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مودریچ چگونه به 
ونالدو و  سلطنت ر

مسی پایان داد؟

پرس در انتظار   باز
توضیحات شهردار منطقه 2

وریست پنجم  تر
چه کسی بود؟

عزم جهانی برای 
نجات برجام

 افشاگری در برنامه نود
به ضرر سعید فتاحی تمام شد

برادر مرد میانسالی که چندی پیش 
در مقابل ساختمان شهرداری اقدام 
به خودسوزی کرد از پیگیری این 

پرونده به »شهروند« می گوید

 وزارت اطالعات جزییات تازه ای
 از عملیات تروریستی
روز شنبه منتشر کرد

حاشیه های نشست سازمان ملل

  آیا مطابق ادعای سلبریتی ها
و شاخ های مجازی، گیم های آنالین 

پولدارتان می کند؟

3 رویداد

ی جو  جست و
  کاخ رؤیاها با قمار 

نالین! و بازی آ

2

8

رویداد

دخل و خرج

 آقای همه کاره
زیر تیغ هواداران استقالل

 کودکان، خیران
و بازگشت امید به مدرسه

یادداشت

برگرداندن پول كافي نيست

رسول بهروش
روزنامهنگار

ويديويي كه از برخورد وزير بهداشــت 
با پيرمرد بيمار بجســتاني منتشر شده، 
واكنش هاي فراواني را در فضاي مجازي 
به همراه آورده كه عمدتا منفي هستند. 
آنچه اما از اين ويديو اســتنباط مي شود 
اين اســت كه آقاي وزير واقعا نيت بدي 
ندارد و فقط مي كوشد تا با چند شوخي 
كالمي، كمي از خشــكي فضــا بكاهد. 
با اين وجود مشــكل اينجاســت كه او 
اين كار را بســيار ناشيانه انجام مي دهد. 
قاضي زاده هاشمي به نظر از وزرای موفق 
كابينه روحاني محسوب مي شود و واقعا 
پذيرفتن اينكه قصــد تحقير يك بيمار 
دردمند را داشته بسيار سخت است، اما 
او در اين مالقات دو اشــتباه محاسباتي 
مهم داشــته كه هم باعث رنجش افكار 
عمومي شــده و هم عرصه را بيهوده بر 

خودش تنگ كرده است.
اشــتباه اول آقاي وزير اين است كه او 
موقعيت مناســبي را براي انجام شوخي 
انتخــاب نكرده. اگــر در دنيــا فقط دو 
چيز وجود داشته باشــد كه نتوان با آنها 
شــوخي كرد، اين دو چيز بيماري و فقر 
هســتند و از قضا مخاطــب قاضي زاده 
هاشــمي در اين ويديو، از هر دوي اين 

آالم رنج مي برد.
اينكه از كلمه »فقر« استفاده مي شود، 
منظور شــكل مطلق آن نيست، بلكه بر 
شــرايطي داللــت دارد كه امــروز بدنه 

جامعه ايــران با آن مواجه اســت و مثال 
براي بســياري از ما مردم عادي سخت 
است كه فقط 60 هزار تومان بابت اياب و 

ذهاب بپردازيم.
اين آقاي ســالمند هم يكي از ماست 
و طبعا شــرايط او هيــچ زمينه اي براي 
طنازي باقي نمي گذاشت، اما آقاي وزير 
اين نكته مهم را فراموش كرد و چيزهايي 
را به بــازي گرفــت كه واقعــا »بازي« 

نيستند.
خطاي دوم قاضي زاده هاشــمي اما از 
جنس اشتباهي اســت كه زياد در ايران 
تكرار مي شــود. متاسفانه بســياري از 
مردم ما از سندرم »خود بامزه پنداري« 
رنــج مي برند و گمــان مي كنند قابليت 
خندانــدن ديگران را دارنــد. امثال اين 

آدم ها را همه جا مي بينيم.
حتما شــما هــم در متــرو، اتوبوس 
يا بســياري از اماكن عمومــي ديگر با 
آدم هايــي برخــورد كرده ايــد كه فكر 
خيلــي  شوخي هاي شــان  مي كننــد 
بامزه اســت و همينطور بــا صداي بلند 
خوشمزه بازي هايي در مي آورند كه فقط 
باعث عذاب و آزار سايرين مي شود. البته 
تا وقتي اين تصــور غلط طناز بودن فقط 
در جمع هــاي خصوصــي گل مي كند، 
مشكل چنداني وجود ندارد، اما موضوع 
در مورد آدم هاي مشهور و فضاهايي كه 
قابليت رسانه اي شــدن دارند واقعا فرق 

