
«مدینه»
با رفتنش جان 8 نفر 

را نجات داد
   عموى دختر 

مهابادى از جزییات 
مرگ برادرزاده اش به 

«شهروند» گفت
   صفحه 11

معامله دالر
شبانه شد

   رکوردشکنى جدید 
اسکناس آمریکایى 

   صفحه 8

سکه 2,5 میلیون 
تومانى هیجانى 

است!
   رئیس بانک مرکزى 

قیمت طال را واقعى 
نمى داند

   صفحه 8

آیا همه راه ها به 
مشهد ختم مى شود؟
   گفته  مى شود کانون 

اصلى طراحى پیامک هاى 
تهدیدآمیز به نمایندگان 
علیه FATF مشهد بوده 

است
   صفحه 3

رقابت سنگین 
برترین دانشگاه ها
در کورس 2018

   دانشگاه ام آى تى 
هفت سال است که در 

رتبه اول جهان قرار دارد
   صفحه 13

ساخت خانه براى 
زلزله زدگان 

کرمانشاه به همت 
شاعر ایرانى

   حامد عسکرى 
شاعر ایرانى تندیس 

جشنواره شعر فجر خود 
را به نفع زلزله زدگان 

کرمانشاه به موزه 
هالل احمر اهدا کرد

   صفحه 3

این ریچارد 
کالیدرمن 

300 هزار تومانى!
   مشکالت حل شد 
و نوازنده سرشناس از 
31 خرداد تا ششم تیر 
هرشب در تاالر وزارت 

کشور روى صحنه 
خواهد رفت

   صفحه 14

ما دوتا داداشیم
به گذشته ها ... !

   ترامپ و 
کیم جونگ اون با هم 

توافق کردند
   صفحه 16

 

� خط

سرنخ هاى واسطه ها، خودروسازان و قطعه سازان
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حمله به سلبریتی ها؛ چرا؟
این روزها فشــارها به ســلبریتی هایی که 
اقدام به جمع آوري کمک بــراي زلزله زدگان 
کردند، زیاد شــده اســت. گاه سخن از بستن 
حســاب هاي آنهاســت، گاه از اتهامات دیگر، 
بویژه از سوي تندروهاي اصولگرا این اتهامات 
بیشتر طرح می شود. آنان سعی می کنند که با 
این فضاسازي ها مردم را نسبت به سلبریتی ها 
بدبین کنند. به نظر مى رسد هدف اصلی آنان 
این اســت که اجازه ندهند گروهی مستقل از 
صاحبان قدرت، در عرصه عمومی به وجود آید. 
سلبریتی که امروز می تواند براي زلزله زدگان 
کمک جمع آوري کند، فردا هــم می تواند در 
امر دیگري اقــدام نماید. لذا هدف اصلی از این 

حمالت حذف آنان از عرصه عمومی است.
ولی آیا این بدان معناســت که سلبریتی ها 
هیچ مشکلی ندارند؟ اتفاقا نکته همین جاست. 
آنان راحت ترین کار ممکــن را که اعالم یک 
شماره حساب و دریافت پول است، انجام دادند. 
این کار که زحمتی ندارد و حتی می توان گفت 
مشکل جامعه ما در کمک به آسیب دیدگان نیز 
فقدان منابع مالی نیســت. آن چه که اهمیت 
دارد، چگونگی بهترین نوع و بهینه ترین شکل 

مصرف این کمک ها در منطقه زلزله زده است. 
ضعف اصلى جامعه ما در این بخش است، و اگر 
سلبریتی ها می خواهند کاري کنند، باید به این 
وجه ماجرا توجه کنند. اشتباه آنان این است که 
گمان می کنند سلبریتی هاي غربی نیز فقط 
پول جمع آوري می کنند. همین و بس، درحالی 
که آنان در درجه اول نهادســازي می کنند تا 
نه تنها اعتماد مردم جلب و کمک ها به صورت 
مستمر و زیاد جذب شــود، بلکه در چگونگی 
مصرف (کجا، چه مقــدار، در چه طرحی و به 
وسیله چه کسی...) نوآوري می کنند و خود را 
با سایرین متمایز می کنند. سلبریتی هاي غربی 
حتی ضرورتی نمی بینند که به صورت انفرادي 
کار کنند. سعی می کنند با نهادهاي عمومی و 
دولتی و بین المللــی همکارى و فعالیت کنند 
و کارهاي خــود را از طریق آنهــا پیش ببرند. 
براي نمونــه درهمین جریان زلزله ســرپل 
 ذهاب ســلبریتی ها می توانند با تأسیس یک 
نهاد مردمی یا با همــکارى با یک نهاد موجود 
مثل جمعیت امــام على(ع) و نیــز از طریق 
همکاري بــا نهادهاي عمومــی و دولتی مثل 
هالل احمر و پذیرش بهترین نوع شــفافیت و 

