
«رزمایش
قطع اینترنت»
کار ما نیست

کنفرانس«رازهاى شکست و 
ى هاى پیروزى» استرات

واکاوى دالیل برگزارى 
دایرانى ورشو نشست 

گزارشى از تنها تیم بانوان 
امداد و نجات کوهستان 

تهران

کسانى که بسته حمایتى 
دریافت نکرده اند، چه 

اقداماتى باید انجام بدهند؟

انبه، آناناس، موز و نارگیل 
نان خوش نشین بازارند هم

متى و والدین دو  مینا ن
مجرو از این روزهامى گویند

ل دندان م
و گره کور خودرو

ر ساماندهى خودرو در مجلس تصوی شد  کلیات 
ر رو خود را از دست داده و دیگر کارایى ندارد منتقدان مى گویند این 

ر اگرچه عده اى آن را اساسا ناالزم مى دانند، اما با اجراى این 
ت خودروى کشور دقیقا چه اتفاقى مى افتد؟ در صن

   صفحه

ین  سال ص کشیدن  با 
در بازار داخلــى، از یک 
ان دیگر نیز رونمایى  سل
ان  ســل است  شــده 
موز. خبرى که «حســین 
مردم  نماینده  مقصودى» 

سبزوار در مجلس...

ادارى اون  م گذشته  روز 
مین  ت ســازمان  مالى 
اجتماعــى از پایان واریز 
بسته حمایتى خبر  مبل 
داد. مبال واریزى در این 
بســته  توزیع  از  مرحله 
حمایتى، بیــن  هزار تا 
یر بود   هزار تومان مت
ی که قرار بود  با این تو
براى خانوارهاى یک  نفره 

 هزار تومان...

رواب عمومى سازمان پدافند 
غیرعامل به«شهروند» :
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بلیت های 
۲ میلیونی 

سخنرانی برانکو

چرا لهستان
در آغوش آمریکا 

افتاد؟

سالطین 
میوه های 

وارداتی

کلکچال زیرپای 
زنان امدادگر

اپراتورها گوشی را 
زمین نمی گذارند 

تماس نگیرید!

جوالن قطعات 
تقلبی خودرو 

در فقدان خدمات 
پس از فروش!

سرنوشت
 نجات یافتگان 
اتوبوس مرگ 

   صفحه 

دانشگاه های 
پرشمار  

دانش آموخته های 
بیکار

سوال اصلى این است که چرا 
ر ساماندهى آموزش ایران 

عملى نشده است؟
   صفحه 

خانه به دوش های  
الکچری

نگاهى به اجاره خانه هاى نجومى که 
جراحان پالستیک، فوتبالیست ها، 

سفراى خارجى، دالالن و تجار 
بزر مى پردازند

 |2 3  J an 2 0 19  |  جمادى االول  
سال ششم  |  شماره  |  صفحه |   تومان

چهارشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

97.11.3

مرغ برنت
دریاى شمال

  مرغ به قیمت روز اوپک با توجه به کاهش تولید!

  مرغ به قیمت دالل هاى جلوى کشتارگاه!

  مرغ به قیمت قصابى هاى مجاز سرتاسر کشور

با ارایه کارت ملى و سند ازدواج!

  کارگر: الاقل تخم مرغ رو ارزون کنید، اون رو بخوریم!

  خروس حسود: به مرغ که رو بدى، آخرش همین مى شه دیگه!

  مومیایى: یه جوجه کباب رو مى ذاشتید بمونه. 

#مرغ_رویایى #بذار_بخوریمت #شهرونگ

قیمت مرغ هم چند نرخى شد
شهرونگ انواع مرغ موجود در بازار را بررسى مى کند

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و دهم
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جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»
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دوشنبه: نانســى پلوسى مى خواست 
تعطیــالت  ســال نــو رو بــره بگــرده، 
درحالى که 800 هزار نفر انسان فوق العاده 
به خاطــر تعطیلى دولت تعطیالتشــون 
خراب شــده! ایــن بود که جلوى ســفر 
پلوســى رو گرفتم! البتــه االن که خوب 
فکر مى کنم کاش مى گذاشــتم بره و بعد 
اجازه برگشــت نمــى دادم! عین همین 
مهاجراى بد! افغانســتان کشــور خوبى 
براى پلوســى! همونجا مى توانست براى 
انتخابات ریاســت جمهورى افغانســتان 
هم ثبت نام کنه! بــا یکى دو میلیون رأى، 
یکى دو میلیون اختالف مى تونست برنده 
بشه! آمریکا و اون 800 هزار نفر هم نفس 

