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سیل  در بازار مواد 
غذایی

گزارش » شهروند«  ازسفره مردم 
پس از تخریب مزارع کشاورزی؛  
چه محصوالتی نیاز به مدیریت 

بیشتر دارند؟
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در همه بحران های 
جهانی مسئوالن 
وسط صحنه اند؟
 درباره یک ذهنیت عمومی

و مخرب ایرانی

کمک های بین المللی پشت در تحریم
دغدغه های فدراسیون جهانی صلیب سرخ برای کمک به سیل زدگان ایران  

 صداوسیما:قهرم
  اون منابع فقط 

مال خودمه! 

ایجاد یک شکاف به طول ۸۰ متر در جاده چالوس

یک مسئول:   آخ جون 
خیلی ها توش جا میشن

    موسسه فرهنگی بودجه خوار:   تا دست تون توشه، یه کم هم برای من بردارید! 

    سیل زده ها:  فقط اگه شناسنامه و کارت ملی می خواد، همه رو آب برده ها! 

    سیل:  من بودجه میشم میرم تو جیبهات

 #به_دادشان_برسید #واجب_تر_از_واجب #شهرونگ

 بانک مرکزی:   استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
برای کمک به زلزله زدگان ضروری است
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  منبع :ماهنامه خط خطی سال 1397

آزادراه

یک اخراجی در اسنپ!

شهاب نبوی
طنزنویس

روز اول کاری امسال وقتی وارد شرکت 

شدم و انگشت زدم، انگشتم کار نمی کرد. 

ســعی کردم بــا اخ و تــف و روغن نقش 

انگشتم را روی انگشــت دان قرار دهم که 

باز هم نشــد. کارمند حراست نزدیکم شد 

و نیشش را قاعده شکافی که یک مسئول 

رفته بود داخلش و عکــس گرفته بود، باز 

کرد و گفت: »هه_هه، توام اخراج شدی؟« 

گفتم: »کارمند خدوم حراست، چی واسه 

خودت تفت می دی؟ اخراج چیه؟« گفت: 

»پراید که داری؟« گفتم:   »آره، یه دونه.« 

گفت: »خب خدا روشــکر، بیا برات اسنپ 

رو نصب کنم. هــم به من جایزه می ده، هم 

تو از بیــکاری درمی آی.« به حرفش گوش 

نکردم و راهی دفتر مدیرعامل شدم. مدیر 

تا من را دید، جوری آه کشــید که هر آن 

امکان داشت صدایی آشنا از نقاطی از بدنش 

به گوش برسد. ســپس بغض کرد و گفت:   

»می دونم خیلی سخته. می دونم این حق 

تو نبوده. می دونم تو کارمند خیلی خوبی 

بودی. می دونم هیچ وقــت بعد از ناهار آرغ 

نمی زدی. می دونم جوک های تلگرامت رو 

بلند_بلند نمی خونــدی. اما مجبور بودم، 
می فهمی؟ مجبور...« 

گفتم: »پس چرا مهوش و پریوش و ممد و 

غالم رو اخراج نکردی؟ مگه کفش های من 

خار داشــت؟« گفت: »تو می دونی مهوش 

دختر کیه؟ درباره عموی پریوش چه نظری 

داری؟ می تونم نظرت رو درباره پســرخاله 

غالم و شــوهرعمه ممد بدونــم؟« گفتم: 

»من چه  کار به فک و فامیــل مردم دارم؟ 

جون مادرت بذار برم سرکارم. قول می دم 

جای زیادی نگیرم. همون گوشه کنار بغل 

همون مهوش و غالم اینا می شینم.« گفت: 

»نه دیگه تو سوختی. اصال می دونی چیه؟ 

ما دیگه به درد هم نمی خوریم. تو لیاقتت 

خیلی بیشتر از اینهاســت.« گفتم: »خب 

المصب حقوق که نمی دادید. من آخرین 

باری که حقوق گرفتم، برمی گرده به نوامبر 

۲۰۱۴، گفــت:   »حقوق رو کــه کی داده 

کی گرفته. پراید کــه داری؟« گفتم: »آره 

یه دونه.« گفت: »خدا روشکر. بیا اسنپ رو 

برات نصب کنم. هم یه جایزه به من می ده 

هم تو از بیکاری درمــی آی.« در را محکم 

کوبیدم به هم و آمدم بیرون. دستم را کردم 

توی قندون منشــی و تا جا داشــت، قند 
برداشتم.

 آدامســم را هم چســباندم بــه دیوار. 

