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رویداد

رویداد

دخل و خرج زندگـی سالم

15 روایت داغ

 هدیه 2 میلیاردی دایی
به پرسپولیس

11

 جوی خون
در جاده های کشور

کالهبرداران 22 میلیاردی 
در گوشی همراه شما

کنایه های یک آوازخوان 
همیشه غمگین

آقای شاکی باالخره رضایت داد

 وزیر ارتباطات دستور داد
خسارت سریع جبران شود

 سفر در هفته آخر تابستان
 با 35 کشته و بیش از 60مصدوم

و زخمی به پایان رسید

 مدیر عامل سازمان مدیریت میادین
و میوه و تره بار از طرحی جالب خبر داد

هر گونه خرید و فروش سکه و طال در 
فضای مجازی غیر قانونی است

صد ترفند رانندگی که خیلی هایشان 
تا حاال به گوش تان نخورده

محسن چاوشی در واکنش به حرف های 
بهروز صفاریان از قضاوت ها گالیه کرد 

 رئیس اتحادیه کافی شاپ ها
 در گفت وگو با »شهروند« درباره

محتوای منوها توضیح داد

10 حادثه

تکذیب می کنم 
به اسم خوراکی ها 

کاری نداریم
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روایت داغ

رویداد

بچه ها بفرمایید 
میوه رایگان

 معامله آنالین سکه
و طال ممنوع

 بایدهای
پشت فرمان

یادداشت

این راه ادامه دارد

 اول مهر
تأخیر بی دلیل

 کتابفروشان می گویند
 انتشار کتب درسی با مشکل چاپ و کاغذ مواجه است

    کتاب های درسی، کمیاب، نایاب و گران نمی شوند

   صفحه 10

 سوگوارانی
از جنس زمین

ماموریتنجات
در12استان

 5 نفر بر اثر سیل و طوفان
در استان های مختلف کشور جان خود را از دست دادند

   صفحه  8

 4 دلیلی که
 استقالل، پرسپولیس نشد!

تفکر کروات چند گام جلوتر از سیستم آلمانی  
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 گزارش »شهروند« از تالش حامیان
 محیط  زیست که تاسوعا و عاشورای امسال
در جمع کردن زباله ها نقش پررنگی داشتند 

از ِگل مالی بیرانوند
تا دیگ نذری  هنرمندان

 گلزار می ماند
برنده باش برمی گردد

    مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی
در سراسر کشور برگزار شد

    مدیر گروه اجتماعی شبکه سه 
شایعات تعطیلی مسابقه را رد کرد

   صفحه  15   صفحه  2

روایت داغرویداد

   صفحه5

 همراه با سوگواران
 از تاسوعا
تا اربعین

مروری بر اتفاق ها و برنامه های هالل

ســروش محمودی| تعداد زیادی از 
کاربران شــبکه های اجتماعی، روزهای 
گذشــته را به دیــدن دوبــاره ویدیوی 
معروف هیأت عــزاداری در کوچه بیوک 
یــزد و ویدیوی امســال هیأت آبشــور 
یزد با مداحــی دو مداح معــروف یزدی 
گذرانده اند؛ آنها که از شــعرهای متفاوت 
و تاثیرگــذاری بــرای مداحی هایشــان 
استفاده می کنند، موســیقی روان و تنه 
به تنه موســیقی دســتگاهی ایــران که 
برای مداحی هایشــان انتخاب می کنند و 
همخوانی مردم سیاه پوش -یا بهتر است 
بگوییم مردان ســیاه پوش- با آنها، شوری 
حماســی به مداحی هایشــان می بخشد؛ 
کســانی که ویدیوی بارها دیده شده شان 
حاال برایشان حاشیه ساز شده و تذکراتی 
مبنی بر استفاده نکردن بعضی کلمات که 
به زعم بعضی ممکن است، »دردسرساز« 

باشد دریافت کرده اند. 
نکته ای که در مورد این مداحان جذاب 
و خیل همراهان شــان وجود دارد، توجه 
آنها به معناست. این که مغز فاجعه عاشورا 
را رها نکرده انــد و به ظواهر آن بســنده 
نمی کننــد. دقیقا همین هیــات یزدی و 
شــعرهای جانســوز و باشعورشان است 
که نگرانی هــا را برمی انگیــزد و به تذکر 

