانات امدادی جمعیت هال 
احمر، بیان کرد:»درحال حاضر 559 پایگاه  امداد  جاده ای بین شــهری، کوهستان و 
ساحلی در سطح کشور فعال است. از سوی دیگر شبکه امداد و نجات ایران به ابزارهای 
جدید  جست وجو نظیر انواع دستگاه های زنده یاب ها، سگ های جست وجو و نجات، 
بیش از یک هزار و ۱00دستگاه آمبوانس، 500  دستگاه موتورسیکلت ارزیاب و پیشرو، 
52 دســتگاه خودروهای امدادی چند منظوره، یک هزار و 300 دســتگاه خودروی 
امدادی  پشتیبان، ۱۱ دستگاه خودروی ارتباطات، سامانه ثبت حوادث و ایجاد مراکز

  EOCدر سراسر کشور برای تســریع اطاع رسانی  حوادث، 3۱ مرکز امداد هوایی در 
تمامی استان ها و 2۴ فروند بالگرد مجهز است.«

همکاری با تیم های امداد ونجات بین المللی
سلیمی با اشــاره به همکاری جمعیت هال احمر ایران با تیم های بین المللی بیان 
کرد:»جمعیــت هال احمر هیچگاه اســتفاده از  تیم های متخصــص بین المللی را 
در حوادث و سوانح داخلی خود از دســتور کار خارج نکرده و همواره در کنار تیم های 
بین المللی،  همکاری مجدانه خود را ادامه می دهد. ما از این طریق درخواست خود را 
برای تبادل اطاعات و تجربیات ارزشمند تیم های  اینساراگ اعام می کنیم؛ همچنین 
به منظور تبادل بهتر این اطاعات درخواست می کنیم تا 
اوچا هماهنگی های بین المللی ازم  را در  این خصوص 
انجام دهد.  «  وی با بیان این که افــرادی که در این دوره 
حضور دارند از کسانی هســتند که به طور مستقیم در 
عملیات امداد و نجات کشور  مشارکت کرده و مسئولیت 
دارند، افزود:»برگــزاری این دوره کمک می کند تا نگاه 
نوین بــرای مدیریت جهانــی به حوادث و ســوانح در 
 تیم های عملیاتی کشور، شکوفا شود .«رئیس سازمان 
امداد و نجات جمعیت هال احمر در پایان صحبت های 
خود با اظهار آمادگی بــرای آموزش تیم های عملیاتی 
 خاطرنشان کرد:» ما آمادگی داریم تا این آموزش را برای 
همه رده ها و تیم های عملیاتی جمعیت هال احمر ایران با مشارکت تیم های بین المللی 
برگزار کرده و مراتب آمادگی خود را برای پیوســتن به خانواده بزرگ اینساراگ اعام 
می داریم.«  وی ادامه داد: »در این راستا درخواست دارم تا سازمان مدیریت بحران کشور 
زمینه های ازم را برای پیوستن جمعیت هال احمر  جمهوری اسامی ایران به تیم های 

تخصصی بین المللی نظیر اینسارگ فراهم کند. «

اذعان سفیر اتریش در ایران به نقش هال احمر
ایران پاسخ دهنده نخست بایا در منطقه

دکتر اشتفان ُشلتس سفیر کشور اتریش در 
ایران در کارگاه جست وجو و نجات شهری که 
در تهران برگزار شد، اظهار کرد:   »خوشحالم  به 
عنوان نماینده کشور اتریش در این کارگاه که 
با مشارکت جمعیت هال احمر ایران و با توجه 
به قوانین بین المللی جست وجو  و نجات برگزار 
شده است، حضور دارم.«  وی ادامه داد:»ایران 
تنها یک تمدن قدیمی نیست، بلکه تمدنی است 
که در گذشته بسیار نقش آفرین بوده است و در 
آینده نیز  نقش آفرین خواهد بود. «سفیر اتریش 
درخصوص همکاری های بین المللی بیان کرد: 
»ما امروز درخصوص همکاری های منطقه ای 
و بین المللی جمع شده ایم و  در تاش هستیم 
تا تاب آوری ایــران را از طریق این همکاری ها 
افزایش دهیم.«  وی ادامه داد: »شرکای ایرانی 
ما درصدد همکاری های بیشــتر هستند و ما 
آمده ایم ضمن ایجاد همکاری های بیشــتر از 
تجربیات هال  احمر ایران نیز بهره ببریم. «سفیر 
کشور اتریش در ایران همچنین اظهار امیدواری 
کرد که با برگزاری این کارگاه ها، ایران به پاسخ 
دهنده نخســت بایا در سطح  منطقه تبدیل 
شود.  شلتس با اشاره به ضرورت تقویت قدرت 
نرم در ایران بیان کرد:   »ایران باید پتانســیل 
قدرت نرم خود را افزایش دهد و برای این کار 
 نیاز دارد تیم های پاسخ دهنده توانمندی خود 
را افزایش دهد.«  وی درخصوص ایجاد ابزارهای 
پاســخگویی موثر در بحران ها گفت:   »در این 
میان با پدیده هایی مثل زلزله، خشکســالی و 
مناقشات  مسلحانه روبه رو هستیم که باید به 
آنها توجه داشته باشیم و مدیریت بحران در این 
زمینه حرف نخســت را می زند. در سال 1988 
 زمانی که در ایران زلزله آمد، تیم هایی متشکل 
از سوییسی، آلمانی و اتریشی گردهم آمدیم و 
با یکدیگر همکاری کردیم. فرصت دیگر نیز در 
 روسیه برای همکاری ایجاد شد. پس از آن به 
فکر افتادیم تا ابزار ها و چارچوب های بین المللی 
را راه اندازی کنیم تا پاسخی موثر تر  به بایای 

طبیعی بدهیم.«  
   

شهروند| تاب آوری کانشــهر تهــران در مقابل زلزله 
احتمالی یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیریت شــهری 
امروز پایتخت است و سال هاســت برنامه های متعددی از 
سوی جمعیت هال  احمر و سازمان مدیریت بحران برای 
ارتقای آگاهی و آموزش های ضــروری در حوزه مدیریت 
شــرایط ســخت زلزله طراحی و اجرا می شود تا جمعیت 
چندیــن میلیونی پایتخــت بتوانند زلزله ای کــه هر آن 
احتمالش را می دهند را تاب بیاورند و تلفات و خســارت ها 
به حداقل برســد. در همیــن راســتا دوره بین المللی و 
جست وجوی شهری به همت جمعیت هال  احمر و سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران تهران از روز گذشته شروع 
شده است. تهران شهری است با گسل های اصلی و فرعی 
متعدد؛ ۱5 درصد از جمعیت ۱0 میلیونی شــهر تهران در 
بافت فرسوده ساکن هستند و حداقل ۱٫5 میلیون نفر در این 

مناطق در معرض خطر زلزله در 
دقایق اولیه قرار دارند.صادقی، 
رئیس ســازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران در 
مراسم افتتاحیه دوره بین المللی 
جســت وجو و نجات شهری با 
اشاره به وضع شهر تهران هنگام 

وقوع زلزله بیان کرد: »شــهر تهران با قرارگیری در دامنه 
جنوبی البرز و وجود گسل های فعال در اطراف آن و تجربه 
رخداد زلزله های ویرانگر که در طول تاریخ آن را ویران کرده 
است، از پتانسیل لرزه خیزی باایی برخوردار است.« وی با 
اشــاره به اهمیت برنامه ریزی های مناسب برای تاب آوری 
شهر تهران اظهار کرد: »تراکم باای ساختمانی و جمعیتی 
و کمبود فضای باز، ساخت وسازهای ناایمن، کمبود منابع 
و امکانات جهت رفع نیازهای ضــروری پس از وقوع زلزله 

)باتوجه به این که  زلزله یک حادثه بزرگ برای شهر تهران 
است و امکانات و منابع در جهت مقابله با آن کافی نیست(، 
همچنین بافت فرسوده ازجمله مسائل مهمی هستند که 
اهمیت برنامه ریزی های مناسب برای کاهش خطرپذیری 
و آمادگی برای مقابله و افزایش تاب آوری شهر تهران را دو 

چندان می سازند. 
اهمیت و ضرورت پراختن به فعالیت های آمادگی و 

مقابله با بحران ها جهت کاهش آثار ناشی از زلزله
صادقی با اشــاره به اهمیت و ضرورت آمادگی در مقابل 
حوادثی مانند زلزله ادامه داد: »با توجه به اهمیت و ضرورت 
کاهش آثار ناشی از زلزله باید اقدامات بسیاری انجام شود. 
مهمترین کاری که باید انجام شود، اثربخش کردن فعالیت ها 
در بحث نجات انسان هاســت. در جهــت اثربخش کردن 
ایــن فعالیت ها، نیازمنــد افزایش آمادگی کشــور در امر 
شــهری  جســت وجوونجات 
هســتیم.« وی ادامــه داد: »این 
ظرفیت ســازی ها باید بر مبنای 
صورت  موجود  اســتاندارد های 
بگیرید و قطعــا تقویت همکاری 
بین سازمانی در فاز مقابله یکی از 
ضروریت های رســیدن به بحث 
تاب آوری شــهری است؛ همچنین تشکیل، سازماندهی و 
بهبود همکاری بین تیم های جست وجو و نجات خصوصا 
در بحث جست وجو و نجات شهری جزو ضروریت های کار 

است.« 
اهمیت تشکیل تیم های جست وجو و نجات شهری

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در 
خصوص امدادرسانی سریع در ساعات اولیه پس از حادثه 
بیان کرد:   »فعالیت جست وجو و نجات از این جهت اهمیت 

دارد که پس از وقوع یک زلزله ویرانگر مدت زمان رسیدگی 
به تمامی مجروحان حادثه بسیار محدود است و به همین 
دلیل باید ایجاد شــبکه ای از تیم های جست وجو و نجات، 
شامل  تیم های محلی و ملی را برای  مقابله با زلزله در دستور 
کار خود قرار دهیم تا بتوانند در کوتاه ترین زمان بیشترین 
افرادی که شانس زنده ماندن را دارند، در حداقل ۷2 ساعت 
اولیه نجات دهند.« وی با اشــاره به ضرورت بهره گیری از 
ظرفیت های بین المللی بیان کرد: »در حوادث بسیار بزرگی 
مانند زلزله ایجاب می کند ما در کنار ســطح محلی و ملی، 
از ظرفیت های بین  المللی نیز استفاده کنیم. در سطح ملی 
بحث جست وجو و نجات عمدتا بر عهده نیروهای داوطلب 
است که دســتگاه های مختلف فعالیت های گوناگونی را 
انجام می دهند. در ســطح ملی نیز تیم های جست وجو و 
نجات که به سه سطح نجات سبک، نیمه سنگین و سنگین 
تقسیم می شوند، امر جست وجو و امداد را بر عهده دارند که 
ازم اســت در جهت تقویت این تیم ها تاش هایی صورت 
گیرد. در حقیقت باید قابلیت های همه جانبه جست وجو و 
امداد شهری را افزایش دهیم.« صادقی همچنین در ادامه 
صحبت های خود اظهار کرد: »نیازمند این هستیم که برای 
پاسخگویی موثر به آوار ســاختمان های ناشی از یک زلزله 
ویرانگر و بزرگ تمام ظرفیت های جست وجو و نجات را در 
کمتر از ۷2ســاعت اول گرد آوریم و ایجاد هماهنگی میان 
تیم های جست وجو و نجات شهری یک ضرورت است که 

باعث کاهش تلفات حوادث می شود.« 
مشکات عمده و اساسی شهر تهران

وی با توجه به تجربه های زمان جنگ و سایر تجربه هایی 
که سازمان امدادونجات در طول سال های فعالیت خود دارد، 
گفت: »به دلیل گستردگی شهرتهران، معابر کم عرض و عدم 
رعایت اصول ساخت ساختمان های بلندمرتبه، دسترسی 

عوامل امدادی در ساعات اولیه پس از حادثه ناممکن یا بسیار 
مشکل است.« صادقی با اشاره به ضرورت ایجاد شبکه های 
اضطراری در ســطح تهران بیان کرد: »ترافیک ســنگین 
خودرو ها خصوصا خودروهای شــخصی، مسیر دسترسی 
به عوامل امدادی را در شبکه ترافیکی شهرتهران ناممکن 
و بســیار سخت می ســازد. به همین دلیل ما نیازمند یک 
شبکه اضطراری در تهران هستیم و باید دستگاه های متولی 

امدادرسانی شهر تهران در این خصوص اقدام کنند.«
توجه به فرهنگ ها و قومیت های متفاوت

وی در بخشی از صحبت های خود در رابطه با تفاوت های 
فرهنگی موجود در تهران اظهار داشت: »نکته دیگری که 
باید به آن توجه شود، وجود فرهنگ ها و قومیت های متفاوت 
در شهر تهران است که باید ماحظات فرهنگی را در انجام 
هرگونه برنامه ریزی افزایش دهیم. اگر قرار است تیم های 
محلی، ملی و تیم های بین المللی بخواهند بحث جست وجو 
و نجات را در شهرتهران به دســت بگیرند، باید با فرهنگ 

بومی منطقه آشنایی کافی داشته باشند.
آمار و ارقام در ضرورت انجام کار در تهران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران 
با اشــاره به آماری که ضرورت انجام کار در تهران را نشان 

می دهد، ادامه داد: »گسل های متعددی در تهران و اطراف 
آن وجود دارد که در حوزه شهرســازی بارگذاری شده اند و 
از  سال ۱395 براساس وجود این گسل ها دستور داده شده 
است که ســاختمان های مهم در این پهنه گسلی ساخته 
نشوند. همچنین 3268 هکتار بافت فرسوده در شهر تهران 
وجود دارد که  ۱5 درصد جمعیت ۱0میلیونی شهرتهران در 
این بافت های فرسوده ساکن هستند. این آمار نشان می دهد 
حداقل ۱/5 میلیون نفر در بافت فرسوده در دقایق اولیه در 
معرض خطر زلزله قرار دارنــد.« وی درخصوص احتمال 
آســیب دیدن مدارس تهران بیان کرد: »از 35۴۴ مدرسه 
که در تهران ساخته شــده است، بیش از ۱000 مدرسه در 
معرض خطر لرزه قرار دارند. این نکات نشــان می دهد که 
شهرتهران در مقابل بحث زلزله بسیار آسیب پذیر است، به 
همین دلیل شاید هزاران تیم امدادی برای شهرتهران کفاف 

بحث امدادرسانی را نداشته باشند.« 
به گفته صادقی، رشد بی رویه شهرها و بحث جست وجو 
و نجات شــهری یکی از دغدغه های بسیار مهمی است که 
تا به امروز جمعیت هال احمر کمتر با آن روبه رو بوده است 
اما در آینده احتماا با آن روبه رو می شود و باید برای تقویت و 

جست وجوی شهری به این مقوله بیشتر بپردازیم.

رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر خبر داد:   

فعالیت بیش از 6 هزار تیم تخصصی امداد و نجات درکشور
 آموزش های همگانی برای بیش از 3  میلیون نفر از مردم کشور برگزار شده است

احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعام کرد:  

 افزایش تاب آوری شهر تهران در مقابل زلزله

رئیس سازمان  امداد و نجات هال احمر:  
این سازمان در راستای  آموزش های 

تخصصی بیش از 600 هزار نفر از داوطلبان 
امدادگر و نجاتگر را  آموزش داده و درحال 
حاضر بیش از 6 هزار و 200 تیم عملیاتی در 
1۷ رشته تخصصی در جمعیت هال احمر 

مشغول فعالیت  هستند

 حداقل 1/5 میلیون نفر در بافت های 
فرسوده تهران در دقایق اولیه در 

معرض خطر زلزله قرار دارند
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تره
2٩ سال پیش، برابر با شانزدهم دســامبر ١٩٨٩ میادی، لی وان کلیف، بازیگر شهیر آمریکایی در کالیفرنیا پر

درگذشت. او عمده شهرتش را مدیون نقش آفرینی در فیلم های اکشن و وسترن اسپاگتی بود و با توجه به چهره 
خاصش برای ایفای نقش های منفی، گزینه محبوب بسیاری از کارگردانان به شمار می رفت. بازی کلیف در شاهکار 
سرجیو لئونه یعنی »خوب، بد، زشت« شمایل او را تا حد یک اسطوره در نقش های منفی ارتقا داد، هرچند لئونه 
در دیگر فیلم وسترن خود یعنی »به خاطر چند دار بیشتر« برخاف »خوب، بد، زشت«، او را در نقشی مثبت به 
کار گرفت. »جدال در اوکی کرال«، »مردی که لیبرتی واانس را کشت«، »چگونه غرب تسخیر شد« و »اسم رمز: 

غازهای وحشی« از دیگر آثار این بازیگر مهم تاریخ سینمای جهان هستند. 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

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

استفاده مورد داروهای از بسیاری
ضد داروی جمله از نسخه بدون
آنفلوآنزا سرماخوردگی، سرفه،
ناخواسته گیجی باعث زکام و
میشوندکهممکناسترانندگیرا

بامشکلروبهروکند.

مرگ بد

رویاساز و ایده پرداز
اتحــاد جماهیــر شــوروی اکتبر 
١٩57 میادی با قرار دادن ماهواره 
اســپوتنیک-١ در مــدار زمین و 
سپس فرستادن ســگی به اسم 
ایکا به فراسوی جو، »عصر فضا« 
را کلید زد. از ســفر یوری گاگارین به 
فضا در  سال ١٩6١ و کسب عنوان نخستین 
فضانورد جهان تا قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ بر سطح 
ماه در جوای ١٩6٩ مهمترین فعل و انفعال انجام شده در 
عرصه علم هوا و فضا را باید نگارش رمان معروف »۲۰۰۱: 
ادیسه فضایی« از سوی آرتور سی .کارک به شمار آورد. 
حاا شاید این سوال مطرح شــود که نوشتن یک رمان 
چطور می تواند چنین تحول بزرگی تلقی شود؟ در جواب 
باید گفت به گواه تاریخ رمان های علمی-تخیلی همواره 
در نقش سدشکن و ایده ساز برای دانشمندان عرصه های 
مختلف عمل کرده انــد و رمان آرتور ســی .کارک که 
یک سال پیش از سفر انســان به کره ماه منتشر شد نیز 
چنین تاثیری از خود بر جای گذاشت. تاثیری که استنلی 
کوبریک را مجاب کرد »۲۰۰۱: ادیسه فضایی« را در همان  
سال مقابل دوربین ببرد. ١0١ سال پیش در چنین روزی 
)١6 دســامبر ١٩١7( آرتور سی کارک نویسنده شهیر 

انگلیسی در سامرست به دنیا آمد. 

ملکه غمگین هنری
در تاریخ پادشاهی انگلستان هیچ 

شاهی به اندازه هنری هشتم برای 
اطرافیان خود و مــردم بریتانیا 
دردسر درســت نکرد. مشکل او 
از جایی آغاز شد که همسرانش 

یا بچه دار نمی شدند یا دختر به دنیا 
می آوردند و به این ترتیب آرزوی داشتن 

ولیعهد را به دل شاه می گذاشتند. کاترین آراگون، آن 
بولین، جین سیمور، آن کلیو، کاترین  هاوارد و کاترین 
پار، همگی زمانی نقش همســری هنــری را برعهده 
داشتند، تا این که عاقبت او از جین سیمور صاحب فرزند 
پسری شد که ادوارد نام گرفت. اما این میان هیچ کدام 
از زنان شــاه حتی آنان که مثــل آن بولین گردن زده 
شدند، به سرنوشتی تراژیک تر از عاقبت کاترین آراگون 
نخستین ملکه هنری دچار نشدند. او که فرزند کوچک 
فردیناند دوم پادشاه اسپانیا بود، هرگز در دربار هنری 
روی خوش ندید. ســقط های مکرر و بــه دنیا آوردن 
دختری به نام ماری به کلی کاترین را از چشــم هنری 
انداخت، تا جایی کــه او را در قلعــه ای زندانی کرد و 
کاترین در همان قلعه از سرطان مرد. امروز 533 سال از 
تولد کاترین آراگون می گذرد. او ١6 دسامبر ١4٨5 در 

اسپانیا به دنیا آمد.   

فرجامتذکره
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سهتفنگدارهلندی،رودگولیت،مارکوفانباستنوفرانکریکارددرکنارستارههاییچونپائولومالدینی،فرانکوبارزیوکارلوآنچلوتی-1989
١١٩ سال پیش در چنین روزی، برابر ١6 دسامبر ١٨٩٩ میادی، باشگاه فوتبال آ.ث میان ایتالیا با نام اولیه »باشگاه کریکت میان« توسط دو نفر انگلیسی به نام های آلفرد ادواردز و هربرت کیلپین تأسیس شد. 

به دلیل بریتانیایی بودن مؤسسان، باشگاه فوق به جای »میانو« که تلفظی ایتالیایی است »میان« نام گرفت.

دیوار مکزیک، از جرج بوش تا دونالد ترامپ ســاخت دیوار حائــل در مرز ایــاات متحده و مکزیــک از مهمترین 
وعده هــای انتخاباتی دونالد ترامپ بــود و اینک او در پایان دومین ســال 
ریاست جمهوری اش با جدیت بسیار به دنبال اجرایی کردن آن است تا جایی 
که حاضر شده از ارتش برای ساختش کمک بگیرد. اما مشکل اینجاست که 
عملی کردن برخی وعده های انتخاباتی محتاج یاری کنگره و سناست و صد 
البته در چنین اموری ترامپ نمی تواند مثل لغو برجام، قائم به ذات کار خود 
را پیش ببرد. ســاختن دیوار حائل در مرز مکزیک و آمریکا یکی از مواردی 
است که ترامپ به دلیل هزینه بربودن آن مجبور است دم نمایندگان مجلس 
و سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات را ببیند و اینجاست که مشکات او 
آغاز می شود، زیرا نمایندگان کنگره ترجیح می دهند چنین پولی را با وجود 
اولویت های مهم دیگر به پای پروژه ای که معلوم نیست بتواند جلوی موج 

مهاجرت مکزیکی ها را بگیرد، نریزند.
دیوارگرانوبیاستفاده،نگرانیکنگرهوسنا

هزینه ساخت دیواری که ترامپ به دنبال آن است، بین 25 تا 70 میلیارد 
دار تخمین زده شده اســت؛ هرچند که خود ترامپ عقیده دارد با ٨ الی 
١2 میلیارد دار می توان آن را ساخت! قبل از هر چیز ذکر این نکته ضروری 

به نظر می رسد که هم اکنون نیز در بخش هایی از مرز آمریکا و مکزیک یک 
حائل مرزی وجود دارد که در زمان جرج بوش، به طول یک هزار کیلومتر و با 
هزینه ای معادل 7 میلیارد دار ساخته شد، اما این قبیل حائل ها شاید موفق 
شده باشند برخی از مکزیکی ها را منصرف کنند اما هیچگاه نتوانستند مانع 
از مهاجرت آنهایی که رنگی بااتر از سیاهی در زندگی خود ندارند، شوند. 