دستشویی هم رفتم و سیفون را نکشیدم. 

اینها بزرگترین ضرباتی بود که می توانستم 

به شــرکت وارد کنم، اما دلم باز آرام نشد و 

برای شکایت راهی اداره کار شدم. کارمند 

اداره که خودش هم در آستانه اخراج شدن 

بود، گفت: »گوشیت رو باز کن. من اسنپ رو 

واسه تو نصب کنم، تو واسه من. جفت مون 

جایزه بگیریم، از بیــکاری هم دربیاییم.« 

دلم گرفت و رفتــم پیــش بابابزرگم که 

کمی باهاش درددل کنم. بابابزرگ خیلی 

ناراحت بود و توی فکر بود و داشــت داخل 

جیبش را می گشــت. گفتم: »جد عزیزم، 

چته؟ تو چرا توی فکــری؟« گفت: »این 

پول بازنشستگی ای که می گیرم، پول پیاز 

و خیار هم نمی شه. اون پرایدت رو بده برم 

کار کنم.« گفتم:   »خودم پس چی؟« گفت: 

»تو بیا سوار موتورم شــو. باد هم بخوره به 

سروکله ات بد نیســت. من ولی باد بخوره 

به ســروکله ام یهو می میرم. اصال تو من رو 

معرفی کن به اسنپ ماشــینی، من تورو 
معرفی کنم به موتوری...«

   معاون مسئول:   بَده شکاف ها رو براتون پر می کنیم؟! 

  یک عکاس:   شکاف از شما، عکس تبلیغاتی زیبا از ما! 

  مردم:   یکی هم بیاد از شکاف های جیب ما عکس بندازه! 

  مومیایی:   حرص نزنید، شکاِف آخر قبره! 

 #شکاف_تو_شکاف #شکاف_پر_کن #شهرونگ

شهاب پاک نگر
طنزنویس

درســت اســت که حدود یک ماه از شروع 

سال نو گذشته اما هنوز عیددیدنی های کاری 

ادامه دارد. شــما االن وارد هر اداره ای شــوید، 

می بینید که عده ای کارمنــد خدوم، دمپایی 

قهوه ای پوشان با کت و شــلوار دارند می روند 

عیددیدنی مدیران شان. در این جلسات عیدانه، 

مدیر زحمتکش در حالی کــه یک دمپایی رو 

بسته با جوراب سفید پوشــیده است، ضمن 

تبریک سال نو مطالب مهمی را به سمع و نظر 

همکارانش می رساند که ما در ادامه بخشی از 
آنها را منعکس می کنیم. 

معموال جلســه بازدید عید با یک شــوخی 

ناب مثل »آقای احمدی امســال دیگه قراره با 

َزن نشسته بشی« و بعد هار هار هار خندیدن 

حضار شروع می شود تا تیم اجرایی اداره نشان 

بدهند که سال جدید را با انرژی مضاعف شروع 

کرده اند. کلیدواژه این جلسات »در راستای« 

اســت؛ یعنی مدیران عزیز مــا کال یک »در 

راســتای« می گویند، بعد شروع می کنند هر 

چیزی دل شــان می خواهد را به عنوان برنامه 

سال جدید به خورد کارمندان و درنهایت مردم 

می دهند. این عبارت »در راســتای« آن قدر 

معجزه می کند که شــما می توانید در راستای 

سیاست های کالن کشور، در حوزه فقرزدایی 

نسبت به ساخت برج سیزده طبقه در جنگل ابِر 

شاهرود اقدام کنید. نکته مهم دیگری که در این 

جلسات مطرح می شود، بحث مردم است. شاید 

باورتان نشود ولی تمامی مدیران کشور ما اعتقاد 

دارند که »حق مردم ما بیشتر از ایناست!« و ما 

باالخره نفهمیدیم که این حق مردم که بیشتر از 

ایناست را چه کسی باید کف دست شان بگذارد. 

