
ترامپ: چند وقته مذاکره نکردم 
بدنم نیاز داره!

    نتانیاهو: دونی جون ول شون کن، بیا با خودم صبح تا شب مذاکره کن!
    رهبر کره شمالی: قرارمون یادت نره، من لب مرز منتظرم!

    ولیعهد سعودی: پول هایی که دادیم تموم شد؟ یعنی بازم باید پول بدیم؟
    اوباما: حسود هرگز نیاسود
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رازهایی برای بقا

گمشدگان

شاخ و شانه کشیدن برای تیم ملی 

شهرام شهیدی

باهنر:اگر در بازی تیم ملی، یک باشگاه 
بخواهد برای تیم ملی شاخ و شانه بکشد یا 
بی عقل، بی تدبیر و کج فهم است یا خائن. در 

سیاست هم همین طور است.
ملی  تیــم  احمدینــژاد: محمود
پیشکسوتان سیاست هم شامل این رهنمود 
می شــود؟ اگر بله که به این باشگاه های ته 
جدولی بگویید بیخود سربه سر تیم ملی ِ بنده 

نگذارند. مرسی. اه!
علیآبادی،رئیسســابقسازمان
تربیتبدنیدردولــتمهرورز:برای 
جلوگیری از همیــن دخالت های بیجای 
سیاسی بود که ما کاری کردیم باشگاه  پاس 
که قبال قهرمان آسیا شده بود برود دسته سه. 
مقابل هر باشگاهی که می خواست جلوی 
تیم ملی ما بایستد، ایستادیم. آخرش هم بین 
چهار تیم پنجم شدیم. دستاورد از این باالتر 

که ریاضی را چپه کردیم؟ 
صادقزیباکالم:همین آقا وقتی خودش 
کمک مربی باشــگاه بود و دوســت داشت 
سرمربی شود و به دســته برتر صعود کند، 
مدام زیرآب مربی سابق تیم ملِی سیاست 

ایران را می زد. 
احمدینژاد:اسنادش هم موجوده؟ اگر 

هست من خریدارم. فی چند؟ قیمت بده.
محمدرضاعــارف:شــما اگــر به 
طرفدارانتان بفرمایید در مــورد تیم ملی 
و فرهنگ هــواداری، دنباله رو من باشــند 
دیگر هیچ هواداری زیر پنجره رونالدو و پپه 

سروصدا نمی کند.
قالیباف:نمیشه ما هم تو مشهد یک تیم 
ملی در سایه داشــته باشیم؟ کار خدا را چه 

دیدی؟ شاید الزم شد.
زنگنه،وزیرنفت:دیگــر به چه زبانی 
عرض کنم وزارت نفت قصد تیمداری ندارد. 
آقای باهنر ما قبال تیم مان را گذاشته ایم برای 
فروش. ما را دیگر از چه می ترســانید. شما 

تیمداری بلدی؟ بفرما بیا جلو.
صدایتماشــاچیانخودسر:باهنر 

تیمت ُ بردار و بیا...
علیمطهــری:چه تیــم ملی، چه 
باشگاه ها باید از سرنوشــت بد تیم ملی 
فرانســه در جام جهانی الگــو بگیرند و 
بفهمند اگر همــه بازیکنان  از یک طیف 
سیاسی نباشند، حتی اگر قهرمان جهان 

شوند، آن تیم، تیم بشو نیست.
مردم:آقا این قانون بازیکن قرضی در 
مورد تیم ملی سیاســت عمل نمی کند؟ 
یعنی نمی شــود ما بازیکنان ملی پوش 
سیاســت را ترانســفر کنیم به تیم های 
دیگر؟ این قانون بازنشســتگی مشمول 

بازیکنان ملی پوش نمی شود؟ 
مهدیطارمــی:اگر در بــازی تیم 
ملی،یک باشــگاه بخواهد برای تیم ملی 
شــاخ و شــانه بکشــد برای بازیکنانش 
خیریتی در آن اســت کــه قابل عرضه و 

