
من نبودم، کی بود؟

وش قول به کی ر
داستان شد

و  لیست واردکنندگان دار
با ارز دولتی  در کشوی

چه کسی است؟

نجات از برھوت
سراب نیست

ماجراى شاخ اینستاگرام ادامه دارد، 
اما کسى پخش اعترافات را گردن 

نمى گیرد

با  درخواست براى معافیت 
ملى پوشان فوتبال موافقت نشد

ادامه جنجال بر سر شرکت هایى که ارز 
دولتى گرفته اند اما دارو و تجهیزات 

پزشکى را گران مى فروشند
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درباره ترابوزان اسپور ترکیه که درپى جذب حسینى و پورعلى گنجى است
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انگلیس یا  بلژیک، امروز کدام به مقام سومى خواهد رسید؟
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تمرکز آقاى داور را به هم نزنید!
 این بار خوش وبش فغانى با داور زن برزیلى را سوژه کردند

هدیه مشکل ساز آقاى مدیر، تدبیر مى خواست
یک تکذیب نسنجیده

مریم نراقى
روزنامه نگار

همه چیز از تکذیب نســنجیده آقاى مدیر 
آغاز شــد،  وگرنه قرار نبود اهداى 20بیلبورد 
شهرى براى تبلیغ یک فیلم این چنین بازتاب 
داشته باشــد و حرف و حدیث. البته این تکرار 
مکررات است و اشتباهى که مدیران ما همواره 
به آن دامــن مى زنند و بــاور نمى کنند که در 
عصر تکنولوژى و با این سرعت مخابره اخبار، 
صداقت بسیار کاربردى تر از تکذیب است. در 
روزگارى که هر شــهروند با یک موبایل زیر و 
بم تمام اتفاقات را ثبت مى کند و در روزگارى 
که هر شــهروند یک خبرنگار است، تکذیب 
صحبت هاى مطرح شده در مراسمى که حدود 
هزار میهمان دارد و انواع و اقسام دوربین ها در 
حال ثبت آن هســتند، بدترین تصمیم است. 
تصمیمى که آقــاى مدیر گرفــت و منجر به 
پخش خبر در تمام خبرگزارى ها شد. نوشتند 
محمد صادق حسنى، سرپرست سازمان ورزش 

شــهردارى تهران به دنبال انتشار گزارشى در 
یکى از روزنامه ها (روزنامه شــهروند) مبنى بر 
اختصاص 20بیلبورد شــهرى به  عنوان هدیه 
تولد بهاره افشارى گفته:  «در جریان این خبر 
نیستم!» هفته گذشته مراسم اکران خصوصى 
فیلم «سریک» به کارگردانى بهاره افشارى که 
درباره اسب ســردار آزمون است در تاالر ایوان 
شمس برگزار شد. از قضا همان روز تولد بهاره 
افشــارى هم بود. دوســتان هنروتجربه روى 
ســن آمدند و حامد همایون هم با آن صداى 
دلنشینش ترانه تولدت مبارك خواند و البته در 
اقدامى عجیب و نه چندان مرتبط، ساالر عقیلى 
هم طبق معمول روى سن آمد و ترانه «ایران،  

فداى اشک و خنده تو» را براى حضار اجرا کرد.
 حاال چند روزى است که ویدیوهاى آن شب 
در فضاى مجازى دســت به دست مى شود. در 
ویدیوى منتشر شــده،  محمدصادق حسنى، 
سرپرست سازمان ورزش شــهردارى تهران 

که اتفاقا لطف کــرده و جهت همکارى با گروه 
سازنده فیلم «سریک» ســالن ایوان شمس 
را در اختیار گروه گذاشــته، روى سن مى آید 
و مى گوید: «قرار است ان شــاءاهللا 20بیلبورد 
شهرى در اختیار خانم افشــارى قرار گیرد.» 
فرزاد حسنى مجرى مراسم از او مى پرسد این 
بیلبوردها قرار اســت در کدام مناطق باشد و 
آقاى مدیر مى گوید هر کجا که خانم افشارى 

