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گزارش »شهروند« از فعالیت گروه »یاران نجات« که در  یک سال و نیم 
گذشته برای نجات محکومان به قصاص از مرگ تالش می کند

 شاهد حالج:
بیشتر موارد مربوط به 

پرونده هایی است که زیر 
100 میلیون تومان از دیه 

باقی مانده باشد

 شهرزاد همتی، یکی 
از بنیان گذاران گروه 
»یاران نجات«: هدف 
اصلی، کار کردن روی 

فرهنگ بخشش است

 یکی از خیران: خیلی از آنهایی که کمک مالی می کنند، جزو قشر ثروتمند نیستند 
بیشتر مبالغ از قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه جمع می شود

11 رهایی، 11 زندگی

مصایب کسب وکارهای نوین در ایرانامانوئل »مكر« ون 
حكومت هاي غربي اگرچه در داخل كشورهاي خویش 
و براي مردم خودشــان واجد ویژگي هــا و رفتارهاي مورد 
قبول هستند، چرا كه باید در برابر مردم به نسبت پاسخگو 
باشند ولي هنگامي كه پا را از مرزهاي مجموعه كشورهاي 
خودشان فراتر مي گذارند، از این رو به آن رو مي شوند. نمونه 
داخلي آن استعفاي وزیر امور خارجه هلند است كه اظهارنظر 
خالف واقعي را از دیدار خود با پوتين كرده بود و چون ثابت 
شد دروغ گفته است، بالفاصله استعفا كرد و گفت باید كسي 
وزیر خارجه باشد كه مردم اعتماد كامل به او داشته باشند. 
متاســفانه ما در داخل كشور خودمان قادر به اِعمال چنين 
نظارت و قدرتي نيســتيم، در نهایت كساني پيدا مي شوند 
كه مثل روز روشن، خالف واقع و دروغ مي گویند و كسي هم 
تعرضي به آنان نمي كند. این سویه داخلي آن كشورها بود، 
ولي سویه خارجي آنها را هم باید دید. اظهارات اخير امانوئل 
مكرون، رئيس جمهوري فرانسه درباره سوریه از این نوع است. 
وي در آخرین اظهارات خود درباره سوریه چنين گفته است: 
»اگر ثابت شود حكومت بشار اسد از سالح شيميایی عليه 
مخالفان و غيرنظاميان استفاده كرده، فرانسه عليه سوریه به 
اقدام نظامی دســت خواهد زد. در این صورت به هر مكانی 
كه این سالح ها از آن جا ساخته و شليک شده باشند، حمله 
خواهيم كرد. سرویس های اطالعاتی فرانسه هنوز به این یقين 
نرسيده اند كه آیا از سوی حكومت اسد به مناطق غيرنظامی 

حمله شيميایی شده یا نه.«
پرسشي كه براي هر ناظر بي طرفي به وجود مي آید این است 
كه چه اتفاقي افتاده است كه آقاي رئيس جمهوری فرانسه 
تا این حد نسبت به استفاده از تسليحات شيميایي حساس 
شده اند كه حتي به خود اجازه تهدید به حمله نظامي داده اند؟ 
تردیدي نيست كه یكي از كثيف ترین سالح هایي كه در جنگ 
مي توان به كار برد، به ویژه عليه نيروهاي غيرنظامي، سالح 
شيميایي است. سالحي كه حتي عليه نيروهاي نظامي نيز 
نباید به كار برده شود، چه رسد به این كه عليه زنان، كودكان 
و مردان غيرنظامي و بي دفاع به كار گرفته شــود. از این رو، 
حساسيت آقاي مكرون قابل فهم است و باید به آن احترام 
گذاشت ولي براي یک ناظر خارجي این پرسش پيش مي آید 
كه چرا آن زماني كه عراق و صدام حسين از این سالح عليه 
مردم ایران و مردم عراق و در ابعاد گسترده استفاده كردند و 
حتي مواد اوليه آن را كشورهاي اروپایي تأمين كردند و بدترین 
جنایت را عليه مردم سردشت ایران و حلبچه عراق رقم زدند و 
تصاویر كشتار ناشي از كاربرد این سالح به عنوان دردناك ترین 
تصاویر جنایت جنگي ثبت شده است، دولت فرانسه نه تنها 
سكوت كرد، بلكه با تجهيز ماشين نظامي دولت صدام حسين 