مي كند.
به طــور مثال چندي پيش در پشــت 
صحنه سريال دلدادگان ويديويي توسط 

عوامل اين مجموعه تهيه شــد كه گويا 
قرار بــود در اعتراض بــه افزايش قيمت 
دالر و سكه باشد، اما شوخي هاي ناشيانه 
دوســتان بازيگــر در اين كليــپ باعث 
ناراحتي شــديد مخاطبان شد؛ طوري 
كه انگار آنها از زاويه ديد قشــر مرفه به 
موضوع نگاه كرده اند و دارند مردم عادي 
و ندار را دســت مي اندازنــد. قطعا قصد 
عوامل ســريال اين نبود، اما توهم »خود 
بامزه پنداري« اينجا هم مشــكل آفرين 
شــد. مشــابه اين ماجرا تا بــه حال به 
دفعات در صفحه شخصي سلبريتي ها و 
نطق ســخنران هاي شناخته شده هم به 
چشــم خورده؛ آنچه بسياري از آنها را به 
تصحيح و توضيح وا داشــته است. وضع 
به ويــژه زمانــي بدتر مي شــود كه فرد 
»خــود بامزه پندار« صاحــب قدرت هم 
باشــد. در اين صورت هر جمله بي ربط 
آقاي مســئول با خنده حضار ارادتمند 

همــراه مي شــود و او واقعا گمان 
اســتندآپ  يك  مي كند 
اســت!  ســيار  كمدين 

آقاي وزير هم بهتر بود فريب اين 
خنده ها را نمي خــورد. اينها در واقع 

به لطيفه گو می خندند، نه لطيفه. شــايد 
اگر به جاي وزير مملكت يك آدم عادي 
به پيرمرد مي گفت »خودت بمال«، بقيه 
يقه اش را هــم مي گرفتند. بهتر اســت 
دوستان سرشناس بدانند شوخي كردن 
يك مهارت است؛ اســحله اي كه اگر بلد 
نباشيم آن را دســت مان بگيريم، ممكن 

است بدجوري كار دست مان بدهد.

یادداشت

مهارت شوخی كردن 

وقتی كمدین ها اخم می كنند!
 تقریبا همه بازیگران کمدی سری هم به نقش های جدی زده اند

اما کدام موفق شان بوده و کدام شکست خورده. گزارش خواندنی ما را از دست ندهید.

 داستان
ر یثا ا

مدرسه امداد

هفته دفاع مقدس یادآور خاطراتی 
فراموش نشدنی از فداکاری های 

امدادگران هالل احمر است
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جنگ كه شروع شد و جوان ها براي دفاع از 
كشور راهي خط مقدم شــدند، امدادگران 
هالل احمر هم براي خود خط مقدم داشتند. 
آنها گروه گروه از شهرها و استان هاي كشور 
گرد هم آمدنــد تا روي زخــم رزمندگان، 
مجروحــان و حتي اســراي جنگي مرهم 
مهربانــي بگذارند. ميــدان جنگ اگرچه 
براي امدادگران هم پــر از تير و تركش بود 
و گلوله ها و خمپاره هــا از نيت آنها بي خبر 

بودند....

احمدی نژاد: تپه چه بدی 
داشت که یک بار نسازیم؟

    یک دلواپس: دیوار خیلی هم خوبه. به خصوص دیوار سفارت
    محتکر مظلوم: من که فقط انبار می سازم

    ترامپ: اوف چه تیکه سنگینی. تازه فهمیدم
    مومیایی: شما بساز. هرچی می سازی بساز
#دولتمرد_بزرگم_آرزوست #شهرونگ

روحانی: دولتمردان بزرگ بجای »دیوار«، »پل« می سازند
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 کله پزی ابن سینا
با ارایه خدمات پاچه!