و دوستانشان بگویند.
حاال سوال اینجاســت: آقاى محمدصادق 
حسنى! بهتر نبود به جاى این که بعد از انتشار 
این گزارش دستپاچه شوید و بگویید اصال در 
جریان این خبر نیســتید و همه چیز را یک جا 
تکذیب کنید،  درباره اش توضیــح مى دادید. 
مثال مى گفتید در آن مراسم کالمتان درست 
منعقد نشده یا مى گفتید منظورم این بود که 
براى همــکارى با گروه مســاعدت مى کنم و 
پیگیر مى شوم. یا همان طور که بعدها در اخبار 

تکمیلى اعالم شد این گونه مطرح مى کردید 
که قرار شد از سردارآزمون به عنوان یک چهره 
ارزشى و ورزشى حمایت شــود. یا آن طور که 
گفتید: «در این بین با توجه به این که رویکرد 
این فیلم یک رویکرد کامال ورزشــى اســت و 
احترام به مرام ورزشى و حمایت از ورزشکاران 
مدنظر ماســت تا خداى نکــرده قهرمانان ما 
آسیب روحى و اجتماعى نبینند و مردم از این 
استقبال کنند، از ما درخواست کردند که براى 
تبلیغات فیلم به آنها کمــک کنیم.»  خالصه 
آنکه مدیران و مســئوالن هــم مانند دیگران 
جایزالخطا هســتند،  آنها هم ممکن است در 
شرایط متفاوت تصمیماتى بگیرند و چیزهایى 
بگویند که درســت نباشــد. آنها هم اشتباه 
مى کنند، اما بهترین و مناسب ترین روش در این 
موارد پذیرش و رویارویى با اشتباه است. توضیح 
مســتدل دادن، عذرخواهى کردن و اعتراف 
به اشتباه همان حلقه مفقوده میان مدیران و 
مسئوالن است  که موجب محبوبیت و اعتماد 
میان مردم مى شود. یادمان نرود:«آن چه از دل 

برآید،  الجرم بر دل نشیند.» 

يادداشت

زهرا جعفرزاده| جنجال بر ســر اعالم 
اســامى شــرکت هاى وارد کننده دارو و 
تجهیزات پزشکى که از ارز دولتى استفاده 
کرده اند، هنوز ادامــه دارد. جنجال زمانى 

شدت گرفت که اعالم شد...

کویر زیباست ولی اگر بی نقشه و بی امان 
وارد بیراهه هایش شوید شما را حیرت زده 
و همه سفر را به سرابی تبدیل می کند. کویر 
آرام است ولی اگر رســمش را نشناسید 
ســاعت ها بدون اینکه متوجه شوید دور 
خودتان خواهید چرخید و وقتی متوجه 

تالش بیهوده تان خواهید شد ...
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پدیده اى که  وام گیرندگان را به دردسرهاى پیچیده حقوقى مى اندازد
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وقوع حادثه و مسائل حفاظتى دلیل خاموشى هاى بى برنامه

8 ساعت جدال با آتش در دل بازار سارى
آخرین جزییات آتش سوزى مهیب مسجد جامع سارى از زبان مسئوالن و شاهدان این حادثه

   صفحه 10

   صفحه 8

وحشت از نفرین 
مومیایی 

دریافت مالیات از 
خریداران عمده سکه و ارز 

و و واردکنندگان خودر

این از
تھران  پارازیت 

آقای وزیر!
12 سال است که بســیارى از مسئوالن 
از دولتى ها گرفته تا ساکنان خانه ملت به 
روش هــاى مختلف به ارســال پارازیت ها 
اعتراض مى کنند و هر چنــد وقت یک بار 
هم یکــى از نهادهــا اعالم مــى کند که 
ارســال پارازیت ها کار ما نیست و توپ آن 
را در زمین یک ســازمان دیگر مى اندازد. 
مجلس بــا اینکه چندبار تا پاى تشــکیل 
کارگروه و تصویب قانونى در این مورد رفته 
اما هرگز تکلیف فرســتادن پارازیت روى 
امواج ماهواره اى را روشــن نکرده اســت. 