بر زخم این جنایات نمک پاشيد؟
شاید گفته شــود كه مكرون در آن زمان در قدرت نبود و 

یک كودك 10ساله بود كه نباید پاسخگوي رئيس جمهوری 
سوسياليســت آن زمان یعني فرانســوا ميتران باشد. این 
استدالل به لحاظ فردي درست ولي به لحاظ حقوقي كامال 
نادرست است. دولت فرانسه در سال هاي گذشته كوشش 
كرد كه اقدامــات رخ داده در ســال 1915 در خاك تركيه 
فعلي و عثماني آن زمان عليه ارامنه را جنایت جنگي معرفي 
كند. این امر به منزله آن خواهد شــد كه دولت فعلي تركيه 
در برابر اقدامات دولت صد سال پيش نيز مسئوليت حقوقي 
دارد. دولتي كه قبال امپراتوري عثماني بود و بعدا تبدیل به 
جمهوري تركيه شد. فارغ از این كه این اقدام فرانسه درست 
باشد یا خير، ولي اصل تسري مسئوليت سياسي دولت ها 
پذیرفته شده اســت. به عبارت دیگر، آقاي مكرون در برابر 
رفتارهاي دولت هاي قبلي فرانســه ازجمله دولت فرانسوا 
ميتران و در جریان بمباران شــيميایي مردم عراق و ایران 
مسئوليت تمام دارد. درواقع آقاي مكرون هنگامي كه نسبت 
به بمباران شــيميایي در خاك سوریه هشدار داده و تهدید 
مي كند، همزمان باید متوجه باشد كه گویي خود او در  سال 
1366 نســبت به بمباران شيميایي صدام حسين حضور 
داشته و نه تنها موضع منفي نگرفته، بلكه به صورت ضمني 
از آن رژیم جنایتكار حمایت هم كرده است و ماشين نظامي او 
را بيش از پيش تجهيز كردند. بنابراین و تا زماني كه این دولت 
مسئوليت پذیري الزم را درباره رفتار دولت هاي گذشته فرانسه 
از خود نشان ندهد، نمي توان به مواضع اخير آن اعتماد كافي 
نشان داد. از سوي دیگر، مي توان پرسيد كه اگر در سوریه از 
سالح شيميایي استفاده شده است و در آن تردیدي نيست، 
پس چرا باید فقط نسبت به یک طرف ماجرا حساس بود؟ 
باید اعالم كرد كه هركدام از طرف هاي جنگ كه از این سالح 
ویرانگر و ضد انساني استفاده كرده باشند مورد حمله واقع 
خواهند شد، چه دولت سوریه باشد و چه نيروهاي مخالف آن. 
اگر امكان استفاده از این سالح ها منحصرا متوجه دولت سوریه 
است، پس دیگر نيازي به اثبات نيست، ولي اگر امكان و احتمال 
استفاده هر دو طرف وجود دارد، چرا نباید احتمال آن طرف 
را مطرح كرد؟ آیا مخالفان نتوانسته اند به انبارهاي شيميایي 
در استان هاي مياني و شمالي سوریه دسترسي پيدا كنند؟ 
آیا به این انبارها در عراق دسترسي پيدا نكردند؟ آیا غيرممكن 
است كه كشورهاي حامي، آنها را به این سالح ها تجهيز كرده 
باشند؟ به عالوه، اگر استفاده از سالح شيميایي موجب شود 
كه به دولت سوریه حمله شود، آیا این انگيزه مناسب ایجاد 
نمي كند كه مخالفان دولت سوریه به هر قيمتي كه شده به 
این سالح ها دسترسي پيدا كنند و آنها را عليه مردم به كار 
برند تا پاي كشورهاي غربي را وارد ميدان جنگ كنند؟ اینها 
همه پرسش هایي است كه معرف مكر غربي است كه آقاي 

»مكر«ون مي تواند پاسخ مناسب به آن دهد!

