
دردسرهاى نبود مترجم 
در تمرین آبى ها

رئیس اداره محیط زیست 
شمیرانات در گفت وگو 
با «شهروند»:   از اداره 

محیط زیست تنها مجوز 
حصارکشى و راه دسترسى 

به شهرك باستى هیلز 
درخواست شده نه چیز دیگر

کینه ترامپ از اوباما و برجام، 
در گزارش محرمانه سفیر 

انگلیس در آمریکا 

پیشنهاد شبکه خارجى 
تکذیب شد، ماجراى 

پیامک ها هم اتهام جدیدى 
نیست

نمایندگان مجلس دیروز به 
بررسى طرح نحوه رسیدگى 
به اموال نامشروع مسئوالن 

پرداختند

گرم تر، مرطوب تر 
و البته بدتر

تا سال 1430 چه آب و هوایى
در انتظار کشورمان خواهد بود؟

 یکى از مهمترین تغییرات در آینده میزان رطوبت هواست. 
مثال این که گفته شده هواى تهران شبیه سن برناردینو کالیفرنیا 
خواهد شد، شاید افزایش دماى چندانى را نشان ندهد اما همین 
قدر بدانید که میانگین رطوبت هواى تهران در تابستان 10 درصد 

است و این عدد در مورد سن برناردینو به 74 درصد مى رسد
   صفحه3

حاشیه سازى ها و جنجال آفرینى 
«بررســى طرح نحوه رسیدگى 
به اموال نامشــروع مسئوالن»  
ادامه دارد؛  همچنان  مجلس  در 

گزارش کمیسیون حقوقى...

کیم دراك، ســفیر پیشین 
بریتانیا در آمریکا گفته است 
که دولت ترامــپ برجام را 
ترك کرد، چون به دنبال یک 
بود.  دیپلماتیک  خرابکارى 
این را دیلى میل با کمک منابع 

اطالعاتى آگاه منتشر کرده...
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استقاللی ها 
حرف های 

استراماچونی را 
نمی فهمند!

۱۰۰ میلیارد 
تومان چقدر 

می ارزد؟

ماجرای ادامه دار 
ویالهای 
غیرقانونی

زن خبرنگار منبع 
خبری خود را لو 

نمی دهد!

حمالت پساجایزه 
به عادل!

از 3 کارگردان،  درباره 
سینماگر مرتبط با میترا 

استاد پرسیدیم

   صفحه 6

ده نمکی: می دانم 
اما نمی گویم

تا کى با برگزارى کنسرت 
سامى یوسف، ماهسون و کت 
استیونس مخالفت مى شود؟
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طالع نحس پاپ  
خارجی در ایران 

 همدلى و همراهى 
ورزشکاران و هنرمندان 

در کمپین ستارگان
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فراموش شان 
نمی کنیم  

   صفحه 9

افت قیمت 
مسکن از منطقه ۵ 

تهران کلید خورد
وقتى مردم به بنگاه هاى امالك رو 

دست مى زنند
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مسافرت
و تجارت

با کیف خالی!
برخى مسافران ایرانى

به جاى استفاده از دالر در 
سفرهاى خارجى بیت کوین را 

جایگزین کرده  اند

با کریمان کارها دشوار نیست
در مراسمى همزمان با والدت امام رضا(ع) و در دهه کرامت کریماِن سیل تکریم شدند

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

بیت کوین چیست و چقدر پایدار است؟

چقدر خوبید شما زن ها

آرمین منتظرى
دبیر سرویس بین الملل

بیت کوین به تدریج از یک ایده اولیه که برخى درباره اش خیلى 
مشتاقانه سخن مى گفتند درحال تبدیل  شدن به یک سرمایه 
داراى ارزش است. بیت کوین درواقع واحد پولى دیجیتال است 
که مشابه آن نیز  بسیار زیاد است. اخیرا ارزش بیت کوین به شکل 
مشــهودى افزایش یافته است. ســوالى که در ابتدا باید  درباره 
بیت کوین مطرح شود این است که آیا این واحد پول دیجیتال با 
این هدف ایجاد شده تا تجارت  را تسهیل کند یا این که بیت کوین 
تنها کاالیى است که ارزشــى ذاتى دارد و این ارزش به نسبت 

عرضه و  تقاضا کم و زیاد مى شود؟  
یک واحد پول را مى توان نوعى کاال محسوب کرد. واحد پول را 

مى توان خرید و فروش کرد و با توجه  به باال یا پایین رفتن ارزش 
در نسبت به دیگر واحدهاى پولى سودى به دست آورد. اما هدف 
اصلى واحد  پول این است که تجارت را بین کشورها تسهیل کند 
و کشورها بتوانند بین خود تبادالت مالى داشته  باشند. مکانیزم 
جایگزین براى این تبادل، تبادل پایاپاى است. اما مشکلى که 
با این روش به وجود مى آید  این اســت که بدون یک واحد پولى 
مشترك که ارزش هر کاال را مشخص مى کند، روند تجارت از 
 سرمایه گذارى گرفته تا خرید غذا کند شده و عواقب زیادى براى 
اقتصاد دارد. از سوى  دیگر ارزش واحد پولى با ارزش استفاده آن 
متفاوت است. مثال براى این مسأله طال است. ارزش استفاده  از 
طال تا حدودى محدود است، اما وقتى قرار است طال تبادل شود، 
ارزشش بیشتر مى شــود و همین  مسأله موجب شکل گرفتن 