شهرام شهیدی
طنزنویس

هنوز که هنوزه ســال تحصیلی درســت و 
حسابی شروع نشده اســت. بهانه های زیادی 
وجود دارد. مشخص نبودن سرویس مدارس، 
تمام نشدن کالس بندی ها و ... باعث می شود 
مدارس هفته اول تق و لق باشــد. البته دلیل 
مهمترش این اســت که فاصلــه اول مهر تا 
نخستین شنبه  بعد از آن یک جور بین  تعطیلی 
حساب می شود و االن ما در همان برهه حساس 
قرار داریم.در واقع اکثریت خاموش این جامعه، 
به بهانه فرزند ساالری این چندروز را هم تعطیل 
کرده و به گشــت و گذار در دشت و دمن ادامه 
می دهند تا فرزند برومندشان با روحیه بهتری 
سال تحصیلی را شــروع کند و در درس های 
کمتری تجدید شود. االن به من اشاره کردند 
که از مرحله پرت هســتم و در نظام آموزشی 
دیگر تجدید و تک ماده نداریم و سیستم نمره 

دهی به این صورت درآمده:
» هانی درِست خیلی محشره«،» نفسم کمی 
باید دقتت را باال ببری اگــر البته ددی صالح 
بدونه«،» وای وای وای، من فدات بشــم که تو 
ریاضی کمی مشکل داری«،» عزیزم اجازه بده 
به علت این که فرق ابرهای کومولوس با انتگرال 

را نمی دانی، من سرم را بکوبم به تخته.«
حاال از این قضیه که بگذریم با شــروع مهر 
با چند بحران...بــاز از اتاق فرمان اعالم کردند 
نگوییم بحران. باشه. با چند مشکل کوچک 
مواجه خواهیم شد. که مهمترین آنها ترافیک 
اســت. البته خوب که فکر می کنم می بینم 
از اتاق فرمان درســت ایراد گرفتند. معموال 
مردم برای تابلوهای سردر مغازه شان می روند 
سراغ اسم های شاد و روحیه ساز. مثال قنادی 
نسیم خوش، یا ســوپر مارکت طبیعت. من 
حتی دیدم یک دوســت عزیزی روی تابلوی 
مغازه اش نوشته بود کله پزی ابن سینا با ارایه 
خدمات پاچه. تحویل در منزل. حاال نمی دانم 
این تحویل همــراه با نصب اســت یا  هزینه 
نصاب جدا حساب می شود. حاال البته حرف 
اصلی ما نام گذاری مناسب بود. چند روز پیش 
دیدم یک شــهروند ارجمند اسم کافی شاپ 
خودش را گذاشته ترافیک. یعنی فکر کن به 
دوستت... ای بابا، چشم، به دوست هم کالسی 
خودت بگویی عزیزم بریم ترافیک یک میلک 
شــیک با هم نوش جان کنیم. همین نشان 
می دهد ترافیک دیگر برای ما بحران محسوب 
نمی شــود، بلکه خودش تبدیــل به فرصت 
شــده. الکی هم نمی گویم. نخســتین نکته 
مثبت ترافیک، کمک به افزایش آمار اشتغال 
در کشــور اســت. وقتی ترافیک زیاد شود به 
نیروی پلیس بیشتری برای کنترل ترافیک 
نیاز داریم. در ترافیک ماشین ها بیشتر جوش 
می آورند و خراب می شوند پس باید به تعداد 
جرثقیل ها و مکانیک های سیار اضافه شود. در 
ترافیک دستفروشان بیشتر گل و آب معدنی 
می فروشــند. همچنین تعداد فروشنده های 
ســی دی های کپی غیرمجاز اضافه می شود 
که باز پلیس بیشتری می خواهد. من به نظرم 
از اول مهر و حجم ترافیکی که حتما همگی 
دچارش هســتید می توان کارهای دیگری 
هم به این فهرســت اضافه کــرد. مثال چون 
مردم فرصت واکس زدن ندارند بهتر اســت 
واکسی های عزیز بین ماشین های در ترافیک 
مانده تردد کنند. این طــوری راننده مجبور 
می شود از ماشین خودش پیاده شود و کمرش 
حال بیاید و کفشش هم در این فاصله واکس 
می خورد. راســتی یادم رفت بگویم با وجود 
ترافیک، تعداد پزشکان ارتوپد هم باید افزایش 
پیدا کند. گفتم ارتوپد یاد برخی وزرا نیفتید. 
طبق گفته ایشان، ما در تهران زندگی می کنیم 