حاال وزیر جوان ارتباطات وارد میدان شــده 
و از زوایه اى به ماجرا ورود کرده که تا به حال 
سابقه نداشــته، زاویه اى عملیاتى که حداقل 
تکلیف میزان پارازیت هایى که در آســمان 
هر شــهر وجود دارد را روشن مى کند. آذرى 

جهرمى اعالم کرده که قرار است در شیراز و 
چند شهر مختلف دستگاه هایى براى سنجش 
میزان فرکانس هاى رادیویى نصب شــود تا 
همانطور که مردم از میزان آلودگى هوا در نقاط 
مختلف با خبر مى شوند، از میزان آلودگى هاى 

فرکانسى هم آگاهى پیدا کنند. حاال سوال این 
اســت که اگر این دستگاه ها به تهران برسند 
باید در کدام نقاط نصب شوند و به خاطر حجم 

باالى پارازیت ها آالرم بدهند. 
   صفحه 2

کشف تابوت 2 هزارساله مصرى 
بسیارى را نگران کرده است

کرباسیان دستور داد

برخى مى گویند باز کردن یک تابوت 
که براى 2 هزار سال بسته بوده، مى تواند 

نفرین و طلسم تاریکى را رها کند. 
یک گروه باستان شناســى در مصر، 
تابوت بزرگى را پیدا کرده اند -بزرگترین 
تابوتى که تاکنون در اســکندریه پیدا 
شــده. این تابوت از مرمر سیاه ساخته 
شــده و به گفته وزارت آثار مصر، براى 
2هزار سال بسته بوده است و هیچ کس 
هم نمى داند داخل آن چه چیزى است. 
مصطفى وزیرى، دبیرکل شورایعالى آثار 
باســتانى مصر به یاهونیوز گفته است: 
«متخصصان هنوز نتوانسته اند بفهمند 

که این مقبره به چه کسى تعلق دارد.»

مسعود کرباســیان در یادداشتى، 
دســتوراتى در خصوص رســیدگى 
مالیاتــى به وضعیــت واردکنندگان 
خودرو با ارز 4200 تومانى و بررسى 
پرونــده مالیاتــى خریــداران عمده 
ســکه و ارز خارج از روال ادارى براى 
تشــخیص پولشــویى یا فرارمالیاتى 

صادر کرد.
وى با تاکید بر اینکه حق مردم را ریال 
به ریال از متخلفان مى گیرم، نوشــت: 
دولت در راســتاى تامیــن منافع ملى، 
حرکت در مســیر توسعه و حفظ منافع 
شــهروندان و کارآفرینــان و با تکیه بر 
«قدرت حکمرانى» خود از منابع کشور 

پاسدارى مى کند.
وى تصریــح کــرد: ریال بــه ریال از 
درآمدهاى این ســرزمین که با سختى، 
تالش شبانه روزى و کار بى وقفه فعاالن 
بخش خصوصى و شــهروندان بدست 
آمده، نه ســهم و نه حق گروهى خاص 
نیســت بلکه باید عادالنه و برنامه ریزى 

شده صرف توسعه ملى شود. 
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تھران  پارازیت 
آقای وزیر!

 سال است که بســیارى از مسئوالن 
از دولتى ها گرفته تا ساکنان خانه ملت به 
روش هــاى مختلف به ارســال پارازیت ها 
اعتراض مى کنند و هر چنــد وقت یک بار 
هم یکــى از نهادهــا اعالم مــى کند که 

تھران  تھران پارازیت  پارازیت 

لویزان

تھران  پارازیت 
تهرانپارس

 شهرك
غرب

جام جم

 میدان
شهدا

میدان
 شهرك7 تیر 

اکباتان

نصب نشانگرهاى شهرى، 
اولین قدم جدى براى حل 

مسأله قدیمى است؟


