
تازه ترین دوقطبی 
تاریخ   ورزش ایران!

 دیروز برای چندمین بار
در ماه های اخیر حرف های 
سردار نقدی حاشیه ساز شد

آیا نرم افزار کنترل والدین 
ضروری است؟

رئیس بخش رانش زمین 
 مرکز تحقیقات راه

 مسکن و شهرسازی
 در گفت و گو با »شهروند« 

از خطر فرونشست گفت

آمار پناهجویان سعودی 
افزایش بی سابقه ای یافته 

است

بر اساس طرح جدید زوج و 
فرد تهران، رفت وآمد دیگر 

براساس پالک نیست

با اعالم وزارت ورزش 
فدراسیون فوتبال بیش از 
بودجه سال 97 پول گرفته

استراتژی 
خنجر و پیامک

راه اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران به شکل عجیبی 
با حمالت همزمان دلواپسان و آمریکا همراه شده است   

 حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
 در یادداشتی نوشت : »اگر پیامک هایی را که برای من  در رابطه

 با لوایح  FATF  آمده منتشر کنم، یک کتاب خواهد شد.«
 کار به جایی رسیده که حتی سعید جلیلی می گوید

با فشار پیامکی کار فرهنگی و تبیینی شکل نمی گیرد
   صفحه2

روز گذشــته طرح جدید 
زوج و فرد تهــران اعالم 
شــد. طرحی که براساس 
آن۸۰ روز تردد رایگان در  
خودروها  همه  برای  سال 
در نظر گرفته شــده که 
حــدود 2۰ روز رایگان در 
هر فصل می شود و مردم 

می توانند...

سحرگاه بود که موبایل نورا 
در ســیدنی زنگ خورد. 
پشت تلفن، رهف القنون 
به او گفــت: »کمکم کن. 
پاســپورت من را مقامات 
تایلنــدی در فــرودگاه 
به  باید  کرده اند.  مصادره 
مردم بگویی که به نفع من 
حرف بزنند.« رهف، دختر 
2۰ساله عربســتانی بود 
که از کشورش فرار کرد و 
می خواست که به استرالیا 

پناهنده شود...

این بار قهرمانان غیرفوتبالی 
پشت بهداد سلیمی و مقابل 
فوتبالیست ها موضع گرفتند
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هر  چه شما می گویید 
همراه صداقت است

 چگونه کودکان 
را  از خطر دور کنیم

 تهران
فرو می رود؟

80  روز تردد  
فرار از پادشاهیرایگان

سورپرایز 
آذری جهرمی 
برای مشاغل 

اینترنتی

معمای  80 میلیاردی 
فوتبال!

   صفحه 1۰

طلسم شدگان 
گنج های ایرانی
گفت و گو با 3 جوینده گنجی  

 که از رویاهایشان می گویند
و فریب هایی که خورده اند

   صفحه 4

بازنشستگی 10 
ساله با چشم بندی 

بیمه های عمر
گزارش »شهروند« درباره 

ماجرای تبلیغات وسوسه کننده 
مترویی، پیامکی و بیلبوردی
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 سیگاری ها: 
االن چشم ها دنبال این 

10 میلیارد ماست؟!

رئیس اتحادیه امالک: اگر قیمت بنزین افزایش یابد، قیمت مسکن نیز دستخوش تحوالت خواهد شد

 مردم: می خوای گرون کنی
 چرا بهونه می آری؟

   مردم: چرا دیگه کسی نمی گه جای سیگار پسته بخورید؟!

   یک کارشناس: سیگار و گوشت قرمز به یک اندازه برای بدن ضرر دارند، برای همین گرونن! 

   مومیایی: توتون خوب خواستید، سراغ دارم!

#گرانی_عامل_اصلی_سرطان_و_برای_سالمتی_زیان_آور_است  #شهرونگ

 با وجود گرانی، روزانه بیش از 10 میلیارد تومان در ایران
 برای خرید سیگار هزینه می شود

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و بیستم

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

شهر فرنگ
تقاطع غیرهم سطح تورهان سلجوق|   کارتونیست | 

خاطرات ترامپ

جای اون دو نفر خالی! 

سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

دوشــنبه: ونزوئال رو بهم ریختم. 
از یــه آدم جدید حمایت کــردم . من 

خیلی خوبــم،  خععععلی! مردم آمریکا 

شــما خیلی خوبیــد، خععععلی، بقیه 

دنیا خیلی بدنــد، خعععععلی! میریم 
میاییم! 

سه شــنبه: اوضاع ونزوئــال هنوز 
آلوچه ایه. من کشــمش دوست ندارم، 

برای همین به جای کشمشــی میگم 

آلوچــه ای و به کســی ربطــی  نداره! 

رئیس جمهــوری آمریــکا شــدم که 

بتونم بگم اوضاع آلوچه ایه! اینطور که 

میگن این آدم جدید ونزوئال دوســت 

آمریکاســت. ولی من  با قبلیه بیشــتر 

حال می کردم. می دونم اگه چاوز زنده 

بود باهم دوســتای خوبی می شــدیم. 

میاوردمش این جا شــال می ا نداختم 

گردنش، دکترا  بهش مــی دادم. حال 
می کردیم! 

چهارشنبه: یکــی از ایرانی ها گفته 
که آمریکایی ها چه گناهــی کرده اند 

که یک فــرد بی تدبیر زمام امورشــان 

را به دســت گرفته اســت؟!  مطمئنم 

گوگل اشــتباه ترجمه کرده، یا اکانت 

فیک بوده، یا خبرنگارشــون شیطنت 

کرده یا یــه چیز اینطــوری! یه جای 

کار می لنگــه!  محاله یکــی از مدیران 

ایرانی برگــرده بگــه آمریکایی ها چه 

گناهی کرده اند که یــک فرد بی تدبیر 

 زمــام امورشــان را به دســت گرفته! 
 ! No way, no roghan 

پنجشنبه: روســیه یک کار زشت 
کرد و از معاهده موشــکی خارج شد. 

روســیه خیلی بده. این نشون میده ما 

هم باید از معاهداتمون  خارج بشــیم. 

البته االن بهم گفتند کــه معاهده ای 

نمونده که ما خارج نشــده باشیم. این 

خوب نیســت. به وزیــر خارجه گفتم 

بروند عضو  چند تا معاهده جدید بشوند 

که ما بتونیم خارج بشیم، خوب نیست 

روسیه خارج شده ما همینجور خشک 
خشک و خالی خالی! 

جمعه: اروپایی های زشــت، کانال 
مالی با ایــران راه انداختنــد. این کار 

بدی بــود و حیف که مالنیا دســت و 

بالم رو بســته و گرنه من میدونستم و 

اروپایی ها! یــک پارازیتی بندازم روی 

این کانال که ایرانی هــا رزمایش قطع 

اینترنت بیــاد جلوی چشمشــون! تا 

حاال ایرانیا از برجام بیــرون نیومدن! 

من اومدم بیرون و درد نداشت! ارزش 

دالر هم رفت باالتر! آره بابا جون! حرف 

اون روزنامه رو گوش کن و  از برجام بیا 
بیرون و جلوی در مدرسه وایسا!    

الفوریت  فوریه  سوم  یکشنبه، 
2019: دیگه فکــر کنم در جریانید که 

آخرین روز خاطراتــم مالنیا در منزل 

نیســت و من هم به دلیل  ساده زیستی 

شــام در منزل نداریم و بنده هم ســر 

محافظان کاخ ســفید خراب میشــم! 

خواستم بگم برنامه تغییری نکرده! من 

هنوزم شــام  ندارم و آدم ساده زیستی 

هستم و این شــایعات که برج ترامپ 

دارم و کشــتی و هواپیمای اختصاصی 

دارم و نصف آمریکا مال منه و  باغ های 

بادوم آمریکایی دارم، همه اش دروغه! 

اگر این شایعات زشت رو باور نکردید، 
من برم تی بن استیکمو بخورم! 

        رئیس اتحادیه دامداران: دیگه جا نداره وگرنه ما هم متحول می کردیم.

       رئیس اتحادیه مرغداران: قول می دیم ضایعات مرغ گرون نشه.

     رئیس سایر اتحادیه ها در حالت آماده باش، دستشان را روی بیلبیلک قیمت می گذارند.

      موسسه فرهنگی: پس من صد میلیارد دیگه بودجه برداشتم.

       مردم: ما که دیگه ِسر شدیم. هر کاری دوست دارید، بکنید.

