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مدیر صداوسیما کیش
پس از برکناری به سرعت

پست جدیدی گرفت

   شهربانو امانی در گفت وگو با »شهروند«: 
یر  جابه جایی هایی از این دست در بخش هایی 
تر است  چراکه این بخش ها  وه مجریه بی از 
یرپاسخگوترند، حاشیه امنی دارند و  اصوال 

پارامترها در آنها محفلی تر است

پیگیری »شهروند« از حال مجروحان 
گاه علوم و تحقیقا ه دان حاد

ست »بررسی عملکرد پیام رسان های  در ن
یربط در تقویت یا  بومی و نقش نهادهای 

شت؟ عیف آن« چه گ ت

ست »بررسی عملکرد پیام رسان های  ست »بررسی عملکرد پیام رسان های در ن در ن
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با مصدومان
وز پس از حادثه ۷ر

جایزه
برای سر تلگرام!
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روايت داغ

سفر ھیأت 
طالبان به ایران

 چقدر مھم است؟

ایی ایران فناوری ف
به کجا رسیده است؟

لعه نوعی نمی خواهد
الیی را از دست بدهد  روزهای 

ماھواره سازی 
دانشجویی

قھرمان نیم فصل 
وصدا در بازار بی سر

روايت داغ

يادداشت

ا بیم و امید   ، ا 

ری می منت آ
ار ن نا ر

جهان درحالی  سال نوی میالدی را آغاز کرد 
20۱ ، ســال بیم و امید است. روند  که  ســال 
تحوالت در  ســال 20۱۸ آن قدر سریع بود که 
به سختی می توان تحوالت این  سال پرحادثه 
را فهرست کرد. شــاید به جرات بتوان گفت در  
سال 20۱۸ ایالت متحده آمریکا تحت رهبری 
، محور تحوالت جهان بود. جنگ تجاری  ترام
آمریکا با چین، شوی ترام در برقراری روابط 
دوستانه با کره شمالی، دیدار سران کره شمالی 
و آمریکا برای نخستین بار، اختالفات گوناگون 
ترام با کشورهای اروپایی بر سر تعرفه ها، ناتو 
و امور داخلی، خروج آمریکا از دو معاهده مهم 
توافق پاریس و توافق هسته ای ایران، درگیری 
ترام با کشــورهای کانادا و مکزیک بر ســر 
توافق تجاری نفتا، اعمال سیاست های جدید 
، اختالفــات داخلی ترام با  مهاجرتی ترام
دموکرات ها و جنجال پرونده تحقیقات درباره 
20۱ و  روابط ترام با روســیه در انتخابــات 
بیم ترام از استیضاح شــدن و رسوایی های 
وعاتی بوده اند که  اخالقی و مالی ترامــ مو
آمریکا را به سرتیتر اخبار در  سال 20۱۸ تبدیل 
کرده بود. هر چند ترام خود معتقد است که 
 سال 20۱۸ ، سال دســتاوردهای بزرگ برای 
آمریکا بوده اســت. ترام در پیام تبریک  سال 
نوی خــود گفته: »اقتصاد مــا درحال بهبود و 
توسعه است، دستمزدها برای نخستین بار پس 
از یک دوره طوالنی افزایــش یافته و کارگران 
پول بیشــتری را در قبال کار اول و اصلی خود 

دریافت می کنند و دیگر نیازی به شــغل دوم 
یا سوم ندارند. قراردادهایی را با کانادا، مکزیک 
و کره شمالی امضا کردیم و از توافق هسته ای با 
برجام خارج شــدیم، همچنین موفق  ایران 
شدیم کره شــمالی را قانع به متوقف ساختن 
آزمایش های موشکی اش کنیم. دو سال گذشته، 
ســال های بزرگی بودند، به خاطر شما تالش و 
مبارزه می کنم و در آینده هر اتفاقی که رخ دهد، 