در جلســات تبریک عید، معمــوال مدیران 

یک گزارش از اقدامات سال گذشته شان ارایه 

می دهند؛ ولی چون دنبال کیفیت هستند نه 

کمیت، عدد و رقمی ارایه نمی کنند و با گفتن 

»در این زمینه اقدامات موثری انجام شده« سر 

و ته قضیه را هم می آورنــد. بعد از ارایه گزارش 

دقیق از عملکرد سال قبل، مدیران ما به گفتن 

»به مردم این نوید را می دهیم که امســال یک 

عیدی خوب برای شــان داریم!« مردم عزیز را 

سورپرایز می کنند )تجربه نشان داده هر چقدر 

شــخصی نوید را غلیظ تر بیــان کند احتمال 

پیشرفتش خیلی بیشتر است(. به عنوان مثال 

رئیس اداره فاضالب به مردم نوید می دهد که 

به عنوان عیدی، امســال با تمام قوا نسبت به 

جمع آوری فاضالب شهری اقدام کنند، یا مدیر 

شرکت برق به مردم عیدی می دهد که امسال 

تمام تالش شــان را بکنند تا مردم قطعی برق 

کمتری داشته باشند. مردم هم بعد از خواندن 

اخبار این نشســت، معموال از خوشــحالی در 

پوست خود نمی گنجند که مدیران زحمتکش 

کشورمان، همان کاری که قرار است انجام دهند 

و به خاطرش دارند حقوق می گیرند را به عنوان 
عیدی به مردم می دهند.

در انتهای جلســه هم معموال مدیران سعی 

می کنند با مشخص کردن »اصل اول« در اداره 

مربوطه شان، سیاســت کالن سازمان شان را 

به کارمندان خدوم گوشزد کنند. آنها معموال 

می گویند اصل اول ما پاســخگویی اســت و 

بالفاصلــه می گویند اصل اول مــا خدمت به 

مردم اســت و بعد از اینکه موزشان را خوردند، 

می گویند اصل اول ما شفافیت است. بر اساس 

آخرین نظرسنجی دانشگاه مریلند آمریکا، هر 

چه یک مدیر بیشــتر بتواند »اصل اول« برای 

اداره اش تعریف بکند، خفن تر اســت. جلسات 

عیدانه به طور معمول در اینجا پایان می یابد و 

مدیر عزیز به کارمندانش نان برنجی اصل تعارف 

می  کند و کارمندان هم در حالــی که دارند با 

زبان و انگشــت الی دندان های شــان را تمیز 

می کنند، با همان دمپایی قهوه ای لخ لخ کنان به 

 سمت اتاق رئیس بعدی می روند تا عید را به او
 تبریک بگویند.

 کالبد شکافی تبریک 
عید اداری

تماشاخانه
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ُپست شناسی حوادث  |امیرمســعود فالح| وقتی حادثــه ای در کشورمون اتفاق 

میفته، اندیشــمندان فضای مجازی از زوایای مختلف بهش می پــردازن؛ یه گروه، تصاویر 

رنج دهنده از حادثه رو از نزدیک ترین فاصله ممکن منتشــر می کنن تا روح و روان مردم رو 

خوب سوهان بزنن که احیانا کار بعضی مسئوالن ناتموم َنمونه. گروه دیگه  سطح کار و باالتر 

می برن و ضمن انتشار تصاویری از مردِم در حاِل عکس و فیلم گرفتن، اقدام به نصیحت و اگه جواب 

نداد در مرحله بعد مالمت اونا می کنن. گروه دیگه ای هستن که سطح کار و خیلی باال می برن و وارد فاز تحلیل 

رفتار اون مردِم عکس و فیلم گیرنده میشــن. در تحلیل این رفتارها هم از تئوری های یونگ و فروید )البته به 

روایت خواهرزاده و برادرزاده گرامشــان که دانش آموخته مقطع کاردانِی غیر حضورِی دانشگاِه غیر انتفاعِی 

واحدهای بخش های ُعلیا و ُسفالی آبادِی پدریشانند( بهره می برند. گروه بعدی آن قدر سطح کار و باال می برن 

که از دسترس خارج میشه و اون برقراری ارتباط بین اخالق مردم در زندگی روزمره با عوامل فرازمینی موثر بر 

حادثه مد نظره. ممکنه سطوح باالتری هم در کار باشه اما از شعاع دیِد محدود ما خارج باشه.

وقتــی داری فوتبال می بینی بابــات میاد تو اتاق 
 
|آرزو درزی|  دوباره آن حال عجیب اوایل نوجوانی بهش دست داد. 

اما با چندتا نفس عمیق و یک لیوان آب خنک رفع و رجوعش کرد. 

پدرش گفته بود: »ما مردها هروقت این جوری شدیم باید یه لیوان آب 

خنک بخوریم و سعی کنیم بهش فکر نکنیم.« او هم تمرین کرد و دفعات بعدی 

سریع ذهنش را منحرف می کرد و به آن حالت مجال بروز نمی داد.