#به_خودمان_رحم_کنیم #شهرونگ

شهاب نبوی 
طنزنویس

از آنجایی که مازیار ناظمی گفته مورینیو و 

زیدان و یکســری دیگر از بــر و بچه ها در 

صف مذاکره با فدراســیون هســتند، به 

بررسی این صفوف غیر منظم می پردازیم.

زیدان: زیــزو تقریبا از خودمان اســت و 

خیلی  از مشــکالت فرهنگی کــه با مربی 

تازه وارد خواهیم داشــت و مدت ها طول 

می کشــد به طرف حالــی کنیــم اینجا 

کجاســت را با زیــدان نخواهیم داشــت. 

از لحاظ اخالقــی هم زیزو انســان آرام و 

صبوری است. او خیلی کم قاطی می کند، 

اما اگر زیادی تحت فشارش بگذاریم، مثل 

کی روش به چندتــا مصاحبه و داد و بیداد 

بســنده نمی کند و یکهو با کله می گذارد 

وســط دماغ مــان. خالصــه اگــر تن تان 
می خارد بگید بیاید. 

مورینیو: مورینیو از آن دســت آدم هایی 

اســت که قشــنگ می توانیم بــه تعداد 

روزهای حضــورش در ایران با او کشــتی 

بگیریــم. فقط کافی اســت از همــان راه 

دور نارگیــل را بــه خوزه نشــان بدهید، 

خودش مــی رود باالی درخــت و با زور و 

التماس هم دیگــر پایین نمی آید. خوراک 

روزنامه ها و پیج های زرد اســت و می تواند 

منبع تغذیه خوبی بــرای همه مان ازجمله 
کامنت گذاران مجازی باشد. 

اروه رنار: رنار با مراکــش جلوی ما بازی 

کرده و نود دقیقه مــا را در قوطی کرده و 

در نهایــت خودشــان به خودشــان یک 

گل زده اند و حذف شــده اند. به نظرم او را 

نیاوریم بهتر اســت؛ یک وقــت می بینید 

کینه کرده باشــد و بیایــد بدبخت ترمان 
کند. 

یورگــن کلینزمن: کلینزمــن از همان 

زمان هم که جوان بود و هنوز فوتبال بازی 

می کرد، جــزو گزینه های ســرمربیگری 

ایران بــود. حتی وقتی در جــام ۹۸ به ما 

گل زد هم می خواستیم سوار هواپیمایش 

کنیــم و بیاوریمش تهران کــه مقاومت 

کرد و نیامد. اما حــاال که دورهایش را زده 

و همه جای دنیا ازجمله آمریکا را گشــته 

و جهاندیده شــده، وقتش اســت بیاید و 

تجربیاتش را در اختیار ما که سال هاســت 
منتظرش هستیم، بگذارد.

 لورن بالن: او حداقــل می تواند به خاطر 

اســمش محبــوب یکــی از قومیت های 

کشور باشــد. لورن در تیم محبوب فرانسه 

۹۸ حضور داشــت و من خودم به شخصه 

چندبار دیــدم که کله فابیــن بارتز را ماچ 

کــرده. همین کارش امتیــاز بزرگی برای 

اوســت، چون هر ایرانی حداقل یک بار در 
عمرش هوس کرده کله بارتز را ببوسد.

 یواخیم لو: لو مربی خیلی خوبی اســت. 

یک مربی خیلی خیلی خوب. تنها عیبی که 

دارد این است که اختیار دستش را ندارد و 

هر کاری از دستش برمی آید. بهترین کار 

این اســت که پس از جــذب او، یک نفر را 
مامور مستقیم مهار دست هایش بکنیم.

 گزینه نهایی و مربی آینده تیم ملی: 

محمــد مایلی کهــن: مایلی کهن یک 

عدد مربــی برای همــه اعصار اســت. او 

همیشــه به عنــوان یــک آلترناتیو قوی 

مطرح اســت. حتــی االن در ونزوئال هم 

جزو کاندیداهاســت. فقــط بازیکنان باید 

حواس شــان به اون چیزهایــی که روی 

دست و بال شان کشیده اند، باشد که مایلی 

فوتبال ما خیلی روی این قضیه حســاس 
است.