پیروز خواهیم شد.« 
در منطقــه نیز اتفاقات بســیاری رخ داده 
است. داعش تقریبا در سوریه نابود شده است. 
آمریکا روند خروج نیروهایش از سوریه را آغاز 
می کند. روابط ترکیه با عربستان به دلیل قتل 
جمال خاشقجی تنش آلود است و عربستان 
به همین دلیل تحت فشــار گسترده جامعه 
بین الملل اســت. غرب برای پایــان دادن به 
جنگ پلید یمن تالش می کند، تا عربستان 

را از این باتالق برهاند. 
اینها همه اتفاقاتی اســت کــه همچنان در 
20۱ نیز  جریان است و به نظر می رسد  سال 
از تبعات این رخداد اثرپذیر باشد. از سوی دیگر 
پیش بینی ها حاکــی از بروز رکــود اقتصادی 
20۱ است. در اروپا  بزرگ در آمریکا در  ســال 
نیز کشــورهای اروپایی نگــران قدرت یافتن 
جنبش ها و احزاب راست گرای افراطی هستند. 
فرانسه همین حاال هم درگیر این معضل است 
و جلیقه زردها ماه هاست در خیابان های پاریس 
فریاد اعتراض سر می دهند. اینها رخدادهایی 
اســت که به نظر می رســد همه آتش بازی ها 
و جشــن های کریســمس نمی تواند آنها را به 
20۱، روزهای  حاشیه براند. جهان در  ســال 

سختی را پیش روی خود خواهد داشت. 

بی فاطمه 
ار ن نا ر

30 ســال از خدا عمر گرفته ام و تنها موردی 
ی یک مدیر ایرانی  که از اســتعفای غیراعترا
در خاطرم مانده، به ماجرای استعفای محسن 
پورســید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن بعد 
از تصــاد قطارها در خط ســمنان دامغان 
برمی گردد. تازه در همان مورد هم خیلی ها به 
افکار عمومی حمله می کردند که با فشارآوردن 
به وزیر باع اســتعفای یکی از معدود مدیران 
متخص وزارت راه وشهرســازی شــده اند؛ 
درحالی  که دلیل آن اتفاق ناگوار خطای فردی 
بوده اســت، یعنی برای آن یک عدد اســتعفا 
هم به مــردم عذاب وجدان داده شــد، درحالی 
 که متاســفانه در زمینه بروز اتفاقات مشــابه 
چیزی نســبت به کشــورهای دیگر کم وکسر 
نداریم. نمونه اش همین حادثه دانشــگاه علوم 
والن دانشگاه آزاد یا  و تحقیقات که نه تنها مس
حداقل رئیس همین واحد دانشگاهی برای آن 

به صورت خودجوش اســتعفا نداده بلکه فریاد 
استعفا، استعفای دانشجوها و خانواده های شان 
هم آنها را وادار به این کار نکرده است. اصال چرا 
ســراغ حوا ناگوار برویم، همین روز دوشنبه 
ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد که نشان می داد یک ســهل انگاری آشکار 
در شبکه تلویزیونی کیش اتفاق افتاده است. به 
والن مستقیم ماجرا  سرعت خبر برکناری مس
شنیده شد و بعد همان کسی که ریز و درشت 
له را برکنار کرده بود، از طر  مرتبطین به مس
علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما برکنار 
ول برکنارشده نپرسید  شد. کسی هم از مســ
که اگر عمق فاجعه آن قدر زیــاد بوده که تمام 
کارکنان مرتبط را از دم تی برکناری بگذراند، 
چرا خودش استعفا نداده است خیلی از همین 
والن وقتی در برابر این سوال قرار می گیرند،  مس
به نداشتن نقش مستقیم در حواد و اتفاقات 
اشاره می کنند؛ درحالی  که نه تنها عر جهانی 
چنین عذری را نمی پذیرد بلکه باید برای آنها از 
ولیت گفت. در هر نهاد  تفاوت های نقش و مس
و مجموعه ای نقش افراد به تفکیک وظایف شان 