یک بار اما خیلی شدید بود و نتوانســت کنترلش کند. درست وقتی که سوت پایان 

بازی ایران و پرتغال را زدند و ایران از جام جهانی حذف شــد. حس عجیبی در گلویش 

احساس کرد، فشار دردناکی که چشم هایش را هم درگیر می کرد. حس می کرد صورتش 

ُگر گرفته. دور و برش را نگاه کرد، هیچ کس نبود. بنابراین دیگر سعی نکرد مهارش کند. 

جعبه دستمال کاغذی را برداشت و خودش را رها کرد و قطره های گرمی از چشم هایش 

سرازیر شدند. حال عجیب و لذت بخشی بود. حس می کرد فشار روی گلویش دارد تخلیه 

می شود و دیگر آنقدرها ناراحت نیست. بیشــتر خودش را رها کرد و هق هق گریه اش 

شدیدتر شد. داشــت از این حال لذت می برد که پدرش وارد شد. با دیدن پدر هول شد، 

اشــک هایش را پاک کرد و ســعی کرد توضیح قانع کننده ای بدهد. اما پدر آرام بود و با 

لبخند گفت: »اشکالی نداره پسرم. بین خودمون می مونه. منم خیلی سال پیش وقتی 

باتیستوتا به فیورنتینا گل زد، باهاش گریه کردم. حاال برو صورتتو بشور و دیگه گریه نکن.« 

خوشحال بود که خیلی هم گند بزرگی باال نیاورده. اما از دفعات بعد هربار که می خواست 

اشک بریزد، مطمئن می شد که در اتاق قفل است.

بعدها یک بار پدرش را دید که عکس مادر مرحومش را در دســت گرفته و صورتش 

خیس است. پدر با دیدن او کمی هول شد و گفت: »چندوقت یه بار یادش میفتم. خیلی 

ناراحت می شم و نمی تونم جلوی خودمو بگیرم. گل باتیستوتا به فیورنتینا رو می گم.«

|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
hotpen77@yahoo.com
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یادداشت 3

در همه بحران های جهانی مسئوالن وسط صحنه اند؟
درباره یک ذهنیت عمومی و مخرب ایرانی

آیا عادل مسأله امنیتی است؟

آرمین منتظری
روزنامهنگار

در نخستین روزهای وقوع سیل در استان گلستان آن چه که 
در شبکه های اجتماعی مدام بازگو می شد، این بود که »ببینید 
این مردم در چه وضعی هســتند، آن وقت از مسئوالن خبری 
نیست. دریغ از سرزدن مســئوالن به مردم«. واقعیت این است 
که اگر این مطالبات با هدف همدردی با مردم آسیب دیده بیان 
شده باشد تا حدودی قابل درک است اما اگر انتظار این است که 
مسئوالن کشور یکی پس از دیگری به مناطق سیل زده بروند، 

امری نادرست و غیر کارشناسی و البته احساسی است. 
واقعیت این است که بزرگترین همدردی مسئوالن عالی رتبه 
کشور با آسیب دیدگان سیل اخیر می تواند این باشد که در امر 

کمک رســانی و امداد با قدرت بیشتر، هماهنگ تر و حرفه ای تر 
عمل کنند؛ منطقه بحران جای دیدوبازدید و سرکشی نیست. 
منطقه بحران باید به کل در اختیار امدادگران، ســازمان های 
امدادونجات و مبارزه با بحران و گروه های لجســتیکی باشــد. 
شلوغ شدن منطقه به هر نحوی اعم از اینکه مردم عادی باشند یا 
مقامات و مسئوالن مختلف از نهادهای مختلف نه کمکی به حل 

بحران می کند و نه اثری در کاهش آالم مردم آسیب دیده دارد. 
بله؛ سیل تماشا ندارد! سیل زد گان نیز تماشا ندارند. آنها بیشتر از 
تماشا به کمک ها از طرق کارشناسی و حرفه ای نیاز دارند. در طی 
دو هفته اخیر بارها و بارها شاهد تصاویر مسئوالن غیرمرتبطی 
بودیم که از عالی رتبه و میان رتبه تا کمر در آب فرو رفته بودند و 
چکمه پوش در میان آب ها به دیدن آثار ویرانی ها می پرداختند؛ تا 
حدی که گویی مسابقه ای میان مسئوالن در گرفته بود تا هر کدام 
به نوبت حتما در منطقه بحران حضور یابند.  ادامه در صفحه 2