بیان نیست. 
علیکریمی:ایــن موضوِع حق پخش 
درست شود آن وقت همه  مردم می فهمند 

چه کسی بی تدبیر و کج فهم است. 
سیدجاللحسینی:متاسفانه مرا که از 
تیم ملی کنار گذاشتند. تکرار می کنم، کنار 
گذاشتند و با این حساب دیگر کاری از دست 
من برنمی آید، به جز این که هر چهارســال 
بنشینم و برای موفقیت تیم ملی اصالح شده 

و باتدبیر آرزوی موفقیت کنم. 
یکتماشاگرزن:آخرش هم نفهمیدیم 
چرا ورود زنان به تیم ملی سیاست ممنوع 

است. 

شنود

دوربین مداربسته

آن چه گذشــت: همان طور کــه می دانید و 
همه تــان از عاشــقان ســینه چاک دوربین 
مداربســته هســتید امــا بــه روی خودتان 
نمی آورید که پررو نشــوم، هفته پیش داشتم 
غرورآفرینان شــهرونگ را دانه به دانه معرفی 
می کردم بلکه جایی دستشــان بند شــود یا 
بروند خانه بخــت. در این هفتــه می توانید 
شــاهد فصل دوم این معرفی باشید که توی 
کادر یک نفر را می بینیم که از همه درخشش 
بیشــتری دارد و یک جوری رنــگ و رویش 
سفید و خوشحال اســت؛ انگار نه انگار توی 
ایران زندگی می کند. بله نازنین جمشــیدی 
که تازه عروس شده و به شخصه فکر می کنم 
کارتونیست ها وضعشان از طنزنویس ها بهتر 
است، چون همین نازنین آن قدر الیف استایل 
الکچری دارد که دســته گل عروسی اش هم 
می دهد به کمپانی های گل خشــک کن که 
طبیعی خشکش کنند! عمرا یک طنزنویس 
بداند همچین کمپانــی وجود دارد. وقتی هم 
بفهمد، ۶۰۰ کلمه درباره اش طنز می نویسد 
که حرصش خالی شود و خیلی شانس بیاورد 
خودش پشــت کامپیوترش خشک نشود، اما 
نازنین به قول گفتنی نــان دلش را می خورد 

از بس که به همه ایــن طنزنویس ها خندیده 
تا فکر کنند واقعا بانمکند و روحیه شــان را از 
دســت ندهند. اما از دیگر بانوان خوشــدل 
شــهرونگ مونا زارع است که سرنوشتش این 
بوده که مهدکودک تأسیس کند اما اشتباهی 
افتاده توی روزنامه و  اگر یک روز توی تحریریه 
تنهایش بگذاریم، ممکن است فردایش مجبور 
باشیم توی یک دفتر آبی رنگ، پشت میز های 
گلدار صورتی بنشینیم و به جای متن نوشتن 
روی گلدان های ســفالی نقاشی کنیم. دلش 
الکی خوش اســت و یکی از هدف هایش این 
اســت که یک روز رئیس جمهوری می شــود 
و برای آبادانی مملکتــش برنامه های ویژه ای 
دارد. مثال این کــه پایین برج میالد را لیمویی 
کند تا قسمت بشــقابی اش و از آن قسمت به 
باالی آبی فیروزه ای با خال های ســفید. نوک 
برج هم اکلیــل صورتی. از ایــن بزرگوار هم 
بگذریم، کســی نمی ماند جز شهرام شهیدی 
که بنــده کــه دوربینــم و به خــودم اجازه 
می دهــم همه چیز خصوصی تــان را ببینم و 
باهاش شــوخی هم دارم، رویم نمی شــود با 
ایشــان شــوخی کنم آن قدر که آدم را توی 
رودربایســتی نگه می دارند از ادبشــان. واقعا 