کیوان نقره کار 
 مشاور توسعه پروژه های ملی 
حوزه فناوری اطالعات

بــا وجــود اســتقبال جامعــه از تكنولــوژی و 
كسب وكارهای نوین هنوز بسياری از كسب وكارهای 
داخلی آن طور كه باید و شــاید پا نگرفته اند. به جز 
یكی دو كسب و كار خاص كه تبدیل به غول فناوری 
در كشور شده اند، بقيه كسب و كارها به دالیل مختلف 
نمی توانند ســهم خود را از بازار بگيرند؛ البته كه این 
موضوع مختص به كشــورهای در حال توســعه و یا 
منحصرا ایران نيســت و غول های فنــاوری در همه 
جای دنيا محدودند اما چرا در كشوری مانند ایران این 

محدودیت دو چندان می شود؟ 
واقعيت این است كه شركت هایی می توانند در حوزه 
كسب وكارهای نوین »پيشرو« باشند كه یک اتفاق 
جدید را رقم زده اند. آنها در گام اول نياز خاص جامعه 
خود را شناسایی و در گام بعدی نسبت به رفع آن اقدام 
می كنند. این دو گام صرفا گام های اوليه بوده و همه 

ماجرا نيست؛ چرا كه شركت های پيشرو باید بتوانند 
بعد از كسب سهم  خود از بازار آن را حفظ كنند. برای 
تداوم این سهم، غول های فناوری دنيا معموال بعد از 
دو گام ابتدایی، شروع به باال بردن كيفيت خدمات و 
گسترده كردن آنها می كنند. این راهی بود كه به عقيده 
نگارنده، زمانی »مایكروسافت« و زمانی دیگر »اپل« 
آن را پيمودند. »گوگل« هم كمی بعد با نوآوری های 
خاص خودش تبدیل به یكی از مهمترین غول های 

فناوری جهان شد. 
اما در ایران چه اتفاقی می افتد كه »كارپينو« با وجود 
حمایت مالی نمی تواند با »اسنپ« رقابت كند؟ یا چرا 
سایر استارت آپ ها با وجود ایده های خالقانه آن طور 

كه باید و شاید سهمی در بازار ندارند؟ 
اگر شــركت هایی كه حامی مالی دارنــد را كنار 
بگذاریم، یكی از این علت ها كوچک بودن شركت هایی 
است كه شروع به كار می كنند. پایين بودن سرمایه و 
عدم آشــنایی با قوانين كسب و كار باعث می شود كه 
شركت های كوچک یا در بازار سهمی نداشته باشند 
یا سهمی كه به دست می آورند چشمگير و قابل اتكا 
نباشد؛ البته شركت های بزرگ هم می توانند با وجود 

حمایت های مالــی در حوزه كســب و كارهای نوین 
رشد نكنند. این شــركت ها عموما رقيب های قدری 
دارند كه موازی با آنها مشــغول بــه كارند. از طرفی 
علت بعدی عدم پيشروی كسب و كاری مانند كارپينو 
می تواند سرمایه گذاری روی قشــر سنتی باشد. در 
حالی  كه رقيب این كســب و كار تالش می كند همه 
سرمایه گذاری خود را روی نيرو های جوان و پویا انجام 
دهد. بنابراین هنگام راه اندازی یک كســب و كار باید 
در ابتدا این موضــوع را برای خود حل كنيم كه آیا در 
جای درستی ایستاده ایم؟ آیا به سمت درستی حركت 
می كنيم؟ البته حمایت های دولتی هم نباید در این 
مسأله مغفول بماند. وزارتخانه های مختلف كه به نوعی 
در توسعه كســب و كارهای نوین نقش دارند، ممكن 
اســت به هر علتی از ابزارهای مناسبی برای حمایت 
استفاده نكنند. تجربه نشان داده كه شركت های بزرگ 
و به بلوغ رسيده معموال حاميان بهتری از بخش دولتی 
در حوزه فناوری هستند؛ چرا كه معموال در كشور ما 
روال های اعطای حمایت ســنجيده نيست و حتی 
گاهي درگير بروكراســی های عجيب اداری شده و 

حاشيه ها اصل را در خود حل می  كنند.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

جناب آقای فریدون عموزاده خلیلی
درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده 
و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی و طول عمر با 

عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.
روزنامه شهروند
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ماجرای بازداشت فعاالن محیط زیست با واکنش حسن روحانی وارد مراحل جدیدی شده است

  دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی: رئیس جمهوری دستور داده  گزارشی جامع در این باره تهیه شود
  فراکسیون محیط زیست مجلس دیروز با معاونان قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطالعات و اطالعات سپاه جلسه ای برگزار کرد

  رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است
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دستور رئیس جمهوری درباره بازداشت های اخیر
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دالیل آلودگی  هوای 
اهواز  ممنوع الخروج 

شدند!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

دالیل آلودگى
 هواى اهواز 

ممنوع الخروج شدند!
    خیلى سعى کردیم منشا خارجى پیدا کنیم، متاسفانه نشد!