محمد اشعری
روزنامهنگار

نامردِی مطلق اســت ولــی بیایید در ماجــرای »نود و 
کنارگذاشتن عادل فردوسی پور« همین ابتدا ذهن مان را 
خالی کنیم که چه کســانی در دو سوی ماجرا ایستاده اند. 
سخت است ولی فراموش کنیم که چه کسی در این تصمیم 
اشتباه کرده یا حرف درست را زده. خب حاال درباره اتفاقی 
کــه رخ داده کمی حرف بزنیم؛ در رســانه ای )ملی بودن و 
نبودنش و ارتــزاق از بودجه عمومــی در مرحله اول مهم 
نیســت( اختالفی بین مدیر و کارمند پیش آمده؛ آن هم 
نه هر کارمند معمولی و بی اهمیتی، کارمندی که به کرات 
و علنی خود را فرزند رسانه اش نامیده، بارها برادری اش را 
ثابت کرده و خالصه حرف و عملی علیه رســانه اش انجام 
نداده. این اختالف یا با ریش سفیدی بزرگترهای رسانه به 
سالم و صلوات ختم می شود یا با ختم به شر می شود! خب 
درباره این واقعه مورد بحــث همه می دانیم که مدیریت تا 
اینجا کارش را کــرده و حتی دکور برنامه را هم جمع آوری 

کرده است. 
حاال بیایید آیتم های وابســته بودن بــه بودجه عمومی و 
یدک کشیدن برند ملی را به این قصه اضافه کنیم. اگر موافقید 
آیتم هایی چون برترین شــدن توسط همان مردمی که این 
رسانه از جیبشان استفاده می کند را در نظر بگیریم. خب حاال 
ابعاد ماجرا کامل شد؛ آیا نظر مردم در این فقره اهمیتی دارد؟  

آیا بزرگان رسانه ملی به این مبادله ها و ضربه ای که به حیثیت 
رسانه ملی می خورد، آگاهند؟ گذشــته از این سوال ها چرا 
مسأله ای که با یک ساده سازی ابتدایی قابل حل است، آن قدر 
پیچیده می شود و اهمیت پیدا می کند که به بقیه شبکه های 
تسری می یابد؟ چرا نام عادل در کمتر از یک هفته از دریافت 
جایزه اصلی جشنواره جام جم به خط قرمزی می ماند که در 
برنامه خندوانه هم سانسور شود؟ یا چرا باید رنگ علی ضیا 
بپرد وقتی نام عادل به زبان میهمان برنامه اش می آید؟ چرا 
باید مجبور شود پستی در حمایت از رفیقش را حذف کند و 
بگوید تابع تصمیمات صداوسیماست! اختالف داخلی شبکه 
سه چه ارتباطی به شبکه نسیم و یک دارد؟ مگر عادل حرفی 
علیه رسانه مطبوعش زده یا عملی خالف عرف انجام داده که 
دچار چنین ممیزی و سانسوری شده؟ خنده دار نیست وقتی 
اینها را کنار هم بگذاریم و یک موضوع ساده را که می شد به 
راحتی مدیریتش کرد، تبدیل کنیم به »مسأله امنیتی« )به 
سبک دیالوگ آژانس شیشه ای بخوانیدش(! البد پس فردا 
که بازیکنی گل زد و نود نشان داد، باید همه شبکه ها بسان 
مســابقات جام جهانی و استادیوم را نشــان دهند و صدای 
تماشاچی ها را هم سانسور کنند و پس فرداتر)!( پخش زنده 
فوتبال منوط شود به جمع آوری پالکاردها و عکس ها توسط 

انتظامات. 
تا کی باید هزینه این عدم دلســوزی را »رســانه ملی« 
پرداخت کند؟ این ماجرا را با همه جزییاتش می توانیم سال ها 
بعد برای نوه هایمان تعریف کنیم و بگوییم این بود مصداق 

»گره ای که با دست باز می شد، با دندان باز کردن«.
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سیل؛ فرصت یا تهدید؟)۳(