بررسی گزینه های سرمربیگری تیم ملی

تماشاخانه
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آقای فراســتی خجالت بکش!  | حســام حیدری|  

جشنواره سی وهفتم فیلم فجر درحالی در جریان است که 

آقای فراســتی گندش را درآورده و در کمتر از چهار روز از 

دو تا فیلم خوشــش آمده که واقعا مایه تاسف است. کجاست 

آن فراستی همیشــگی که تا صاحب فیلم را فحش کش نمی کرد، بی خیال 

نمی شد؟ چرا حاال آن قدر سوسول شــده که زرت و زرت هر فیلمی می بیند 

خوشــش می آید و ازش تعریف می کنــد؟ واقعا که حرمت هــا از بین رفته. 

پیش بینی می شــود در روزهای آینده آقای فراســتی را ببینیم که عکس از 

سالن سینما استوری کند و زیرش بنویسد: »یک روز خوب با یه فیلم خوب. 

استایلیست: بهروز افخمی. میکاپ از خودم.« 

این لوس بازی ها متاسفانه در ســایر بخش های جشنواره هم تسری پیدا 

کرده و به جز روز اول که شــاهد یک دعوای شــفاهی بین پوالد کیمیایی و 

عوامل فیلم تختی بر سر زمان پخش فیلم هایشان بودیم، دیگر هیچ دعوای 

خاصی مخابره نشــده، حتی اهالی رســانه و منتقدان هــم خیلی مهربان و 

مودب شده اند و دیگر ســر فیلم ها بلندبلند نمی خندند و هو نمی کنند. ترک 

کردن سالن سینما هم خیلی اتفاق نیفتاده و این نشان می دهد که جشنواره 

بشــدت لوس و بی مزه ای در جریان اســت. امیدواریم حداقل در اختتامیه 

چند تا عامل بیرونی به نظر داورها جهت دهی کنند تا یک دعوای اساسی را 
شاهد باشیم.  

تم برگزیده امسال جشــنواره هم تم خیانت است که گویا در همه فیلم ها 

دیده می شود. سیگار و مواد هم کم وبیش تو همه فیلم ها هست. امیدواریم در 

مورد بی پولی مردم و نرخ دالر و گرانی و اینجور چیزها هم فیلم هایی ببینیم.

کوچه اول جشنواره فیلم فجر از نگاه دانشمند ایرانی

  اعتبار یک بو  | امیرمســعود فالح|  گفته شــده که برای بررســی منشأ اصلی بوی 

تهران۷۰ میلیارد تومان اعتبار دیده شده که ۵۰ درصد آن اکنون اختصاص یافته. دقیقا متوجه 

نمی شوم این اعتبار برای چی تخصیص داده شده. آیا مثال عده  زیادی را استخدام و پول را بینشان 

پخش می کنند که بروند بو بکشند تا به منشأ آن برســند؟ خب، اگر بوها قاطی شد، چی؟ یا اگر 

ســوءتفاهم پیش آمد و به یک بنده  خدا بیخود و بی جهت تهمت زدند، چی؟ تا آن بیچاره بخواهد بیاید 

از خودش رفع اتهام و اعاده حیثیت کند که قیمت زمین در محله اش کشیده پایین و تمام شده رفته. یا مثال پول را 

به عنوان جایزه برای پیدا کردن منشأ بو می گذارند؟ خب، اگر هرج و مرج شد و عده ای عقده گشایی کردند و مثال جاری 

یا باجناق خود را به عنوان منشأ بو معرفی کردند، چی؟ یا مثال آیا قرار است آن پول را به عنوان جایزه به خود فردی که 

الحق و االنصاف عنوان سلطان بو برازنده اش است با آن کاری که آن روز کرد، بدهند تا بیاید خودش را معرفی کند؟ 

خب، اگر مدعی زیاد شد و سر این که کار کی بوده، جنگ شیمیایی و میکروبی راه افتاد، چی؟ مسئوالن توضیح بدهند 

این اعتبار دقیقا قرار است صرف چه کاری شود تا ما هم از گیجی درآییم.