    کارشناس کشاورزى: هواِى حاصلخیز جنوب

 براى کشت بادمجان مناسب است!

    شهروند تهرانى : ولى آلودگى تهران منشاء بین المللى دارد!

    کالنترى: فعاالن محیط زیست را به جلسه اى توى خانه اش دعوت کرد!

    #  منشاء_داخلى#خیابان_را_سراسر_خاك_و_خل_گرفته#  شهرونگ

مهدى عزیزى|   کارتونیست | 

فلكه اول

رئیس سازمان محیط زیست: آلودگى اهواز منشاء داخلى دارد!
سيفون

بیا یادى کنیم از «لگن»

یاسر نوروزى
طنزنویس

پارســال تابســتان رفتم و ارزان ترین 

موتور بــازار را خریدم؛ البتــه وقتى رفتم 

مغازه موتورفروشــى (بچه کــه بودم فکر 

مى کردم هر شــیئى در جهان فروشنده 

دارد و بــا اضافه کردن نامش به پســوند 

«فروشــى» مى توان به شــغل مورد نظر 

رســید: موتورفروشــى،  قیچى فروشى، 

قطارفروشى،خیارفروشى، بولدوزرفروشى 

و...)،  گمانم این بود  با موتور پرشى مى آیم 

خانه اما سرآخر با «لگن» آمدم. موتورفروش 

وقتى از حدود مبلغى که گذاشــته ام کنار 

پرســید، دســتم را گرفت و برد صف آخر 

موتورهایى که چیده بود داخل. گفت: «این 

چند ســاله دیگه تولید نمى شه ولى چیز 

خاصى هم نداره» و توضیــح داد بهتر که 

این لگن دیگر تولید نمى شود چون آن قدر 

ارزان بوده که داشــته بازار را مى پالسانده! 

گفتم: «همینو مى خــوام، همین!» و ذوق 

کردم. منتهــا وقتى نشســتم رویش و با 

کاله ایمنى آمدم خانه زنم از پشت آیفون 

گفت: «ما پیتزا سفارش ندادیم آقا!» وقتى 

هم رفتم باال و گفتم پیتزایى نیستم و یاسر 

هستم، گفت: «تمومش کن! اگه فکر کردى 

قراره بشینم ترك این «لگن» بریم خرید 

یا مهمونى، کور خونــدى! زودتر از جلوي 

چشمم دورش مى کنى؛ خیلى زود.» من 

البته دورش نکردم و برایش توضیح دادم که 

تهران حاال تبدیل به یک پارکینگ بزرگ 

شده و در این پارکینگ هیچ ماشینى دیگر 

به درد نمى خورد جز ماشین پرنده یا همین 

«لگن». زنم گفت: «من سوار خر بشم، سوار 

اینى که تو خریدى نمى شم.» البته حق با 

او بود؛ «لگن» داغان بــود و نوعى بمباران 

براى کالس و حیثیت به شمار مى آمد منتها 

من دوستش داشــتم. سه سوت مى رفتى 

سر کار، سه ســوت مى آمدى خانه. بدى 

ماجرا ایــن بود که با 10 دقیقه نشســتن 

روى «لگن»، موها چرب مى شــود، یقه و 

سرآستین چرك مى شــود و اگر زمستان 

هم باشد باید پیه انواع مننژیت و سینوس 

و تانژانت و کتانژانــت را بمالى تنت! براى 

همین مجبور شدم بگذارمش براى فروش. 