وجود صدها تونل در مرز آمریکا و مکزیک و کاسبی پررونق قاچاقچیانی که 
با اخذ مبالغ نســبتا زیاد مکزیکی های خواهان مهاجرت را به آن سوی مرز 
می برند، خود گواه این ادعاست. به رغم همه مشکاتی که دموکرات ها و حتی 
برخی جمهوریخواهان با سیاست های داخلی و خارجی دونالد ترامپ دارند، 
نمی توان مخالفت با ساخت این دیوار حائل را صرفا در محدوده لجبازی ها و 

بده بستان های سیاسی تعریف کرد؛ آنها حقیقتا نسبت به عملکرد مثبت این 
دیوار مشکوک هستند. 

ازهادریانرومیهاتاماژینویفرانسویها
طول مرز آمریکا و مکزیک در حدود 3200کیلومتر اســت که البته 
تنها نیمی از این مسیر در طرح ترامپ قرار است دیوارکشی شود و در 
باقی مسیر موانع طبیعی همچون کوه ها و رودخانه ها قرار است نقش 
دیوار حائل را برعهــده بگیرند، جدا از این که کنگــره آمریکا نهایتا با 
طرح بلندپروازانه رئیس جمهوری این کشور موافقت کند یا نه، تجربه 
ثابت کرده اســت که هیچ دیواری در هیچ یک از اعصار بشر نتوانسته 
است آن کارکردی که ســازندگانش از آن انتظار داشته اند را به شکل 
کامل برآورده سازد، از دیوار مشهور  هادریان در قلمرو رومی ها و دیوار 
بزرگ چین گرفته تا دیوارهای قرون اخیر چون ماژینو در فرانســه و 
حتی دیوار غزه! و این میان شــاید قابل تأمل ترین اظهارنظر را در بین 
همه دعواهای سیاسی مربوط به دیوار در آمریکا، کانتر سانتاکروز به 
زبان آورده باشــد که گفت:   »هیچ دیواری، هرچقدر بلند یا پرهزینه، 

نمی تواند جلوی آدم های درمانده را بگیرد.«

عما
م

در مجموعه تلویزیونی »محاکمه« ساخته 
حسن هدایت که در اواخر دهه 70 خورشیدی 
از شبکه یک به نمایش درآمد، بخشی  از داستان 
به دادگاه پزشــک احمدی اختصاص داشت 
که طی آن ماجرای تــاش  ایران تیمورتاش 
دختر عبدالحســین تیمورتاش،  برای به دام 
انداختن پزشک احمدی در عراق و استرداد او 
به ایران به شکلی گذرا به نمایش درآمد. احمد 
احمدی، معروف به  پزشــک احمدی ازجمله 
شخصیت های بدنام تاریخ معاصر ایران است 
که به عنوان پزشــک زندان قصر، بسیاری از 
مخالفان  پهلوی اول را بی سروصدا در زندان به 
قتل رساند. یکی از شخصیت های مهمی که 
مزه آمپول هوای پزشک احمدی را در  زندان 
چشید عبدالحسین تیمورتاش دولتمرد شهیر 
دوره قاجــار و پهلوی اول بــود که در تحکیم 
سلطنت رضاخان بسیار کوشید،  اما روزی که 
از چشم شاه افتاد میهمان زندان قصر و پزشک 

قاتلش شد.  
چهارنعلپیشبهسویقدرت

امــروز مصادف اســت با ســالروز انتصاب 
تیمورتاش به ســمت وزیر دربار که ٩3 سال 
پیــش و به حکــم پهلــوی اول انجام شــد. 

 عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار معظم 
خراسانی ازجمله رجالی بود که در سرنگونی 
سلسله قاجار و تفویض ســلطنت به  پهلوی 
نقشی مهم ایفا کرد و به پاس همین خدمات 
ارج و قربی فراوان در دســتگاه رضاخان یافت. 
او پسر یکی از ماکین  بزرگ خراسان بود که 
به لطف ثروت پدر از آموزش خوبی برخوردار 
شد و حتی تحصیل در روســیه را نیز تجربه 
کرد. در  کارنامه سیاسی تیمورتاش نمایندگی 
ادوار مختلف مجلس شورای ملی به نمایندگی 
از مردم خراسان، حکومت بر گیان،  کرمان و 
سیستان، همچنین پست وزارت عدلیه دولت 
مشیرالدوله را می توان مشــاهده کرد. او 25 
آذر ١304 خورشــیدی به  وزارت دربار رسید 
و در ادامه نقشی تاثیرگذار در تبیین سیاست 

خارجی ایران ایفا کرد. 
ازاوجعزتتاحضیضذلت

 »دشــمن طاووس آمد پر او/ای بسی شه را 
بکشته فر او« این فراز از دفتر نخست مثنوی 
معنوی را باید به منزله شرح حالی از  دهه آخر 
زندگی عبدالحســین تیمورتاش تلقی کرد. 
تیمورتاش منهای همه رذایــل اخاقی اش 
از قدرت طلبی ذاتی و ســخت گیری  نسبت 

به مخالفان خــود گرفته تا تمایــل به قمار و 
استعمال مواد مخدر، بی شک سیاستمداری 
کارآزموده بود و این بیــش از هر  چیز دیگری 
رشک و شک رضاخان را نسبت به وزیردربارش 
بر می انگیخت. هرچند کــه این میان تمایل 
دولت انگلستان به  حذف تیمورتاش از صحنه 
سیاســت ایران را نیز نباید از نظر دور داشت. 
تیمورتــاش در مذاکرات مربوط بــه قرارداد 
دارسی  کمترین همکاری را با طرف انگلیس 
از خود نشــان نمی داد و همین لنــدن را به 
این نتیجه رســاند که با او نمی توان کار کرد. 
 انگلیسی ها با بهانه قرار دادن سفر تیمورتاش 
به مسکو و همچنین سوء اســتفاده از خوی 
قدرت طلبی اش، همواره این ظن را در  پهلوی 
اول تقویت می کردند که تیمورتاش در اندیشه 
جانشینی اوســت و این برای تحت تأثیر قرار 
دادن رضاخانی که براساس  همین ترس همه 
افراد ایــق را از اطراف خود تارانده بود کفایت 
می کرد. تیمورتاش در ســال ١3١١ از وزارت 
دربار برکنار  و به اتهام رشــوه خواری به ٨ سال 
زندان محکوم شــد، هرچند به لطف پزشک 
احمدی حتی ســال اول این محکومیت نیز 

سپری  نشد.

افقيمیهمان سرشناس ضیافت پزشک احمدی
1- از کشورهای اروپای شرقی که در مرکز جزیره 

بالکان واقع شده است
2- طعم سرکه- گیاهی با سم خطرناک- کدو تنبل 

3- شهر آرامگاه پروین اعتصامی- آسمان- شهری 
در سیستان و بلوچستان- کلیدان 

4- ســخن بیهوده- پســوند صفت ســاز- کلمه 
شگفتی- جانوری از تیره راسو

5- از ابزار کفاشــان- دعای عصر جمعه- به طمع 
انداختن 

6- از قبایل عرب جاهلي- تپه و پشته- لباس 
7- رطوبت- اهلی- دارای تأخیر- صدای ضربه به در 
8- صدمه و آسیب- شکسته استخوان بهاي آن را 

مي دهد- مرغ مي رود 
9- یک صدم هکتار- قنات- دیوار بلند- بند دست 

یا پا 
10- واحد پول آفریقای جنوبی- حسرت کویر- ذره 

باردار 
11- از عــوارض گوارشــی- از نام هــای خدا- 

خواربار فروش 
12- روش و اسلوب- فلز رسانا- پول زور- بی نیاز 

13- تله صیاد- آونگ- آن سوي سقف- واحد سیگار 
14- ناشنوا- الکل سفید- عنوان با سوادهاي قدیم 

15- نامي که استعمارگران انگلیسي بر سرزمین 
خود و ملل تابعه آن نهاده بودند 

عمودي
1- مرغ دمدمی مزاج- دســتگاه خنک کننده آب 

آشامیدنی 
2- از حبوبات- برخي در آستین مي پرورانند- سبد 

میوه
3- واحد بازي تنیس- پلیس سایبري- نوعی تیر 

جنگی 
4- پرستار- خورشید- یال اسب- آرد نشده

5- رنگي براي خودرو- سیستم- آینده 
6- الفت- گیاهی همیشه ســبز و زینتی- زمین 

خشک و بایر 
7- دستور توقف به اسب و خر- بزرگراهی در تهران- 

شراب- تنگه بین خاک اصلي ایتالیا و جزیره سیسیل 
8- نهار- تفســیري از قرآن اثــر عامه طباطبایي- 

قسمت قرمز تشک کشتی 
9- پاکی و پارســایی- حرف فاصله- دروازه- شلوار 

جین 
10- حیوان اهلی خانگی- وســیله پــرواز انفرادی- 

خالص 
11- نهنگ- وکیلی که دادگاه خود برای متهم انتخاب 
می کند-شــاعر و ادیب عهده تیمــوري صاحب اثر 

»هفت اورنگ« 
12- پول ژاپن-  ســتبر و ضخیم- رودی در روسیه- 

فرشته 
13- بلندی تنه آدمی- یکی از حروف صامت- عیب- 

مایه حیات 
14- از راست به چپ- اختیار کامل- ایمن 

15- مرگ ناگهانی و سریع- برج معروف شهر دامغان 
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ایستگاه رادیویی »دبلیو.ان.وای.سی« پرشنونده ترین 
ایستگاه رادیویی آمریکا در گزارشی آورده است که کمیته 
تحلیف پرزیدنت ترامپ مراسم تحلیف را در اتاق های هتل 
بین المللی ترامپ در واشینگتن دی.سی برگزار کرد و ایوانکا 
ترامپ، مشاور و دختر ترامپ، مذاکراتی را برای اجاره این 
اتاق ها صورت داده  است.  افراد آگاه به سی.ان.ان گفته اند 
که دادستان فدرال در نیویورک در حال تحقیق در مورد 
تخلفات احتمالی کمیسیون مالی ترامپ است که گفته 
می شــود بیش از 100 میلیون دار برای آماده کردن این 
مراسم با اجاره دادن اتاق های هتل درآمدزایی کرده است. 
برگزارکنندگان مراسم تحلیف، این مراسم را ابتدا در هتل 
بین المللی ترامپ و سپس مراسم دیگری را در ملکی متعلق 
به دولت در نزدیکی کاخ سفید برگزار کردند. دادستان کل 
مریلند و منطقه کلمبیا، بر اساس مدارک و سوابق تجاری 
هتل ترامپ، ادعا کرده است که ترامپ با درآمدزایی از این 
هتل قانون ممنوعیت دریافت هزینه از دولت های خارجی 
و نهاد های دولتی داخلی را نقض کرده است. دولت ترامپ 
درخواست تجدیدنظری را در دادگاه فدرال ارایه داد تا مانع 
شکایت آنها شود. روزنامه واشینگتن پست گزارش داده که 
گروهی از کهنه سربازان مورد حمایت عربستان سعودی، 
حدود 500 شب، اتاق های هتل را در ماه های بعد از مراسم 
تحلیف ترامپ اجاره کردند. برگزارکنندگان مراسم تحلیف 
به ایوانکا می گویند که هتل تاش می کند شبی 175 هزار 

دار برای اجاره اتاق ها و سالن های رقص و اتاق های جلسه 
دریافت کند. »استفنی وینستون ولکاف« رئیس این کمیته 
در ایمیلی به ایوانکا ترامپ شــکایت می کند که حداکثر 
هزینه مجاز باید شبی 85 هزار دار باشد؛ خصوصا اینکه 
این مراسم به افتخار »رئیس جمهوری منتخب« برگزار 
می شود و برخی از اتاق ها برای خانواده ها و دوستان نزدیک 
است. ایمیل هایی که توسط ایســتگاه رادیویی »دبلیو.

ان.وای.سی«  به دست آمده است، شامل پیامی است که 
در آن »ریک گیتز« یکی از مسئوان ارشد مراسم از ایوانکا 
ترامپ به خاطر تاش هایش برای کمک به روند مذاکرات 
جهت برگزاری مراسم تحلیف و اجاره رفتن اتاق های هتل 
تشکر می کند.  »پیتر میریجانیان« سخنگوی وکیل ایوانکا 
ترامپ در مصاحبه با این ایستگاه رادیویی گفته است که 
ایوانکا مذاکرات با کمیته افتتاحیه را به »یکی از مقامات 
هتل« واگذار کرده و دستور داده است که »نرخ منصفانه ای« 
برای اجاره اتاق ها در نظر بگیرند. با این حال هنوز به طور 
دقیق مشخص نیست که کمیته برگزاری مراسم تحلیف 
چه مقدار پول برای این مراسم دریافت کرده است. هنوز 
سخنگوی ســازمان ترامپ واکنشی به این موضوع نشان 
نداده است. او به ایستگاه رادیویی گفته است که از اجرای 
هیچ گونه تحقیقاتی آگاهی ندارد و شواهدی نیز وجود ندارد 
که نشان دهد چنین تحقیقاتی از سوی دادستان در حال 

انجام است.

درآمدزایی 100 میلیون داری از طریق اجاره اتاق هتل برای مراسم تحلیف
دالی ایوانکا ترامپ برای پدرش که

و این

 

روزنامه دااس مورنینگ به موضوع جان باختن 
دختربچه 6 ســاله در یکی از کمپ های نگهداری 
مهاجران غیرقانونــی در آمریکا پرداخته اســت. 
این اتفاق سیاســت های مهاجرتی ترامپ را تحت 
فشار شدید قرار داده است. سنای آمریکا نیز اعام 
کرده کمیته ای برای تحقیق درخصوص این ماجرا 

تشکیل داده است.

روزنامه وال اســتریت ژورنال به افت شاخص سهام 
بازارهــای بورس آمریــکا برای دومیــن هفته پیاپی 
پرداخته است. این روزنامه نوشته که این افت مشهود 
شاخص نشــان دهنده رکود اقتصاد جهانی است. این 
روزنامه همچنین نوشــته اســت احتمال بروز رکود 
اقتصادی در آمریکا طی یک ســال آینــده 30 درصد 

افزایش یافته است. 

روزنامه واشنگتن پست عکسی از موشک مسافربر 
کمپانی ویرجین به فضا را منتشــر کرده است. اتفاقی 
که برای نخستین بار رخ داده اســت. ویرجین در پی 
آن اســت که طی 6 ماه آینده مسافر به فضا اعزام کند. 
موشــک ویرجین در این آزمایش توانســت تا ارتفاع 
82 هزار کیلومتری از زمین باا برود و به ســامت به 

زمین بازگردد.

ک
وس

 کی

کمپانی ویرجین گااکتیک اخیرا با موفقیت هواپیمایی 
از خــاک آمریکا را به خارج از جو زمین ارســال کرد. این 
کمپانی که بر روی پروژه بلند پروازانه ســفر افراد عادی 
به فضا کار می کند، درنهایت موفق شد با این هواپیما به 
ارتفاع 82 هزار کیلومتری جو زمین برســد. این هواپیما 
بعد از این پرواز به سامت در آمریکا به زمین نشست.  این 
نخستین بار است که یک شرکت خصوصی موفق به انجام 
این کار می شود. ریچارد برانسون، مالک کمپانی ویرجین 
نیز بعد از این پرواز در مصاحبه ای گفت که قصد دارد تا 6 
ماه دیگر به فضا برود. شرکت ویرجین حاا بلیت های پرواز 
به فضا را نیز پیش فروش کرده اســت. ویرجین به همراه 
شرکت های تســا و آمازون بر روی پروژه های توریسم 
فضایی کار می کند. حاا ویرجین نشــان داده است که 
یک گام از رقبای خود پیش است. ویرجین برای انجام این 
آزمایش موفقیت آمیز 14 سال زمان صرف کرده است. این 
موفقیت آن قدر بزرگ بود که ریچارد برانسون در گفت وگو 
با اسکای نیوز از شوق به گریه افتاد. برانسون، ویرجین را در 
سال 2004 بنیان نهاد. او به مدت کوتاهی بعد از این اینکه 
ایان ماسک پروژه Space X و جف بزوس مالک آمازون 
پروژه Blue Origin را کلید زدند رقابت را با این دو آغاز 
کرد.  نخستین تست هواپیمای فوق سبک به نام یونیتی 
)SpaceShipTwo VSS Unity( با موفقیت پس 
از گذشت 4 سال از آخرین آزمایش موشکی که منجر به 

سقوط و مرگ کمک خلبان شد، انجام گرفته است.
موشک در ساعت هشت بعدازظهر پرتاب شده و تا ارتفاع 
46500 فوتی و سرعت 1400 مایلی پیش از جداشدن از 
راکت مادر خود رسیده است. در سال 2014 در نخستین 
آزمایش موشک شرکت گااکتیک، به دلیل نقص فنی و 
خطای انسانی خلبان، موشک سقوط کرد و کمک خلبان 

کشته و خلبان اصلی بشدت مجروح شد.
اکنون بیش از 700 نفر از افراد مشــهور در دنیا بلیت 
گرانقیمت 250 هزار داری سفر به فضا با سفینه فضایی 

شــرکت ویرجین گااکتیک را پیش خریــد کرده اند و 
برانسون اعام کرده است که به همراه اعضای خانواده اش 
برای نخستین بار سفر با این نسل جدید فضاپیما را آزمایش 
می کند. امروزه ســرمایه داران مختلفی در دنیا در حال 
پژوهش و تحقیق برروی انجام سفر های فضایی، ساخت 
فضاپیما های جدید، مسکونی کردن سایر سیاره ها و سفر 
انسان به فضا هستند که از این بین می توان شرکت های 

آمازون، اسپیس ایکس و گااکتیک را  نام برد.
این شــرکت ها مالکیت خصوصی دارند و پروژه هایی 
متفاوت از ناســا، آژانــس فضایی اتحادیه اروپا و ســایر 
ســازمان های دولتی در جهان را تعقیــب می کنند و به 
نوعی رقیب آنها شده اند. این شرکت ها فناوری متفاوتی 
برای ساخت موشک فضایی و ارسال آن به فضا دارند و با 
همدیگر نیز به رقابت می پردازند. تاکنون شرکت اسپیس 
ایکس در این زمینه پیشگام است و موفق به ارسال سفینه 
فضایی حاوی خودروی تسای ایان ماسک به مدار سیاره 
مریخ شده است. این آزمایش در واقع چهاردهمین پرواز 
آزمایشــی VSS Unity اســت و مدیرعامل ویرجین 
گروپ پــس از آن عنوان کرده که امیدوار اســت تا پایان 
ســال 2018 میادی، این فضاپیما به عنوان نخستین 
سفینه فضایی مسافربری پرتاب شود. مسئوان ویرجین 
گااکتیک به رسانه ها گفته اند که مهندسین این کمپانی 
در حال بررسی دقیق دیتای اطاعاتی پرواز آزمایشی آخر 
هستند تا برنامه های آینده این فضاپیما را مشخص کرده و 
تاریخ مناسبی برای پرتابش در نظر بگیرند. گفته می شود 
پرواز آزمایشی اخیر در واقع ســریع ترین و مرتفع ترین 
 White تجربه یونیتی بوده اســت. در ابتــدا هواپیمای
Knight، فضاپیمای مربوطه را در فضای زیرمداری رها 

کرده تا یونیتی 42 ثانیه را به مصرف ســوخت موشکش 
بپردازد. این مسأله موجب شده که فضاپیمای یادشده با 
سرعتی بیش از 2.4 برابر صوت به ارتفاع 51 کیلومتری 

سطح زمین دست پیدا کند.

700 نفر بلیت 250 هزار داری شرکت ویرجین را پیش خرید کردند

 6 ماه تا عملی شدن
رویای توریسم فضایی

ابهام در میزان درآمدهای 2 سال از زندگی یک خواننده
فرار مالیاتی 16 میلیون داری 

شکیرا
مدعی اند  اســپانیا  مالیاتی  بازرسان 
شکیرا، خواننده مشــهور کلمبیایی در 
خال سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ از پرداخت 
حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هــزار دار فرار 
کرده است. اسپانیا کسانی را که ساانه 
بیش از ۶ماه در این کشــور اقامت کنند 
را همچون افراد مقیم این کشــور واجد 
پرداخت مالیــات می داند. منابع نزدیک 
به شکیرا پیشتر این اتهام فرار مالیاتی 
از ســوی این خواننده پاپ را رد کرده 
بودند. این افراد که نام آنها فاش نشده، 
یادشده  تاریخ های  در  می گویند شکیرا 
از سوی بازرســان خارج از اسپانیا بوده 

است.
اما بازرســان می گویند در آن دوران 
شــکیرا اکثر اوقات خــود را در داخل 
اســپانیا و با جرارد پیکه، فوتبالیست 
تیم بارســلونا می گذرانده و تنها برای 
انجام تعهدات کاری خــود به بیرون از 
این کشور ســفر می کرده است. شکیرا 
کــه دارایی های او حــدود ۲۰۰ میلیون 
دار برآورد شــده، از  سال ۲۰۱۵ اسپانیا 
را به عنوان محل اقامت خــود به اداره 
مالیات معرفی کرده است. برهمین اساس 
بازرسان به دنبال وضع مالیات بر درآمد 
کل او از فعالیتش در سراسر دنیا چه در 
داخل اســپانیا چه در خارج آن هستند. 
اکنون یک قاضی دیوان عالی باید تصمیم 
بگیرد که آیا پرونده مالیاتی خانم شکیرا 
از شواهد کافی برای رسیدگی در دادگاه 

برخوردار است یا خیر.

چهره

مایکل کوهن، وکیل 
سابق دونالد ترامپ 

رئیس جمهوری آمریکا 
گفته است که آقای 

ترامپ می دانسته پرداخت 
حق السکوت به دو زنی که 
ادعا کرده بودند با او رابطه 

داشته اند، اقدامی اشتباه 
بود. کوهن به شبکه خبری 

ای بی سی گفت که آقای 
ترامپ نگران علنی شدن 

ادعاهای این دو زن در آن 
زمان و تاثیر آن بر نتیجه 

انتخابات بود. مایکل کوهن 
روز چهارشنبه )۱۲ دسامبر( 

به سه سال زندان محکوم 
شد. مهمترین اتهام های 

کوهن به انتخابات 
ریاست جمهوری  سال 

۲۰۱۶ مربوط می شود. 

رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه 
گفته است که در نوار 

صوتی قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار سعودی 

که در اختیار آمریکا و 
اروپایی ها قرار گرفته، یکی 
از قاتان این روزنامه نگار 

می گوید: »من بلدم 
چطور ببرم.« اردوغان 

روز جمعه ۱۴ دسامبر در 
یک سخنرانی عمومی در 
استانبول گفت »آمریکا، 

آلمان، فرانسه، کانادا... ما 
برای همه فرستادیم که 
گوش کنند. این مرد به 

وضوح می گوید »من بلدم 
چطور ببرم.«  این مرد 

یک سرباز است. همه اینها 
در نوار ضبط شده وجود 

دارد.« رئیس جمهوری 
ترکیه اطاعات بیشتری 

درباره این نوار نداده، اما از 
عربستان سعودی به دلیل 
تغییر مکرر روایت خود 
از ماجرای کشته شدن 

خاشقجی انتقاد کرده است.

مایکل کوهن: ترامپ 
می دانست پرداخت 

حق السکوت اشتباه است

اردوغان: یکی از قاتان 
 خاشقجی گفت

»بلدم چطور ببرم«

عکس خبراخبار روز

نویراث، آلمان- عده ای از فعاان محیط زیستی برای مقابله با گرمایش زمین، 
تصویری از آنگا مرکل و چندتن دیگر از سیاســتمداران آلمانی را روی برج 

خنک کننده در نیروگاه زغال سنگ انداخته اند.
Reuters

مانیل، فیلیپین- غواصی که لباس بابانوئل بر تن کرده و در پارک ملی اقیانوسی 
مانیل، به یک سفره ماهی غذا می دهد.

EPA

لشان، چین- مجسمه عظیم بودا درحال بازسازی است. َتَرک های بزرگی روی 
سینه و شکم این مجسمه مربوط به قرن هشتم ایجاد شده است.

REX
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گاه
ن یک شــرکت مد و لوازم آرایشی در کره جنوبی با تولید ماسک مرطوب کننده صورت 

با تصویر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، جنجالی در کره جنوبی به راه انداخته است. 
کمپانی 514۹ گفته که از ماه ژوئن تاکنون بیش از 25 هزار عدد از این ماســک ها را که 
ماسک  هســته ای مرطوب کننده وحدت نام دارد و به ماســک هسته ای معروف شده، 
فروخته است. اما بســیاری از فروشــگاه های کره جنوبی فروش این ماسک را به دلیل 

واکنش های عمومی و نگرانی های قانونی متوقف کرده اند.

 ماسک
مرطوب کننده هسته ای 

کیم جونگ اون 

شروع صفحه آرایی
۱۶ مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰

اتمام صفحه آرایی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.
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شهروند| مردم دست به آچار شده اند و دور بسیاری از 
تعمیرکاران را خط کشیده اند. این جمله را  تعمیرکارانی 
می گویند که در بخش خدمات ساختمانی و تأسیسات 
فعالیت می کننــد. آنها می گویند مردم بــا  گوگل روش 
تعمیر بسیاری از وسایلشان را سرچ می کنند و گاهی هم 
عیب یابی هایشان درست است  اما وقتی گیر می افتند به 
تعمیرکارها زنگ می زنند. تعمیرکاران صنف های مختلف 
می گویند میزان  مراجعات و زنگ خورهایشان حدود نصف 
شده است و البته باا رفتن هزینه های زندگی عامل این 

اتفاق  بوده است.  
مردمنحوهتعمیرراازگوگلسرچمیکنند!

 »مشتری های زیادی زنگ می زنند که پکیج ساختمان 
را باز کرده اند تا تعمیر کنند ولی نتوانسته اند!« این  جمله را 
سمندریان، تعمیرکار تأسیسات ساختمانی به »شهروند« 
می گوید و توضیح می دهد که افزایش  هزینه ها مراجعات 
مردم به تعمیرکاران تأسیسات را کمتر کرده است و حاا 
تماس هایمان به موارد حاد  محدود می شود. این تعمیرکار 
تأسیسات می گوید پیش از این مردم تهران برای موارد دم 
دستی هم با  تعمیرکاران تماس می گرفتند و نگران بودند 
که ریسکی انجام دهند که هزینه بیشتری روی دستشان 
 بگذارد، اما حاا وضع فرق می کند و مشتری ها تنها برای 
تعمیرات پیچیده تر زنگ می زنند.  سمندریان می گوید 
چند روز پیش فردی با من تماس گرفت که برای تعمیر 
پکیج دیواری اش بروم. جالب  است که تا حدی مشکل را 
درست تشخیص داده و مدعی بود با سرچ گوگل توانسته 
عیب یابی را  درست انجام دهد ولی راه حلی برای تعمیر آن 

پیدا نکرده بود.  
دســتمزد تعمیر پکیج های خانگی اما، تغییر زیادی 
نداشته است. به گفته این تعمیرکار برای حل مشکات 
 ساده و صرف نظر از هزینه قطعات، دستمزد تعمیر پکیج 
حدود 100 تا 120 هزار تومان است و این  رقم سال گذشته 

70 تا 80 هزار تومان بوده است.  
مردمنقاشانساختمانرافاکتورگرفتهاند

مهدی شــمس کــه در بخش ساخت وســاز فعالیت 
می کند، به »شهروند« می گوید: »مردم مدت هاست برای 
 تعمیرات ســاختمانی کوچک دیگر به بنایان و معمارها 
مراجعه نمی کنند. کارهای ســاده ای مانند نصب چند 
 قطعه سرامیک یا سیمان یا گچ کشیدن بخشی از دیوار 
فرو ریخته و ... مواردی هســتند که افراد تصور  می کنند 
خودشان از عهده اش برمی آیند.«  او ادامه می دهد:» البته 
همین تعمیرات ســاده برای مردم بین 200 تا 500 هزار 
تومان آب می خورد و در  این شرایط اقتصادی و دستمزدها 

حق دارند که خودشان دست به کار شوند.«  
شــمس همچنین می گوید از این نظر وضع نقاشــان 
ساختمانی و نصاب کاغذ دیواری بدتر است، زیرا  بسیاری 

از مردم تصور می کنند از عهده این خدمات به ســادگی 
برمی آیند و دیگر برای این دست مسائل  پول نمی دهند.  

فروشتصاعدیمحلولچاهبازکن
مالک سوپرمارکت اسکندری که در منطقه 10تهران 
واقع شده است به »شهروند« می گوید فروش محلول  های 
شیمیایی چاه بازکن امسال شاید 1.5 تا 2 برابر سال های 
گذشته باشد.  او ادامه می دهد:»به نظر می رسد مردم تهران 

برای حل مشــکل گرفتگی 
چاه های فاضاب ساده ترین 
و  ارزان تریــن راه را انتخــاب 
کرده اند که قیمت های ارزانی 
دارد و چیزی حدود 5 تا 6 هزار 

تومان است.«  
بیژن عطارد، رئیس اتحادیه 
مکانیک ساختمان هم با تأیید 
این موضوع به ایســنا گفته 
اســت: »گرانــی،  خانواده ها 

را دســت به آچار کرد.«  او ادامه می دهد: »کاهش میزان 
ساخت وســاز و افزایش هزینه های  خانوار عاملی شــد تا 
کسب و کار صنف مکانیک ساختمان با افت همراه شود و 
خانواده ها برای رفع  مشکات تاسیساتی ساختمان شخصا 

دست به کار شوند.«
پیکهایموتوریدوبرابرشده،درآمد

تعمیرکاراننصف
جالب است که تعمیرکاری خانواده ها به تعمیرات خانگی 
محدود نمی شــود و شامل وســایل حمل ونقل  افراد هم 

می شود. صفرخانی، رئیس اتحادیه تولیدكنندگان قطعات 
وتعمیركاران دوچرخه وموتورســیكلت  تهران دراین باره  
به »شهروند« می گوید:»چیزی حدود 11 میلیون موتور 
سیکلت در کشور وجود دارد  با این وجود درآمد تعمیرکاران 
موتور سیکلت نسبت به گذشته نصف شده است.«  او با بیان 
این که بیشتر دارندگان موتور وضع درآمدی خوبی  ندارند 
و به همین دلیل اســت که به جای  خودرو از این وسیله 
نقلیه استفاده می کنند، ادامه 
داد: »رکــود حاکم بر اقتصاد و 
تعطیلی بنگاه های  اقتصادی در 
سال های گذشته موجب شده 
که بسیاری  از مردم به سمت 
شــغل هایی همچــون پیک 
موتوری   رو بیاورند.«    به گفته  
صفرخانی، در گذشــته تنها 
20 درصد صاحبان موتورها در 
پیک های موتوری مشغول به 
کار  بودند، اما حاا این عدد به 40 درصد رسیده است.«آن 
گونه کــه این فعال صنفــی توضیح می دهــد: »تعمیر 
موتورهای انژکتوری و برقی  به تخصص بیشتری  نیاز دارد، 
اما تعمیر موتورهای کاربراتوری به نظر ساده می رسد و به 
همین دلیل بیشتر صاحبان این  موتورها ترجیح می دهند 

که خود دست به آچار شوند.«   
میزانمراجعهمردمبهخشکشوییهانصفشد

مرکز پژوهش های مجلــس در آخرین گزارش خود 
خط فقر را 2.8 میلیون تومان اعام کرده است، اما  خط 

فقر درحالی در تابستان امسال حدود 400 هزار تومان 
بیشتر شده که هیچ تغییری در دستمزد  کارگران ایجاد 
نشده و حداقل دریافتی همچنان همان یک میلیون و 
100 هزار تومان است. همین مســأله  موجب شده تا 
مردم برای خدمات پول کمتر پرداخت کنند و آن گونه 
که ابوالفضل رجب زاده، رئیس  اتحادیه خشكشویي و 
لباسشویي تهران  به »شهروند«  می گوید:»بعد از دست 
به آچار شدن حاا مردم شست  وشو  و اتوکشی لباس ها 
را هم خودشــان انجام می دهند.«  به گفته او،  میزان 
اســتفاده مردم از  خشکشویی نسبت به گذشته نصف 
شده است. به طوری که متوسط درآمد خشکشویی ها 
از حدود 3  میلیون تومــان در ماه به 1.5 میلیون تومان 
رسیده است. به همین دلیل تعداد مراجعات مردم برای 
ابطال   و انتقال جواز این روزها به رقم بی سابقه ای رسیده 
است. به طوری که در یک هفته گذشته چیزی  حدود 
6  جواز را باطل کردیم.  او گفته هــای خود را این گونه 
ادامه می دهد که راه اندازی یک خشکشــویی تقریبا 
مجهز جدای از هزینه  ازم برای خرید یا اجاره مغازه به 
100 تا 150 میلیون تومان تجهیزات نیاز دارد که  این 
میزان ســرمایه  گذاری با درآمدهای فعلی همخوانی 
ندارد. به همین دلیل اگر پارسال به عنوان مثال  درهفته 
5 درخواســت  صدور مجوز داشتیم حاا به یک پنجم 
رســیده و می توان گفت که در بهترین حالت  هفته ای 

یک نفر  خواهان ورود به صنف ماست. 
خشکشوییدرپستوهایشهر

این فعال صنفی درحالی از بیشتر شدن ابطال جوازها 
خبر می دهد که هر روز بر تعداد خشکشویی های  آناین 
اضافه می شــود. خشکشــویی هایی که به گفته رجب 
زاده بعضی از آنها حتی کارگاه های خشکشــویی  ندارند 
و با اســتفاده از آب و پودر لباس های مردم را در داان ها و 
زیرزمینی هایی می شویند که هیچ  نظارتی بر روند کار آنها 
نیست.  این خشکشویی ها که نرخ های  وسوسه انگیزی را 
به مشتریان خود پیشنهاد می دهند، مشکات بسیاری 
 را برای مشــتریان خود ایجاد کرده اند. از خراب شدن 
لباس ها گرفته تا بیماری های پوستی. رئیس  اتحادیه 
خشكشویي و لباسشــویي تهران گفت:»برخی از این 
واحدها لباس های مردم را با  ملحفه های بیمارستان ها  
در یک جا می شــویند. شــاید این لباس هــا به ظاهر 
تمیز شده باشند، اما این تنها  ظاهر قضیه است چرا که 
مشــخص نیســت در این لباس ها چه میکروب هایی 
وجود دارد.«  به گفته رجب زاده، قیمت هر بشــکه  پر 
کلر اتیلن  از یک میلیون و 700 هزار تومان به 6 میلیون 
و   300 هزار تومان رسیده است به همین دلیل بسیاری 
از خشکشویی های آناین از این مواد برای  شست وشوی 

لباس ها استفاده نمی کنند.  
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زنبیل
دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی

دفتر  مدیرکل  ایرنا| 
امور محصوات علوفه ای 
و جالیــزی معاونت امور 
وزارت جهــاد  زراعــی 
کشاورزی گفت: »افزایش 
اخیر قیمت گوجه فرنگی 
ناشــی از محدودیت اقلیمی در برخی از ماه های ســال 
است که امکان کشت و تولید گوجه فرنگی را در برخی 
استان ها همچون بوشــهر و خوزستان محدود می کند. 
به طور کلی تولید گوجه فرنگی کشور کفاف نیاز داخلی 
را می دهد و در طول ســال تنها در برخی ماه ها با مشکل 
محدودیت تولید و افزایش قیمت این محصول در بازار 
مواجه می شویم.در سال های گذشته نیز در ماه های آبان 
و آذر با کاهش برداشت گوجه فرنگی مواجه بوده ایم که به 
محض افزایش کشت و تولید به طور مجدد شرایط قیمتی 

این محصول در بازار متعادل می شود.«

ذخیره سازی سیب و پرتقال عید
نخســتین  در  ایلنا| 
جلسه کمیته راهبردی 
ملی طــرح تنظیم میوه 
ایام پایانی سال 97 مقرر 
شــد 30 هزار تن سیب و 
40 هزار تن پرتقال برای 
این ایام ذخیره سازی شود.محمدعلی طهماسبی معاون 
باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت:  »صادرات سیب 
در سال گذشته 804 هزار تن بود که اگر صادرات بر همین 
منوال ادامه داشته باشد با توجه به آسیبی که امسال به 
باغات سیب وارد شده، قیمت سیب بااتر خواهد رفت.
اگر قرار به ذخیره ســازی باشــد، باید به سازمان تعاون 
روستایی کمک شود. خواست ما این است قیمت هایی 
که تصمیم گیری می شود به عنوان قیمت سقف و مقطوع 
اعام شــود به این دلیل که ســیب صادر خواهد شد و 

نمی توان جلوی این کار را گرفت.«

آخرین مهلت برای اصاح قیمت  لبنیات
انجمن  دبیر  فارس| 
صنایع لبنــی گفت ۲۶ 
آذر آخریــن مهلت برای 
کارخانه های لبنی تعیین 
شده تا قیمت های جدید 
را روی محصــوات خود 
حک کنند.رضا باکری درباره این که بســیاری از برندها 
قیمت های جدید را روی محصوات خود حک نکردند، 
گفت:  »دوشنبه هفته گذشته به همه کارخانه های لبنی 
مهلت یک هفته ای دادیم تــا قیمت های جدیدی را که 
ســتاد تنظیم بازار اباغ کرده، روی محصواتشان حک 
کنند.با توجه به حجم لبنیاتی که در بازار وجود داشت نیاز 
بود، پس از اتمام آنها در بازار محصواتی که دوباره به بازار 
وارد می شوند، با قیمت های جدید بیایند. کارخانه هایی 
که به رغم اباغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند گران فروشی 

کنند، مجازات های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. «

 

خبر
دد

کاهشتولیدخودروع
براســاس اعام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیــد انواع خودرو در 
آبان ماه امســال، با کاهش ۵7.4 درصدی همراه بوده است. همچنین در 

این مدت تولید انواع خودرو از ۱3۵ هزار و 40۲ دستگاه در آبان ماه ۱39۶ 
به ۵7 هزار و ۶۲7 دستگاه کاهش یافته است. 

آبان ماه امســال تولید انواع ســواری با کاهش ۵8.۲ درصدی همراه بوده و از 
۱۲۶ هزار و ۱3۵ دســتگاه در آبان ماه  سال گذشته به ۵۲ هزار و 7۲3 دستگاه رسیده است. در این مدت 
تولید انواع ون نیز 73.۲ درصد کاهش یافته و از ۶7 دســتگاه در آبان ماه ۱39۶ به ۱8 دســتگاه کاهش 

یافته است.

کاهشخریدوفروشمسکنتهراندرآبان
بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرســازی تعداد معامات انجام شده 
در آبان امســال در تهران نسبت به ماه مشابه  ســال گذشته ۵3.۱ درصد 

کاهش یافته اســت. در آبان ماه امســال تعداد معامات واحدهای مسکونی 
آپارتمانی شــهر تهران به 70۱7 واحد رسید که نســبت به ماه قبل )مهر97( 

۲۶.۶درصد و نسبت به ماه مشابه  سال گذشــته )آبان ماه 9۶( بالغ بر ۵3.۱ درصد 
کاهش یافته است. 

در ماه گذشــته منطقه ۵ با 97۲ فقره )۱۶.4 درصد( بیشــترین تعداد معامــات و منطقه ۱9 با 43 
فقره کمترین تعداد معامات راه به خود اختصاص داده اند.متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در آبان ماه  سال جاری 9۱.9 میلیون ریال بوده است که نسبت به 

ماه قبل ۶.4درصد و نسبت به ماه مشابه  سال قبل 9۱ درصد رشد داشته است. 

57
درصد

53
درصد

راه غلبه بر تورم و گرانی در عصر اینترنت و تجارت آناین؛ 

ظهور خانواده های همه فن حریف و سقوط مشاغل خدماتی
 بعضی هزینه ها کمر شکن است، مراقب خشکشویی های آناین باشید

8
یکی از مصرف کنندگان اصلی برق کولرهای گازی است، کولرهایی که عمدتا به صورت وارداتی وارد کشور دخل و خرج

می شوند و از استانداردهای کافی نیز برخوردار نیستند. بر اســاس آمار ارایه شده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس، ساانه 8۵0 هزار کولرگازی وارد کشور می شــود که از این میان 70 درصد آن استانداردهای ازم را 
ندارد .با ورود این تعداد کولرگازی، هر ساله به اندازه ۲هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می شود که این 
میزان معادل دو برابر ظرفیت نیروگاه هسته ای بوشهر است. عاوه بر این،  باید گفت که ساانه مصرف برق در 
کشور 7 درصد رشد پیدا می کند و اگر این میزان رشد همچنان تداوم داشته باشد، تاسیسات این صنعت هر 

۱0 سال باید دو برابر شود.

شروعصفحهآرایی
15 مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟00

اتمامصفحهآرایی
16 / 00

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

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

خشکشوییهاییکهنرخهایوسوسه
انگیزیرابهمشتریانخودپیشنهاد
میدهند،مشکاتبسیاریرابرای

مشتریانخودایجادکردهاند.ازخراب
شدنلباسهاگرفتهتابیماریهایپوستی

کولرهای 
گازی خارجی 
نخرید
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بورس ۸۶۰ واحد افت کرد
شهروند| شــاخص بورس در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه 
8۶0 واحد افت کرد. در جریان دادوســتدهای دیروز بازار ســرمایه تعداد 
یک میلیارد و ۲۶0میلیون ســهم و حق  تقدم به   ارزش 34۶میلیارد تومان 
در ۱۱8 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 8۶0 
واحدی در ارتفاع ۱۶4هزار و 49۲ واحد قرار گرفت.شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ به  طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( ۲۵0 واحد، کل )هموزن( 90 واحد، قیمت )هموزن( ۶3  )وزنیـ 

واحد، آزاد شناور 99۵ واحد و شاخص های بازار اول و دوم به  ترتیب 733و ۱۲3۲ واحد افت کردند.در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معامله 79۲میلیون ورقه به  ارزش 3۵4میلیارد تومان در ۱0۶ هزار نوبت، آیفکس 8 واحد افت کرد و در ارتفاع 

۱84۲ واحد قرار گرفت.

بورس

 

طبق آماری که ســایت »وی جی چارتز« منتشر 
کرده، »پلی استیشن ۱« پس از نسخه شماره ۲ این 
کنسول، در جایگاه دوم محبوب ترین کنسول های 
بازی تاریــخ قرار گرفته اســت. به گزارش ایســنا 
»نینتندو« نیز در بازگشت دوباره نسخه های قدیمی تر 

کنسول های خود موفق بوده؛ اما باید دید که صنعت 
بازی تا چه زمانی با موج نوســتالژیک همراه خواهد 
بود. این اینفوگرافی نگاهی گذرا به آمار پرفروش ترین 
کنسول های بازی جهان از ابتدا تا  سال ۲0۱8 داشته 

است.