می انجامد.
اینهــا را بگذاریــد در کنــار آنچه که 
در روزهای عزاداری در ســطح شــهر و 
کشــور شــاهدیم. همــه بی تفاوتی ها و 
بی توجهی هایــی کــه خــود را در آلوده 
کردن معابر نشان می دهد. مردم سوگوار 
و عاشقی که بسیاری شــان غافل اند و به 
کارهای خود نگاهــی نمی کنند و پس از 
عزاداری برای حسین بن علی )ع( شهری 
کثیف و دل آزار از خود به جای می گذارند. 
عجیب اســت که هنوز هم در بسیاری از 

منابر و تریبون ها آنچه گفته می شود اثری 
بر ســبک زندگی این بخش از مردم ندارد 
و آنها را متوجه زیر پای شان نمی کند. این 
بی توجهی - و چه بسا نگرانی - به معنا که 
شاهدش را از یزد تا همه جا می توان سراغ 
گرفت، باعث شــده تا بسیاری از مراسم و 
سخنرانی های ما معطوف به شکل و آیین 
باشد تا کنه ماجرا. حاال سیما و بسیاری از 
رسانه های نزدیک به آن ترجیح می دهند 
وقت خود را بیشــتر در اختیــار مداحان 
پرشور و داغ و جوان بگذارند تا متفکران و 
سخنوران. برنامه هایی مثل »این شب ها« 
بــرای برنامه های عــزاداری که بیشــتر 
ســرگرم کننده اند تا بیدارکننده جا خالی 
می کنند و دغدغه منــدان گالیه می کنند 
که همه سوگواری برای امام حسین)ع( در 
یک نمایش بزرگ خالصه می شود و بیشتر 
از همیشــه جای خالی امثال حســینیه 
ارشاد و علی شــریعتی احساس می شود 
که خــون را در رگ ها به جــوش بیاورند.

مــردم، بســیاری از عــزاداران و اهل 
این دیار، بســیاری از مــا حواس مان به 
رفتارهای مان نیســت و اغلب رسانه ها و 
تریبون ها، به جای این کــه نقش خود را 
در فرهنگ سازی و هشــدار دادن و زنهار 
دادن ایفا کنند به دنبال شــکوه و جالل 
و صدای طبل و دهــل بلندترند. و مگر نه 
این که حسین)ع( فریاد آزادی و آزادگی 
ســر داد و برایش ســر داد، پــس چطور 
اســت که از همین آزادگی گفتن در یزد 
نادرست تشــخیص داده می شود و کسی 
احساس پریشانی نمی کند. این دوگانگی 
را به کی باید گفت. این راه خطا را از کجا 
باید برگرداند. این همه عشــق و صفا اگر 
نتواند دل هایمان را هم صاف کند، مگر نه 
این که همه عزاداری و عاشقی برای موال 

نیمه کاره می ماند.

هر چند وقت یک بار بارگذاری تصویری از 
منوی یک رستوران از سوی یکی از کاربران 

فضای مجازی باعث می شود...

   صفحه4

شهادت حضرت امام زین العابدین)ع( تسلیت باد

آموزش

یک عضو هیأت رئیســه کمیســیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی از طرح 
پیشنهادی نمایندگان برای لغو تعطیلی 
هشتم ربیع االول و جایگزینی تعطیلی روز 

والدت حضرت فاطمه زهرا )س( خبر داد.
به گزارش ایسنا، ســیده فاطمه ذوالقدر 
اظهار کرد: تصویب تعطیلی روز هشــتم 
ربیع االول به عنوان آغــاز امامت حضرت 
ولی  عصر )عج( شبهات و حساسیت هایی 

را ایجاد کرده که برخــی آن را عاملی برای 
جدایــی و تفرقه افکنی بین شــیعه و اهل 
تســنن می دانند. از آنجایی که این امر به 
هیچ وجه در ســیره امام )ره( و مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالــی( و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی جایگاهی ندارد و با توجه 
به دو رخداد غم و شادی در این روز که یقینا 
تدارک برنامه های فرهنگی و رسانه ای را با 
تضاد و ناهنجاری هایی مواجه خواهد کرد، 

تعداد زیادی از نمایندگان خواهان لغو این 
تعطیلی هستند و هفته آینده یک فوریت 
آن در دستور قرار خواهد گرفت. وی افزود: 
در صورت تصویــب این طــرح و لغو این 
تعطیلی، یک پیشــنهاد الحاقی جایگزین 
داریم که روز میالد حضــرت فاطمه زهرا 
)س( مصادف بــا ٢٠ جمادی الثانی که در 
ایران اسالمی روز بزرگداشت مقام زن و مادر 

است، در تقویم رسمی تعطیل اعالم شود.