نظارت بر فعالیت هاي خود، راه جدیدي را در 
فعالیت هاي انسان دوســتانه و امدادونجات و 

بازسازي ایفا کنند.
متاسفانه این فعالیت هاي بداندیشانه علیه 
ســلبریتی ها موثر خواهد بود، ولی بخشی از 
اثرگذاري آن ناشــی از کم توجهی این افراد 
به رفتارهاى کم عمقى است که در این ماجرا 
از خود نشان داده اند. در حقیقت آنان بیش 
از آنکه در بند جمع آوري پول باشــند، باید 
پول هاي جمع آوري شــده را بــه رویه هاي 
درست در کمک رســانی و امداد گره بزنند. 
ضعف ما هیچ گاه نداشــتن پول نبوده است، 
یا حداقل پول مســأله اصلی نبوده اســت. 
مسأله اصلی عدم شفافیت، نظارت ناپذیري، 
نداشتن سازمان و شــیوه و رویه ماندگار در 
کمک به دیگران و نیز فقــدان اولویت هاي 
موضوعی، منطقه اي و فــردي و... براي ارایه 
کمک هاســت. امیدواریم کــه هنرمندان و 
ورزشکاران و سایرین که در این زمینه مردم 
به آنــان اعتماد کردند، اجــازه ندهند که با 
ســوء برنامه زمینه براي تبلیغ علیه این امر 

خیر فراهم شود.

يادداشت
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شب نشینى جذاب عادل، پروین و مهاجرانى
شوخى، تحلیل و بازتاب هایى ستایش برانگیز و انتقادآمیز

سیما فراهانى شهروند| مرگ یا زندگى؛ 
همه چیز بستگى به آنها دارد. این که جان 
بگیرند یا حق نفس کشیدن را ببخشند. 
تصمیم خیلى ســختى است. آنهایى که 
جان عزیزشــان را گرفته اند و حاال باید 

بین دوراهى سخت زندگى یکى را انتخاب 
کنند. انتقام بگیرند و کینه هاى دلشان را 
خالى کنند یا این که ببخشند و جان یک 
انسان را نگیرند. در تمام مراحل به اجراى 

حکم قصاص فکر مى کنند...

تالش شورا و شهردارى هاى کالنشهرهابراى پخش فوتبال در مکان هاى عمومى ادامه دارد
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   صفحه 2

گفت وگوى «شهروند» با دو خانواده اى که قاتل عزیزانشان را بخشیدند

داغمان کم نشد
اما کینه هایمان رفت
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خ�� آخر

4نفر در دریاى مازندران غرق شدند

رئیس هیأت نجات غریق مازنــدران با بیان این که از ابتداى آغاز طرح دریــا تاکنون 4نفر در دریاى 
مازندران غرق شده اند، گفت: شنا در خارج از طرح، دلیل اصلى غرق شدگى این 4نفر است. نقى کریمیان 
با اشاره به عملکرد این هیأت در طرح سالم سازى  سال 97 در این استان، اظهار کرد: از ابتداى خردادماه 
که طرح هاى دریا آغاز شد، تاکنون 223نفر از ســوى ناجیان غریق، از مرگ حتمى نجات یافتند. وى 
گفت: متاسفانه امسال 4نفر غرق شده داشتیم که پزشکى قانونى همچنان دلیل اصلى آن را اعالم نکرده و 
منتظر نتیجه نظر پزشکى قانونى هستیم. رئیس هیأت نجات غریق استان مازندران درخصوص ورزشکار 
23ساله بابلسرى که چند روز پیش در دریا غرق شده بود، اظهار کرد: جسد این فرد صبح دیروز پیدا شده 
است. کریمیان با اشاره به این که این ورزشکار به همراه 2نفر دیگر با قایق به عمق 50مترى رفته بودند و 
اقدام به شنا تا ساحل کردند، افزود: دو فرد دیگر با قایق به ساحل برگشتند اما فرد مذکور در امواج به دام 
افتاد و غرق شد. وى با اشاره به این که آن دونفر در بازداشت به سر مى برند، تصریح کرد: تا به این لحظه 

افراد غرق شده همگى در خارج از طرح شنا کرده بودند و در داخل طرح غریقى گزارش نشده است.