آقا شــهرام این درست نیست. یکم شل کنید 
آدم رویش بشود دوربین را سمتتان بچرخاند! 
اصال لحنم عوض شــد این قدر اتمسفر این جا 
سنگین و مودب شد، اما در کل بگویم ایشان از 
معدود نمونه های طنزنویس پولدار هستند که 
هرچند خودمان می دانیم از آن یکی شغلشان 
است اما بعدها توی موزه مجسمه های مومی 
طنزنویسان ایران قرار است زیر مجسمه شان 
بنویســیم »طنزنویس مرفه بی درد؛ شهرام 
شهیدی« اما همیشــه یک نفر توی کادر من 
هســت که از گردن به باالیــش را هیچ وقت 
قسمت نشده ببینم. یعنی بنده خدا همیشه 
از کادر میزند بیرون و چندوقت پیش فهمیدم 
این وحید میرزایی که می گویند، همین ایشان 
اســت. وحید میرزایی یــک رفیق صمیمی 
دارد به اســم پیردانا که حاال از ما گفتن شما 
بــه پیرمردها هیچ وقت اعتمــاد نکن. این را 
از یک دوربین مداربســته که حواســش به  
همه چیز هست، بشــنو. اما به غیر از وحید، 
یک نفر دیگر اســت که کال از زانو به باالیش 
توی کادر نیست و بنده از روی کفش هایش 
باید تشخیص بدهم کی می آید و کی می رود 
که اســمش داوود نجفی است. من نمی دانم 
بامیه و دوغ چــه ترکیب شــیمیایی ایجاد 
می کند که توی قد این دوســتان اصفهانی 
این قدر اثر گذاشــته اما تا جایی که می دانم، 
دوســتان هنوز توی سن رشــد هستند و به 

آینده امیدوار...

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

غرورآفرینان شهرونگ 
)قسمت 2(

بچه زرنگش خوبه  |شهاب نبوی|    یکی از رموز بقا در کشور 
عزیزمان این اســت که بچه را از همان زمــان که کود را از 
گوشت کوبیده تشــخیص نمی دهد، با مسائل اقتصادی 
آشــنا کنید. بچه باید بداند که اقتصاد مال آدمیزاد است و 
دانستنش از دانستن خیلی چیزها مثل، مســئولیت پذیری و اعتراف به 
اشتباه و حتی شستن خودش هم واجب تر است. باید خوردن را به خوبی 
یادش داد. منظورم خوردن غذا یا چیزهای دیگر نیست؛ منظورم خوردن 
دیگر انسان هاست. بچه باید بفهمد که اگر نخورد، می خورنش. در قدم بعدی 
باید ماهی گرفتن در شرایط بحرانی را یادش بدهیم. او باید بفهمد که هدف 
وســیله را توجیه که می کند هیچ، تازه می تواند دو تا پس گردنی مشتی 
هم بهش بزند. اصال مهم نیست که شــما چطوری پولدار می شوی، چون 

مردم به هرحال وقتی یک عده  پولدار را می بینند، می گویند: »طرف یا دزد 
بوده یا قاچاقچی.« پس بهش یاد بدهید که حرف مردم را  دایورت کند و به 
کارش برسد. در مرحله بعد سعی کنید، اینقدر بچه را کتک بزنید تا وجدان 
و رحم و مروت و این سوســول بازی های درونی اش بار و بندیلشان را جمع 
کنند و بروند همان سمت ژاپن و کره جنوبی. در عوض سعی کنید، به بچه 
بفهمانید که اینهایی که در خیابان راه می روند و زندگی می کنند، انسان یا 
احیانا هم وطنش نیستند و همگی نردبان هستند و باید از آنها باال برود و بعد 
هم چوبشان را خرد کند و چهارشنبه سوری با آنها آتش درست کند. البته 
اگر هنوز به بچه هایتان اینها را یاد نداده اید، یا دلتان نیامده یاد بدهید، نگران 

نباشید، خودشان بزرگ می شوند و کف خیابان اینها را یاد می گیرند.

روزنامهاعتمادملی|سال1387
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ارباب
دره ھا

14گفت وگو با کوهنورد و مربی امداد و نجات کوهستان استان مرکزي  روايت داغ

۱۶ سال تجاوز
در سازمان ھای خیریه 

بین المللی

10 حادثه

جوالن آقازاده ھا

صحبت هاى جنجالى مهدى مظاهرى 
در فضاى مجازى، بحث آقازاده ها
و ژن خوب را بار دیگر مطرح کرد

3 رويداد

مجری ایرانی
 که ایرانی نبود!