ولیت نهایی اتفاقات  تعیین شده است اما مس
ولیت هاست. در  برعهده باالترین فرد در هرم مس
واقع شاید رئیس دانشگاه آزاد خودش پای حکم 
فعالیت اتوبوس مرگ دانشگاه را امضا نکرده باشد 
اما درنهایت اوســت که باید جوابگوی اتفاقاتی 
باشد که در مجموعه او می افتد. اصال اسم رئیس 
ول برای همین روی آنها گذاشته شده و  و مس
قاعدتا بخش بزرگی از حقوق، مزایا و احترامی 
که دریافت می کنند نه به خاطر رزومه بلکه برای 
ولیتی است که روی دوش شان قرار  سط مس
دارد. با این وجود اغلب مدیران ایرانی در مواجهه 
ای استعفا از سوی افکار عمومی این  با تقا
وع را فراموش می کنند و قول پیگیری و  مو
شناســایی مقصران را می دهند، قولی که به 
اندازه یک دهم اســتعفای آنها هم نمی تواند 
آبروی رفتــه را برگرداند و آســیب دیده ها 
والن تا  را آرام کند. از آن طر همین مســ
ی و تهدیدآمیز  بخواهید اســتعفای اعترا
می دهند، یعنی خیلی هم با اســتعفا غریبه 
نیســتند اما فقط وقتی آن را می پسندند که 

حرفشان زمین انداخته شود. 

دیروز یک نشست برگزار شد که دو نکته ویژه 
داشت؛ یکی عنوان نشســت که خودش یک 
جمله طوالنی بود و به دلیل صرفه جویی  فقط 
در روتیتر می خوانیدش! عنوانی که خود به خود 
محتوای جلسه را برای همگان مشخ می کرد. 
نکته دوم، شرکت کنندگان این نشست  بودند 

که آنهــا را باید از جنگاوران قســم خورده برابر 
تلگرام و فضای مجازی لقب داد؛ جواد جاویدنیا 
سرپرست معاونت فضای مجازی  دادستان کل 
رئیس کمیته  ، حجت االسالم پژمان فر  کشور
ا تقی پور وزیر اسبق  ، ر فضای مجازی مجلس
ارتباطات و عضو حقیقی شــورای  عالی فضای 

، عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای  مجازی
ا جاللی رئیس سازمان  ، سردار غالمر مجازی
پدافند غیرعامل و  نمایندگانی از پیام رسان های 
، ایتا و بیسفون. در این جلسه چه  سروش، گ

نکته هایی برای آینده ما مطرح شد
ادامه در صفحه 
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فا در فرهن ایرانی ت پروتکل ا
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رام! ر ت جایزه برای 

با ۲ متر و ۱۴ سانتیمتر 
قد بیکارم! 
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بازیکن ساب تیم ملی بسکتبال
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دست دوم هایی در حد نو

عیف ار  برای ا

دخ و خرج

در این جشنواره چه خبر است؟!
ییر نام داده، فرزند صب افخمی    درباره فیلم های ت

و کارگردانی که سال هاست فیلم اولی  است...
   صفحه  
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و کمیته سالمت شورای شهر:   ع
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ی نیست که بتوان با آن  م نوری، به »شهروند« می گوید: سالمت شهروندان چی    صدراع
ب دک کند یا در  دام به ن خ می خواهد ا شوخی کرد. هر نهاد و سازمانی که با هدفی م
روری می داند،  ان اهمیتی که به کارش می دهد و آن را  شته این کار را کرده، فارغ از می گ

رار دهد و مجوزهای الزم را اخ کند ر  با شهری را مدن باید سالمت شهروندان و ان

وی آب نگھبانان جنگل ھای ر
ارکت مردم محلی برای احیای »شهروند« از م

ارش می دهد یره گ ار نهال حرا در ج م  با کاشت  ه جنگ های حرای 
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ویزیون مان کراواتم نشد کسی در ت
   حسین کالنی در گفت وگو با »شهروند« به حاشیه های پوشش خود

کس ان داد او می گوید هی یونی واکنش ن در برنامه زنده تلوی
خی داده اند کراواتش بحران درست نمی کند ایرادی نگرفته و ت 2 Jan 2019 | انی   ربی ال

م  |  شماره  سال ش
 صفحه   |   تومان
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اماندهی دکل ها در 
 پارازی فر ها را هم 