برادرم وقتى فهمید گفــت: «بده من! من 

برام مهم نیست. مهم اینه راحت مى رم سر 

کار، راحت مى آم». به این ترتیب تقدیمش 

کردم به او و تا دو سه ماه بعدى خبرى ازش 

نداشتم تا این که یک روز برادرم آمد دنبالم 

که برویم براى خرید چیــزى که خاطرم 

نیست. چیزى که خاطرم است موجودى 

بود که او سوارش شــده بود. روى «لگن» 

طلق انداخته بود و روى دسته هاى فرمان، 

پشم هاى انبوهى بسته بود که دستش را 

در ســرما فرو کند توى آن. روى طلق هم 

عکس هایى از مشــاهیر و رجل سیاسى 

زده بود و بوقى هم برایش تعبیه کرده بود 

با صداى حیوانات که هر بار مى زدى صدا 

عوض مى شد؛ گاو، گربه، بلبل، راسو!  گفت: 

«با حال شده، نه؟» دســت کشیدم روى 

طلق گفتم: «این چیه دیگه زدى اینجا؟» 

تصویرى از على دایى بود با شلوار پلیسه دار 

پارچه اى و موهاى فکل دار مربوط به اوایل 

دهه هفتاد. برادرم بغض کرد و شنیدم که 

دوباره برگشته به رویاى کودکى اش و درباره 

آرزوى فوتبالیست شــدن حرف مى زند. 

رویایــش فوتبال بود و اســطوره اش على 

دایى. کنار آن هم عکس ســحر قریشى را 

زده بود که بازیگر محبوبش است و سمت 

تحتانى طلق، عکس هاى دیگرى از تتلو، 

رضا صادقى و احمد پورمخبر! همزمان به 

عکس ها خیره شدم و رسیدم روى عکس 

کوچکى لــه و لورده از صــادق هدایت که 

چسبانده شــده بود روى ترك هاى طلق. 

گفتم: «حاال اون ها به کنار! اینو دیگه از کجا 

آوردى؟» با نگاهى حاکى از همدردى خیره 

شد بهم گفت: «مى دونى یاسر! من همیشه 

دوست داشــتم یه فوتبالیست خوب بشم 

ولى نشــدم. این موتور هم هدیه تو بوده. 

تویى که همیشه دوست داشتى نویسنده 
خوبى بشى ولى نشدى!» 

دانشكده

حسام حیدرى
طنزنویس

سالم؛ امروز بدون هیچ مقدمه  به چند سوال 

رسیده از طرف دانشجویان پاسخ مى دهم.

سوال: دانشجویى هســتم که هنگام خواب 

در کالس مرتب انگشت شست خود یا دیگران 
را مى مکم؛ باید چه کار کنم؟

پاسخ: مکیدن انگشت در دانشجویان یکى 

از شــایع ترین نــوع عادت در هنــگام خواب 

اســت. براى ترك این رفتار باید از روش هاى 

تشویقى استفاده کنید؛ مثال با خودتان شرط 

کنید که اگر در سر ســه کالس متوالى بدون 

این که انگشتم را بمکم، به خواب رفتم؛ اجازه 

دارم به عنــوان جایــزه در همــه کالس هاى 

فردا غیبت کنم. این جایزه هــا را همین طور 

گســترش دهید و به خودتــان تلقین کنید 

که مى توانید این کار را تــرك کنید. مالیدن 

مایعات تلخ به سر انگشت خود و دیگران، یکى 

دیگر از راهکارهاى مقابله با این عادت اســت. 

در صورتى که هیچ کدام از این روش ها جواب 

نداد، ناچار به قطع انگشت هستید.

سوال: اســتادى داریم که هیچ توجهى به 

میزان خســتگى خود نــداره و هر چى بهش 

میگیم: «استاد خســته نباشید» باز هم درس 

میده و خســته نمى شه. ســوالم اینه که اگه 

همه ش به اســتاد بگیم خســته نباشید؛ پس 
کى بخوابیم؟

پاسخ: این ســوال خیلى مهم است و نشان 

از دقت نظر دانشــجو ســوال کننده دارد. در 

پاســخ به این ســوال باید به چند نکته توجه 

داشت: دانشــجویان در برخورد با موضوعاتى 

این چنینى باید با بررســى وضع حال و احوال 

خودشان و شــرایط زمانى و مکانى دست به 

انتخاب بزنند. به  هر حال مســلم اســت که 

خوابیدن در کالس و خســته نباشــید گفتن 

به اســتاد، هر دو از اقدامات پسندیده و خوبى 

هستند و دانشــجو در انتخاب بین «خوب» و 

«خوب تر» هر کارى که بکند، برنده اســت اما 

مســأله مهم در این رابطه آن است که در آن 

لحظه «حستون چیه؟» و «استاد چه تیپیه؟» 