پرفروش ترین کنسول های بازی جهان 

نظارت و بازرسی میسر نیست

شرکت های توزیع میوه جایگزین دال ها می شوند!
شهروند|گوجه فرنگی را از کشــاورزان بوشهری تنها 
کیلویی 1500تومان می خرند اما در میوه فروشــی های 
تهران 5 تا 6 هزار تومان فروخته می شود. این ماجرا اما به 
گوجه فرنگی محدود نمی شــود و باغداران و کشــاورزان 
زیادی در مصاحبه با رســانه ها گفته اند که محصول را با 
قیمت ناچیزی از آنها می خرند و با نرخ گزافی به مشتری 
می فروشند. این وسط اما، داان زیادی سودهای کان و 
بادآورده به جیب می زنند و گاهی تا 6- 5برابر قیمت واقعی 
محصول سود می برند. حاا اسداه کارگر، رئیس اتحادیه 
میوه و تره بار تهران از حذف داان خبر داده و به ایرنا گفته 
است: »با شــرکت هایی صحبت کرده اند که خرید میوه 
و تره بار را به صورت مستقیم از کشــاورزان انجام داده و به 

مصرف کنندگان نهایی برسانند.« 
اما علی حاج فتحعلی، دبیر اتحادیه بارفروشــان میوه 
نظری متفاوت دارد و به »شــهروند« می گوید: »در صنف 
ما دال وجود ندارد و کسانی را که مورد چنین القابی قرار 
می دهند، هم صنفان ما هستند که عدم حضورشان باعث به 
وجود آمدن عدیده ای از مشکات می شود.«اگرچه رئیس 
اتحادیه میوه و سبزی تهران منکر حضور داان نشده و 
گفته است: »واســطه های قیمت ها را چندبرابر می کنند 
و هدف از مذاکره با شــرکت های توزیع میوه، کوتاه کردن 

دست داان بازار میوه بوده است.«
حاج فتحعلی اما معتقد است: »آنها بهانه است و زمانی که 
توزیع کاهش پیدا می کند، به موضوعات دیگری پرداخته 
می شود و ازجمله حضور دال ها باید دید چنین مشکلی 
از کجا آب می خــورد.«  البته گرانی میــوه از باغ تا مغازه 
موضوع جدیدی نیســت، چراکه سالیان سال است سهم 
باغداران بسیار ناچیز است و فروشندگان ذینفعان هستند. 
به عنوان مثال گوجه از شهرستان ها با قیمت 1500تومانی 

خریداری می شــود و در تهران با قیمــت 5هزار تومان به 
فروش می رسد یا پرتقالی که کیلویی ۸۰۰تومان از باغدار 
خریده می شــود، در بازار مصرف بیــش از ۵هزار تومان 
فروخته می شــود. اصا چرا راه دور برویم، لیموترش در 
بازار مصرف کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان عرضه می شــد؛ 
درحالی  که این قیمت در عمده فروشی کیلویی ۵هزار تا 
۱۰ هزار تومــان و در باغ کیلویی ۳هزار تا ۷هزار تومان بود 
و درنهایت قیمت سیب گابی که از باغدار 1200 تا 1500 
می خرند، در بازار 5 هزار و 500 تا 600 هزار تومان به فروش 
می رسد یا گیاس تکدانه 12 هزار تومانی 4 هزار تومان از 
باغدار خریداری می شود.حاا اما با نزدیک شدن به شب یلدا 

و عید نوروز می گویند که به فکر حذف واسطه ها هستند.
حاج فتحعلی در این زمینه می گوید: »افزایش قیمت ها 
به دلیل حضور هم صنفان ما نیست بلکه باید این موضوع 
را ریشه یابی کرد و دید چرا بازرسان بر این موضوع نظارت 
کافی ندارند؛ چراکه خرده فروشان تا 35 درصد می توانند 
بر قیمت ها بیفزایند.« اما آن چه  در بازار به چشــم می آید 
افزایش قیمت بیش از 35 درصد اســت. دبیــر اتحادیه 
بارفروشان میوه در این زمینه توضیح می دهد: »قیمت ها 
بستگی به بازرسی دارد که میوه فروشان تا 35 درصد سود 
عایدشــان شــود؛ چراکه فاکتوری که ما صادر می کنیم، 

مطابق سازمان اصناف است.«

9
دخل و خرج

کاا
زار 

با
دار

نمو

زندان با وثیقه سنگین در انتظار کسانی است که حســاب های بانکی شان را اجاره بدهند. حاا بانک 
مرکزی با اباغ بخشنامه محدودیت تراکنش های مالی به مردم هشدار داده است که حساب هایشان را 
اجاره ندهند. این در شرایطی است که بسیاری از سفته بازان و دال های خارجی که در کشورهای همسایه 
با بهره گیری از کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ باا می کردند، فعالیت شان 
با اباغ بخشنامه اصاح مبلغ تراکنش های بانکی با محدودیت مواجه شد و برای دور زدن قانون اقدام به 

اجاره حساب های بانکی در مقابل پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان کرده اند. 

 هشدار!
حساب تان را 
اجاره ندهید

شروعصفحهآرایی
15 مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟00

اتمامصفحهآرایی
16 / 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 

 

بازارجهاني
نوع

هر اونس طا
نقره 

هر بشکه نفت اوپك
هر بشکه نفت برنت

1238.48
14.64
58.67
60.3

تغييرقيمت )د ار(

بازارارز)قیمتهابهتومان(
تغييرمباد اتی

د ار آمریکا
یورو

پوند  انگليس
د رهم امارات

42,000
4749.8
5287.1
1143.7

-

-

-

 ارز
ا و

ر ط
بازا

قیمت بازار )ریال(قیمت خودرو )ریال( نوع خودرو
۲۲4.9۲0.000383.000.000پراید ۱۱۱
۲34.000.0003۵۶.000.000پراید ۱۵۱

۲7۵.070.0004۱0.000.000تیبا صندوقدار
۵48.00۲.00090۵.000.000پژو پارس اتومات
 GLX405 3۲9.44۶.000۵70.000.000پژو

749.۵۲0.000۱.3۱0.000.000چانگان
۵3۲.۶۵8.000۱.۱۵0.000.000تندر پاس اتوماتیک

48۲.۶40.000890.000.000پارس تندر

۱.397.۶00.000۲.8۲0.000.000مزدا 3
S5 98۶.400.000۱.7۲0.000.000هایما

۱.۱49.940.000۲.390.000.000پژو ۲008

۵00.000.000۱.0۱0.000.000اچ سی کراس
LX 33۵.3۵4.000۶۲0.000.000سمند
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محکومزیستمحیطیدرگلستانبهجایآتشزدندرختانوتهیهزغال،بهپاکسازیجنگلکمکمیکند.

قاضیجوانگالیکشــیفردیکهدرختانجنگلیرامیبریــدوبهزغالتبدیلمیکردرابهپاکســازیپارک
جنگلیگلســتانمحکومکرد.اینفردمکلفاســتباهمکاریادارهمنابعطبیعیشهرستانگالیکش،حاشیه
جادهپارکملیگلســتانراتمیزکند.براســاسقانوناینفردبایدبه3ماهحبسمحکومشــود؛اماازآنجاکه
اینفردفاقدســابقهکیفریاســت،قاضیاورابهاجرایخدماتعمومیرایگاندرزمینهحفظمحیطزیســت

محکومکرد.

پاکسازی جنگل 
 جایگزین مجازات
3 ماه حبس

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 اباغ وقت رسیدگی
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عزیز 

شیروند- رضا بافکارد – ابوالفضل اجالی   
خواهان بانک سپه به نمایندگی سجاد قربان زاده دادخواستی 
به طرفیت خواندگان عزیز شیروند رضا بافکارد و ابوالفضل اجالی 
به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709984525200236 شعبه دوم دادگاه 
حقوقی دادگستری شهرستان مشگین شهر ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/06 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند. 
حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی 

دادگستری شهرستان مشکین شهر – جعفر اکرمی   
____________________________________

به شماره  عام  دارو سازی سها سهامی  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت 2686 و شناسه ملی 10860112294 به استناد صورتجلسه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/29 مورخ  مدیره  هیئت 
به   0055421784 ملی  شماره  به  محمدعلیزاده  افشین  آقای 
خاص(  )سهامی  کیش  سها  بازرگانی  شرکت  طرف  از  نمایندگی 
برای  مدیره  هیئت  عضو  10861533808بسمت  ملی  شناسه  با 
معصومه  خانم  گردیدند.  تعیین  مدیره  هیئت  تصدی  دوران  بقیه 
طرف  از  نمایندگی  به   4591679691 ملی  بشماره  جرجانی 
هیات  رئیس  بسمت   14004080206 پزشکی  تدارکات  سازمان 
مدیره ، آقای فرزاد کبار فردبشماره ملی 0045795126 از طرف 
شرکت پخش سها هال )سهامی خاص( به شماره ثبت320602 
و شناسه ملی10103577060 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
طرف  از   4284163612 ملی  بشماره  یوسفی  کامران  آقای   ،
شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها جیسا )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 90 و شناسه ملی10861620898به سمت 
گلپایگانی  عبدالحسین  آقای   ، مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  عضو 
پزشکی  تجهیزات  شرکت  طرف  از   4130663283 ملی  بشماره 
شناسه  و  ثبت1313  شماره  خاص(به  )سهامی  ایران  هال 
ملی10100138187 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد 
تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره 
همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت 
مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )317655(

با حضور مهندس حاج رســولیها مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب ، آزمایشــگاه جامع آب اســتان 

هرمزگان به بهره برداری رسید.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
مدیرعامل این شرکت گفت : این آزمایشگاه به مساحت حدود 
185 متر مربع در ســه بخش آزمایشــگاه فیزیک و شیمی، 
آزمایشــگاه میکروبیولوژی و آزمایشگاه اداری به بهره برداری 
رســید. وی با اشــاره به ضرورت تجهیز آزمایشگاه جامع آب 
استان به دســتگاه ها  و لوازم کنترل کیفی آب اظهار داشت: 
این آزمایشگاه به جدیدترین ابزارها و وسایل اندازه گیری و با 

روش های جدید و متدهای علمی تجهیز گردیده است.

افتتاح آزمایشگاه جامع آب استان 
هرمزگان با حضور مهندس حاج رسولیها

استان

ســاری – علی جعفری گرجی | همایش منطقه ای 
کایزن ) بهبود مســتمر ( و نظام آراستگی با حضور بیش از 
400 نفر از کارکنان  شرکت توزیع  نیروی برق مازندران، 
ســمنان، گلســتان، غــرب مازنــدران، آب منطقــه ای 
مازنــدران، نیروگاه نــکا، تانش، برق آرای شــمال، مرکز 
علمی کاربردی صنعت آب و برق مازندران ومقامات ارشد 
شــرکت توانیر و انجمــن صنفی کارفرمایی شــرکت های 
توزیع نیروی برق کشــور به میزبانی شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران در ســاری برگزار شــد . به گزارش روابط 
عمومی شــرکت توزیع بــرق مازندران، مهندس قاســم 
شــهابی با اشــاره به هدف از برگزاری این دوره ها گفت :  
این همایش جهت بهبود کیفیــت زندگی کاری همکاران 
شــرکت می باشــد، بطوریکه بتوان با اســتقرار این مدل 
شرکت به ســمت بهره وری بیشتر ســوق پیدا کرد. مدیر 
عامل شــرکت توزیع نیروی برق مازنــدران افزود: ایجاد 
فضای مناسب در محیط کار با اجرای تکنیک های اصولی 
در نظامات 5s شامل : ســاماندهی، پاکیزگی سازی، نظم 
و ترتیب، استانداردســازی و انضباط اســت و این مدل بر 
ایجاد محیطی مرتب و پاکیزه، اســتاندارد و سامان یافته 
تاکیــد دارد و با عنایت به ســادگی مدل کلیــه کارکنان 
می تواننــد با همکاری و مشــارکت نســبت بــه اجرای 
آن اقــدام نمایند . کلمه 5s که تشــکیل شــده از اولین 
حروف واژه های ژاپنی ساماندهی )seri(، پاکیزه سازی 
)seiso (، نظم و ترتیب ) seiton(، اســتاندارد سازی 
) seiketsu(  و انضبــاط ) shitsuke( گرفته شــده 
اســت . این دوره آموزشی با تدریس پروفســور فوجیتا از 
 )5s (ژاپن برگزار و شــرکت کنندگان با نظام آراســتگی
و کایزن ) بهبود مســتمر ( آشــنا شدند . اســتاد فوجیتا 
نظامات فــوق الذکر را منجر به ســرعت، دقــت، کنترل 
و آراســتگی و نهایتــاً افزایش بهره وری عنــوان نموده و 
افزودند ؛ هدف نهایی از اجرای این طرح ) 5s  یا کایزن ( 
صرفه جویی در وقت و هزینه است . بکارگیری 5s در تمامی 
سطوح شــرکت می تواند نتایج بسیار چشــمگیری به همراه 
داشته باشــد که از آن جمله می توان به پیشگیری از حوادث، 
کاهش میزان وقفه در کار، تقویت کنتــرل علمی فرآیندها و 
ایجاد جوی سالم تر در محیط کار همراه با افزایش روحیه 

همکاران باشد .

  5S برگزاری همایش منطقه ای کایزن و
در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
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خانواده قربانیان قطار تبریز-مشهد، بعد از دو سال در گفت وگو با »شهروند«:  

مقصر حادثه 
هفت خوان که بود؟
ســیما فراهانی| دو سال از آن حادثه تلخ گذشته است. آتشــی که 48 زائر مشهد را سوزاند و 
خاکستر کرد. داد و فریاد و دل سوخته خانواده این قربانیان حاا بعد از دو سال نه تنها بهتر نشده، 
بلکه هنوز هم این داغ تازه است. 48 زن و مرد و کودک در قطار تبریز-مشهد به طرز دلخراشی 
جان باختند و نفس هایشان در میان شــعله های آتش واگن های قطار قطع شد. آنها سوختند و 
دل خانواده هایشــان هم آتش گرفت. بازمانده هایی که هنوز هم وقتی صحبت می کنند، اشک 

می ریزند و مثل روز اول دست و دلشان می لرزد.
دوسال زمان هم نتوانست این خانواده های داغدیده را کمی آرام تر کند. زمان نتوانست تسکین 
دل این خانواده ها شود. خانواده هایی که بعد از این حادثه هرگز نتوانستند به زندگی گذشته شان 
بازگردند. همه آنها غم دارند. همه شان هم یک درخواست مشترک دارند، آن هم مجازات شدن 
عامل این حادثه اســت. خواسته ای که به گفته خودشــان تا اان هنوز اجابت نشده و هنوز هم 
نمی دانند مقصر کیست و چرا این اتفاق وحشــتناک برای عزیزشان رخ داد. گله دارند. از این که 
فراموش شــده اند و کسی از آنها یادی نمی کند. زندگی شان نابود شــده، اما حتی دلیلش را هم 

نمی دانند. 

سوءاستفاده از دختران و تشویق آنان به گرفتن فیلم از اعمال غیراخاقی در کافه و تاکسی

نویسنده متجاوز در یک قدمی اعدام 
شــهروند| متهم پرونده تجاوز به دختران جوان 
به قصاص محکوم شد. این مرد 57ساله که تاکنون 
چند کتاب از او به چاپ رســیده، به بهانه تحقیق 
و پژوهش، طعمه هایش را بــه دام می انداخت. او با 
چربزبانی و اغفال دختــران، با آنها قرار حضوری 
میگذاشت و بعد با شگردهای خاصی کار را به رابطه 
جنسی می رساند. بیشتر قربانیان این مرد تجاوزکار 
دختران جوان زیر 25 سال بودند. پرونده این متهم 
در دو دادگاه ارشــاد و انقاب رســیدگی شد. او 
مجموعا به 15 سال حبس در دادگاه ارشاد و قصاص 

در دادگاه انقاب محکوم شد. 
ماجرای این تجاوزهای ســیاه با شکایت چند 
قربانی برما شــد. متهم مرد 57ســاله ای بود که 
خودش را یک نویسنده معرفی می کرد و از همین 
طریق نقشه های شــومش را عملی می کرد. او با 
چربزبانی و اغفال دختران به این بهانه که شــما 
جوان و خوشفکر هستید و باید با شما مصاحبه کنم، 
با آنها قرار حضوری می گذاشت و بعد با حرفهایی 
چون من جای پدربزرگ شما هستم، آنها را اغفال و 
کار را  به ارتباط جنسی می رساند. به گفته دهقانی 
دادیار بازپرس شــعبه 6 دادســرای ارشاد تهران 
در برخــی از موارد نیز قربانیان خــود را در اماکن 
عمومی بسیار خلوت مثل کافه ها و قهوهخانهها و 
در زمانهایی خاص کــه رفتوآمد در آن جا نبوده 
اســت، مجبور به نوع خاصی از معاشرت جنسی 
میکرد. بیشتر قربانیان دختران جوان زیر 25 سال 
هستند. او به شیوههای مختلف روی ذهن قربانیان 
خود کار میکرد و پس از جلب اعتماد آنها به مرور 
اهداف بیشرمانه و غیرانسانی خود را که در زمینه 
سوءاستفاده جنســی از این دختران بود، عملی 
میکرد. البته در بررسی های بعدی مشخص شد که 
برخی طعمه ها پس از پیبردن به اهداف شیطانی این 
مرد از ادامه رابطه با او خودداری میکردند، اما این 

مرد متجاوز با تهدید و ارعاب و بیان این که فیلمهایی 
را که تهیه کرده اســت به خانوادههای آنها نشان 

میدهد، آنها را مجبور به ادامه رابطه میکرد.
بنا براظهارات برخی از شاکیان این پرونده، این 
نویسنده 57ساله در مواردی قربانیان را مجبور به 
ترک تحصیل یا مرخصی موقتی از دانشگاه میکرد 
تا بتوانند بیشــتر در خدمت او باشند. او قربانیان 
را مجبور میکرد به یک مغــازه بروند و به نحوی با 
مغازهدار صحبت کنند که او تحریک شود. متهم از 
قربانیان میخواسته از این رفتار خود فیلم بگیرند 
و برای او بفرستند یا وقتی سوار تاکسی می شوند، 
با لمس راننــده او را وادار به واکنش کنند. به گفته 
دهقانی دادیار بازپرس شــعبه 6 دادسرای ارشاد 
دونفر از قربانیان درپی فشــارهای روانی ناشی از 
رفتارهای غیرانسانی متهم قصد خودکشی داشتند، 
اما هیچ وقت تعداد دقیق قربانیان پرونده مشخص 
نشــد، درحالی  که مقامات قضائی از شناســایی 
6 قربانی این تجاوزهای ســیاه خبر می دادند اما 
درنهایت قرار مجرمیت و کیفرخواست این پرونده 
با چهار شاکی صادر شد. صدور قرار مجرمیت این 
متهم درحالی صادر شد که پزشکی قانونی داشتن 
اختال روانی تحریکپذیــری این متهم را تأیید 
کرد، ولی میزان اختاات او را در حدی ندانست که 

رفع کننده مسئولیت کیفری متهم باشد. 
در نهایت این پرونده در دادگاه ارشــاد و دادگاه 
انقاب رسیدگی شد. متهم در دادگاه ارشاد محاکمه 
و بابت تشویق به فساد و فحشا به 12 سال و 6 ماه و 
بابت تهدید به دو سال و 6 ماه و مجموعاً به 15 سال 
حبس محکوم شده است.در دادگاه انقاب نیز ماده 
چهار قانون سمعی و بصری به این متهم تفهیم و در 
شعبه 28 دادگاه انقاب اسامی تهران به ریاست 
قاضی مقیسه محاکمه شد و قاضی مقیسه متهم را 

به اعدام محکوم کرد.
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پروژه ســاختمانی طالقانی: پــروژه طالقانی  1
مجموعه ساختمانی نیمه تمام در خیابان طالقانی است 
که  در سال ۱۳۹۳شروع شــده و مدت هاست که اقدامی 
برای تکمیل آن صــورت نگرفته اســت. در وضع  فعلی 
جمعیت هال احمر بودجه ای بــرای تکمیل آن ندارد. از 
مدت ها پیش طرح هایی برای  فروش آن وجود داشــت تا 
بتوان هزینه ســاخت آن را به خزانــه بازگرداند یا صرف 
تکمیل سایر پروژه های نیمه تمام کرد. تا به حال چندین 
بار از طریق کارشناسان دادگستری برای ملک مورد نظر 
قیمت گذاری های متفاوتی صورت پذیرفته که متناسب با 
شــرایط ملک و تغییر قیمت ها در بازار در طول  یک سال 
گذشته بوده است. همچنین بر همین مبنا دوبار مزایده 

انجام شده که یک بار هیچ شرکت کننده ای  نداشت و بار 
دوم نیز تنها یک شــرکت کننده داشت که به دلیل عدم 
ارایه تضمین از مزایده خارج و  کل مزایده باطل شد. بدین 
ترتیب و با توجه به بی ثباتی بازار عما امکان فروش این 
پروژه هیچگاه  فراهم نشده است. درحال حاضر این پروژه 
در مرحله بررسی های کارشناسانه درخصوص فروش یا 
 عدم فروش و یا نحوه قیمت گذاری و شــرایط فروش قرار 
دارد. بدیهی است چنانچه طبق موازین قانونی  و در جهت 
صرفه و صــاح، جمعیت هال احمر بــه تصمیمی برای 
فروش این ملک برســد براساس  مقررات قانونی حاکم بر 
معامات و مزایده های دولتی و قیمت گذاری کارشناسان 
رسمی و امین  دادگســتری در زمان فروش و تحت نظر 

سازمان های ذیربط عمل خواهد کرد . 
پروژه ازگل: جمعیت هال احمر از ســالیان دور  2
حدودا ۱۴هزارمتر مربع زمین در منطقه ازگل  تهران در 
مالکیت دارد که سال هاست به دلیل عدم توان مالی برای 
ساخت بااستفاده باقی مانده است.  حدود سه سال پیش 
زمین در اختیار شرکت ســاختمانی هال ایرانیان قرار 
گرفت تا برای یافتن شرکایی  جهت مشارکت در ساخت 
اقدام کند. بدین ترتیب چندین بار فراخوان مشــارکت 
اعام شد اما با توجه به  شرایط اعامی شرکت کننده ای 
نداشت. یکبار نیز در سال ۹۵ فراخوان با ۱۱ شرکت کننده 
با دســتور  رئیس وقت جمعیت هال احمر ابطال شــد. 
در سال ۹۶ نیز مجددا با شرایط جدید فراخوان مشارکت 

 دیگری اعام شــد که در زمان ریاســت فعلی جمعیت 
)حدود یک ســال پیش( با توجه به ضرورت بررسی  های 
بیشتر مجددا لغو شد. پروژه مذکور همچنان متوقف است 
و هیچ اقدام عملی جدیدی درباره آن  صورت نگرفته است. 
با نظر کارشناسان فراخوان و شرایط جدیدی برای پروژه 
در نظر گرفته شده و  چنانچه سرمایه گذاری در این زمینه 
تمایل به شراکت در ساخت داشــته باشد مذاکرات ازم 

صورت  خواهد پذیرفت و به اطاع عمومی خواهد رسید . 
تامین داروهــای مورد نیــاز داروخانه های 3

 هال احمر:   با توجه به خــروج آمریکا از برجام و ایجاد 
 مشــکات فراوان برای بیمــاران به خصــوص بیماران 
صعب العــاج و در پی بــودن تحریم ها، قبل از  شــروع 
تحریم های بانکی با رایزنی با سازمان غذا و دارو به عنوان 
یکی از ســازمان هایی که موظف به  مدیریت بحران ها و 
پیشــگیری از بحران هســتند، برای تأمین بخشــی از 
داروهای مورد نیاز داروخانه های هال احمر و همچنین 
کمک به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
تأمین داروهایی که  کمبود شدید آنها در کشور به صورت 
مقطعی پیش آمد با هماهنگی ســازمان غــذا و دارو و با 
کسب اجازه  از شورای عالی جمعیت هال احمر جمهوری 
اســامی ایران مبلغی اختصــاص یافت که براســاس 
لیست های اعامی وزارت بهداشت، ســازمان تدارکات 
پزشکی هال احمر نسبت به تأمین برخی داروها با  قیمت 
مناسب اقدام و پس از تأیید اســتانداردهای مورد وثوق 
سازمان غذا و دارو از آن محل مبادرت به  واردات و توزیع 
این داروها از طریق شرکت پخش ســها هال کند. این 
اقدام گام بزرگی برای حل  مشــکات دارویی کشــور در 
شــرایط خاص بود و در مواردی همچون کمبود داروی 
وارفارین از بروز  بحران بزرگی برای بیماران قلبی و عروقی 
جلوگیری کرد. کماکان جمعیــت هال احمر به عنوان 
همیار  وزارت بهداشت در مســیر حل مشکات دارویی 
کشــور قرار دارد و با بضاعت خود در این مســیر از هیچ 

 اقدامی فروگذار نخواهد کرد . 