ر داریم مدن

 مخالفان 
 خطاب به ظریف: 

»دنده شما هم نرم!« 
    ظریف: »من دارم به نتانیاهو حمله می کنم شما به من حمله می کنید؟« 
   یک مهاجم: »شلوغ پلوغ شده، نفهمیدیم به کی داریم حمله می کنیم!«

    سنتر فوروارد سمت راست: »ما کال ترکیب رو هجومی می چینیم!«
    ظریف: »نتانیاهو رو ول کنید، یکی اینارو بگیره!«

    یک روزنامه: »االن ربطش بدم به جورج سوروس یا زوده؟!«
#کی_با_کیه؟ #شهرونگ

 ظریف خطاب به مخالفانش: »دم  شما گرم.«

www.shahrvand-newspaper.ir
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آنجل بولیگان|   کارتونیست |   تقاطع غیرهم سطح شهر فرنگ

گمشدگان

فروش دات کام

شهرام شهید                ي
طنزنویس

زنی در هامبورگ آلمان،  شوهرش را برای 
اجاره در ســایت ای بی  به حراج گذاشت؛ 
او قیمت اجاره شــوهرش را  ۱۸ یورو اعالم 
کرده بود. ما هم دیدیم ایــن روزها در این 
رکود اقتصادی چه چیزی بهتر از داغ کردن 
بازار خرید و فروش. فصل نقل و انتقاالت هم 
هست دیگر نور علی نور. برای همین سامانه 
خرید و فروش آنالین شهرونگ را راه اندازی 
کردیــم به چه قشــنگی و چه اســتقبال 
بی نظیری از این طرح شــد، طــوری که 
میزان اشتغال 23 درصد و میزان وبگردی 
37درصد افزایش یافت. به اولین آگهی های 
ارســالی توجه کنید و اگر آگهــی دارید به 
این ایمیل بفرســتید تا بهترین های آن را 
به زودی در معرض تماشــای خوانندگان 

بگذاریم:
Shahraam_shahidi@yahoo.

com
آگهی فروش شــماره ملی رند: یک 
باب شــماره ملی رند به منظور خرید ارز و 
سکه و رســیدن به جانشینی سلطان سکه 

خیلی فوری واگذار می شود. 
آگهی اجاره مقاله و پایان نامه: مقاله 
علمی خود درخصوص تاثیر فیزیک کوانتوم 
بر مجاری تنفســی وال های اقیانوس آرام 
جهت ارایه به معتبرترین نشــریات علمی 
پژوهشــی جهان اجاره داده می شــود. در 
صورت پیشنهاد مناسب این مقاله فروخته 
هم می شود. کاندیداهای محترم در اولویت 
بوده و به زور و با اصرار دانشجویی مقاله را به 

نام آنها سند خواهیم زد. 
اکازیون،  همســایه:  فروش  آگهی 
جنوبی، رو به آفتاب. بــا توجه به مزاحمت 
های بالانقطاع، مســتمر و البته بی دلیل و 
بی خصومت همســایه گرامــی طبقه باال، 
بدین وسیله همسایه طبقه فوقانی به فروش 
می رســد. بازدید 24 ساعته. قابل نصب در 
هر طبقه و موقعیتی. با قابلیت نصب برنامه 

مزاحمت شبانه و »دامب و دومب پلیر«.
آگهی اجاره راننده سرویس فرزند: 
راننده معتاد، بدخواب، عصبانی، بداخالق و 
بددهن سرویس فرزندم اجاره داده می شود. 
روانپزشکان، روانشناســان و پژوهشگران 
عصب شناسی و اســتادان جامعه شناسی 
دانشگاه در اولویت واگذاری هستند. کیس 
مناســب جهت هرگونه واکاوی و پژوهش 
میدانی. به شــرط اخذ نوبل پزشــکی! زیر 

قیمت بازار. 
آگهی فروش شعر با یا بدون شاعر: 
یک مجلد دیوان شعر همراه با مقدمه یکی از 
بزرگان شعر و ادب پارسی جهت چاپ به نام 
خودتان واگذار می شود. درصورتی که قصد 
رونمایی اثر به نام خودتــان را دارید، اما از 
سواد کافی برخوردار نیستید، خود شاعر نیز 
با قیمت پیشنهادی مجزا به فروش می رسد. 