اگر استاد، از آن جنس اســاتیدى است که با 

کمى فشار در مورد «خســته بودن» خودش 

قانع مى شود و کالس را تعطیل مى کند، بهتر 

آن است که دانشجویان انرژى خود را روى این 

مسأله بگذارند اما اگر استاد از آن گروهى است 

که مقاومت بســیارى دارد و بــه این زودى ها 

خسته نمى شــود، مســلما بهتر این است که 

از فرصت خوابیــدن در کالس بهــره برده و 
استراحت کنید.

سوال: ســالم؛ دانشــجوى ترم اولى هستم 

که در حاضرى زدن مشــکل دارم. کى برم تو 

کالس که اســتاد همون موقــع حضور غیاب 
کنه؟

پاســخ: اســاتید در یک نگاه کلــى به دو 

دســته «داراى زمان حضور و غیاب منظم» 

و «داراى زمــان حضــور و غیــاب نامنظم» 

تقسیم مى شــوند. دســته اول آن دسته از 

استادانى هســتند که در هر جلسه در زمان 

مشخصى مثل اول یا آخر کالس یا قبل و بعد 

از آنتراکت، اقدام به حضور و غیاب مى کنند 

که قابل پیش بینى و منظم هستند؛ اما دسته 

دوم استادانى هستند که زمان حضور – غیاب 

کردنشان منظم نیست و گاهى اوقات پس و 

پیش مى زند کــه دالیلش مى تواند شــامل 

تغذیه نامناسب، استرس، مشکالت هورمونى 

و... باشد که در بحث ما نیست. به  طور خالصه 

در اولین قدم باید نوع استاد خود را مشخص 

کــرده و در ترم هــاى اول حتى المقــدور از 

اســاتید نوع اول انتخاب کنید. تنظیم زمان 

براى اســتادان گروه دوم با استفاده از قوانین 

احتمال و تهیــه فرمول هاى عادتى اســتاد 

انجام مى پذیرد که بحث مفصلى اســت که 

براى مسلط شــدن بر آن به پیش نیاز آمار و 

احتمال احتیاج دارید. رجوع شــود به نقش 

احتماالت در حاضرى زدن نامنظم، حیدرى، 

حسام، 1383 – انتشارات شهرونگ.

ســواالت خود را بــراى ما ارســال کنید؛  
متشکرم.

| شهاب نبوى| بابام چند  سال پیش یک بار که از سر کار اومد و 

مثل همیشه رفت توى ظرفشــویى و اَخ و تُف کرد، گفت: «جمع 

کنید بریم شمال، خونه رئیســم.» اون زمان ها شمال حکم تور 

ویژه اروپاى االن را داشت. انگار بهمون تى تاپ داده باشند کلى ذوق 

کردیم. همین که وارد حیاط ویالى رئیس شدیم، پسر کوچک رئیس با توپ فوتبال 

چهل تیکه اش محکم کوبید زیر ناف بابا. بابا جورى قرمز شــد که مطمئنم اگر پسر 

رئیسش نبود همان جا خودش و توپش رو با چاقو پاره مى کرد. پسران رئیس و خودش 

عاشق فوتبال بودند. من و داداشم هم بدمان نمى آمد؛ اما بابا از فوتبال متنفر بود. در 

حدى که ما همان هفته اى یک بار هم حق دیدن ُجنگ فوتبال آسیا را نداشتیم و بابا 

ترجیح مى داد به جایش همگى با هم تکرار قسمت دویستم جنگ جویان کوهستان 

را ببینیم. به  هر حال بابا قبول کرد ما یک تیم باشیم و آنها هم یک تیم و سه به سه گل 