و نیاز به ارتوپد نداریم. خودمان بلدیم.
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فلکه اول 

شنود

دوربین مداربسته 

اصال تا به حال شده خودتان را بگذارید جای 
ما دوربین های مداربسته و ببینید چه زندگی 
کسالت باری داریم؟ همین که کجا قرار بگیریم 
و لنزمان کجا را خبررسانی کند، همیشه بین 
دوربین ها رقابت ایجاد کرده که البته چون شیء 
هســتیم و هیچ چیزی دست خودمان نیست، 
رقابتمان هم تخیلی اســت. به هرحال من اگر 
خوش شــانس بودم، می شــدم دوربین تاالر 
عروسی یا استخر سرپوشــیده ای که چهارنفر 
آدم باحال هم ببینم اما به هرحال این جا هم بد 
نیست. هرچند غر زیاد می زنم اما برای اولین بار 
دلم برای حسام حیدری سوخت. اصال هرکسی 
این جا معاون دبیر می شــود، دلت باید برایش 
بســوزد، چون خودش خبر نــدارد چه آینده 
غمگینی در انتظارش اســت؛ مخصوصا وقتی 
کل تحریریه بفهمند پــول توی روزنامه نگاری 
نیست. این جا دیگر حسام حیدری همان قربانی 
بعدی اســت که هر روز داد می زند »بچه ها یه 
کمک کنید تیتر امروزو بزنیم« و عین کوه فقط 
صدای خودش است که همه جا می پیچد و به 
خودش برمی گــردد و دوباره خــودش جواب 
انعکاس صدای خودش را می دهد و همین طور 
پیش می رود تا تیتر زده شــود. باقی بچه ها هم 

به هرحال پی بدبختی خودشــان هســتند. 
مثل همین سوشیانس شجاعی فرد که با یورو 
۱۸تومانی رفته اروپا را می گردد. من شک ندارم 
خود اروپایی ها هم اگر بفهمنــد برای یک آب 
معدنی 20 هزار تومن پول می دهد، دیپورتش 
می کنند یا مثال همین وحید میرزایی کســی 
فکرش را هم نمی کرد در انتخاب همسر این قدر 
زرنگ باشــد. جدیدا یک پایش اینور است یک 
پایش توی جشنواره های خارجی. البته نه اینکه 
فکر کنید میرزایی جایی کاندیدا شده یا جایزه ای 
برده، نه. اما همســرش)ناهید زمانی( تا دلتان 
بخواهد دارد به خاطر کاریکاتورهایش مدال درو 
می کند و میرزایی هم برای حمل مدال ها و جوایز 
پشت ســرش می رود و توی همه عکس های 
جشنواره ها طوری خودش را جا می دهد که انگار 
ایشون کشیده و ناهید خانم فقط رنگ آمیزی 
کرده! از آن طرف  هادی حیدری گوشه تحریریه 
هم که نشســته و برای خودش یک خط صاف 
می کشــد، عده ای از الی شمشــاد ها می پرند 
بیرون و می چسبند به شیشه پنجره و می گویند 
»با توجه به سوابقتون کامال مشهوده چه نیت 
شومی با کشــیدن این خط صاف داشتید« و 

 هادی مجبور است بیانیه بدهد »به جان خودم 
این دیگه امضامه از توش چیزی درنیارید« که 
البته دوستان الی شمشاد تیزتر از این حرف ها 
هستند و باور نمی کنند.  سمت چپ تحریریه هم 
که همیشه علی اکبر محمدخانی نشسته که یک 
لحظه به ذهنم رسید با ناصر محمدخانی نسبتی 
ندارد؟! )این را در قســمت های بعد موشکافی 
خواهم کرد( اما محمدخانی ساکت تر از همیشه 
به خاطر شغلش افســردگی گرفته و چند روز 
پیش دیدیم از توی کیفش اسلحه ای بیرون آورد 
و همه افتادن رویش تا زندگی اش را تمام نکند 
که گفت: »از این پالستیکیاس، یه نشونه بذارید 
بازی کنیم حداقل تو این بیکاری« مونا زارع هم 
همیشه صبح ها از وقتی که یادش می آید، باید 
متن تحویل بدهد یکهو مریض می شود و بازه 
زمانی مریضی اش تا بعد از گرفتن مرخصی است. 
جابر حســین زاده هم که اگر نمی دانید، بدانید 
مهندس اســت و کارش جاده سازی و آسفالت 
اســت )حاال از فردا توی هر چاله ای افتادید، به 
جابر حسین زاده فحش ندهید!( اما چون خادم 
مملکت اســت، به جای اینکه برود توی ایتالیا 
آب معدنی 20 هزار تومانی بخرد و از بهار پراگ 
بگوید، هرچند وقت یک بار به خاطر تصادفات 
جاده ای باید برود دادسرا! پس همین می شود 
که صدای حسام حیدری می پیچد و به خودش 
برمی گردد! چون آدم این جا زیاد است ولی همه 