تجارت حول محور طال مى شود.  
ادامه  در صفحه 2

1. اصغرى، کارشــناس هواشناسى نشســته روبه روى 
مجرى خبر و از گرم شــدن هوا مى گوید؛ قرار است در این 
هفته هواى تهران و بیشــتر بخش هاى کشــور دو تا سه 
درجه گرم تر شــود و در ایستگاه هواشناســى مهرآباد تا 
نمایش 43 درجه قابل پیش بینى اســت. یعنى در آفتاب، 
در خیابان ها و در تیغ کشنده ظهرها این عدد خیلى باالتر 
از این حرف هاست. من یک ال تى شرت پوشیده ام راحت و 
بى دغدغه و دارم بــه این فکر مى کنم که چه ترفندى بزنم 

براى خنک گذراندن روزهاى آینده.
2. طرف - احتماال- زیر خنکاى کولرها و چیلرها ایستاده 
و براى عده اى سخنرانى مى کند. براى آن که آتش درونش 
آرام شود، تندترین و تیزترین حرف ها را درباره زن ها بیان 
مى کند. زن هایى که از نظر او -احتماال- شایســته احترام 
و ادب نیســتند و البد با این بدوبیراه هــا -یکهو متحول 
مى شــوند و- به راه مى آیند! من با همان یک ال تى شرت، 

هدفون گذاشته ام و حرف ها را با گوش مى کنم.
به گواه گو ش ها و چشــم هاى نویسنده این متن، حسن 
عباســى خیلى قبل از این روزها که دم و دســتگاهى به 
راه بیندازد و شهرتى کســب کند و با حرف هاى آتشین و 
نظرهاى داغش شناخته شود، یک سخنرانى تامل برانگیز 
داشــت با موضوع بیمارى هایى که چادر به وجود مى آورد. 
بلــه، همین آقاى حســن عباســى! از وزنى کــه چادر و 
کشیدگى اش به گردن زن ها و مادرهایمان تحمیل مى کند 
تا فشــارى که چادرهاى قدیمى به دندان مادرها مى آورد 
تا گرمایى که در تابستان ها ســراغ زن ها مى آید و آبى که 
بدن شان از دســت مى دهد تا... (بقیه اش بماند) حاال اما، 

گفتــن از این حرف هــا تابوهاى بزرگى اســت که معلوم 
نیست چه سرنوشــتى براى گوینده به همراه داشته باشد. 
ته آن جلسه بى نظیر چیزى که براى شنونده مى ماند، حس 
احترام بی اندازه و خضوع بزرگ به تمام کســانى بود که با 
همه این دشوارى ها، حجاب نگاه مى دارند؛ چه سفت، چه 
شل! قدردانى از فداکارى  بود که هر روز مشاهده مى کنیم و 

به سادگى از کنارش عبور مى کنیم.
با همین یک ال تى شــرت مى شــود فهمیــد که هوا 
بى اندازه گرم اســت و تحمل چند الیه لباس روى ســر 
و تن چقدر ســخت، ولى موضوع اصلــى، برخوردهایى 
اســت که در همین هفته ها گاه مى بینیم و مى شنویم. 
هرقدر در گذشــته، دعوت به رعایت حجاب با قدردانى 
از فداکارى هــا و حس ادب و احترام بــود، حاال -انگار- 
شده تهدید، توهین و به هم زدن آرامش در کالم و نگاه 
معدودى. حاال خوب به اطراف مان نــگاه کنیم؛ آیا این 

روش ها موثر است؟
توضیح ضرورى: ایده این یادداشــت از ســیدعلى 
میرفتاح، ســردبیر محترم روزنامه اعتماد اســت. راست 
مى گوید استاد، باید یک یک مان یادداشت بنویسیم و مدام 
به خودمان و خودشان یادآورى کنیم که چقدر کار بزرگى 
است روادارى و رعایت حجاب در این روزها؛ چه اعتقادى 
از ته دل باشــه که پیش خدا مأجور است، چه رعایت حال 
جامعه و اطرافیان که رعایت قانون اســت و احترام برانگیز. 
چقدر تک تک مان مدیون حیا و نجابت دوست داشتنى شان 
هستیم. ســوژه هاى نابى براى نوشتن که همیشه مغفول 

مانده اند؛ چقدر خوبید شما!
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يادداشت يک