«ریال مجازی» 
در بازارھای بین المللی

خبر جنجالى شبکه هاى اجتماعى
و واقعیت ماجرا

همه چیز درباره پول هاى الکترونیک 
که احتمال تولید آن در ایران وجود 

دارد

خبر جنجالى شبکه هاى اجتماعى

7 جهان

ماجرای
وان با وجدان  سر
میدان فردوسی

 گفت وگوى «شهروند» با مامور راهورى 
که  کیف پول 804 میلیون تومانى را به صاحب 

رستوران برگرداند

آمادگى شهردارى، خانه موسیقى و دفتر موسیقى براى کنسرت رایگان شجریان

نیاز به همایون، موسیقى، امید و چیزهاى کوچک

سیامک رحمانى
سردبیر

در روزهایى که مشکالت اقتصادى از هر 
طرف بر مردم فشار مى آورد و همه نگران 
آینده اند، در شــرایطى که آژیر خطر براى 
بسیارى از کســب و کارها به صدا درآمده 
و بســیارى شــب را با دلهره فردا به صبح 
مى رسانند، از دســت مسئوالن چه کارى 
برمى آید؟ پاسخ ســریع و ساده این است 
که توجه بــه این وضعیــت و تالش براى 
بیرون بردن جامعه از تونل وحشــت. اما 
این بحران یک شبه به وجود نیامده است 
و یک شــبه هم نمى توان از آن خارج شد. 
موانعى که بر ســر راه حل مشکالت قرار 
دارد، بى شمار اســت و البته هنوز اراده و 
نیت الزم بــراى جراحى هــاى بزرگ در 

تصمیم گیران کشور دیده نمى شود.
اما حتى اگر راه حل هاى قطعى و ســریعى 
هم در چشم انداز نباشد، راهکارهایى هست 
که مى تواند تحمل شــرایط را بــراى مردم 
آسان تر کند و روحیه آنها را براى مواجه شدن 
با روزهاى سخت یا مشــابه آتى باال نگه دارد. 
کم کردن از تنگناهــاى غیر اقتصادى، ایجاد 
فضاى شادتر براى زندگى و باز کردن گره هاى 
بى موردى که سال هاست خاطر بخش بزرگى 
از مردم را آزرده، مى تواند بخشى از حل مسأله 
باشــد. چنین فرصت هایى کم نیستند، اما 
متاســفانه هنوز عقل دوراندیش بخشى از 
مسئوالن براى اســتفاده از آنها به کار نیامده 
است. ســاده ترین موضوعاتى که مى توان به 

آنها اشاره کرد ســختگیرى هاى اجتماعى 
است. این که در نخستین فرصت خانواده ها را 
به ورزشگاه ها راه بدهیم. مشابه پیشنهادى که 
همایون شجریان داده است، امکان برگزارى 
کنسرت و برنامه هاى مفرح را در مکان هاى 
عمومى و سطح جامعه گسترش دهیم. این 
که رسانه هاى عمومى مثل صدا و سیما نظر 
بخش هاى بیشترى از مردم را منعکس کنند 
و حداقل افــکار عمومــى را نیازارند. این که 
قوانین دست وپا گیر و محدودکننده بسیارى 
که از گذشــته باقى مانده و موجب دلخورى 
به ویژه در جوان ها مى شود، بازبینى و تا حد 
امکان کنار گذاشته شود؛ تدابیرى کم هزینه 

که بابت شان خون از بینى کسى نخواهد آمد.
در روزهاى گذشته این تصور ایجاد شد که 
طرح سربازى اختیارى در همین راستا مطرح 
شده و مى تواند به رضایت و آسودگى خاطر 
میلیون ها جوان منجر شود. وضعیت کشور 
قابل درك است و این که در این اوضاع تغییر 
شرایط سربازى چه مشقاتى به دنبال خواهد 
داشــت، پیچیده نیســت. اما همین طرح و 
بحث درباره سربازى حرفه اى عاملى بود که 
مى توانست دل هاى بسیارى را گرم کند، اما 