گرفتارند!

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

گرفتاری های شهرونگ

اندر فواید موتورسیکلت  |شــهاب نبوی|    اون روزها که توی 
پیک موتوری کار می کردم، اتفاقات جالبی می افتاد برام. کال 
هم شغل خیلی  خوبی بود. حداقلش این بود که توی ترافیک 
گیر نمی کردم. اولش خوب بلد نبودم چی  کار کنم و مثل این 
عزیزان اسکل، پشت چراغ قرمز و ترافیک و اینا می ایستادم، اما یه 
روز دقت کردم و دیدم توی همت موندم و به غیر از من هیچ موتور دیگه ای دیده 
نمیشه. موتورم دیگه خودش به حرف اومد و گفت: »چلغوز، پشت مرسدس 
َننشستی که؛ جوخ آب رو نگاه کن، ُپِر موتوره. اونو گذاشتند که وقتی ترافیکه ما 
از اون جا بریم. گمشو برو توی جوخ.« انداختم توی جوخ و خیلی  خوشم اومد. 
دیگه ولم می کردی می رفتم توی این جور جاهای تنگ و تاریک. یا می رفتم 
روی پل عابر. یــا از روی جدول ها به صورت تعادلی حرکت می کردم. پیاده رو 

هم که کال توی کشورهای متمدن معروفه به اتوبان کوچولو. یعنی ساختنش 
که موتورها از توش رد بشــن و برن به کار و زندگی شون برسن. یه وقتایی هم 
که حتی پیاده رو و جوخ و اینا شــلوغ بود، به صورت »ویز ســر خود« حرکت 
می کردیم و زنگ می زدیم به هم و مســیریابی می کردیم. مثال یه بار چهارراه 
آقا ســیروس اینا، گیر کرده بودم، زنگ زدم همکارم و بهش گفتم: »کجایی؟ 
من پیش سیروس گیر کردم.« اول بد برداشت ولی بعدش بهم گفت: »ببین از 
سر سیروس تا تهش، همه پشت بوما به هم وصله. یه پاساژ اون جا هست، درش 
همیشه مثل گاراژ بازه؛ برو رو پشت  بومش و بعد برو به سالمت. فقط روی هر 
پشت بوم که رسیدی یه یااهلل بگو که مشغول  ذمه نشی.« خالصه جای پراید و 
اینا، موتور بخرید. موتور خوبه. هم خودتون راحت ترید، هم احتمال مرگ تون 

بیشتره و توی این گرونی خرج روی دست مملکت نمی ذارید.

گمشدگان

16 7شهرونگ جهان

 12 میلیون یمنی
در خطر قحطی جدی
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ستاره نیمکت ها 
و مولودی تنش زا

نمایندگان اهل سنت علیه شایان مصلح نامه نوشتند
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پیشنهاد محمد بلوچ زهی به مخاطبان »شهروند«

آقاي وزير ارتباطات در آخرين گفت وگوي 
خود با روزنامه ايران خبر از بازگشــت 22 
ميليارد تومان وجوه كالهبرداري شــده از 
طرف شــركت هاي ارزش افزوده به مردم 
داد. وي گفت: »مشخص شد افرادی بدون 
اجازه كاربــر، آنها را عضو ســرويس ارزش 
افزوده كرده و مبالغی از آنها كســر می شد. 
ايــن كالهبــرداری از طرف يك ســری از 
شــركت های ارزش افزوده صورت گرفته، 
گزارش شــده اســت كــه 6شــركت اين 
تخلف را انجام داده اند و ما مشــكلی برای 
رسانه ای شدن فهرست شركت های متخلف 
نداريم و حتمــا از طريــق روابط عمومی 
وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطالعات اين 