ذوالقدر از پیشنهاد نمایندگان خبر داد:

پیشنهاد تعطیلی روز زن به جای تعطیلی هشتم ربیع االول

تارنمای آمریکایی »دیلی بیست« روز جمعه 
در گزارشی به مخالفت رئیس جمهوری آمریکا 
به جنگ با ایران اشاره کرده و خبر داده که برخی 
از مشاوران امنیتی و تندرو ترامپ دلواپس آن 
هستند که مبادا او بخواهد به سمت توافقی هر 

چند جزیی با ایران گام بردارد.
به گزارش ایرنا، در مطلب دیروز دیلی بیست 
آمده است: مقام های کاخ ســفید با یادآوری 
نخســتین دیدار دونالد ترامپ و جان بولتون 
مشاور امنیت ملی جدید وی خبر دادند زمانی 
که بولتون وارد کاخ سفید شد، ترامپ شوخ و 
خندان با این پیام ُرک و راســت از او استقبال 
کرد: می دانم که در شغل گذشته ات دنبال راه 
انداختن دو جنگ بــودی. نمی گذارم جنگ با 

ایران را شروع کنی.
به گزارش تارنمای چپ گرای دیلی بیست، 
تعدادی از مقام های آمریکایی می گویند که کاخ 
سفید به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیست، 
ولی با به کار بســتن اهرم هــای مالی ترجیح 
می دهد »عربده بکشــد و آرزو کند که کار به 

درگیری نکشد.«

برخی از مشــاوران ترامــپ می گویند که 
رئیس جمهوری آمریکا بــه دنبال آن بود تا به 
یکی از وعده های انتخاباتی خود عمل و آمریکا 
را از توافق هســته ای خارج کنــد. با این حال 
تیم امنیت ملی ترامپ تــالش دارد تا بهترین 
بخش هــای توافق هســته ای را حفظ کرده و 
ضمن همکاری متحدان اروپایی خود در نقش 
پلیس خوب و پلیس بد، همزمان با از سرگیری 
تحریم ها جلوی ساخت »ســالح هسته ای« 

تهران را بگیرد.
به نوشــته دیلی بیســت، گرچه آمریکا به 
صورت علنی از دیگر امضاکنندگان برجام انتقاد 
می کند که به دنبال راه هایی برای ســرپا نگاه 
داشتن نظام مالی ایران هستند، ولی در پشت 
صحنه به همکاری با این کشورها ادامه می دهد.

دیلی بیســت در ادامه این گزارش نوشت: 
دیپلمات های این کشــورها نگرانند که قمار 
ترامپ نتیجه عکــس داده و به ســران ایران 
فرصــت دهد تــا تظاهرات ضــد حکومتی و 
مشــکالت اقتصادی خــود را گــردن طرف 
خارجی بیندازند. آنان همچنین واهمه دارند 

که ایران تهدید بســتن تنگه هرمــز بر روی 
نفتکش ها را عملــی کرده و نیــروی دریایی 
آمریکا مجبور شــود که کشــتی های نظامی 
خود را که برای مهار روســیه و هشدار به چین 
 در اقیانوس های اطلس و آرام مستقر ساخته به

خلیج فارس بازگرداند.
در حلقه امنیت ملی ترامپ نیز برخی بیم از 
آن دارند که ســران ایران ذکاوت به خرج داده 
و با ترامپ رو در رو دیــدار کنند و این مالقات 
به کاهش آنی تحریم هــا و توافقی نه چندان 
سختگیرانه بینجامد. به ظن آنها، اگر ایرانی ها 
آنقدر باهوش باشند که مانند کیم جونگ اون 
رهبر کره شــمالی در دیدار با ترامپ موافقت 
کرده، کمی کوتاه بیایند و حتی به صورت جزیی 
توافقی بهتر از توافق هسته ای نصیبش کنند، 
آنگاه ترامپ ممکن است پیش از بازگشت دور 

دوم تحریم ها با این توافق جدید موافقت کند.
دیلی بیست نوشت: ترامپ فقط به دنبال 
آن اســت که مخاطبان خود را قانع کند که 
توافقی بهتر از باراک اوباما به دســت آورده 

است.

نگرانی مشاوران ترامپ از احتمال توافق جدید با ایران
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