|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
hotpen77@yahoo.com

یادداشت یک

انقالب چه بود؟ چهل سال از انقالب شکوهمند اسالمی گذشته است. 
اگر براساس جمعيتي كه در آن  سال باالي 16 سال و حق 
شركت در رفراندوم جمهوري اسالمي را داشتند، بخواهيم 
داوري كنيم، اكنون فقط حدود 10 ميليون نفر از جمعيت 
ايران انقالب را به خوبي به خاطــر مي آورند كه در برابر 
همه پرسي تاسيس آن قادر به رأي دادن بوده اند. گذشت 
يک دوره 40 ساله از تولد يک پديده، به منزله رسيدن آن 
به بلوغ فکري است.  با اين مالحظه اگر به انقالب اسالمي 
نگاه كنيم، به روشني متوجه مي شــويم كه اين انقالب 
نيروهاي بزرگــي را آزاد كرد؛ نيروهايــي كه پيش از آن 

تحت فشار يا در حاشيه بودند. واقعيت اين است كه پيش 
از انقالب تنها يک نفــر حاكم بالمنازع و تصميم گيرنده 
نهايي بود. نگاهــي به خاطرات مقامات رژيم گذشــته 
نشــان مي دهد كه هيچ كس جز شاه تصميم گير نبود، 
نخست وزير و وزرا و ساير منصوبان نيز غالم حلقه به گوش 
بودند. نه تنها در بيان، بلکه در نوشته ها نيز به صراحت و 
باالی امضای خود اعالم چاكري و غالمي مي كردند و در 
بيان نيز خود را مجــري منويات اعلي حضرت همايوني 

مي دانســتند. خاطراتي كه از برخورد شاه با وزرايش نزد 
ديگران و در جلسات هست، گوياي اين واقعيت است كه 
آنان را با لحن تند و زننده، تحقير و به آنان توهين مي كرد، 
حتي در يکي از ويديوهايي كه در دسترس عموم است، 
با همسرش نيز در يک جلسه عمومي به تندي و با لحن 
تحقيرآميزی برخورد كــرده و او را از اظهارنظر و دخالت 
بازمي دارد. هنگامي كه وزرا و زن و خانواده شــاه و دربار 
نيز مجري بی كم وكاست اراده و منويات وي بودند، براي 
روشنفکر، دانشجو و دانشگاهي، معلم، كارگر و كشاورز و 
ادامه در صفحه 2 روحاني هيچ جايي وجود نداشت.  

یادداشت 2

دلتنگی برای دیکتاتور؟ رسول بهروش
روزنامهنگار

هر چقدر بحث در مورد ابعــاد فنی كارلوس كی روش 
پيچيده اســت و حاميان و منتقــدان او هركدام مواضع 
خاص خودشــان را دارند، در مورد جنبه های شخصيتی 
اين مربی اختالف ســليقه چندانی به چشم نمی خورد. 
شــايد حتی تندروترين و وفادارترين هواداران سينيور 
هم تصديق كنند كه او خلق وخوی چندان دلنشــينی 
نداشت. بدون هيچ اغراقی ليســت كسانی كه كی روش 
به طور جدی با آنها وارد جنگ شــد، از 50نفر هم تجاوز 
می كند. اين فهرست از اسطوره های فوتبال ايران شروع 

می شــود و به دو دبيركل فدراسيون، دو رئيس مجموعه 
ورزشی آزادی، انبوهی از اصحاب رسانه، چندين دستيار 
منتخب خود آقای كی روش و حتی عباس آقا، تداركات 
تيم ملی می رسد! سخت است كه فرض كنيم در تک تک 
اين موارد حق با كی روش بوده، همان طور كه دشوار است 
بپذيريم در همه جدايی های تلخ و پر از مناقشه كی روش از 
تيم های قبلی اش در سراسر جهان هم فقط خود او حق 
داشته اســت. مرور اين مسائل نشــان می دهد سرمربی 
ايران در هشت سال گذشــته، كاراكتر چندان منعطف و 
مهربانی نداشته و شايد يکی از مسائلی كه در مهمترين 
بزنگاه ممکن كمر تيم ملی را شکســت، همين تندی و 
تلخی مرد پرتغالی بود. با ويژگی های رفتاری كه كی روش 