عباس عبدی
روزنامهنگار

در جریان ســیل اخیر شــاهد 
شکل جدیدي از حضور شبکه هاي 
و  نخســتین  بودیــم.  مجــازي 
مهمتریــن مســأله این بــود که 
صداوســیما که دشمن درجه یک 
تلگرام بود و بــراي فیلترینگ آن 
از هیچ کوششــي فروگــذار نکرد، 
مجبور شد به تلگرام بازگردد و این 
کار به منزله اعالم شکست سیاست 
فیلترینگ بود. نکتــه دوم این که 
گزارشگران محدود و غیرمطمئن 
هــزاران  برابــر  در  صداوســیما 
گزارشــگر مردمي و داوطلبانه که 
مشــغول ارســال فیلم و عکس و 
خبر هســتند، به کلي به حاشــیه 
رفتند و فضاي خبــري مربوط به 
سیل در اختیار رسانه هاي مجازي 
درآمد و یک بــار دیگر این واقعیت 
بیش از پیش آشکار شد که دوران 
انحصار رســانه اي گذشته است و 
صداوسیما و رسانه هاي رسمي باید 
در سیاست انحصاري و محدودیت 
خبررسانی خود تجدیدنظر کنند 
و به یــک نظام رســانه اي آزاد تن 
دهند. بدون تردید فقدان رســانه 
آزاد و البته رسمي و تحت نظارت 
قانون براي ایران مشکالت امنیتي 

ایجاد خواهد کرد.
در غیاب رســانه هاي رســمي، 
فضــاي مجــازي یکه تــاز عرصه 
رسانه اي و اطالع رساني شده بود، 
ولي این یکه تــازي همراه با تبعات 
ویژه خــود بود که باید نســبت به 

عوارض آنها حساس بود.
نخســتین عارضه آن ترویج نگاه 
منفي و نق زدن است که البته قابل 
فهم است، ولي دلیلي ندارد که به 
نــکات مثبــت و امیدبخش توجه 
نکنیم و همــواره نیمه خالي لیوان 

را ببینیم.

عارضه بعــدي، اخبار ناصحیح بود 
که اعتبار اخبار این شبکه ها را کاهش 
مي داد. هنگامي که رسانه اي رسمي 
و تحت نظــارت قانونــي در میدان 
خبررسانی نباشد، حساسیت رسانه 
غیررسمی نسبت به انتشــار اخبار 
بی اعتبار یــا دروغ کمتر خواهد بود، 
در نتیجه اعتبار کلیت اخبار آن تحت 
سوال مي رود و این موجب سردرگمي 

مردم مي شود.
عارضه بعدي، نگاه هاي یک سویه 
به ماجراســت. این که سدســازي 
خوب اســت یا بد دو نگاه طرفدار 
و مخالف دارد. رســانه رســمي و 
معتبر مي کوشــد که طرفداران دو 
نگاه را روبه روي یکدیگر قرار دهد، 
ولي شــبکه هاي مجــازي به طور 
عمومي موافــق یا مخالف یک نگاه 
هســتند و امکان ارزیابي منصفانه 
را فراهم نمي کننــد و این موجب 
شــکاف فکري و ذهني میان مردم 

مي شود.
علي رغم اینها، شکســتن انحصار 
رسانه رسمي بزرگترین اتفاقي است 
که در این میــان رخ داده و امید باید 
داشت که نکات منفي این وضعیت به 
مرور کمتر شود. ولي در این میان یک 
اتفاق مهمتري رخ داد که باید آن را در 
نظر گرفت و آن غیبت ســه هفته اي 
مطبوعات بود که در این زمینه باید 
تجدیدنظر اساسي شــود. روزنامه ها 
باید ترتیبي اتخاذ کنند که با چنین 
تعطیــالت طوالني مواجه نشــوند. 
اکنون که امکانــات فضاي مجازي و 
دیجیتال وجود دارد، باید روزنامه ها به 
سوي انتشار نسخه دیجیتال حرکت 
کنند و در ایام تعطیالت نیز بتوانند 
روزانه خبررســاني کنند. دولت باید 
براي چنین مسأله اي کمک کند. ما 
روزنامه نگاران باید خود را با وضعیت 
جدید رسانه اي هماهنگ کنیم، در 
غیر این صورت چنان عقب خواهیم 
ماند که دیگر قادر به جبران این فاصله 

نخواهیم شد.
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 بعید است
گوزن ها زنده بمانند

 در صورت تمایل برای جبران خســارات ناشــی از سیل 
 بــه هموطنــان در اســتان های مختلــف می توانید

 از راه های زیر اقدام کنید: 

*780*112#
 ۹۹۹۹۹۹ 

نزد تمامی بانک های کشور به نام هالل احمر 

6104337۹۹۹۹۹۹۹۹6

شماره حساب : 

 شماره کارت: 

رئیس گروه پستانداران در دفتر 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط 
 زیست در گفت وگو با »شهروند«

 ایرانیان خارج از کشور درخواست های بسیاری برای کمک دارند. هالل احمر می گوید
تنها راه کمک های نقدی، پرداخت به سرویس خیریه ای )donate( است که صلیب سرخ آلمان باز کرده