فهرست منتشر خواهد شد.
حدود 22 ميليارد تومــان كالهبرداری 
صورت گرفته كه ظــرف 10روز آينده بايد 
اين پول به حساب مشــتركان بازگردانده 

شود.«
به طور كلي از هنگامي كه اين شركت ها 
پا به فضاي ارتباطي گذاشتند، انواع و اقسام 
تخلفات را مرتكب شدند و پول هاي كالني 
را از مردم سوءاســتفاده كردنــد، هرچند 
ارقام مربوط به هر نفر چنــدان رقم زيادي 
نيســت، ولي چون در مقدار بسيار زيادي 
ضرب مي شــود، ارقام به دست آمده كالن 
مي شود. براي مثال اگر فقط در هر ماه  هزار 
تومان از يك نفر سوءاســتفاده شود، برای 
آن شخص مبلغ چندان زيادي نيست و به 
چشم نمي آيد، ولي هنگامي كه اين رقم در 
صدها هزار و شايد ميليون ها مشترك ضرب 
شود، پول هاي به دســت آمده بسيار كالن 
مي شود. ريشه اين تخلف نيز در چند عامل 

اســت. همان طور كه آقاي وزيــر گفته اند، 
مهمتر از همه ناآگاهي مردم از جزييات اين 
مسأله اســت. به عبارت ديگر به شكل هاي 
گوناگون مــردم و مشــتركان تلفن همراه 
در دام آنها مي افتند و بدون آن كه خدمات 
مهمــي ارايه كنند، پول هــاي فراواني را به 
دســت مي آورند. مردم نيز به علت ناآگاهي 
و نيز ناپيگيــري توجه چندانــي به ماجرا 
نمي كنند، ولي علت دوم شايد مهمتر باشد. 
هنگامي كه آقاي وزير اعــالم مي كند اين 
كار كالهبرداري است، به طور طبيعي نبايد 
به بازگرداندن پول هاي كالهبرداري شــده 
بســنده كرد. اگر قرار باشــد افراد مرتكب 
كالهبرداري شوند و در صورت كشف فقط 
مبالغ كالهبرداري شــده عودت داده شود 
و هيچ اتفاق ديگري رخ ندهــد، اين امر به 
منزله تشويق جامعه به كالهبرداري است. 
كالهبرداري جرم است. نه فقط بايد پول ها 
مسترد شود، بلكه جريمه و زندان نيز الزمه 
اين جرم است و از همه مهمتر اين شركت ها 
براساس ضوابط و مقررات فعاليت مي كنند و 
به طور قطع يكي از عللی كه توقف كار آنان را 
الزامی می كند، تخلف از اين مقررات است. 
بنابراين وزارت ارتباطات مي تواند به راحتي 
و به دليل اين تخلف، كار آنان را متوقف كند 
و اين مجازات اداري مناســبي است، ولي از 
آن مهمتر اين است كه وزارتخانه مربوط به 
نمايندگي از سوي مردم شكايت كند، زيرا 
مردم نمي توانند هركدام براي ارقام كوچك 
خودشان شــكايت كنند، اين جرم عمومي 
اســت و آن وزارتخانه بايــد به عنوان وكيل 
مردم اقدام قاطعي در مجازات كالهبردار از 

طريق دستگاه قضائي به عمل آورد.

پریسا اسالم زاده- شــهروند| بازی 
كنيد و مايه دار شــويد. اين جمله را حاال 
بسياری از شاخ های اينستاگرامی و حتی 

سلبريتی ها تبليغ می كنند...

ویای  تماشای ر
رازآلود  زنان بلوچ

سازمان ملل هشدار جدی داد:  

همه راه ها به FATFختم می شود
حاشیه های لوایح مربوط به کنوانسیون مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد، اما...

خبرنگار اعزامی »شهروند« به مناطق زلزله زده کرمانشاه
 از آغاز  سال تحصیلی، 319روز پس از زلزله گزارش می دهد
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