4 صافی های دیالیز: با توجــه به نیاز بیماران دچار 
نارســایی کلیه به انجــام منظم و مــداوم دیالیز یکی از 
 ضرورت های مهم در بحــث بهداشــت و درمان تأمین 
ملزومات دیالیز این بیماران اســت. بیش از یک دهه قبل 
 جمعیت هال احمر جمهوری اســامی ایران با تأسیس 
کارخانه تجهیزات پزشــکی هال ایران نسبت به  تولید 
ملزومات دیالیز ازجمله یکی از مهمترین ملزومات یعنی 
صافی دیالیز اقدام کرده است. از دیر زمان این شرکت اکثر 
بازار مصرف صافی دیالیز در کشور را تأمین می کرده و از 
واردات این محصول  اســتراتژیک و خروج ارز از کشــور 
پیشگیری کرده اســت. مرحله اول تولید صافی دیالیز به 
صــورت  واردات فیبرهای مورد نیاز و ســپس مونتاژ این 
صافی ها در کارخانه تجهیزات پزشــکی بوده و از حدود 
 سال ۱۳۸۸ بنابر توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر قطع 
وابستگی و تقویت تولیدملی، طرح تولید  فیبرهای مورد 
نیاز صافی های دیالیز به عنوان یک پروژه ملی مطرح شده 
بود. این پروژه به دایل  مختلف مدیریتی به مرحله اجرا 
نرســیده بود ولی از  ســال ۱۳۹۴ ریاست وقت جمعیت 

هال احمر در  راســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
دستور بررســی مجدد این طرح را صادر می کند. بدین 
ترتیب طرح  توسط شرکت تجهیزات پزشکی هال ایران 
بررســی شــده و با توجه به این که اجرای طرح با انتقال 
 تکنولوژی از ســوی تنهــا دارنــده تکنولــوژی تولید 
ماشــین آات مذکــور توجیه پذیر بوده و ســبب بهبود 
کیفیــت  صافی ها، صرفه جویــی ارزی و همچنین ایجاد 
اشتغال و خودکفایی در تولید صافی های دیالیز در کشور 
 و امکان صادرات به کشورهای همجوار و ارزآوری توسط 
آن می شــد، مورد تصویب قــرار گرفــت و  در نهایت در 
کارگروه استانداری اســتان البرز به عنوان یک طرح ملی 
مصوب گردید. البته اجرای این  طرح ماحظاتی دارد و از 
همین رو فعا با توجه به پیشــنهادات نهادهای ذیصاح 
هیچ اقدامی برای  اجرای آن انجام نشده است. بررسی های 
کارشناسانه همچنان ادامه دارد و چنانچه تصمیم نهایی 
در این بــاره اتخاذ شــد، قطعا براســاس اجمــاع نظر 
صاحب نظــران و در راســتای کمک به حل مشــکات 
بیماران  دیالیزی خواهد بود و قطعا جزییات آن به اطاع 

همگان خواهد رسید . 
بیمارستان ایرانیان دوبی: بیمارستان ایرانیان  5
دوبی از حــدود نیم قرن پیش فعالیت خود را در کشــور 
 امارات متحده عربی آغاز کرده و همچنان به ارایه خدمات 
به ایرانیان دوبی و شــهروندان آن کشــور و  کشورهای 
همسایه می پردازد. زمین این بیمارستان از طرف حاکم 
وقت به جمعیت شیروخورشــید )هال  احمر فعلی( هبه 
شده و هم اکنون توســط جمعیت هال احمر جمهوری 
اسامی ایران اداره می شود. از  حدود ۱۵ سال پیش کشور 
امــارات متحده عربی مقــررات جدیدی را بــرای نحوه 
فعالیت شــرکت ها و  موسســات مربوط به کشــورها و 
نهادهای خارجی در خاک خود مقرر و همه این نهادها را 
موظف کرده تــا  آن را رعایت کنند. براین اســاس حق 
فعالیت در خاک امارات تنها به موسساتی تعلق می گیرد 
که یا  پروانه خیریه دریافت کنند یا پروانه تجاری. برهمین 
مبنا، بسیاری از موسســات ایرانی در کشور  امارات نیز از 
سال ها قبل یکی از این دو راه را برای دریافت مجوز ادامه 
کار خــود برگزیدنــد و به  فعالیــت خود ادامــه دادند. 
بیمارســتان ایرانیان دوبی با توجه به سابقه و همچنین 
رایزنی های متعدد در  سال  های گذشته توانست خود را از 
این مقررات مســتثنی کند. با این حال از حدود دوسال 
پیش و به دنبال باا گرفتن مســائل فیمابین دوکشــور، 
امارات متحده عربی فشارهای مضاعفی را بر بیمارستان 
وارد کرده تا  مطابق با مقررات وضع شده عمل کند. براین 
اساس یا باید پروانه خیریه برای بیمارستان صادر شود یا 
 مجوز تجاری اخذ شــده یا اگر هیچ کدام، بیمارســتان 
تعطیل شــود. بنابراین هیچ بحثی درخصوص  واگذاری 
بیمارســتان وجود ندارد بلکه به دنبال راه حلی منطقی 
برای تطبیق فعالیت بیمارســتان با قوانین  آن کشــور 
هستیم. در این مسیر نیز مطمئنا در راستای حفظ منافع 
کشــور و در هماهنگی کامل با نهادهای  بااتر و ذیصاح 
بهترین راه حــل و تصمیم ممکن اخذ شــده و به اطاع 

عمومی خواهد رسید . 
مجددا ازم به یادآوری اســت که جمعیت هال احمر 
بدون شــتابزدگی، در مســیر صرفه و صاح مــردم و با 
 بهره گیــری از نظرات متخصصــان و در هماهنگی کامل 
با نهادهای بازرســی و قانونی و با شفافیت کامل  در مسیر 
ساماندهی فعالیت های اقتصادی گذشته قرار دارد و به نظر 
می رسد مطالبه شفافیت از  مجموعه ای که خود آن را در 
سرلوحه کار خویش قرار داده، با اهداف دیگری و به منظور 
انحراف افکار  عمومی و رسانه ای صورت می پذیرد. این نهاد 
مردمی از انتقادات دلسوزانه اســتقبال می کند اما نباید 
با  جنجال آفرینی اعتماد مردم را مخــدوش کرد؛ چراکه 
درنهایت به زیان مردم و آســیب دیدگان از حوادث  تمام 
می شود. بنابراین طرح هر ادعای اثبات نشده ای در فضای 
عمومی رســانه ای که موجب بی  اعتمادی به این جمعیت 
شــود، دور از صواب خواهد بود. از همه رســانه ها و افراد 
ذیصاح دعوت می  کنیم به جای انتشار اطاعات مبهم و 
تأیید نشده، چنانچه متقاضی پاسخ و شفافیت هستند از 

طریق روابط  عمومی جمعیت هال احمر اقدام کنند . 

با توجه به نیاز بیماران دچار نارسایی 
کلیه به انجام منظم و مداوم دیالیز 
یکی از  ضرورت های مهم تأمین 

ملزومات دیالیز این بیماران است. 
بیش از یک دهه قبل  جمعیت 

هال احمر جمهوری اسامی ایران با 
تأسیس کارخانه تجهیزات پزشکی 
هال ایران نسبت به  تولید ملزومات 

دیالیز ازجمله یکی از مهمترین 
 ملزومات یعنی صافی دیالیز

اقدام کرده است

 گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر درخصوص فعالیت های حوزه اقتصادی 

 فعالیت های اقتصادی در هال احمر 
هدف نیست، وسیله است
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مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان از اعزام هفتمین کاروان سامت به مناطق محروم شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب در سال 
جاری به مناسبت روز جهانی داوطلب و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی خبر داد.  این جمعیت در اجرای کارهای بشردوستانه در 
زمینه برگزاری کاروان های سامت و توزیع بسته های حمایتی، معیشتی و زیستی تاکنون خدمات خوبی به مردم مناطق محروم استان کرمان ارایه 
کرده است. رضا فاح با اشاره به اعزام هفتمین کاروان سامت در سال جاری و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی اتقاب اسامی به مناطق محروم 
 در جنوب استان اظهار کرد: » به مناسبت روز جهانی داوطلب جمعیت هال احمر استان کرمان با همکاری خیرین و پزشکان داوطلب همزمان

 ۲ کاروان سامت به مناطق محروم و کپرنشین روستاهای قلعه گنج و رودبارجنوب اعزام شده است.«

 اعزام هفتمین 
 کاروان سامت

  به مناطق محروم قلعه گنج
 و رودبار جنوب

شروع صفحه آرایی
16 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر اتاقـی ، محل های امن را 
مشـخص کنید  ) مثـًا زیر یک 
میـز محکم یـا کنار سـتونها 
یـا دیوارهـای مجـاور آنهـا(. 

شــهروند | فعالیت های اقتصادی در جمعیت هال احمر فی نفسه اصل نیست و 
صرفا با اهداف تجاری و کسب سود  انجام نمی شود. جمعیت هال احمر یک سازمان 
امدادی عام المنفعه اســت که فعالیت های اقتصادی  محــدودی دارد و اغلب در 
راستای ارایه خدمات و وظایف قانونی این نهاد انجام می شود. بخش عمده ای  از این 
فعالیت ها در سازمان تدارکات پزشکی است که وظیفه اش تولید دارو و تجهیزات 
مصرفی  پزشــکی و همچنین پخش و واردات آنها برای رفع نیازهای بهداشتی و 
درمانی در شرایط عادی و  بحرانی اســت. داروخانه های جمعیت هال احمر نیز در 
همین راستا برای حل مشکات دارویی کشــور  خصوصا در مواقع بحرانی فعالیت 
می کنند. بیمارســتان ها، مراکز درمانی و همچنین مراکز توانبخشــی  جمعیت 
هال احمر نیز با کمترین هزینه ها خدمات مختلفی بــه مردم ارایه می دهند و در 
بحران ها نیز  همیار مردم آسیب دیده هســتند و خدماتشان به آسیب دیدگان از 

حوادث غیرمترقبه اغلب رایگان است . 
تولید چادر و سایر اقام امدادی نیز ازجمله دیگر فعالیت های صنعتی- اقتصادی 
است که در وهله نخست  برای تأمین نیازهای اولیه مجموعه هال احمر در سراسر 
کشور انجام می شــود و مازاد بر نیاز در  شرایط عادی اقدام به تأمین سایر نیازهای 
جامعه می کند. خارج از اینگونه فعالیت ها از ســالیان گذشــته  شرکتی با عنوان 
سرمایه گذاری هال احمر راه اندازی شده که با توجه به توانمندی های داخلی سعی 
می  کند از ظرفیت های موجود در جمعیت هال احمر با مشــارکت نهادها یا افراد 
دیگر برای بازدهی بیشتر  بهره ببرد و اســتقال مالی بیشتری را نصیب جمعیت 

هال احمر برای انجام ماموریت های خود کنــد. از  مجموعه این فعالیت ها چنانچه 
مطابق قوانین و مقررات ســودی حاصل شــود به خزانه جمعیت هال احمر  واریز 
خواهد شد و در جهت رفع نواقص و کمبودها مطابق نیازها هزینه می شود. بر همه 
این فعالیت ها  نیز همه سازمان های نظارتی کشور اشراف دارند و نظارت می کنند. 
عاوه بر همه اینها ازم به ذکر  اســت که جمعیت هال احمــر یک نهاد عمومی 
غیردولتی است و مطابق تعریف قانونی می بایست ۵۱  درصد بودجه خود را از منابع 
غیردولتی تأمین کند. بنابراین گریزی از ایجاد منابع داخلی برای پیشبرد  اهداف 

خود ندارد و نمی تواند صرفا به بودجه های دولتی موجود اتکا کند . 
از ابتدای شــروع دوره جدید مدیریتی در جمعیت هال احمر اصل شفافیت و 
تخصص گرایی در دســتور  کار قرار گرفته و با بهره گیری از نظرات مشاوران همه 
طرح ها و برنامه های موجود مجددا مورد  بررســی و بازبینی قرار گرفته است تا هم 
بتوان فعالیت های غیرضرور را حذف کرد و هم پروژه های  موجود را براساس صرفه 
و صاح جمعیت هال احمر و موازین قانونی موجود سروسامان داد. به  همین جهت 
نیز جز فعالیت های ضروری که براســاس ارایه خدمات و نیاز کشور انجام می شود 
اغلب  پروژه های دیگر تا حصول اطمینان کامل متوقف شــده اســت. به عبارتی 
دیگر در دوره جدیــد مدیریتی  هیچ گونه تصمیم و اقــدام عملی درخصوص این 
گونه پروژه ها صورت نگرفته که حاا براساس برخی  حاشیه های رسانه ای بخواهد 
شایبه ای در آن باشد. تعداد این موارد اندک است و در حد مواردی است که  گزارش 

آنها را می خوانید :
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فریـزر، یخچـال، آبگرمکـن،
و بلنـد اشـیای و گاز اجـاق
بسـیارسـنگینبایدبابسـت
یاتسـمههایمناسـببهکف
ودیـوارمنـزلمحکمشـوند.

گفتوگوبایکیازتوییتربازهایفعالکهدیالوگهایکوتاهشخطاببهیکشخصناشناسبهژانرطنزاجتماعیتبدیلشد

»عذرا« اگر این مصاحبه را می خوانی لطفا برگرد!

قبلازاینکهگفتوگوراشــروعکنیم،بگوچــرااینقدراز
مصاحبهمیترسی؟درتوییترتهمنوشتی:»یکروزنامهبرای
مصاحبهدعوتمکرده،امااگربرنگشتمبدونیدبرامتلهگذاشته
بودن.البتهبرایاطمینانازهمینااناعتصابغذاموشــروع

کردم!«
حس عجیبی دارم مثل وقتی که آدم می رود آمپول بزند ! چون معموا 

کسی تحویلم نمی گیرد! )می خندد(
درستاستکهتوییترفیلتراست،اماتوییتربازهاکهمجرم

نیستند!فکرکردیدعوتتکردیمکهدستگیرتکنیم؟
شما که نه، ولی آنها ممکن است بیایند از شما تحویلم بگیرند! البته من 

که کاری نکردم!
ادبیاتنوشتنتدرتوییترخیلیخوباستوکاذهنآمادهو

حاضرجوابیداری.چقدردرسخواندی؟
اتفاقا من  سال اول دبیرستان ترک تحصیل کردم و رفتم در کارخانه ای 
کار کردم. بعد از دو  سال دوباره رفتم مدرسه و دبیرستان کامپیوتر خواندم. 

بعد دیپلم هم در دانشگاه پیام نور مترجمی زبان خواندم، ولی چون همزمان 
سرکار می رفتم، نمی توانستم به درس خواندن ادامه دهم و فکر کردم بروم 

دنبال پول. البته سرآخر نه به پول رسیدم، نه درس و تحصیل!
مطالعهاتچقدراست؟

در اینترنت زیاد می چرخم و درباره مسائل مختلف مطالعه می کنم. اهل 
خواندن کتاب های رمان و تاریخی هم هستم. بعضی وقت ها در مورد تاریخ 
مغولستان در 300 ســال پیش می خوانم و گاهی هم رمان های خارجی، 

چون احساس می کنم اگر ندانم چیزی هم نمی توانم تولید کنم.
گفتیازدوراندبیرســتانکارمیکردیوچونبهدنبالپول

رفتی،درستراادامهندادی.چهشغلهاییراامتحانکردی؟
از کار کردن در یک شرکت تبلیغاتی تا بازاریابی و راننده آژانس و اسنپ ، 
نصب دستگاه های اینترنت و شبکه واینکه خاصه زیاد شغل عوض کردم و 

حتی تجربه دستفروشی لوازم دکوری را هم دارم.
درتوییترتاززبانیکرانندهاسنپدیالوگمینویسی.شغل

اانتچیست؟

هنوز هم اگر سفارش طراحی سایت یا مجله و کارت ویزیت داشته باشم، 
انجام می دهم و گاهی هم با خودرویم کار می کنم و راننده اسنپ هستم.

نویسندهکتاب»جزءازکل«یکیازکســانیبودکهقبلاز
نوشتنمشاغلزیادیداشتهوعدهایمعتقدندتجربیاتیکهاواز
انجامکارهایمختلفوباآدمهایمتفاوتبهدستآوردباعثشد
یکیازبهترینرمانهایفلسفیمعاصررابنویسد.فکرمیکنی
تجربهکاریتو،بهذهنونگاهتبرایتحلیلدنیایاطرافکمک

کرده؟
من آدم درون گرایی هستم و خیلی هم اهل معاشرت نیستم، اما برعکس، 
شغل هایی که تا به حال داشتم، همگی در ارتباط مستقیم با مردم بوده است. 
مثا وقتی کار اینترنت انجام می دادم، باید به خانه مردم می رفتم و همین 
موضوع باعث شد جو زندگی های متفاوت با هم را از نزدیک ببینم. یا حتی در 
 کارهای تبلیغاتی زنگ می زدم به سالن های زیبایی و آرایشگاه ها و باید سر
 در می آوردم که اکستینشن مو چیست! به هرحال اینها هم برای خودشان

 تجربه است.

بهنازمقدسی|شایدتوییتبازهاییکه
نقدسیاسیمینویسند،فالوورهایشان
سربهمیلیونبزند،امادرهمینفضای
آشــفتهوپرازمنتقدهایریزودرشت
سیاسی،پیداشــدنپیجیکهنقدو
ادبیاتــشمحوریتاجتماعــیدارد،
خیلــیبــاارزشاســت.اکانت@ 
با santiaaagooooتوییتــر،
72هزارفالوورکهبهخاطردیالوگهایش
خطاببهشــخصیتیبهنــام»عذرا«
مشهورشــدهوجوکهایشدرتلگرام
وشبکههایمجازیمیچرخد،یکیاز
همینپیجهاینقداجتماعیبازبانطنز
است.صاحباصلیایناکانتکهنامش
دراینمصاحبهمحفوظمیماند،یکیاز
فعالترینکاربرانشبکههایاجتماعی
مثلفیسبوکوتوییتراســتواساسا
آدمیاســتخاق.اوهمانقدرکهدر
اینمصاحبهبهشایعاتیکهبرایفضای
مجازیساخته،اعترافمیکند،بههمان
اندازههمبرایکارهایشخطقرمزدارد،
بنابرایناگرتابهحالبامضامینیمثل
»عذرابرگرد«یا»عکسپپســیروی
ماه«برخوردداشتهاید،اینمصاحبهرا
بخوانیدتاباخالقآنهابیشترآشناشوید.

تااینقسمتازگفتوگوباخودتآشناشدیم.ازاین
بحثخارجشویم؛وسطاینهمهدلمشغولیهایکاری
ومشاغلمختلف،چطوربرایفضایمجازیوتوییتر

وقتپیداکردی؟
آشناییمنبافضایمجازیازفیسبوکشروعشد.
آنموقعبادختریآشنابودمکهازمناجازهگرفتتا
برودوعضوفیسبوکشود!گفتماشکالیندارد،ولی
بهنظرمفیسبوکبرایآدمبیکارهاست.امابعدازیک
مدتمنهمعضوشدمووقتیبهخودمآمدم،دیدم
کهمنهمجزوهمانهاییشدمکهفکرمیکردمبیکار
هستند!بعدازیکمدتباپیجیآشناشدمکهجمات
قشنگیمیگذاشت.جملههایشرادرگوگلسرچ
کردمورسیدمبهیکاکانتتوییترکهدرواقعمتنها
ازرویتوییتهایاوکپیمیشد.اینموضوعمنرا
بهنوشــتنعاقهمندکردوحدوداسال91کهدوران
فیسبوکهمدرحالتمامشــدنبود،عضوتوییتر

شدم.
وحسابیهمفالوورجذبکردیوپرکارشدی.ازچه

زمانیدرتوییتردیدهشدی؟
اوایلخیلیفعالیتمزیادنبــود،ولییکباریک
توییتینوشتمکهیکیازاکانتهایمعروفتوییترآن
را»ریتوییت«)منتشرکردنیکتوییتدرصفحه
دیگری(کرد.تقریباازهمانموقعبودکهعدهایهم

مرافالوکردندوآهستهآهستهتعدادشانباارفت.
برایتوییتنوشــتنخطقرمزیهــمداری؟مثا

یکسریماحظاترارعایتکنی.
منبیشترحرفهایمرابهشکلخندهدارتوییت
میکنم،چونمعتقــدمآنهاییکــهخیلیجدی
مینویسند،خودبهخوددلمخاطبشانرامیزنند

وکمکمحذفمیشــوند،بنابراینمنتقریباباهمه
مسائلشوخیمیکنم،امادوتاخطقرمزدارم،یکی
اینکههیچوقتباچهرهوقیافــهوهیکلیکآدم
شوخینمیکنم.اعتقاداتهمهمردمجهانبرایمن
خیلیمهماستوهرگزواردحریمبحثیانوشتناز

آنهانمیشوم.
چقدرفالوورداری؟
حدود72هزارتا.

)100k(ااندراینستاگرامفالوورهایزیر100هزارتا
شوخیاستواصطاحاشاخهایاینستاگرامباای
500هزارتاچندمیلیونفالووردارند،ولیفکرمیکنم
72هزارفالووربرایشبکهاجتماعیمثلتوییترخیلی

همخوبباشد.
بلهبههرحال!

تبلیغاتهممیگیری؟
هرازگاهیپیشنهادمیشود.

نرختبلیغاتتوییتریچقدراست؟
معمواآگهیدهندههانسبتبهبازخوردمطالبیک
اکانتمبلغیراپیشنهادمیدهند.از40هزارتومانتا
400هزارتومان.البتهزیادپیشنمیآید،شایددرسال

نهایت6،5بارکهرقمزیادینمیشود.
اینرقمدرمقایسهبانرختبلیغاتاینستاگرامخیلی
ناچیزاست!خیلیازشاخهایاینستاگرامرقمهای
میلیونیبرایتبلیغاترویصفحهیااستوریهایشان

میگیرند.
بله،چونفضایتوییترومخاطبانشبااینستاگرام
فرقمیکند.البتهمنراجعبهپیشــنهاداتیکهبه
اکانتخودمشده،صحبتمیکنم،شایداکانتهای

دیگرتوییتررقمهایبااتریاپایینتریبگیرند.

دراینستاگرامفعالهستی؟
نه،فقطیکپیجشخصیدارم.