کوچک بازى کنیم. بازى که شروع شد من و داداشم چندتا یک و دو کردیم و دریبل 

زدیم و گل اول رو وارد کیسه شان کردیم. بابا که توى دروازه بود، صداى مان کرد و در 

حالى  که از شدت خشم لب هایش را مى گزید، گفت: «احمق ها، مثال ما این جا مهمون 

هســتیم، حاال حرمت صاحبخونه رو نگه نمى دارید به درك، رئیسم رو نگاه کنید 

چه قدر شاکیه. الاقل به خاطر بیکار نشدن باباتون مراعات کنید و جورى بازى کنید 

که رئیس و پسرهاش خوش شون بیاد.» ماهم دیگر سه روز تمام شده بودیم کیسه 

گل اینها. یکى از پسرهاش عاشــق الیى زدن بود، من هم شده بودم مامور مستقیم 

الیى خوردن. آن یکى از اینها بود که به گل و نتیجه کارى نداشت، فقط دوست داشت 

خرکى شوت بزند و ما را سیاه و کبود کند، بعدش هم قاه قاه بخندد که چون این وظیفه 

خیلى دردناك بود، انجامش را گاهى من و گاهى برادرم به عهده داشتیم. نتایج عجیبى 

در این بازى ها به دست آمد که در تاریخ فوتبال بى سابقه است. نزدیک ترین باخت ما با 

نتیجه هشتاد و پنج بر صفر بود؛ البته بابا آینده نگرى خوبى داشت. همین نتایج باعث 

شد وقتى برگشتیم، هم ارتقاي شغلى پیدا کند، هم به خاطر این که رئیس حدس زده 

بود، حتما ما خانوادگى مشکالت روحى و جسمى داریم که این همه گل مى خوریم، 

مبلغى را ماهیانه براى درمان مان به حقوق بابا اضافه کرد.

پاسخ به چند سوال دانشجویى

|    احسان گنجی  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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 صفحه 14

َامان از ُعمان

 همه کارشکنی هایی که مسئوالن عمانی در قبال نماینده ایران
در لیگ قهرمانان انجام دادند

  حبس همراهان تراکتور در فرودگاه، دردسرسازی برای خبرنگار، امکانات ضعیف ورزشگاه 
آوازخوانی با دستگاه های صوتی و رفتار تحقیرآمیز از جمله برخوردهای نامناسب مقامات 

عمانی در قبال ایرانی ها بود

اقتصاد

فرود دالر

   صفحه 5

   دستگیری 90 دالل دالر ترمز قیمت ها 
را کشید و نرخ اسکناس آمریکایی را به 

کانال 4800 برگرداند
   رئیس پلیس تهران: جانشین جمشید 
بسم اهلل را دستگیر کردیم و تا هرزمان 

الزم باشد در بازار می مانیم

گفت وگو

 گام های
معلق 

   صفحه 10

   اولیویه فونتن، مربی غواصی، از تجارب 
 شغلی عجیب خود  و آموزش شنا
و شیرجه با معلوالن می گوید 
   یکی از تجربیات شگفت انگیز

مسئولیت شنا با کسانی بود که به ضایعه 
نخاعی  و معلولیت پایین تنه مبتال بودند

سیاست

 استقبال از
 »آقای اخالق«  

   صفحه 2

   انتصاب »حجت االسالم محمد حسن 
ابوترابی فرد« به امامت نماز جمعه تهران 
واکنش های مثبتی را در میان اعتدالیون 

و اصالح طلبان به دنبال داشته است

با شـرایط ویژه و بدون کارمـزد )شماره 82
سازمان اموال و امالک ستاد در نظر دارد تعـدادی از امالک تجاری و مسکونی و ... خود را در تهران و سایر استانها از طریق مـزایده 

کتبی و بصورت اقساطی و با تسهیالت ویژه به فـروش برسانـد . 
از روز سه شنبه مورخ  96/11/24  الی روز یکشنبه مورخ  96/12/06  جهـت کسـب اطالعـات  متقاضیان محتـرم می توانند  

بیشـتر در خصوص امالک تهـران با شماره تلفن های  ) دفتر فروش (  73  الی  88545570-021 ؛
و در خصوص امالک اسـتانها با شماره تلفن 88384897 - 021  تماس حاصل فـرمایند .