داشــت، خيلی ها او را يک »ديکتاتور« در دنيای فوتبال 
می دانستند؛ كسی كه حتی در آخرين سفر كاری اش با 
تيم ملی هم تنها خبرنگاران محرم را دست چين كرد و به 
تعبير خودش كروكديل ها را دور نگه داشت! حاال او رفته 
است و شــايد كوچ يک ديکتاتور در نگاه اول خبر خوبی 
برای منتقدانش باشد، اما هنوز يک هفته از پايان كار مربی 
پرتغالی نگذشته كه فوتبال ملی ايران گرفتار آفتی ديگر 
شده اســت. اگر فقط يک موقعيت وجود داشته باشد كه 
در آن دل آدم برای ديکتاتورها تنگ شــود، اين موقعيت 
هرج ومرج و آنارشيسم است؛ يعنی دقيقا همان چيزی كه 
طی يک هفته اخير در فضای فوتبال ايران ديده ايم. هنوز 
سايه كی روش دور نشده، چنان بلبشويی راه افتاده كه بيا 

و ببين. 
ادامه در صفحه 3

خدمت ادامه دارد...
افتتاح پروژه های جمعیت هالل احمر در دهه فجر از سیستان و بلوچستان کلید خورد   

   صفحه 5

عالیجناب بازیگر 

امروز، 15 بهمن روز تولد اوست 
و شايد غمگنانه ترينش. مردی كه 
در همه اين ســال ها و در كنار همه 
درخشــش در نقش ها، تام و تمام 
 عاشق بوده است، عاشق همسرش و 
حاال در پايان ۸4 سالگی، تنهاترين 
مرد اســت. علی نصيريان و مينو 
)فاطمه( بيات تابســتان 1۳۳۸ با 
 هم ازدواج كردند. مينو دو ســالی 
از علی بزرگتر بــود، رابطه فاميلی  
دوری با هم داشــتند و مقدمه اين 
ازدواج را يکی از اقــوام فراهم كرد. 
 نصيريان همان روز اول آشــنايی 
گفته بود كه:   »عشــق اولم تئاتر 
است و تا جايی كه بتوانم می خواهم 
كار كنم...« مثــل همه زندگی اش 
راســت  گفته بود. آن قدر كار كرد و 
به نقش ها استادانه جان بخشيد تا 
بشود يگانه عاليجناب بازيگری ايران. 
كيست كه قاضی شريح سربداران 
و  اســتدالل هايش را به ياد نداشته 
باشد، با ميرزا نوروز و دردسرهايش 
نخنديده باشد، چشم های پرمحبت 
ابوالفتح هزاردستان را با آن عينک 
 گرد و سر تاس فراموش كرده باشد 
يا دل به دل حــاج يونس فتوحی 
ميوه ممنوعه نداده باشد؟ دايی غفور 
بوی پيراهن يوسف، استاد  فراست 
ديوانه ای از قفس پريد يا بزرگ آقای 
شــهرزاد مگر فراموش شدنی اند؟ 
حاال عاليجناب نصيريان به سينما 
بازگشــته و اين بار فارغ از  نقدهای 
مثبت و منفی به فيلــم، بازی اش 
در مســخره باز همه تماشاچيان و 
منتقدان را سحر كرده است. از قضا 
درست در روزی كه قرار بود  فيلمش 
در سالن رســانه های جشنواره به 
نمايش دربيايد، همسرش كه پس از 
يک سکته مغزی، سه سالی در بستر 
بيماری بود، بــدرود  حيات گفت. 
امسال با همه اين قصه ها و غصه ها 
-شايد- ســال اوست.   ســرانجام 
وقتش رسيده كه سيمرغ سينمای 
ايران افتخار كند كه روی شانه های 

استاد علی نصيريان می نشيند...
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   صفحه های 1، ۸ و 9

بازی علی نصیریان در فیلم »مسخره باز« تحسین منتقدان 
جشنواره را همراه داشت؛ همزمان با سالروز تولدش

  پریروز »مینو بیات« همسر استاد علی نصیریان بدرود حیات گفت
آخرین گفت وگویش را  در شهروند امروز بخوانید

عالیجناب بازیگر 
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شهروند| روز گذشته يکی از سايت ها خبری مبنی بر  
احتمــال بركناری رييس جمعيت هالل احمر و دســتور 
رييس جمهور در اين باره منتشــر كرد كه دفتر بازرسی 
رياست جمهوری خبر منتشرشده در سايت خبری تابناک 
مبنی بر »درخواســت رئيس جمهوری بــرای بركناری 
رئيس جمعيت هالل احمر« را تکذيــب كرد. در اطالعيه 
دفتر بازرسی رياســت جمهوری آمده است: »درخواست 
رئيس جمهوری برای بركناری رئيس جمعيت هالل احمر 
قويا تکذيب می شود و از رســانه های محترم انتظار دارد 
صداقت و تقوا را در انتشار اخبار رعايت و از انتشار مطالب 