تضمینی و جوان پسند. 
آگهی اجاره ادمین کانال: با توجه به 
نشر اکاذیب، وارونه ســازی حقایق، جعل 
مستندات و بحران سازی در کانال مجازی 
»راســتگو« ادمین کانــال کمپلت با همه 

ایل وتبار واگذار می گردد. 
 آگهی فــروش آبدارچی گری یک 
سازمان مرتبط با مردم: آبدارچی گری 
طبقــه مدیریت یک ســازمان، به شــرط 
تعداد ارباب رجوع حداقل 500 نفر در روز، 
با پول چای خوب و تضمین کیفیت اخالق 
مدیریت بــه باالترین قیمت پیشــنهادی 
واگذار می شــود. کارچاق کن های حرفه ای 

در اولویت هستند.

شهاب نبوی
طنزنویس

ســال نــوی میــالدی را درحالــی 
شــروع می کنیم که خبر می رســد در 
خود آمســتردام و لنــدن و نیویورک و 
الس وگاس هــم جوری کــه هموطنان 
غیور ما این چند شب این مراسم را پاس 
داشــتند، به آن اهمیت نداده اند. گفته 
می شود دیشب در بعضی از خیابان های 
تهران، مخصوصا خیابان های شمالی اش 
تعداد بســیار زیادی پیرمرد مو ســفید 
و سرخ و ســفید و پشــمالو رویت شده. 
درهای اینســتاگرام را هم فعال نمی شود 
باز کرد، چون همین جــوری پاپانوئل و 
درخت کریسمس و جوراب و مشتقاتش 
بیرون می ریخت. گفته می شــود دیشب 
خانم ها کیم کارداشیان و آنجلینا جولی 
و آقایان کریستیانو رونالدو و دیوید بکهام 
به صفحات گــرگ و پلنگ های مجازی 
ایــران آمده اند و از صمیم قلب  ســال نو 
را بهشــان تبریک گفته اند. بعضی ها هم 
همه چیــز را با هم قاطی کــرده بودند و 

درحالــی  که ســفره هفت ســین چیده 
بودنــد، یک عــدد کاج و یــک پاپانوئل 
واقعی هم سر سفره گذاشــته بودند و با 
لهجه ای غریب حافظ می خواندند. البته 
پاپانوئل شــان برای نشستن وسط سفره 
مقاومت می کرد کــه به خوبی توجیهش 
کردند. نیمه شــب هــم تلویزیــون به 
مناســبت این شــب فرخنده چند فیلم 
از   »جکی چــان« پخش کــرد و همگی 
سرگرم شدیم. در این ایام فرخنده چند 
توصیــه ویژه هم برای شــما داریم. اول:   
چنانچه شــما در این ایام خریدی شبیه 
خرید دم عید انجام ندهید، به هیچ عنوان 
امتیاز این مرحله را از دســت نداده اید و 
من شــخصا تضمین می کنــم که بدون 
امتیاز منفی وارد مرحله بعد شوید . البته 
حساب هموطنان مسیحی مان جداست 
و آنها هرچقدر وسع شــان می رسد، باید 
خریــد کنند، چون آنهــا االن در مرحله 
فینال به ســر می برند. دوم: تا به حال در 
هیچ کجای دنیا دیده نشده که پاپانوئل 
برود ســر چهارراه ها و پشت چراغ قرمز 
اســپند دود کنــد و طلب خــرده پولی 
بکند. همچنین ایشــان هیچ وقت به این 