مخالفت و جمع کردن آن سریع و قاطع بود.
جاى شــگفتى اســت که در وانفساى 
کنونى، پیشنهادهاى ساده اى مثل اجازه 
ورود خانواده ها به اســتادیوم هاى ورزشى 
که دســتور رئیس جمهورى را هم پشت 
خــود دارد، جــدى گرفته نمى شــود و 
همچنان هر برنامه اى کــه بتواند فراغت 
شــهروندان را به دنبال داشــته باشــد با 
مخالفت هاى جدى مواجه مى شــود. این 

همــه ســختگیرى در دورانى کــه مردم 
به دنبال کوچکترین روزنه براى آســایش 
و امیدوارى هستند، نشانه درایت نیست. 
شاید این که هسته ســخت و نفوذناپذیر 
مســئوالن هنوز بر طبــل قدیمى برخى 
ممنوعیت ها مى کوبنــد و نارضایتى ها را 
افزایش مى دهند، ناشــى از بدخواهى آنها 
و تالش شان براى هل دادن جامعه به سوى 
دره هولناك نباشــد، اما مطلقا ناشــى از 

هوشمندى هم نیست.
در این میان بد دل هایى هم هســتند که 
به هر گشایش با سوءظن نگاه مى کنند و به 
هر تصمیم خوشایند این گونه واکنش نشان 
مى دهند: «گول نخوریــد. اینها مى خواهند 
توجه شما را از مشــکالت اصلى برگردانند. 
به این امتیازات کوچک دل خوش نکنید.» 
امــا واقعیت این اســت که مــردم حتى به 
امتیازهاى کوچک سخت نیاز دارند. رفع این 
محدودیت ها و گسترش فضاى آرام زندگى 
یکى از بزرگترین مطالبات اجتماعى است. در 
عین این که ســاده دلى است تصور کنیم 
کســى که از باز کــردن گره هاى کوچک 
ابا دارد، جامعــه را با امتیــازات بزرگ و 
رفع مشکالت غول آسا ســورپرایز خواهد 
کرد. چطور مى شــود از کسى که گام هاى 
کوچک همراهــى را برنمــى دارد انتظار 
داشته باشیم پرش هاى بلند سرنوشت ساز 

انجام دهد. 
خبرهــاى  منتظــر  روزهــا  ایــن 
امیدوارکننده کوچکیم و کسانى را که این 
اخبار و تصمیمات را از ما دریغ مى کنند، 

دلسوز و خدمتگزار و صادق نمى دانیم. 

يادداشت

ھمه با ھم
برای اجرای خیابانی 

ھمایون 

عده  اى نان شب ندارند
عد ه اى  برندبازى مى کنند
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خیز زنان و شهرستانى ها براى تصاحب دانشگاه
   صفحه 4

تفاهم نامه جمعیت هالل احمر با سازمان انتقال خون امضا شد

خ ھدیه سر

بررسى آمارى «شهروند» از نتایج کنکور  سال 97، مقایسه اش با نتایج کنکور پارسال و گفت وگو با 3نفر از برترهاى کنکور امسال

   صفحه 2

دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین المللى
در گفت وگو با «شهروند»:

آیت وکیلیان| تحوالت پیرامونى ایران پس از خــروج آمریکا از برجام وارد فضاى جدیدى 
شــده و روند غیر قابل پیش بینى را تا اینجــاى کار به وجــود آورده و همچنین معادالت را 
پیچیده تر از گذشــته کرده اســت. این روند در وضعیت کنونى به جدال لفظى شدیداللحن 
بین مقامات بلند پایه سیاسى و نظامى دو کشــور منجر شده و دورنماى رابطه دو کشور را با 
ابهامات جدى مواجه کرده اســت. اتفاق جدید اما تغییر موضع مسئوالن کاخ سفید از جمله 
دونالد ترامپ اســت که بعد از بى پاسخ نماندن از ســوى مقامات ایران در مقابل تهدیدهاى 

ایاالت متحده...