كذب و ناقص پرهيز نمايند.«
روز گذشــته و در پی انتشار خبر  احتمال بركناری رييس 
جمعيت هالل احمر و دســتور رييس جمهــور در اين باره، 
مديركل روابط عمومــی جمعيت هالل احمــر اين خبر را 
جعلی و ساخته ذهن افرادی با مقاصد سياسی خواند و گفت: 
»شايعه ســازی عليه هالل احمر، خيانت به مردم اســت.« 
اسماعيل رمضانی در گفت وگو با رسانه ها و در پاسخ به صحت 
اين خبر گفت: »چنين خبری در فضای رسانه ای وجود ندارد. 

تنها يک ســايت خبری كه از مدتی قبل و با اهداف سياسی 
اخبار كــذب و مغرضانه عليه جمعيت هالل احمر منتشــر 
می كند، اين خبر را درج كرده كه كذب محض اســت و البته 
ما هم در اين زمينه اقدام قانونــی خواهيم كرد.«  رمضانی با 
تأكيد بر وجهه و اعتبار مردمی جمعيت هالل احمر در ميان 
مردم، توضيح داد: »ازحدود 2ماه قبل و زمانی كه جابه جايی 
برخی مديران در هالل احمر اتفاق افتاد، يک جريان رسانه ای 
سعی كرد با يارگيری عليه جمعيت هالل احمر جوسازی كند 
كه البته انتشار محدود اخبار آنها و عدم همراهی رسانه های 
ديگر نشــان از عدم اســتقبال افکار عمومــی از اين بازی 
رسانه ای داشــت. با اين حال به كسانی كه قصد انتقام جويی 
شخصی از طرف خود يا ديگران دارند يا می خواهند از زاويه 
و خواستگاه سياسی شان عليه دولت اقدامی بکنند، يادآوری 
می كنم هالل احمر عرصه مناسبی برای اين اقدامات نيست. 
مخدوش كردن چهره و اعتبار نهــادی كه بی هيچ مرزی به 
همه مردم اين ســرزمين و در ســخت ترين شرايط بحرانی 
خدمت رســانی می كند، خيانت به مردم اســت و به ســود 
هيچ كسی حتی همين افراد هم نيست.«  رمضانی در پاسخ 

به پرسشی درباره پيگيری حقوقی اين موضوع گفت: »اصوال 
جمعيت هالل احمر در دوره جديد قصد شــکايت از رسانه 
و افتادن در دام پاســخگويی به شايعات بی  اســاس را ندارد. 
مشخصا در مورد حواشی اخير با قصد حفظ آرامش و پرهيز از 
تنش آفرينی، برخی اطالعات و مستندات درمورد جريان های 
مشخصی كه به دنبال جنجال آفرينی سياسی هستند را هم 
منتشــر نکرده و نمی كند، اما درمواردی خاص چاره ای جز 
پيگيری حقوقی و قضائی موضوع باقی نمی ماند. پاسخ نشر 
اكاذيب هميشه سکوت نيست و گاهی بايد در اين زمينه اقدام 
جدی تری انجام داد، البته تشخيص كذب بودن خبری كه در 
يک سايت خبری منتشر شده كار دشواری نيست، چه اين كه 
خبرساز اين خبر حتی نمی داند هالل احمر يک »جمعيت« 
است و نه »سازمان«. وی خاطرنشان كرد: »هالل احمر يک 
نهاد مردمی و مبتنی بر خدمات داوطلبانه است و قطعا مثل 
هر نهاد و ســازمان ديگری بدون عيب و نقص هم نيست. از 
انتقادات سازنده و پيشنهادات رسانه ها استقبال می كنيم اما 
شايعه سازی پيرامون فعاليت های اين نهاد درنهايت ضررش به 

آحاد جامعه خواهد رسيد.«

واکنش روابط عمومی دفتر رییس جمهور به شایعه احتمال برکناری رییس جمعیت هالل احمر
قویا تکذیب می شود