چرا از خبر مهاجرت عادل ذوق زده شدند؟

سیامک رحمانى
سردبیر

عــادل  مــورد  در  فضاســازى 
فردوسى پور بالفاصله پس از کسب 
جایزه مردمى مراسم حافظ غیرقابل 
فهم  نیست. کسانى که به دنبال حذف 
عادل فردوســى پور هستند در چند 
ماهى که از تعطیلى نــود مى گذرد 
تالش  زیادى کرده اند تــا بگویند او 
فراموش شــده و محبوبیتــش را از 
دست داده است. تریبون هاى فراوانى 
که  دارند مدام از این مى گویند که او 
همه بود و نبــودش را مدیون برنامه 
نود -بخوانید لطف رسانه ملى- بوده 
 و اگــر چند روز روى آنتن نباشــد از 
دل مردم هم خواهــد رفت. چیزى 
که واقعیت ندارد. کافى است با عادل 
 در خیابــان راه برویــد و ببینید او از 
گذشــته هم محبوب تر شده است. 
حتى دلخورى هاى رنگى و هواداران 
 تیم هاى بــزرگ از او بابت انتقاداتش 
حاال رنگ باخته و او در موضع مظلوم، 
شــاید محبوبیتى را تجربه  مى کند 
کــه هیچ وقت در زندگى نچشــیده 
اســت. همه اینها را مى شــود منکر 
شد و تکذیب کرد. اما جایزه حافظ  و 
تشویقى که سالن همایش هاى برج 
میالد را مى لرزاند و نشــان مى دهد 
او حتى از ســتاره هاى ســینما هم 
 پرطرفدارتر اســت، براى برخى ها به 
راحتى قابل هضم نیست. پس عده اى 
دست به کار مى شوند تا هم اخبارى 
مبنى بر  پیشنهادات خارجى برایش 
جعل کنند، هم با صــرف هزینه، در 
کانال هاى هوادارى او را تخریب کنند. 

اخبــارى که از طرف رســانه هاى 
جناحى هم بازنشر مى شــود و بولد 
مى شود تا بگویند بله، تشت او از بام 
 افتاده و مدارك فســادش افشا شده 
و خودش به دنبــال کــوچ از ایران 
به شــبکه هاى معاند است. خبرى 
که  خودش در چنــد کلمه تکذیب 

کرد، اما معلوم اســت پیشنهادهاى 
وسوسه انگیزى دارد. کدام برنامه ساز 
حرفه اى  و سوپراســتارى اســت که 
برنامه اى نداشــته باشــد و برایش 

آفرهاى اغواگر نرسد. 
اما چرا رفتن عادل بــراى عده اى 
این همه مهم است و خوشحال شان 
مى کنــد؟ احتمــاال دو دلیل بزرگ 
 مى تــوان براى این اشــتیاق در نظر 
گرفــت؛ اول این که حضــور عادل 
فردوســى پور در تهران براى کسانى 
 که چشم دیدن او را ندارند یک فشار 
و مزاحمت دایمى است. تا وقتى که 
او اینجاســت افکار عمومى  مطالبه 
بازگشــتش به تلویزیون را دارند. با 
هر گزارش افتضاحى در مســابقات 
فوتبــال او را یاد مى کننــد و  هرچه 
به آغاز لیگ برتر نزدیک مى شــویم، 
غیبت برنامه نود و عادل محسوس تر 
مى شود. اگر او از ایران  برود، راه حلى 
دایمى براى همه اینها پیدا خواهد شد 
و جبهه ضدعادل از خدا مى خواهند 

چنین اتفاقى بیفتد. 
نکته دیگــر بهره اى اســت که از 
مهاجرت عادل به دست خواهد آمد. 
مخالفان عادل همیشه تالش کرده اند 
او  را فــردى ناســازگار و غیرخودى 
نشان دهند. انتقادات و مواضعى که 
او مى گیرد و در جامعه بازتاب مثبت 
 دارد، از نظر مخالفانش نشان دهنده 
این اســت که او شایســتگى حضور 
در رســانه ملى و چه بسا کار در  ایران 
را ندارد. او را مدام متهم به همزبانى با 
اپوزیسیون کرده اند و حاال چى بهتر 
از این که او به یک  شــبکه ایرانى زبان 
خارج از کشور برود. اگر چنین اتفاقى 
بیفتد نور على نور اســت. مى توانند 
بگویند   «دیدید گفتیم!» «نگفتیم!» 
«بفرما، از اولــش هم معلوم بود که او 
به کجا متمایل اســت!» در صورت 
 مهاجرت عادل همه این خواسته ها 
برآورده خواهد شــد و جبهه مقابل 

جشن خواهد گرفت. 
ادامه در صفحه 2
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روایت دلهره آور امدادگران هالل احمر
که 9 دانش آموز را از رودخانه پارك خجیر نجات دادند

رهایی از مرگ
در آب های خروشان
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در حاشیه پرداخت 
ارقام عجیب و غریب به 
بازیکنان و مربیان فوتبال
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یک نجومی  خوار:  
این ارقام برای 

شما عجیبه برای ما 
خاطره است
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