مجازی: رمال 
ما ھم

شده ایم وز  به ر

گفت وگوى خواندنى «شهروند»
 با یکى از فالگیران تلگرامى

   صفحه 15   صفحه 2

   صفحه 3

برنامه نود برخالف شایعات
بیستمین سال فعالیتش را استارت زد

  گزارشى جدید فاش کرده که سازمان هاى 
خیریه تجاوز کارکنانشان به زنان بى پناه

را پنهان کرده  اند

عادل
با شلوار جین 

برگشت!
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14   صفحه  14   صفحه  14

آمادگى شهردارى، خانه موسیقى و دفتر موسیقى براى کنسرت رایگان شجریان

برای اجرای خیابانی 

براساس بررسى و تحلیل آخرین داده ها 
و نقشــه هاى پیش یابى هواشناسى، طى 
دو روز آینده وضعیت جوى استان صاف تا 
کمى ابرى گاهى با وزش باد و در ســاعات 
بعدازظهر در نیمه شمالى استان با افزایش 
ابر پیش بینى مى شــود.کمینه و بیشینه 
دماى هواى تهران در روز هاى چهارشنبه و 
پنجشنبه به ترتیب (27، 39) و (27، 38) 

درجه سانتیگراد پیش بینى مى شود.
اداره کل هواشناســى اســتان تهران در 
اطالعیه اى از بــارش پراکنده باران و وزش 
باد شــدید در ارتفاعات استان طى سه روز 

آینده از ساعات بعدازظهر خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومــى اداره کل 
هواشناسى استان تهران، براساس بررسى 
و تحلیــل آخریــن داده ها و نقشــه هاى 
پیش یابى هواشناســى، طى سه روز آینده 
وضعیت جوى اســتان صاف تا کمى ابرى 
گاهى با وزش باد و در ساعات بعدازظهر در 
نیمه شمالى استان با افزایش ابر پیش بینى 

مى شود.
براســاس این گــزارش ایســتگاه هاى 
فیروزکوه با دماى 12 درجه ســانتیگراد و 
ورامیــن با دماى 42 درجه ســانتیگراد به 
ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان 

در طول 24 ساعت گذشته بوده اند.

خبر

ســخنگوى وزارت امور خارجه خبر 
سفر یوســف بن علوى به تهران در روز 

جمعه را فاقد مبناى واقعى دانست.
امــور خارجــه  ســخنگوى وزارت 
کشــورمان در خصوص  اخبار منتشره 
در مورد سفر یوسف بن علوى وزیر امور 
خارجه عمان به تهــران در روز جمعه 
گفت: برخى رسانه ها طى روزهاى اخیر 
خبــرى را پیرامون ســفر قریب الوقوع 
آقاى بن علوى به تهران منتشر کرده اند 
در حالى که تاکنون هیچگونه تماســى 
از طریق مجارى و کانال هاى رســمى و 

دیپلماتیک بــراى هماهنگى هاى الزم 
متعارف براى این سفر صورت نپذیرفته 
است. این خبر، خبرى نادرست است و 

از مبنایى واقعى برخوردار نیست.
قاســمى افزود: با توجه به مناسبات 
دوســتانه جمهورى اســالمى ایران و 
عمان دیدارهــاى مقامات دو کشــور 
امرى عادى اســت که بصورت متناوب 
و مســتمر و در مقاطــع الزم صــورت 
مى پذیرد و همواره خبر این سفرها نیز 
به هنــگام و در زمان خود منتشــر و به 

اطالع همگان مى رسد.

خبر خوش هواشناسى براى تهرانى ها 

پیش بینى بارش پراکنده طى دو روز آینده

قاسمى خبر داد:
بن علوى روز جمعه به تهران نمى آید

ترامپ توپ را
در زمین ایران می خواھد

  رئیس جمعیت هالل احمر و رئیس سازمان 
انتقال خون پس از انعقاد تفاهم نامه با حضور 
در یکى از مراکز، خون اهدا و از اهداکنندگان 

تقدیر کردند.عکس: یعقوب کهربایى

گفت وگو با کوهنورد و مربی امداد و نجات کوهستان استان مرکزي 