و ناگهان، جام جهانى در «آزادى»

واکنش نسل 78 به اتفاقات ویژه برنامه جام جهانى و رفتار عادل

لطفا با سلطان شوخى نکنید

تحریم نایکى، اشتیاق بازیکنان
بحران عجیبى که تیم کى روش را به هم ریخته است

ایرانى ها با کفش قرضى
برابر مراکش!
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حسن فتحى کارگردان سریال شهرزاد 
از ساخت فصل چهارم سریال در آینده 

نزدیک مى گوید

قباد چطور قرار است 
زنده شود؟

تیم واکنش سریع بانوان جمعیت 
هالل احمر قزوین در عملیات هاي
امداد و نجات خوش درخشیده اند

این گروه
شگفت انگیز
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پست اشکان خطیبى 
در اینستاگرام با 

واکنش هاى تندى 
مواجه شد. او درباره 

قتل بهاره دختر 
افغان نوشته 

بود

حمله
نژادپرست هاى 

دوآتشه به اشکان
پست اشکان خطیبى 

در اینستاگرام با 
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یکشنبه شب مراسمى براى سالگرد تولد 
مصطفى زمانى در یکى از کافه هاى تهران 

برگزار شد

جشن تولد فرهاد
دور از چشم شهرزاد!

   صفحه 14   صفحه 15

مشاور رئیس سازمان خصوصى ســازى با اعالم 
تعطیلى دو هفته اى سامانه ســهام عدالت از اعالم 
فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان در تیرماه خبر 

داد.
جعفر سبحانى درباره آخرین آمار پرداخت سود 
سهام عدالت، اظهار داشت: تعداد مشموالن سراسر 
کشــورحدود 49 میلیون نفر بوده که از این تعداد 
نزدیک به دو میلیون نفر شــامل متوفیان اســت و 
حدود 42 میلیون نفر به ســامانه مراجعه و خدمت 

دریافت کرده اند.
وى افزود: در مجموع تاکنون نزدیک به 39 میلیون 
و 400 هزارنفر شماره شباى خود را به سامانه سهام 
عدالت وارد کرده اند که از این تعداد حدود 38 میلیون 
و 800 هزار نفر که جزو گروه بیســت گانه شــامل 
اعضاى کمیته  امداد، بازنشســتگان، خبرنگاران، 
کارگران فصلــى و ... بوده اند، همه تسویه حســاب 

شده اند.
مشــاور رئیس سازمان خصوصى ســازى افزود: 
تاکنون شماره شباى 38 میلیون و 800 هزار نفر از 
مشموالن تأیید و سود سهام آنها واریز شده که رقمى 

حدود 3200 میلیارد تومان است.
ســبحانى گفت: تمامى این پرداختى ها شامل 
افرادى اســت که پیش از ششــم اردیبهشت ماه 
شماره شباى خود را اعالم کرده اند، اما حدود 500 تا
600 نفر پس از این تاریخ شــماره شباى خود را به 
ســامانه اعالم کرده اند که درحال راستى آزمایى با 
بانک هاى عامل هســتیم. وى ادامه داد: این گروه 
نیز در هفته اول و دوم تیرماه ســود خود را دریافت 
خواهند کرد. مشاور رئیس سازمان خصوصى سازى 
از توقف دوهفته اى ســامانه خبر داد و افزود: براى  

به روزرسانى ســامانه و بررسى نحوه چگونگى ثبت 
شماره شبا از مشــموالن جدید، بخش مربوط به 
شماره شبا در ســامانه متوقف خواهد شد تا پس از 

بررسى هاى الزم اطالع رسانى مجدد صورت گیرد.
سبحانى درباره نحوه انتقال سهام متوفیان، گفت: 
اکنون درحال بررسى درباره چگونگى انتقال سهام 
متوفیان به وراث آنها هستیم و به نتایج خوبى دست 

یافته ایم و در تیرماه نتایج اعالم خواهد شد.
دریافت شماره شــباى بانکى مشموالن جهت 
واریز سود سال مالى 1395 شرکت هاى سرمایه پذیر 
به حســاب مشــموالن درحالى از 20فروردین ماه  
ســال 96 تا به امروز از طریق سامانه سهام عدالت 
صورت مى گیرد که این ســازمان با صدور اطالعیه 
شــماره 13خود در 20خردادمــاه 97 اعالم کرد: 
دریافت شماره شباى حســاب بانکى مشموالن تا 
31خردادمــاه جارى ادامه خواهد داشــت و از این 
تاریخ به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت در بخش 
مربوط به دریافت شماره شــباى مشموالن براى 
به روزرســانى و همچنین بررسى درخصوص نحوه 
ادامه دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت 
از دسترس خارج خواهد شــد و امکان ثبت شماره 

شباى بانکى جدید در این سامانه فراهم نخواهد بود.
بر اساس این اطالعیه مشــموالنى که تا به حال 
موفق به واردکردن شــماره شــباى بانکى خود به 
سامانه سهام عدالت نشده اند، درخواست مى شود 
تا از فرصت باقیمانده تا پایــان خردادماه براى ثبت 
شماره شــباى بانکى خود اســتفاده کرده و طى 
فرصت مذکور مبادرت به ثبت شماره شباى بانکى 
خود در ســامانه ســهام عدالت به نشانى اینترنتى

www.samanese.ir کنند.

انتقال سهام عدالت متوفیان به زودى انجام مى شود
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که هستید!