اینستاگرامشبکهپرطرفداریاست.چرادرآنفعالیت
نمیکنی؟

بهنظرمناینســتاگرامخیلیمحیطافتضاحی
دارد!یکسریتوییتهمدرموردشنوشتمکه»ما
معموادرتوییترخودمانرابهدیوانگیمیزنیم،اما
دراینستاگرامدرستهآدمهایخوبهمهستند،اما
یکعدهزیادیمثلشاخهایاینستاگرامواقعادیوانه

هستند!«
چرااینبرداشتراداری؟

چوناینســتاگرامتصویرمحوراستوخیلیها
برایدیدهشدندســتبههرکاریمیزنند!وقتی
ویدیویبعضیازشاخهایاینستاگرامرامیبینم،
تعجبمیکنمکهچهاتفاقیافتــادهکهیکعده
رفتارهایشــانشبیهدیوانههاشــدهاست!مثا
چندروزپیشیککلیپدیدمکهطرفبرگراگاز
میزدوخیلیجدیبعبــعمیکرد!یایکعدهفقط

میرقصیدند!
ماهیتتوییترمتنمحوراستوطبیعتابااینستاگرام
فرقمیکند؛امابههرحالدرتوییترهمیکعدهبا
طنزهایسخیفیاخطقرمزدارسعیمیکنندجوراه
بیندازندودیدهشوند.اینهمیکجوردیوانگیاست؛

نیست؟
اکثریتکسانیکهدرتوییترطنزمینویسندیابه
قولیمسخرهبازیدرمیآورند،ادایشاناستامادر
واقعیتدیوانهنیستند؛مثایکنفرعکسپروفایل
توییترمرادیدهبودووقتیخــودمرادید،گفتتو
چراقیافهاتخندهدارنیست!گفتمطرزفکرتمثل

ایناستکهانتظارداشتهباشیکارگردانهایفیلم
ترسناکقیافهشانترسناکباشد!بههرحالایننظر
مناستکهدرتوییتراغلبیکعدهنقابزدهاندو
دارندنقشدیوانههارابازیمیکنندامادراینستاگرام

واقعایکعدهدیوانهاند!
بهقولخودتمعمواشخصیتواقعییاچهرهخیلی
ازپیجهایتوییترمشخصنیست.بچهمعروفهای

توییتررامیشناسییاارتباطیباآنهاداری؟
نه؛ارتباطخاصیباکسیندارم.یکعدههستند
کهباندتشــکیلدادندوحامییامنتقدسرسخت
یکدیگرندوحتیباهمیکسریمراودهدارند؛ولیمن

نه!ارتباطمستقیمیبابچهمعروفهایتوییترندارم.
زباننوشتههایتاکثراطنزاستوایننوعمتنهااان
بیشترازنوشــتههایجدیطرفداردارند.تابهحال
پیشنهادهمکارییانوشتنآیتمهایطنزرابرایجایی

نداشتی؟
نهآنچنان؛فقطیکباربهواسطهیکیازدوستانمبه
منپیشنهادشدکهبرایبرنامهدورهمییکآیتمطنز

بنویسمکهالبتهاجرانشد؛ولیتجربهخوبیبود.
دوستدارییکروزنویســندهبرنامههایطنز

شوی؟
بله؛ولیمتاسفانهمشکاتمالیهمیشهمنرااز
زندگیوعاقههایمعقبانداختهاستاماخودتان
میدانیدکهدرجمعبچههایتوییترخیلیهاخوب
مینویسندوادبیاتخوبیدارند؛ایکاشصداوسیما
اتاقفکریبرایاینبچههابگذاردودرزمینهنوشتن
آموزششانبدهدتابتواندازپتانسیلهاییکهدیده

نمیشونددربرنامههایشاستفادهکند.

 »عذرا« 
شخصیت ناشناس و پرطرفدار توییتر چه کسی است؟

دربخشآخرگفتوگومیرسیمبهرونماییازعذرا؛عذراکیست؟یک
شخصیتحقیقیاستیایکزمانیدرزندگیاتبودهاست؟

اوایل که وارد توییتر شدم، دوست داشتم خاقیت متفاوتی در متن هایم داشته 
باشم تا اکانتم دیده شود. برای همین تصمیم گرفتم توییت هایم به شکل دیالوگ 
باشد. نخستین شخصیتی هم که در این فضا ساختم،  داشت و دیدم که چند نفر 
متن را خوانده اند و خنده شان گرفته است. همین موضوع باعث شد دیالوگ هایم را با 
همان اسم ادامه دهم تا این که یک روز آقایی به من مسیج داد و گفت لطفا این اسم 

را عوض کن! برای همین نام را به عذرا تغییر دارم.
دلیلشچهبودکهخواستاسماکانتتراعوضکنی؟

گفت اسم خواهرش است و وقتی در کانال های تلگرام توییت ها منتشر می شود، 
دوســتان خواهرش می خوانند و او از این موضوع ناراحت است. برای همین از من 

خواست اسمش را عوض کنم.
خبکسیکهاسمشعذراباشــدهمممکناستبامتنطنزهایت

ناراحتشود؟
اان خیلی دوست ندارم پروفایلم این اسم را داشته باشد؛ حتی خجالت می کشم 
به کسانی که مرا می شناسند، بگویم این اکانت من است! دوست دارم اسم اکانتم 
باکاس باشد که اگر خواســتم جایی بگویم، خجالت نکشم. برای همین چندبار 
سعی کردم حذفش کنم اما دیدم برای فالوورهایم جا افتاده و اعتراض می کنند که 

چرا عذرا را حذف کردی.؟! اما شاید عذرا را هم عوض کنم. 
حااچراعذرا؟

قدیم ها یک همسایه داشتیم که اسمش عذرا بود و یک شوهر معتاد داشت که 
همیشه سر عذرا خانم داد می زد. مدام صدایش در خانه ما می پیچید که فریاد می زد: 
»عذرا کجایی ذلیل مرده؟« همان موقع هم که بچه بودیم با بچه محل ها این موضوع 
را سوژه می کردیم و می خندیدیم و بعد از این که تصمیم گرفتم اسم  قبلی را حذف 

کنم، نام عذرا به ذهنم رسید و استفاده اش کردم. 
خودتعذراخانمواقعیدرزندگیاتداری؟

نه! ولی اگر این مصاحبه را می خواند و جایی هست، لطفا برگردد! )می خندد(

نتز
پرا

شایعه تبلیغ پپسی روی ماه کار من بود
شــامگاه16خردادماهســال91خبریعجیبمردمرابهپشــتبام
خانههایشانکشــاند.خبرآمدهبودکهشرکتپپسیمیخواهدعکس
پپســیکوارارویماهبیندازد.اینخبررانخستینبارخبرگزاریایسنا
منتشرکردتاآنجاکهحتیپیشازفرارسیدناینلحظهتاریخیباچند
کارشناستبلیغاتهمدربارهاینپدیدهتبلیغاتیمصاحبهکرد؛اماواقعیت
اینبودکهآنشبمیلیونهاایرانیبایکشایعهایکهمشخصنبودمنبع
اصلیآنکجاستحسابیسرکاررفتند.حااامابعداز6سالدرمصاحبهای
کهبااینتوییتربازمعروفداشتم،اعترافکردکهاینشایعهازاساسکار

خودشبودهاست!

چندوقتپیشدراکانتتوییترتخیلیکوتاهاعترافکردیکهشایعه
تبلیغپپسیرویماهکارتوبود.

آنزماندریکشرکتتبلیغاتیکارمیکردمومدامایدههایمختلف
برایتبلیغاتدرذهنممیچرخید.یکروزبهیکمطلبیبرخوردمکهگویا
سالهاپیششرکتپپسیقراربودهکهاینکارراانجامدهدولیظاهرایکی
ازموسساتوابستهبهمحیطزیستاجازهاینکاررابهآنهاندادهبود.مناین
خبرراعیدسال91خواندموبهذهنمرسیدکهاینرابهعنوانیکشایعه
برایدروغسیزدهبگویم!ویکزمانهمبرایشمشخصکردمکهمثافان
روزقراراستعکسپپسیرویماهبیفتد.یکسریازپیجهاهماینمطلب

منراکپیکردهبودندتاجاییکهاینشایعهجدیشد!
آنتاریخکــهمیلیونهــاایرانیبهخاطــرحرفتــورفتندروی
پشتبامهایشانوبهماهخیرهشــدند،خودتکجابودیوچهحسی

داشتی؟
اتفاقاآنشــبچونقراربودفرداصبحزودازخانهبیرونبروم،زودتر
خوابیدمولیفرداصبحمتوجهشدمکهخیلیازمردمرویپشتبامرفته
بودندوپارکهاکهماهرانگاهکنند!بعدهممردمرفتهبودنددرپیجپپسیو
فحشمیدادندیاشوخیمیکردندبعدخودمیکحسعجیبخندهداری

داشتم!
برایاینحرفتواینکهاساساینشایعهبرایتواست،سندیداری؟

بله؛پستفیسبوکمنباتاریخشرویصفحهاماستکهبرایقبلازاین
ماجراوآنشباست.یکتصویریهمکهمخصوصاینتبلیغاتساخته

بودمبهدیگراناثباتکردکهاینشایعهساختهدستمنبودهاست.
چراهمانموقعکههمهدنبالاینبودندکهبفهمنداینشایعهراچهکسی

ساختهاست،حرفینزدی؟
راستشآنزمانجووشرایطجوریبودکهفکرمیکردمخیلیفحش
میخورموبعدهمترسیدمکهفکرکنندشایدقصدخاصیداشتمازاین
کار!ولیاانفکرمیکنماینشــایعهبدینبودواصااولششوخیبود.
خیلیهاااندرفضایمجازیشایعهمرگدیگرانیاحادثههاییمثلزلزله
رامیسازندکهباعثآسیبرسیدنبهمردممیشودولیاینشایعهایکه

منساختم،بیشترجنبهطنزوشوخیداشت.

خطقرمزهاییکتوییتباز

ند
رو

شه
س:  

عک
  

با اینکه توییتر یک شبکه اجتماعی فیلتر شده در ایران محسوب می شود اما پاتوقی است برای اظهار نظرهای برخی از سیاسیون. 
حسن روحانی ، جواد ظریف، محسن رضایی و حداد عادل مهمترین شخصیت های سیاسی کشور هستند که اکانت توییترشان فعال 
است. در کنار چهره های سیاسی که در توییتر فعالیت می کنند اکانت هایی هم به واسطه نقدهای اجتماعی و طنزهای کنایه آمیزشان 
مشهور هستند که معموا نام و نشان واقعی از چهره های حقیقی این توییت بازها رونمایی نمی شود. با این حال مقایسه تعداد فالورهای 
 خیلی از چهره های سیاسی با اکانت هایی که یک شخصیت گمنام پشت آن ها نشسته نشــان می دهد این روزها تب دنبال کردن 

چهره های سیاسی سرد شده است. 

 در دوئل سیاسیون
  و گمنام های توییتر 
چه کسانی پیروز هستند؟
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ایسنا|  نتایج یک تحقیق نشــان می دهد که مصرف زیاد نمک  خطر ابتا به نوعی اختال ریتمی قلب شایع را افزایش 
می دهد. فیبریاسیون دهلیزی )A-fib( یا نامنظم شدن ضربان قلب به تشکیل لخته های خونی یا دیگر بیماری ها منجر 
می شود. میلیون ها انسان در سراسر جهان به این عارضه دچار هستند که آنها را در معرض ابتا به سکته مغزی و در مواردی به 
نارسایی قلبی قرار می دهد. در این بررسی 716 مرد و زن میانسال در فناند برای مدت 19 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در 
زمان انجام این مطالعه 74 نفر از این افراد به فیبریاسیون دهلیزی مبتا شدند. به گفته محققان افرادی که بیشترین میزان 
مصرف نمک را داشتند، نسبت به افرادی که میزان کمتری نمک در رژیم غذایی شان وجود داشت، بیشتر در معرض ابتا به 

عارضه فیبریاسیون دهلیزی هستند.  

نمک بر نامنظم شدن 
ضربان قلب تاثیر 

می گذارد 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

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 

شهروند|شایدباورشبرایماسختباشد.وقتیبدانیمغذاهاییکهتاکنونخوردنشانبرای
مالذتبخشبودهوسالهابااینتصوررویمیزوسفرهشاموناهارمانقرارگرفتهاند،نهتنها
فایدهایبرایبدنماننداشتهاندبلکهحتیدرجاهاییبرایمانضررداشتهاند؛مثلزرشکپلو
بامرغیاباقالیپلوباماهی.دیگرهمهمیدانیمبعضیازخوراکیهارانبایدباهمخورد،چراکه
منجربهحساسیتغذاییمیشود.خارشپوست،کهیر،تحریکهایپوستی،تغییراتتنفسی
یاحالتخفگی،برخیازنشانههایمسمومیتوحساسیتغذاییاست.بهطورکلیدرطب
سنتی،درهمخوریممنوعشده،دلیلشایناستکهموادغذاییمختلفبهشیوههایگوناگون
درمعدهپختهمیشوند.موادغذایی،متابولیسمهایمتفاوتیدارندوآنزیمهایمتفاوتیبرای
هضمهرکدامازآنهانیازاست.ممکناستآنزیمهضمیکیازآنهادرهضمدیگری،اختال

ایجادکند.بههمیندلیلگفتهمیشودموادمختلفهمزمانباهمخوردهنشوند.

گزارشی از خوراکی هایی که باید حواسمان به خوردنشان باشد 

زرشک پلو را با مرغ 
نخورید

زرشک پلو گزینه خوبی برای همراهی با 
مرغ نیست. همراهی مرغ با زرشک که 

طبع سردی دارد، باعث سردترشدن طبع 
مرغ شده و می تواند هضم غذا را برای بدن 
سخت تر کند، پس بهتر است در خوردن 
چنین غذایی زیاده روی نکنید یا زعفران 

را چاشنی غذا کنید.

باقالی پلو را با ماهی نخورید
باقالی پلو با ماهی در عین خوشمزه بودن، 
ترکیب چندان مناسبی نیست؛ چراکه 
باقالی نفخ زیادی ایجاد می کند و ماهی هم 
در میان گوشت ها سردترین طبع را دارد و 
رطوبت ایجاد می کند. از آن جا که رطوبت 
پایه به وجود آمدن نفخ است، خوردن 
باقالی نفاخ همراه ماهی می تواند فرد را 
دچار باد شکمی کند. پس بهتر است 
ابتدا ماهی را در سسی از کنجد و ادویه 
و آویشن بخوابانید، سرخ کنید تا طبعش 
متعادل شود. خوردن خرما را هم با این 
غذا فراموش نکنید.

ماست را با ترشی نخورید
اگر می خواهید برای همراهی غذا از ترشی استفاده کنید یا غذای 
شما حاوی آبلیمو است، بهتر است خوردن ماست و لبنیات 
را فراموش کنید؛ چراکه هر دویشان طبع سردی دارند. اگر 
همزمان خورده شوند، فرد دچار سردی می شود. 

ماست را با ماهی نخورید
هر چقدر غذا طبع سردی داشته باشد، خوردنش مشکل سازتر 

می شود. ماست طبع سردی دارد و نباید همراه با ماهی که 
سردترین طبع را در میان گوشت ها دارد، میل شود؛ چراکه باعث 

تولید خلط خام زیادی در بدن می شود.

چند نوع میوه را با هم 
نخورید

در طب سنتی آمده که خوردن چند 
نوع میوه با هم خوب نیست. بهتر 

است یک نوع میوه یا میوه هایی که 
هم خانواده هستند، میل شود، مثل 

پرتقال و نارنگی. اما مثا خیار را 
نباید با سایر میوه ها خورد، چون طبع 
سردی دارد و منجر به سوء هاضمه و 
نفخ می شود و در معده های مرطوب 
باعث ترش کردن، رخوت و سستی 

و خواب آلودگی و اختال حافظه 
می شود. اگر به خیار عاقه دارید، حتما 

به آن نمک بزنید. 

تن ماهی را با تخم مرغ 
نخورید

غذاهای مختلف در طب سنتی به 
دسته های مختلفی تقسیم شده اند 

که خوردن سه دسته از غذاها با هم 
به شدت منع شده اند؛ لبنیات، تخم مرغ 

و گوشت ها. یعنی هیچ کدام از این 
غذاها را )دو به دو یا هر سه را با هم( 
مصرف نکنید، چون هرکدام از آنها 
یک غذای کامل هستند، حتی برای 

مزه دارکردن ماهی و بعضی گوشت ها 
آنها را در تخم مرغ نخوابانید. این 

موضوع برای تن ماهی و تخم مرغ هم 
مصداق پیدا می کند.

ماست و سااد را 
با هم نخورید

بهتر است سااد و ماست را به صورت 
جداگانه یا با حداقل یکی دوساعت 
فاصله میل کنید. حتی می توان ماست را 
قبل از غذا و سااد را بعد از غذا مصرف 
کرد. برای همراهی غذا، سبزی ها به ویژه 
ریحان، ترخون و تره که طبع گرمی 
دارند، بهترین گزینه اند.

چند مدل گوشت را 
با هم نپزید

هیچ وقت مخلوطی از گوشت 
گوسفند و گوساله را در 
خورش های تان نریزید. تفاوت 
طبع این گوشت ها، این اقدام را 
در طب سنتی منع کرده است.

»درهم خوری« ممنوع

ماستباترب
شیربرنجباآردگندم

انارباحلیم
خربزهباعسل

لبنیاتباگوشتسفید

تخممرغباماهی
سرکهباحلیم

لبنیاتباترشیجات
پنیرباماستچکیده

پنیربابادام

سرکهباعدس
سرکهباماش

سرکهباماست
خربزهباموز
خربزهباانبه

کلهگوسفندباانگور
غذایگرمباسرد

غذایطبیعتگرم
باسرد

سرکهبعدازماهی

سرکهبعدازشیر
سرکهبعدازهندوانه

آبسردبعداز
غذایگرم

آبسردبعدازحمام

مصرفاین
خوردنیهارا
باهممتوقف
کنید

مصرفاین
خوردنیهارا
باهممتوقف

کنید
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مشکل بینایی مجید خراط ها جدی است
شهروند| مشــکل بینایی مجیــد خراط ها و عدم 
تشخیص درســت آن، ظاهرا برایش مشکل ساز شده 
است. دیروز سعید خراط ها، برادر  مجید خراط ها و مدیر 
برنامه های او به ایلنا گفته اســت:  »به پزشکان زیادی 
مراجعه کردیم، اما این تاری هر ســاعت افزایش پیدا 
 می کند و براساس تشخیص پزشکان، مجید خراط ها 
دچار تورم و التهاب عصب بینایی شــده است. در ابتدا 
تشخیص پزشکان این بود  که علت این تورم باکتری یا 
ویروس و آلودگی بوده است، اما در ادامه مشخص شد 
که التهاب عصب بینایی دایل مختلفی دارد که  یکی 
از آنها پارازیت های ماهواره ای و امواج رادیویی است .   به 
توصیه پزشکان همزمان با درمان قصد داریم به شمال 
کشور سفر  کنیم تا از پارازیت ها و عوامل دیگر دور باشیم 
هرچند هم اکنون درد ایشــان با آرام بخش های قوی 

کنترل می شود .  « 

داد
روی

شهروند| در تمام این سال ها مسأله تهاجم فرهنگی از مهمترین 
بحث های فرهنگی در این مرزوبوم بــوده و در این زمینه به کرات 
صحبت شده؛ که تمرکز بیشتر این نظرات بر نقش مهم تلویزیون در 

راستای غلیه بر این معضل بوده است.
کمبودها

حامد عنقا از فیلمنامه نویســان حاضر در جلسه دیدار با رهبر 
انقاب که همین اواخر سریال پربیننده پدر را روی آنتن داشت، 
درباره خواسته های ایشان عقیده دارد که »فرمایشات ایشان نشان 
می دهد نســبت به توقعی که ایشــان دارند، عقب هستیم. البته 
صداوسیما تاش خوبی انجام داده و سعی کرده به سمت تعدد آثار 

برود اما به این معنی نیست که کیفیت هم ارتقا پیدا کرده«.
نویسنده ســریال انقاب زیبا درباره نیاز جامعه به سریال ها و 
برنامه های طنز هم می گوید که »قطعا باید روی این موضوعات وقت 
گذاشته شود و طنز هم ساخته شود، اما نکته در این است که وقتی 
به این نوع مباحث می رسیم، انگار حرف های ظاهری می زنیم و به 
عمق نمی رویم که این مسأله آسیب است«. این آسیب اصلی ا ست 
که عنقا همان فردای دیدار با مقام معظم رهبری  انقاب در گفت وگو 
 با ایسنا بیان کرده و مشکل طنزهای تلویزیونی را سطحی بودن آنها 

عنوان کرد.
بیبرنامگیوبینظمی

خشــایار الوند، دیگــر فیلمنامه نویس پــرکار تلویزیون که 
ســریال هایی مانند پایتخت، دیوار به دیوار، علی البدل، شوخی 
کردم و... نشانگر تمرکز کارنامه اش روی سناریوهای طنز است اما 
در این رابطه باور دارد که »جامعه به چه نــوع کارهایی نیاز دارد، 
در حوزه اختیارات ما نیست. ما در واقع سفارش گیرنده هستیم و 
این جور ماحظات را باید تلویزیون انجام بدهد که در یک یا دو سال 
آتی باید تمرکز روی چه ژانری باشد و سبد برنامه ها باید شامل چه 
تعداد سریال کمدی، پلیسی، خانوادگی و... باشد«. الوند روند کار را 
چنین خاصه می کند: »ما طرحی می دهیم که بررسی می شود، 
مشکل اما نه خود این روند، بلکه تصادفی بودن این روند است. یعنی 
چه با طرحی موافقت شــود و چه نه؛ تفاوتی در این قضیه ایجاد 
نمی شود که نظم و برنامه ای پشــت این مسائل نیست و انتخاب 
 برنامه های آتی تلویزیون براســاس نوعی بی برنامگی و بی نظمی

 انجام می گیرد.«
کفراننعمت

الوند در ادامه می گوید که حتی این هم معضل اصلی نیســت:   

مشــکل اصلی نادیده گرفتن این واقعیت اســت که کار را آدم ها 
می سازند و متاسفانه در ســال های اخیر آدم های زیادی به دایل 
گوناگون، مالــی، بی نظمی در پرداخت ها، ممیزی و سانســور یا 
دایل گفته و ناگفته دیگر از تلویزیون دور افتاده اند.خشایار الوند 
در این زمینه توضیح بیشــتری می دهد: »کمدی کار دشــواری 
اســت و تخصص ویژه ای می طلبد، اما در ســال های اخیر افراد 
کارکشــته و نخبه هایی که اتفاقا بیشترشان هم دست پروردگان 
سازمان صداوسیما هستند، کســانی چون رضا عطاران، مهران 
 مدیری و ســروش صحت که بهترین کارهای طنــز تلویزیون را 

ســاخته اند از تلویزیون دور شــده اند. این اتفاق را فقط می توان 
ناشکری و کفران نعمت نامید، که تلویزیون دست به آن می زند و 

خود را از بهترین هایش، حداقل در زمینه طنز، محروم می کند.«
تقدیریاتوهین؟

نویسنده ســریال پایتخت رفتارهای دیگری را مثال می زند 
که به دوری ستاره ها ختم شده: »رفتارهای متناقضی در این 