قصد ســوار مترو نمی شود که چراغ قوه و 
جوراب های اصل نانو بفروشــد. لطفا این 
مــورد را هم یه کم رعایت کنید. ســوم: 
هــر عیدی نشــانه رویــش چاقاله بادام 
نیســت. اصوال چاقاله بــادام همان طور 
که از اســمش پیداســت، میوه بی عقل 
و شــعوری اســت و نمی فهمد حاال که 
فاز عید برداشــته اید، او وظیفه دارد که 
بروید. شــما هم لطفا کوتــاه بیایید و به 
میوه فروشی ها نگویید ما فقط درخواست 
چاقاله بادام داریم و به خرمالو فعال اکتفا 
کنید. چهارم: دزدهای عزیز و شریف هم 
حواس شان باشــد که این عید آن عیدی 
نیست که همه می روند مسافرت و راحت 
می توانند برونــد و خانه شــان را خالی 
کنند. مراقب باشــید خودتان را با دزدی 
بی موقــع به فنا ندهید. هــر کاری زمان 
و مکانــی دارد. االن هم برویــد الیوتان 
را بگیریــد، امروز به اندازه کافی ســرانه 
مطالعه را باال بردید و ِدیــن خودتان به 
فرهنگ این مرزوبــوم را ادا کردید. خیز 
بعدی برای ولنتاین است. کم کم کاج ها 
را جمع کنید، که خرس ها و شــکالت ها 

را پهن کنیم.

کریسمس، پاپانوئل، چاقاله بادام و جوراب های نانو!

تماشاخانه

صفحه آخر چهارشنبه  12 دی 1397 |  سال ششم |  شماره 1586

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

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

 ظریف خطاب به مخالفانش: »دم

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

جکی رو جاج نکنید  |امیر مســعود فــاح|   به بهانه 
ماجرای جکی چــان و تلویزیون کیش، یــه عده دوباره 
شــروع کردن به کوبیدن صداوســیما. بعضیشون  اصل 
ماجرا رو زیر ســوال می برن و میگن کار خودشــون بوده 
واسه پرت کردن حواس مردم از مشــکالت. اگه  این طور بوده 
باشه که نیتشــون خیر بوده، حاال کارشون اشتباه بوده. مث خود شمای 
ایرادبگیر کــه  دیدن مریض  کــه می رید، هی جــوکای بی مزه تعریف 
می کنید تا حال و هوای مجلســو عــوض کنید. نیتتــون خیره ها ولی 
عملتون  زشته و بیشتر شبیه شوهرخاله ها و شــوهرعمه ها می شید که 
خودشون میگن و خودشــون می خندن. یه عده دیگه  میگن صداوسیما 
با اون همه بودجه، از انجام ســاده ترین وظایفشــم عاجــزه و کارمندای 

 کاربلدی نــداره. اینا بیرون گود نشســتن و میگن لنگــش کن. وگرنه 
هرکی دیگه جای کارمندان واحد پاکســازی  فیلم و ســریاِل تلویزیون 
بود و قهرمان نوســتالژیک فرزندان این  مملکــت، جکی چان رو درحال 
انجام چنین کارهایی می دید هم هاج و واج می موند و دستش به کیبورد 
 نمی رفت و کار از کار می گذشــت. ممکنه بگن خب چرا از قبل این کارو 
نکردن، گذاشــتن واســه دم پخش؟ در  جواب باید گفت شما خودتون 
یک هزارم احتمال می دادید جکی چاِن ورزشکار، همچین چهره پلیدی 
داشته  باشــه؟ هنوزم یه عده باور نمی کنن خودش بوده و میگن بدلش 
بوده. اونا روی مرام  ورزشکارِی طرف حســاب کرده بودن، نمی دونستن 
تو این دوره-زمونه دیگه درین حد نمیشــه به کسی اعتماد  کرد. خالصه 
این که کاش یه جور انصاف داشته باشیم و خودمونو جای دیگران بذاریم. 

فلکه اول

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |
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شهرونگ

   صفحه

غصه ھای مرد قصه گو!
روحانی دهدشت برا کودکان روستاها محروم حکایت می گوید

در  ی جای عادل استار پر ا می
ه برنامه جام  ملت ها وی

به دوستان تان بگویید 
شبکه سه را نگاه کنند! 

وی  این ھم ۹ خودر
پراید ارزان تر از