، حد فاصل خیابان   به نشانی خیابان شهید دکتر بهشتی   ، نام و شرکت در مزایده امالک واقع درتهران  جهت تهیه فرم ثبت 
سازمان اموال و امالک ستادکاووسی فر و میدان تختی ، پالک 224 مراجعه فرمایید .

www.saa-s.ir

آگهی فروش امالک بصورت مزایده  قابل توجه
خریداران امالک

ضمناً اطالعات تکمیلی و لیست امالک در وب سایت                                و در روزنامه های بشرح ذیل قابل دسترسی می باشد .

 قابل توجه
خریداران امالک

(

روزنامه همشهری )امالک تهران و البرز) مورخ  96/11/25

 روزنامه ایران )امالک استان ها)  مورخ   96/11/28   روزنامه دنیای اقتصاد )امالک تهران و البرز)  مورخ   96/11/28  

 پیکر 3 دریانورد سانچی  پس از 40 روز
بامداد چهارشنبه به وطن بازگشت

آخرین استقبال

ایلنا| معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به موضوع 
آلودگی هوا در كالن شهر ها و بویژه تهران، گفت: یكی 
از مهمترین اولویت های دولت كمک به توسعه مترو در 
كالن شهر هاست. اسحاق جهانگيری بعد از ظهر دیروز 
در نشست با مسئوالن دستگاه های دولتی، شهرداری 
و شورای شهر تهران برای تامين ۲ هزار دستگاه واگن 
مترو، اظهار كرد: برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای 
بزرگ مناسب ترین راهكار گســترش شبكه حمل و 
نقل عمومی به ویژه راه آهن درون شــهری است. وی با 

اشاره به مصوبه شــورای اقتصاد برای تامين و خرید ۲ 
هزار دستگاه واگن مترو،  گفت: خوشبختانه در پایتخت 
زیرساخت های الزم برای گسترش مترو ایجاد شده و 
دولت مصمم است در سریع ترین زمان ممكن ۲ هزار 
واگن مورد نياز راه آهن شهری تامين شود. معاون اول 
رئيس جمهوری با اشــاره به رنج و سختی مسافران در 
استفاده از مترو بویژه در ساعات پرتردد و نيز برنامه كالن 
دولت در مقابله با آلودگی هوا نظير نوسازی ناوگان باری 
كشور، از مسئوالن مربوطه خواست تا ظرف یک هفته ، 

در خصوص نخستين قرارداد این مصوبه و تامين 630 
واگن مورد نياز شــهر تهران برنامه و ساز و كار اجرایی 
ارایه كنند. جهانگيری همچنين ضمن تاكيد بر استفاده 
از توانمندی داخلی ضــرورت لحاظ موضوعاتی نظير 
انتقال دانش و فناوری به كشور در زمينه ساخت واگن و 
لكوموتيو در قرارداد با شركت های خارجی را یادآور شد 
و گفت: امروز ظرفيت مناسبی در روابط خارجی كشور 
به وجود آمده و محدودیتی برای استفاده از فاینانس در 

توسعه این طرح ها وجود ندارد. 

معاون اول رئیس جمهوری:

توسعه مترو در کالن شهر ها از مهمترین اولویت های دولت است

شهروند| تعداد آزادی ها، رها یافته ها از قصاص به 
11رسيده؛ 11 رهایی در یک سال و سه ماه.

هنوز یک ســال و نيم از روزی كه خانواده »محمد 
ویســی« برای جمــع كردن دیــه پسرشــان از 
خبرنگاران درخواســت كمک كردنــد نمی گذرد؛ 
آن روزی كه خانــواده هر چــه زورش را زده بود، 
نتوانســته بود ۲7 ميليون تومان باقی مانده دیه را 
تامين كند، همين هم شــد تا چند خبرنگار، گروه 

تلگرامــی راه بيندازنــد و در كمتر از یــک هفته، 
باقی مانــده دیه را جمــع كننــد. آزادی محمد اما 
ســرآغاز فعاليت گروه »یاران نجات« شد؛ گروهی 
كه برای آزادی محكومان به قصاص تشــكيل شد، 
محكومانی كه در شــرایط خاص، مرتكب قتل شده 
اند. آنها در یک سال و سه ماه گذشته، 13پرونده را 
برای جمع آوری دیه به جریان انداخته اند كه در 11 

مورد موفق به آزادی محكومان شده اند.

 صفحه 15