زمینه دیده ایم که معلوم نیست به  دلیل خطای فردی 
رخ داده یا سلیقه شخصی یا سیاست های تلویزیون. 
مثا می بینیم که چند سایت بی نام ونشان لیستی 
منتشــر می کنند از هنرمندانی که فرزندشــان 
در خارج به دنیا آمــده. بعد ناگهان می بینیم که 
تلویزیون در یک بخش پربیننده خبری می آید 
و همین لیســت را بهانه می کند و جوری از این 

چهره ها حرف می زند که انگار خیانتی بزرگ کرده اند. این کارها 
مخاطب را درگیر تناقض می کند و مثا به  یــاد می آورد که مگر 
همین چهره ها نبودند که همین چندماه پیش به  خاطر فان برنامه 

یا سریال از دست رئیس سازمان تقدیرنامه گرفتند؟«
حمایت؟

الوند صحبت هایش را این گونــه خاصه می کند: »هنرمندان 
به حمایت خاصی نیاز ندارند. همین که تلویزیون طبق قرارداد با 
بچه ها عمل کند، حق وحقوق شان را سر وقت پرداخت کند و اندکی 
دست آنها را باز بگذارد، بیشترین نفع این اتفاق به خود تلویزیون 

خواهد رسید.«

چرا صدا و سیما در ساخت و ارایه سریال های طنز و مفرح که خواسته مردم و مسئوان است، موفق نبوده؟

فراری ها را بگیرید!
 خشایار الوند در صحبت با »شهروند« دوری ستاره هایی چون عطاران و مدیری را  از مهمترین دایل ضعف و ناکارآمدی تلویزیون در طنز می داند

 گمانه زنی درباره لیست بازیکن مازاد استقال و پرسپولیس در نیم فصل

شفر و برانکو  اینها را نمی خواهند! 
ابهام های طرحی که فعا در حد شعار باقی مانده است

شروط ورود ویدیو چک به لیگ برتر

شهروند| اشــتباهات داوری پرتعداد و فاحش در 
نیم فصل اول لیگ هجدهم باعث شده تا همه مربیان 
و حتی مســئوان فدراســیون روی ورود VAR به 
نظر مشترکی برسند. با این حال هزینه باا و نداشتن 
زیرساخت مناسب در ایران موانع بزرگی در راه آوردن 

سیستم کمک داور ویدیویی به ایران است.
ازجامجهانیتالیگهایمعتبر

 VAR جام جهانی 2017 جوانان نخستین آزمون
یا همان کمک داور ویدیویــی در فوتبال بود. برخی از 
تصمیمات داوران در همین مسابقات با VAR تغییر 
کرد تا فیفا و به ویژه شــخص اینفانتینو روی استفاده 
از این سیســتم در جام جهانی 2018 تأکید کنند. در 
جام جهانی هم که دیگر تقریبــا تمام عاقه مندان به 
فوتبال جهان با این تکنولوژی آشنا شدند و به جز برخی 
موارد کــه اختافاتی روی آنها وجود داشــت، تقریبا 
VAR در روسیه نمره قبولی گرفت. در فصل جاری 

هم که تقریبا تمام لیگ های معتبر اروپایی و رقابت های 
سطح باای فوتبال جهان با اســتفاده از این سیستم 
برگزار شده تا در صدد اشتباهات تاثیرگذار داوران در هر 

بازی به صفر نزدیک شود.
VAR،ابزاریبرایآرامکردنمعترضان

در هفته های اخیر اعتراض بــه داوران به اوج خود 
رسیده است. از دیدار سپاهان و پرسپولیس تا استقال 
و پدیده که به گفته کارشناسان، اشتباهات داوران باعث 
تغییر نتیجه شده، صدای خیلی از تماشاگران فوتبال 
را درآورده است. از سویی بازیکنان و مربیان تیم ها به 
خاطر همین اشــتباهات نه تنها علیه داوران شده اند، 
بلکه مقابل هم ایســتادند و تنش در هفته های آخر 
نیم فصل به اوج رسید. در این میان مهدی تاج با ارایه 
طرح اســتفاده از VAR در فوتبال ایران ســعی در 
آرام کردن معترضان داشت. او موافقت شفاهی خود را با 
این موضوع اعام و به کمیته داوران دستور داد موضوع 

را جدی تر از قبل پیگیری کند. 
ابهامدرهزینهنصب؛از50تا300هزاردار!

فریدون اصفهانیان که به عنوان رئیس کمیته داوران، 
باید مجری اصلــی واردات VAR بــه فوتبال ایران 
باشد، روز گذشته در مصاحبه ای هزینه نصب سیستم 
کمک داور ویدیویی در هر استادیوم را مبلغ هنگفتی 
تخمین زد: »تاج معتقد بود که باید دولت هم برای ورود 
این سیستم به ایران کمک کند. ما جلسات مختلفی 
برگزار کردیم و حتی با فغانــی در این زمینه صحبت 
کردیم. در جلســه آخر هم گفته شد که هر ورزشگاه 
باید حداقل 10 دوربین و اتاق جداگانه داشته باشند، 
ضمن آن که هر استادیوم 300 هزار دار برای نصب این 
سیستم هزینه می خواهد. البته من قیمت ها را دقیق 
نمی دانم ولی این رقم مطرح شده است.« البته مازیار 
ناظمی مثل همیشه با یک توییت خبرساز شد و ادعایی 
خاف اصفهانیان داشت: »امروز از دوستان مهندس و 
همکاران صاحب نظر در صداوسیما سوال کردم. برآورد 
آنها برای فناوری کمک داور ویدیویی در هر استادیوم 
نهایتا 50 تا 60 هزار دار بود. اان فناوری ویدیوچک در 
والیبال با 16 دوربین انجام می شود، فدراسیون فوتبال 

هم می تواند.«
طرحیکهفعادرحدشعاراست

اگر ادعای اصفهانیان درســت باشد، با دار 10 هزار 
تومانی هزینه نصب VAR در هر ورزشگاه 3 میلیارد 
تومان خواهد شــد که قطعا به ایــن زودی ها اجرایی 
نمی شود. این یعنی فدراسیون باید حدود 30 میلیارد 
برای VAR کنار بگذارد؛ ضمــن این که هزینه های 
کمیته داوران هم به خاطر استفاده از تعداد بیشتری از 
داوران افزایش پیدا می کند. البته مازیار ناظمی ادعایی 
داشته که هزینه را حداقل به یک پنجم می رساند. به 
نظر می رسد این طرح فعا در حد شعار است که هنوز 
فدراسیون از هزینه آن هم اطاع دقیقی ندارد. از سویی 
اصفهانیان در صحبت های خود عنوان کرده، باشگاه ها 
هم باید در این زمینه پا پیش بگذارند؛ اگرچه بعید است 
باشگاه هایی که در پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان 
خود عاجز هســتند، بتوانند برای ورود VAR هزینه 
میلیاردی داشته باشند. فدراسیون در طول سال های 
اخیر هنوز فناوری خط دروازه را وارد لیگ نکرده و بعید 

است VAR هم به این زودی ها به ایران برسد.

هیجان انگیز

شهروند| ظاهرا حال عمومی »حسین محب اهری« که چند روزی در بیمارستان بستری بود، بهتر 
شده اســت و برای همین او را از بیمارستان مرخص کرده اند. محب اهری چندسالی است که با بیماری 
سرطان دست وپنجه نرم می کند. هفته های قبل که در بیمارستان بستری بود، ماقات هایش به قدری زیاد 
شد که ترجیح داد مدتی ممنوع الماقات باشد. البته خبر ممنوع الماقاتی شایعات بدی را در شبکه های 
اجتماعی رقم زد تا جایی که او مجبور شد در پیام ویدیویی شایعات را تکذیب کند. حاا محب اهری از 

بیمارستان اله مرخص شده است و باید ادامه روند درمان را با استراحت در منزل سپری کند.

»محب اهری« 
به خانه رسید

کیوانساکت: »در چند 
دهه اخیر بیشترین لطمه 
به فرهنــگ و هنر ایران را 
ســازمان صداوسیما وارد 
کرده است. یکی از دایل 
اصلی اش آگاه نبودن و آشنا نبودن تهیه کنندگان 
و مدیران این سازمان با مفاهیم و مبانی فرهنگ و 
هنر و به ویژه موسیقی ایران است. من بارها و بارها 
به جلسات بسیاری دعوت شده ام تا موسیقی و 
مبانی فرهنگی موســیقی را برای کسانی که در 
صداوســیما کار می کننــد، درس بدهــم. اما 
 متاســفانه آن چه ما گفته ایم، تاثیــر چندانی

 نداشته است.«
 

»گاهی  بیضایی: سودابه
اوقات شاید شخصی در مسیر 
زندگی اش راهی را به اشتباه 
رفتــه باشــد و می خواهد 
مسیرش را تغییر دهد. یا شاید 
در طول این مسیر عاقه مند به هنر دیگری شود و این 
مسأله از نظر من هیچ ایرادی ندارد. هر انسانی حق این 
را دارد که خــود را در حوزه ای که احســاس می کند 

استعداد و توانایی اش را دارد، محک بزند.«
 

امیدعالیشــاه:»در این 
چند  سال همیشه گفته ام که 
برگ برنده پرسپولیس برانکو 
بوده و هست. او به من محبت 
دارد و همیشــه سعی کردم 
نظر او را جلب و به تیم کمک کنم. وقتی در تیمی مثل 
پرسپولیس بازی می کنید که هواداران زیادی دارد، 
باید همیشه بهترین عملکرد را داشته باشید تا همه از 
شما راضی باشند. خیلی افسوس خوردم که خودم در 
بازی فینال نبودم. البته با شرایطی که ما داشتیم این 
دومی کمتر از قهرمانی در آسیا نیست. ما یک سال 
تمام از جذب بازیکن محروم بودیم و به همین دلیل 
کمبود زیادی از ناحیه بازیکن داشتیم. مصدومیت ها 
امان تیم را بریده بود و مشکات مالی هم فشار زیادی 
به ما وارد کرد. به همین دلیل است که می گویم این 

دومی کمتر از قهرمانی برای ما نیست.«
 

اصغرحاجیلــو:»چرا 
دوستان از این که استقال 
چهار بار به فینال آسیا رفته 
اســت و از صحبت کردن 
درباره آن دریغ می کنند؟ 
چه تیمی دو ستاره قهرمانی آسیا دارد؟ چه تیمی 
چهار بار به فینال آســیا رفته اســت؟ طرفدار 
استقال به خاطر داشتن دو ستاره قهرمانی آسیا 
روی پیراهنش حق دارد که حرف بزند، اما مجری 
تلویزیون به خاطــر رنگی بودن، حرفی نمی زند. 
هواداران چنین چیزهایــی می بینند و اعتراض 
می کنند. عادل فردوســی پور گفته که به آدم ها 
باید به خاطر عایق شان احترام گذاشت، اما حق 
توهین کردن ندارند. این که بخواهیم در رســانه 
ملی، به خاطر عاقه به یک تیمی، از تیم دیگر و 
افتخاراتش حرف نزنیم، درست نیست. آقایان، 

در رسانه ملی باید حقیقت را بگویند.« 

هره
چ

شهروند|با شــروع نقل و انتقاات نیم فصل، هواداران پرسپولیس منتظر تقویت تیم خودشان 
هســتند. دو تیمی  که در کورس قهرمانی قرار دارند و در لیگ قهرمانان آسیا هم باید بدرخشند. به 
همین ترتیب اخبار و اطاعات  مربوط به تغییرات احتمالی که قرار است در این تیم ها اتفاق بیفتد را 

بررسی کردیم. 

پرسپولیس به دلیل حکم محرومیت فیفا اجازه فعالیت در دو پنجره نقل و انتقااتی اخیر را نداشت. 
در چنین  شرایطی بسیاری از ستاره های تیم جدا شدند، اما در کمال حیرت همه موفقیت های تیم 
برانکو ادامه پیدا کرد.  شــرایط فوق العاده ای که مربی کروات در پرسپولیس ایجاد کرد باعث شد که 
سرخ ها با وجود محروم بودن یکی از  بهترین عملکرد ها را در ابتدای این فصل داشته باشند. به طوری که 
سروش رفیعی،  مهدی ترابی،  مهدی شیری و  مهدی شریفی با وجود بسته بودن پنجره با پرسپولیس 
قرارداد بســتند و از حاا به بعد هم با پایان محرومیت  پرسپولیس بازیکن رسمی این تیم به حساب 
 می آیند که اضافه شــدن آنها به ترکیب قطعا پرســپولیس را برای  حریفان ترسناک تر از گذشته 

خواهد کرد. 

همه می دانند که احتمال جدایی چند بازیکن از پرسپولیس وجود دارد. برانکو برای تقویت تیم خود 
روی جذب دو  مدافع و یک مهاجم و حتی یک هافبک تأکید دارد و روز گذشته هم لیست بازیکنان 
مورد نظر خود را در جلســه با  ایرج عرب به سرپرست باشگاه پرســپولیس داد. در روزهای گذشته 
شایعاتی درباره احتمال بازگشت مهدی طارمی  و فرشاد احمدزاده منتشر شده و گفته می شود برانکو 
هم با شرط و شروطی خاص موافق همکاری دوباره با  آنهاست. با این حال از بازیکنانی چون مهرداد 
محمدی مهاجم سپاهان،  مرادمند مدافع پدیده)این بازیکن اعام  کرده دوست دارد به پرسپولیس 
بیاید( و مرتضی پور علی گنجی هم به عنوان گزینه های حضور در پرسپولیس نام  برده می شود. البته 

قطعا نام بازیکنان دیگر هم می تواند در لیست اولیه و ثانویه برانکو وجود داشته باشد.  

برانکو دیروز در مصاحبه ای اعام کرد لیست بازیکنان مازاد پرسپولیس را هم به باشگاه اعام کرده 

اما نام آنها  بعد از مشخص شدن شرایط جذب بازیکن جدید مشخص خواهد شد. منتهی در رسانه ها 
عنوان شد که گادوین  منشا،  شایان مصلح و احسان علوان زاده سه بازیکنی هستند که برانکو با توجه به 

حضور بازیکنان جدید و شرایطی  که دارند دیگر عاقه ای به همکاری با آنها ندارد.  

هر چند استقال نیم فصل را با قرار گرفتن در رتبه پنجم لیگ به پایان رساند، اما هواداران از عملکرد 
تیم خود  آن طور که باید رضایت ندارند.  استقال در ابتدای فصل 20 بازیکن جدید خرید و به نوعی 
رکــورد زد، اما هیچ  کدام از این خرید ها که خیلی ها از آنها مثل مرتضی تبریزی با هزینه هایی گزاف 
همراه بودند به کمک تیم  نیامدند و تبدیل به ســتاره نشدند و فقط علی کریمی تا حد بسیار زیادی 
عملکردش قابل دفاع بود. مرتضی آقاخان،  میثم تیموری،  فرشاد محمدی مهر،  روح اه باقری، محمد 
دانشگر، ســینا خادم پور، امیر حسین اسماعیل  زاده،  شاهین طاهرخانی، ابوالفضل محمد حسنی، 
احمدرضا احمدوند،  محمد مهدی طاهری، امیر حسین کارگر، امید  سام کن، حیدر علی احمدزاده 
در شرایطی به لیست استقال اضافه شدند که هیچ کدامشان تبدیل به ستاره  نشدند. طارق همام، 
 مارکوس نیو مایر و الحاجی گرو هم 3بازیکن خارجی بودند که شــفر آنها را به اســتقال آورد  اما تا 

حدودی همام بازیکن عراقی  فقط برای تیم خوب کار کرد.  

طبیعتا در چنین شرایطی همان طور که شفر اعام کرده آنها در نیم فصل نیاز به تقویت تیم خود 
دارند. گفته  می شود بازگشت سرور جباروف به این تیم قطعی شده است. مذاکرات خوبی هم با ابراهیم 
توره و یک بازیکن  آفریقایی انجام شده که آبی پوش شــوند. حضور این 3بازیکن خارجی البته نیاز 
جدی به پول دارد و اگر توافق با  توره و بازیکن خارجی دیگر که گفته می شود رزومه خوبی دارد نهایی 
شود،  با مارکوس نیومار و الحاجی گرو احتمال  دارد که قطع همکاری صورت بگیرد. میثم تیموری، 
مهدی قائدی و جابر انصاری هم بازیکنانی هستند که شــفر از  عملکردشان رضایت نداشته است. 
جالب اینجاست که مرتضی تبریزی که در هفته های ابتدایی لیگ با کلی  سروصدا و پول خرج کردن 
استقالی شد به بازیکن نیمکت نشین تبدیل شده و احتمال دارد که عذر او را هم  بخواهند.  با این وجود 

شفر هم لیست خود را در اختیار باشگاه قرار داده و آنها به دنبال جذب بازیکنان خوب  هستند. 

ون
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ت
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

مدت زمان زیادی از دیدار مقام معظم رهبری با اهالی سینما و تلویزیون نگذشته که در آن دیدار مقام معظم رهبری به ساخت سریال 
و برنامه های باکیفیت اشاره و آن را یکی از راه های موثر برای افزایش تعداد مخاطبان و دوری آنها از شبکه های رقیب عنوان کرد. نکاتی که 
در آن دیدار از زبان مقام معظم رهبری عنوان شد، عاوه بر تأکید به جایگاه سریال و فیلم برای پیروزی در جنگ نرم، حاوی راهنمایی هایی 
نیز به دست اندرکاران بود، مبنی بر این که درشرایط فعلی جامعه تولید برنامه های امیدبخش و روشن و روحیه بخش ازم به  نظر می رسد.

این خواسته؛ که بعد از آن جلســه دیدار گروهی، از زبان یکی از بازیگران تلویزیون نیز رسانه ای شد، به  نظر می رسد یکی از نکاتی ست که 
درشرایط حال حاضر رسانه ملی جای آن خالی است. محمود پاک نیت درباره خواسته های باا ترین مقام کشور ضمن اعام عاقه مندی 
ایشان به سریال روزی روزگاری ساخته امراه احمدجو، گفت: »ایشان تأکید کردند برنامه های شادی برای مردم ساخته شود، چون مردم 
نیاز به شــادی و خنده دارند. البته تأکید کردند حتی در شوخی ها و طنز هم جوانب احتیاط رعایت شود و خدای ناکرده به کسی توهینی 
نشود.«بعد از دیدار آیت اه خامنه ای با دست اندرکاران سینما و تلویزیون این پرسش به تکرار مطرح شده که آیا تلویزیون و سیاست های 
آن در تمام سال های اخیر در راستای منویات مقام معظم رهبری بوده است؟ آیا به  راستی این نکته که جامعه به برنامه های شاد نیاز دارد، در 

سیاست های عمومی تلویزیون احساس می شود؟
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حراج اسکار 
در یــک حراجی نــادر ۲ جایزه 
قــرارداد  فیلم هــای  اســکار 
شــرافتمندانه به کارگردانی الیا 
کازان و شورش در کشتی بونتی 
ســاخته فرانک لوید به فروش 
رفت. در این حراجی مجســمه 
بهترین فیلم مراسم اسکار  سال 
۱۹۴۷ مربوط به فیلــم قرارداد 
شرافتمندانه به قیمت ۵۰۰  هزار 
دار و مجسمه اســکار بهترین 
فیلم  ســال ۱۹۳۵ فیلم شورش 
در کشتی بونتی ۲۴۰ هزار دار 

چکش خوردند.

ممنوعیت »محمد 
رسول اه«

جشــنواره فیلم کراا برخاف 
آن چه قبا اعام شده بود، فیلم 
»محمد رسول اه )ص(« ساخته 
مجیــد مجیدی را بــه نمایش 
درنیاورد. این جشــنواره اعام 
کرده تاش زیادی برای نمایش 
این فیلم کرده اما در نهایت این 
کار میسر نشــده است. گفتنی 
است  این فیلم به دلیل شیطنت 
برخی کشــورها امکان پخش 

گسترده جهانی نیافته بود.

جهانبخش و 
حسرت بازی 

مقابل چلسی
برایتون از ســاعت ۱۷ امروز در 
استادیوم خانگی فالمر به مصاف 
چلســی خواهد رفت و قرار بود 
جهانبخش در این مسابقه حضور 
داشته باشــد ولی مصدومیت 
دوباره از ناحیه کشــاله ران پای 
راســت در تمرین روز گذشته 
موجب شد تا این بازی مهم را از 

دست بدهد.

مشتری قطری 
برای پورعلی

مرتضــی پــور علــی  گنجی، 
ملی پــوش ایرانی تیــم یوپن 
بلژیک یکــی از نامزدهای اصلی 
پیوستن به تیم العربی در فصل 
نقل وانتقال هــای مــاه آینــده 
میادی اســت. العربی به دنبال 
اســتفاده از تجربــه عالی این 
ملی پــوش ایرانی بــرای بهبود 
عملکرد خط دفاعی خود در ادامه 
دیدارهای فصــل جاری لیگ 

ستارگان قطر است

 

محســن بنگر کــه روی گل های پرســپولیس مقابــل پارس جنوبی جــم مقصر بود، شــایعاتی 
درباره کم کاری اش پیش آمده است. او در این خصوص می گوید:  »مردم که هر چه می خواهند، می گویند. 
اصا یک جوری می گویند که انگار تیم خودشان هر بازی 5 تا 5 تا گل می زند. فرهنگ فوتبال این قدر پایین 
است که این حرف ها را درمی آورند و می گویند. من روی کدام گل مقصر بودم؟ تیم ما بد بود و کدام بازیکن 
خوب بود؟ من فقط باید از طرفداران تیم خودم عذرخواهی کنم که این نتیجه را گرفتیم و امیدوارم در 

ادامه آن را جبران کنیم.«

 بنگر
 و واکنش به شایعه  

کم کاری مقابل 
پرسپولیس

عکس نوشت

دیروز کایرا نایتلی، هنرپیشه 33 انگلیســی مدال افتخار خود را در کاخ 
باکینگهام دریافت کرد. این هنرپیشه موفق که به همراه  همسر و پدر و مادرش 
در این مراسم شرکت کرده بود مدال افتخارش را از پرنس چارلز دریافت کرد. 

او این مدال را به دلیل  فعالیت های خیرخواهانه اش کسب کرده است .

فاطمه معتمدآریا که از امروز با نمایش »خنکای ختم خاطره« به  نویسندگی 
و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ روی صحنه تئاتر  می رود، عکسی از خود و 
بهنام شرفی، یکی دیگر از بازیگران این نمایش را در اینستاگرام به اشتراک 
گذاشت و نوشت: »در میان  عکاسی های نمایش خنکای ختم خاطره، همراه 
با بهنام شــرفی.« نمایش خنکای ختم خاطره با بازی فاطمه معتمدآریا، 
حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی و مرتضی آقاحسینی تا ۲۱ دی در سالن 

 استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود. 

پس از جنجال در نیمه اول بازی روز گذشته سپاهان و استقال خوزستان، 
هواداران تیم اهوازی به سمت هواداران اصفهانی سنگ پرتاب کردند که این 

اتفاق زشت باعث مصدوم شدن یک هوادار سپاهانی شد.

برخوردی که میان علی علیپور مهاجم 
پرسپولیس و رحمان احمدی دروازه بان 
پارس جنوبی جم رخ داد،  باعث شــد 
تا اســتوک علیپور به زانوی احمدی 
بخورد و او به این شــکل مصدوم شود. 
پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند در این 

صحنه خطای پنالتی رخ داده است.

تیتربازی
موفقیت تهمورس پورناظری در سوئد

استقبال از موسیقی تنبلوزایرانی
شــهروند| اجرای جدید تهمورس پورناظری 
همراه ژوزت بوشل مینگو، یک خواننده سوئدی مورد 
استقبال قرار گرفت و روزنامه دیلی نیوز به عنوان یکی 
از معتبرترین رسانه های سوئد در شماره روز یکشنبه 
خود صفحه ای را به این اجــرا اختصاص داد. هفته 
گذشته این خواننده سوئدی و آهنگساز ایرانی اجرای 
موفقی را پشت سر گذاشتند؛ اجرایی که براساس 
اشعار ترجمه شــده خیام و با بهره گیری از عناصر 
بلوز کاسیک، متونی از شــعرای قدیمی فارسی و 
موسیقی صوفی و با تمرکز بر ساز تنبور با نام تنبلوز 
طراحی شده اســت. در گزارش روزنامه دیلی نیوز 
درباره این اجرا نوشــته شــده اســت:  »تهمورس 
پورناظری و ژوزت بوشل مینگو، با همراهی همدیگر 
تنبلوز را آفریدند. کنســرتی زیبا و به یادماندنی که 
مخاطب را بــه یاِد تجربه  تبار انســانی می اندازد.«  
 این دو هنرمند ایرانی و سوئدی اینطور در گزارش 

دیلی نیوز معرفی شده اســت:  »ژوزت هنرپیشه، 
خواننده و کارگرداِن سرشــناس ســوئدی متولد 
انگلیس نزدیک ۱۵ سال است که در سوئد زندگی 
می کنــد. او اخیرا با تئاتر  »نیناســیمون و من« به 
موفقیت های بسیاری در سوئد و دنیا دست پیدا کرده 
است. تهمورس آهنگساز و مولتی اینسترومنتالیست 
با ریشه هایی عمیق در موسیقی اصیل و کاسیک 
ایرانی اســت. این دو با آن کــه دو دنیای متفاوت 
موسیقایی دارند، با همکاری همدیگر موسیقی ای 
با نام تنبلوز را آفریدند؛ موسیقی  که همان طور که 
اســمش می گوید از تنبور و بلوز می آید.« در ادامه  
گزارش این روزنامه آمده اســت: »این کنسرت را 
می توان تاشی دانســت که در آن موسیقی اصیل 
ایران یک جهت فیزیکی پیدا کند. پورناظری با تنبور 
و ژوزت با بلوز آمریکایی توانسته اند اتفاقی را رقم زنند 
که در آن موسیقی فولک معنایی جدید پیدا می کند؛ 
اما در عین حال یک سوال درباره  سنت ها وجود دارد 
که کدام یک خودشان را نشان می دهد؟ شاید فکر 
کنید چنین تجربه ای برای یک مدرسه  موسیقی یا 
آکادمی های موسیقی است؛ اما در حقیقت این طور 
نیســت و از آن  فراتر می رود. تهمــورس و ژوزت 
دیداری می آفرینند که فراتــر از هر کار آکادمیکی 
اســت و در عین حال فراتر از یک کار غیررســمی 
و آکادمیک ظاهر می شــود. در حقیقــت این دو 
 هنرمند توانستند تئوری را کنار بگذارند و فراتر از آن 

حرکت کنند.«

شیه
حا

یکی از جالب ترین هشتگ های ترند شده در توییتر همین موضوع بود که کاربران با استفاد از آن آرزوها 
و  خواسته های خود را مطرح می کردند. این هشتگ در عین سادگی به شکلی مورد توجه قرار گرفت که 
از  پرکاربرد ترین هشتگ ها در توییتر شد و بادنبال کردن آن می توانید در جریان آرزوهایی که کاربران 
 آن را در قالب  توییت  مطرح کردند، قرار بگیرید. در زیر توجه شما را به چند توییت جالب با این هشتگ 

جلب می کنیم:   
دلم یه کیک عروسی می خواد. کیک عروسی خودم. 

دلم یه خنده از ته دل بعد از رسیدن به همه آرزوها و رویاهام می خواد. 
دلم یه همسر و همراه امن و ابدی می خواد

دلم یک کلبه تو جنگل می خواد که صبح ها با صدای پرنده ها بیدار بشم و شب ها با صدای گرگ خودمو 
خراب  کنم! 

دلم یه میلیارد پول نقد می  خواد
 

بعد از این که مهدی رحمتی و بازیکنان استقال بعد از تساوی استقال مقابل پدیده که با اشتباه داوری 
رقم خورد  به تند ترین شکل ممکن اعام کردند همه چیز ازجمله پول اسپانسر و اشتباهات داوری و غیره 
به سود  پرسپولیس است،  پرسپولیسی ها اعام کردند بعد از بازی با پارس جنوبی جم جواب استقالی ها 
را خواهند داد.  واکنش بازیکنان پرسپولیس به این جنجال ها اما حسابی در فضای مجازی خبرساز شد. 
شجاع خلیل زاده که به  استقالی  ها ازجمله رحمتی گفت سرتون توی کار خودتون باشه و این هشتگ 
را داغ کرد. سپس بازیکنان  استقال با حمله به خلیل زاده تأکید کردند کسی که یک سال است تازه به 
تهران آمده نباید علیه رحمتی حرف  بزند. علیرضا بیرانوند با تعریف و تمجید از موفقیت های پرسپولیس 
اعام کرد رحمتی و اســتقالی ها در این جهان  به دنبال جایگاه خودشان باشند و دنبال قاتل بروسلی 
نگردند. او تأکید کرد زور استقال و ســایر تیم ها به  جوان های پرسپولیس که مجموع سنشان 35  هم 
نیست نمی رسد. این درحالی است که استقالی ها هم  پول بیشتری از بازیکنان پرسپولیس گرفته اند و در 
ابتدای فصل هم 17 بازیکن جدید کسب کرده اند و با  وجوداین همه ولخرجی باز هم پایین تر از آنها هستند. 
در چنین فضایی درگیری بازیکنان سرخابی هواداران قرمز و  آبی را هم شانتاژ کرد و آنها با دست گرفتن 

صحبت های بازیکنان تیم خودی به هر شکلی که شد علیه بازیکنان  و هواداران رقیب موضع گرفتند. 
 

یک بار دیگر مهناز افشار در فضای 
مجازی ترند شد. این بار البته بهانه 
این اتفاق صحبت های همســرش 
یاسین رامین بود که با وجود تکذیب 
مهناز افشــار، احضار او را به دادسرا 
تأیید کرده و آن را به  دلیل شکایت 
خودشان از کیهان و فارس دانسته 

است.
پس از پیشنهاد داروی نالوکسان 
از ســوی مهناز افشــار و اعتراض 
جمعی از پزشکان و سازمان دارو به 

غیرتخصصی بودن این پیشنهاد و خطر آن برای بیماران، خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، خبر از احضار 
مهناز افشار به دادسرا داد. خبری که از سوی مهناز افشار تکذیب شد، اما همسرش یاسین رامین این خبر را با 
توییت زیر تأیید کرده است و ادعا کرده: »درست به فاصله کمی بعد از شکایت ما از فارس و کیهان به دلیل نشر 
اکاذیب )افسانه شیر خشک فاسد( مهناز افشار به دادسرا احضار شد! این همزمانی نه از سر تصادف بلکه بیشتر 
مانور توان سرکوب است.« این توییت یک بار دیگر این زوج را در معرض نظرات گاه بی رحمانه مردم قرار داد. فارغ 
از صحبت ها و توهین های تکراری، توییت یکی از کاربران نظرات مثبت بسیاری را به همراه داشت. جایی که 
کنار عکس #ژولیت_بینوش و ماریان کوتیار نوشته بود:  »بازیگران معروف فرانسوی تحت تأثیر حضور پررنگ 
و حمایت همه جانبه سیاسی و اجتماعی  #مهناز_افشار و لیا حاتمی و دیگر سلبریتی های ایرانی از مسائل 

داخلی ایران به جمع معترضان حاضر در خیابان های پاریس پیوستند.«

_خودتون_باشه _کار _تو #سرتون _  بروسلی  #قاتل  

_ یه...  #دلم  
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

درصـد کاهـش دهد.

روز
گ  

شت
 ه

چه
 دری

شهروند| امیرحسن چهلتن می گوید: 
»تنها تپه ای کــه به نظر می رســید از 
آفت قاچاق ســالم باقی مانــده، کتاب 
بــود اما ظاهــرا آن هم گرفتــار  قاچاق 
شده اســت.« او معتقد است کسانی که 
کتاب قاچاق می فروشند، کاهبردارند: 
»خریداران کتاب گول دســتفروش ها را 
که مدعی فروش »کتاب بدون سانسور« 
هســتند، می خورند و کتاب های قاچاق 

می خرند.« ظاهرا چند مورد از کتاب های این نویسنده مثل »تهران 
شهر بی آسمان« و »روضه قاسم« به صورت قاچاقی منتشر می شود، 
درحالی  که رمان هایش از 14 سال قبل اجازه انتشار ندارد، برای همین 
با گایه در این باره حرف می زند: »ما همه جور قاچاق داریم. اخیرا در 
یکی از روزنامه ها خواندم مبلغ هنگفتی، فکر می کنم ۱۵ میلیارد دار 
قاچاق وارد کشور می شود. اینها مسائلی اســت که ما را گرفتار بازار 
وحشی کرده است. هرجا که پول باشد، مافیایی که در همه جا رخنه 
کرده، به  آن جا هجوم می برد و دست به چپاول می زند.« البته چهلتن 
سانسور را زمینه ساز قاچاق می داند و به ایسنا می گوید: »دستفروشان 
کتاب برای مجاب کردن مشــتریان خود ادعا می کنند این کتاب ها 

بدون سانسور اســت، درصورتی که عینا 
متن کتاب های موجود در بــازار را کپی 
کرده اند. از طرفی کتاب هایی که قاچاق 
می شــود، کتاب هایی هم نیســت که از 
طریق رســانه های عمومی مانند رادیو و 
تلویزیون، انتشارشــان خبررسانی شده 
باشــد و عموما متعلق به نویسنده هایی 
اســت که دولت آنها را اپوزیسیون تلقی 
می کند. این هم مزید بر علت می شــود 
تا خریداران کتاب گول دستفروش ها را بخورند و کتاب های قاچاق 
را خریداری کنند. همین که شــما با مــن مصاحبه می کنید، قدم 
خوبی برای اطاع رســانی درباره قاچاق کتاب است، بقیه نیز باید به 
این موضوع توجه داشته باشند و گزارش و مصاحبه تهیه کنند تا به 
این ترتیب مردم را روشن کنند. البته چیزی که خریداران کتاب را 
بیشتر گول می زند، وجود کتاب هایی است که عموما خارج از کشور 
منتشر می شوند و در بازار رســمی کتاب ایران وجود ندارند. این کار 
دستفروش ها که کتاب های غیرمجاز را به دست مردم می رسانند، 
خیلی خوب است، ولی بخشی از اقدام آنها نوعی کاهبرداری است 

که بسیار مذموم، خطرناک و زشت است.«

صــدر  شــهروند| 
جدول در روزهــای آخر 
نیم فصل چنــد باری بین 
3تیم ســپاهان، پدیده و 
پرسپولیس دست به دست 
شــد. قبل از ایــن هفته 
ســپاهانی ها در صدر قرار 
داشــتند و گزینــه اول 
قهرمانــی در نیم فصل به 
شــمار می رفتند، اما باید 

آخرین بازی نیم فصل اول را برگزار می کردنــد. قبل از این پدیده با 
استقال به تســاوی بدون گل رســید تا موقتا در صدر قرار بگیرد. 
پرسپولیس هم با شکســت پارس جنوبی جم 31 امتیازی شد و تا 
لحظات آخر جای پدیده را در صدر گرفته بود، اما گل ثانیه های پایانی 
ســیف الهی تیم برانکو را به خاطر گل زده کمتر نسبت به شاگردان 
گل محمدی به رده دوم فرستاد. درحالی که پیش بینی می شد سپاهان 
با یک برد نســبتا راحت برابر تیم قعر جدولی اســتقال خوزستان 
مقتدرانه قهرمان نیم فصل شود، بازی دیروز اهواز جنجالی و نزدیک از 
آب درآمد. در نیمه اول داور پشت محوطه جریمه آبی های خوزستان 

خطا اعام کرد و درحالی که 
دروازه بان این تیم درحال 
چیدن دیــوار دفاعی بود، 
ساسان انصاری توپ را وارد 
گل کرد. برخــاف تصور 
همــگان داور ایــن گل را 
مردود اعام نکرد تا مربیان 
و بازیکنــان تیــم میزبان 
شــدیدا به رحیمی مقدم 
معترض شوند. دقایقی بعد 
البته داور بازهم یک تصمیم شائبه برانگیز گرفت. این بار یک پنالتی 
مشکوک به سود استقال خوزستان اعام شد تا بازی با ضربه میثم 
کریمی به تساوی کشیده شــود. نیمه دوم این مسابقه هم با فشار 
سپاهان و ضدحمات تیم خوزستانی همراه بود، اما درنهایت بازی 
با تساوی یک بر یک به پایان رســید. تیم امیر قلعه نوعی با وجود از 
دست دادن امتیاز در اهواز به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده و 
پرسپولیس قهرمانی نیم فصل را جشن گرفت. البته 31 امتیازی بودن 
 3 تیم در صدر جدول نشــان از رقابت نزدیک آنها برای قهرمانی در

 پایان فصل دارد. 

امیرحسن چهلتن می گوید سانسور یکی از دایل گسترش مافیای کتاب است

فروش کتاب های غیرمجاز خوب است اما کاهبرداری است
سه راهی 3۱ امتیازی اصفهان، مشهد و تهران

جالقهرمانی میلیمتری سپاهان در نیم فصل
جن

_بینوش _افشار #ژولیت #مهناز
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 می گید قاچاق
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كوچه اول
راهی برای رفع اشتباه بابا  |داودنجفی|    از وقتی که یکم عقل و هوش درست و 
حسابی پیدا کردم، فهمیدم هرکسی برای خودش یک اسمی دارد، ولی توی خانواده  
ما یک فرق عمده وجود داشت. یعنی همه توی خانه اسم خودشان را داشتند، ولی 
توی کوچه اسمشان مثل من بود. مثا پدرم وقتی می خواست مادر و خواهرانم را صدا 
بزند، می گفت: »داود« با خواهران و مادرم برمی گشــتیم و می گفتیم: »بله؟« بعد پدرم با 
دست نشان می داد با کی کار دارد. این باعث شده بود از اسم خودم متنفر بشم. یعنی از هر  هزار باری 
که پدرم اسمم را صدا می زد، یک بارش واقعا با من کار داشت و بقیه مواقع با مادرم یا خواهرانم بود. بعد 
از یک مدت دیگر توی خانه هم به صورت تمرینی داود صدایشان می کرد و  برای هرکدام یک لحنی 
انتخاب کرده بود که وقتی تو خیابان صدایمان می زند، هر پنج نفرمان با هم برنگردیم. فردا هم قرار 

است برای خواهرم داووود خواستگار بیاید، امیدوارم که مادرم داووووود مخالفت نکند.  

آزادراه
کف گرگی با چاشنی آزادی

وحید میرزایی
طنزنویس

خوشبختانه مدتی است مسئوان کشور برای 
بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
تنها به حرف بسنده نمی کنند و آستین را  باا زده 
و عما وارد گود می شوند. درواقع وقتی مشکات 
مثل آدم مرتفع نمی شوند، مسئوان مجبورند از  
طریق زور برای  رفع آن بهره ببرند. این فاز جدید 
مواجهه با مسائل و مشکات کشور با مصاحبه 
علی مطهری کلید خورد. جایی که این نماینده 
مجلس  در اظهار نظری گفت: »کسانی که جلوی 
آزادی بیــان را می گیرند گاهی کف گرگی ازم 
دارند.« اگرچه ماهیت کسانی که جلوی آزادی 
 بیان را می گیرند بر همگان مبرهن است و اساسا 
خودشان با کف گرگی آشنا هستند، اما در ادامه 
برای روشن شدن این موضوع به بررسی  تکنیک 
کف گرگــی و رابطه منطقی آن بــا آزادی بیان 

خواهیم پرداخت.  
پیدایشوتاریخچه:

کف در لغت به معنای همان کف دست و گرگ 
نام حیوانی وحشی است. تاریخچه کف گرگی به 
یونان باستان باز می گردد. جایی که  دیمیتریانوس 
کمپوتاسیانوس شــاهزاده یونانی عاشق دختر 
چوپانی به نام کیمیانوس کارداشیانوس می شود 
و اصطاحا در »کف« آن  دختر می رود. در یک 
عصر ســرد پاییزی دیمیتریانوس جوان برای 
شکار پلنگ به جنگل های حومه آتن رفته بود 
که ناگهان چشــمش به  دختری زیبا می افتد 
و بافاصله در یک نگاه عاشــق وی می شــود. 
 متاسفانه آن دختر لباسی خاف عرف جامعه 
یونان پوشــیده بود. القصه دیمیتریانوس برای 
ارایه پیشــنهاد ازدواج به او نزدیک می شــود 
که ناگهان متوجه حضور فــردی دیگر در کنار 
کیمیانوس  می شود و در کمال ناباوری مشاهده 
می کند آن مرد دست کیمیانوس را در دستش 
گرفته است، بی ناموس. دیمیتریانوس با دیدن 
این  صحنه آتش خشــمش زبانه می کشد و به 
سمت آن مرد می رود. در این لحظه بدون هیچ 
منطقی تعدادی گرگ همینجور بی خودی سر 
و  کله شان پیدا می شود. دیمیتریانوس به طرف 
آن مرد)جانیانوس بیناموســیانوس( می رود 
اما وقتی او را بسیار قوی هیکل و پر از پشت بازو 
 می بیند اندکی صبر کرده و با توجه به پیشینه 
خانوادگی اش که از سیاســتمداران عصر خود 
بودند و تمام اتفاقــات یونــان در آن زمان کار 
 خودشــان بود، تصمیم می گیرد پلیتیک بزند. 
بــرای همین به آن مرد نزدیک شــده و با لحن 
خاصی به او می گوید: »عزیــزم اون گرگ هارو 
 ببین. چقدر بزرگــن. نخورندمون؟« که در این 
لحظه جانیانوس بیناموســیانوس حواســش 
پرت شــده و دیمیتریانوس با کف دست راست 
که بســیار قوی بود، ضربه ای کاری به صورت و 
دماغ بیناموســیانوس وارد کرده و وی را از پا در 
می آورد. اگرچه بعدها  مشخص شد آن مرد پدر 
کیمیانوس کارداشیانوس بود اما از آن پس مردم  
ضربه ای که با کف دســت به صورت نفر دوم در 
حضور حداقل  یک گرگ برخورد می کند را کف 

گرگی می نامند. 
کاربردها:

اگرچه از کف گرگــی در طــول تاریخ برای 
جنگ های ناموســی، قبیله ای و کشورگشایی 
استفاده شده است، اما در قرن جدید کف گرگی 
 بیشــترین کاربرد را در برقــراری آزادی بیان 
در جوامع بشری داشــته است. سیاستمداران 
کشورهای خاورمیانه معتقدند برای بسط  برخی 
 مفاهیــم و فرهنگ ها باید بــه زور این مفاهیم 
را ذهن مردم چپاند. بــرای همین کف گرگی 
کاربردی بسیار فراتر در این کشــورها دارد. به 
طور مثال کف گرگی به غیراز کاربرد روتین آن 
در مواردی همچون کنتــرل بازار، جلوگیری از 
ورود برخی افراد در ورزشگاه ها،  کنترل معضل 

بیکاری و نیز آزادی بیان استفاده می شود. 

فلکه اول

قاچاق خاک

هیچمیدانیکهدراینسالها
خاککشوردایماقاچاقشد؟
یعنیایرانازدوسواغرشده
کشورهمسایهاماچاقشد!
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آزادراه

گفت وگو در آینه|شــهاب نبوی|  دیروز بعد از مدت ها سعی 
کردم با خودم حرف بزنم. رفتم جلوی آینه و نشستم. خیلی  
تغییر کرده بــودم. آخرین بار که با خودم حــرف زده بودم، 
تپل مپل تر بودم. به خودم گفتــم: »که چی؟ این چه زندگیه 
برای خودت درست کردی؟ این چه وضع شعر مانندیه؟ بلند شو یه تکونی به 
خودت بده. بذار همه دنیا بفهمند که توام اگه بخوای می تونی...« حتما شما هم 
مثل خودم منتظر بودید که تصویرم توی آینه به من دلگرمی بدهد و بگوید: 
»آفرین پسر، خواستن توانستن اســت، تو می تونی، کافیه اراده کنی...« اما 
متاسفانه تصویر من توی آینه، اهل این صحبت ها نیست و برگشت بهم گفت: 
»ببین نبوی، چند سالته؟« گفتم: »عنقریب سی سال.« گفت: »ببین، بذار با 

هم صادق باشیم. راستشو می خوای؟« گفتم: »معلومه که می خوام.« گفت: 
»تو اان سی سالته دیگه، اگه قرار بود چیزی بشــی تا اان شده بودی؛ پس 
دیگه به خودت و من فشار نیار. یه کم زندگی رو آسون بگیر، بذار به هر دوتامون 
خوش بگذره.« گفتم: »تصویر تو آینه، چی واسه خودت می گی؟ مگه فانی و 
فانی و فانی نبودند که تا چهل پنجاه سالگی هیچی نشده بودند و یهو همه 
چی شدند؟ خودم دیروز تو کانال دانستنی های تلگرام، دارای مجوز رسمی از 
مقامات ذیربط دیدم نوشته بود آبراهام لینکلن تا پنجاه سالگی یه بردم نیاورده 
بود، اما بعد پنجاه دیگه همه رو شکســت داد و اول شد.« گفت: »پس برو به 
همون کانال دانستنی های تلگرام بگو کمکت کنه.« خاصه این که من تصویر 

توی آینه ام از خودمم تنبل تره.