راحتى مى کشیدند!
سه شــنبه: این قضیه تعطیلى دولت 
فدرال دیگــه داره اذیتــم مى کنه. امروز 
خواهر مالنیا و باجناقم براى عید دیدنى 
اومــده بودند کاخ. هر چى دست دســت 
کردیــم برونــد، هى حرف مــى زد! هى 
مى پرســید: «ایوانکا جان چطوره؟! اون 
پســر کوچیکتــون مدرســه ش خوبه؟ 
ریاضى تا کجا خوندنــد؟! دفتر صد برگ 
چقدر گرون شــده!» اینا که تموم شــد 
باجناقم شــروع کرد: «راســتى دونالد 
این دیوار مرزى مکزیــک رو مترى چند 
مى سازند براتون؟! بنا آشــنا سراغ دارما! 
مى خواى بتــون کار کنى یــا تیرآهن؟ 
قیمت نبشى چنده االن توى مرز؟!» بعد 
که این حرفا تموم شــد من هى شــروع 
کردم به خمیازه کشــیدن و ســکوت که 
بلند شن برن. تا خواهر مالنیا به شوهرش 
نگاه کرد کــه خب ما کم کــم بریم، این 
زن احمق مــن گفت شــام میموندین! 
اینام همون لحظه نشســتند! حاال من و 
مالنیا رفتیم دم در که اینا بلند شن برن! 
همینجور نشســتن: «از ایوانکا چه خبر؟ 
نمیخوان بچه دار شن؟!» این شد که زنگ 
زدم مــک دونالد و براى کل کاخ ســفید 

شام خریدم!
پنجشــنبه: دعوا با دموکرات ها سر 
بودجه دیوار مرزى مملکت رو به فنا داده! 
خیابونا رو بوى پشکل برداشته. حیف که 
راجر واترز گیتارو بــا خودش برده وگرنه 
االن باید بغل تیر چراغ برق، خوشه گندم 

به دهنم مى گرفتم و مى خوندم:  
یه دیواره، یه دیواره، که هیچى بودجه 
نداره، پول دیوارو نمیــده این دموکرات، 
دیگه قطع شــده آب و بــرق و مخابرات! 
یه برنده س به برنده س یــه برنده س، یه 
ترامپه که از برد خود خســته اس، پول و 
کارشــو گرفتن پس نمیدن، حتى یادش 

نمیاد چرا نمیدن! 
یکشنبه: مالنیا و بچه ها خانه نبودند. 
زیر پتو داشــتم قاچ پیتــزا پپرونى ام را 
مى خوردم که یکهو ســر یکى از محافظا 
اومد زیر پتو! ترسیدم! گفتم: احمق اینجا 
چــکار مى کنى؟! گفت: قربــان من دارم 
وظیفه مو انجــام میدم! گفتم: زیر پتو چه 
وظیفــه اى انجام میــدى؟! گفت: جناب 
رئیس جمهــور؟ من از علم امنیت ســر 
درمیارم یا شــما؟! خواهش مى کنم مانع 
کار ما نشید! گفتم: میمون، زیر پتو داخل 
کاخ ســفید چه ناامنى اى هست؟! گمشو 
برو االن یکى مى بینه، فکــر بد مى کنه. 
باید حق الســکوت بدم! گمشــو! گفت:   
یعنى مى فرمایید مشکل حفاظتى وجود 
نداره؟! گفتم: نه، گفت: باشه، پس من یه 

قاچ پیتزا برمى دارم!... 
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جواد علیزاده ـ کارتونیست و کاریکاتوریست 
باسابقه در مراســم رونمایى از کتاب مجموعه آثار 

برگزیده خود اظهار کرد: «پیش تر از من پرسیده شده 

بود که آخرین کاریکاتورى که خواهى کشــید، چه 

خواهد بود؟ من پاسخ دادم که خودم را مى کشم که 

مى گویم نمردیم و مردیم! اما حاال باید بگویم نمردیم 
و یک کتاب منتشر کردیم.

مراسم رونمایى و جشن امضاى کتاب آثار برگزیده 

جواد علیزاده عصر روز 30 دى با حضور جمعى از فعاالن 

عرصه فرهنگ و هنر همانند احمــد  عربانى، کامبیز 

درم بخش، اسماعیل عباسى، على دهباشى، محمدعلى 

ابطحى، جمال رحمتى، آرمان داودى، على درخشى، 

رضا رفیع، غالمرضا کیانى، سیف اهللا صمدیان و نیکنام 
حسینى  پور (مدیرعامل خانه کتاب) برگزار شد.

جواد علیزاده هرگز تن به ابتذال فرهنگى نداد

هادى حیدرى که اجراى این مراســم را بر عهده 

داشت، در سخنانى از جانب گروه «پرشین کارتون» که 

از برگزارکنندگان این مراسم بود، اظهار کرد: «امروز 

یکى از روزهاى خوب براى کاریکاتور ایران اســت. 

گروه پرشین کارتون مفتخر است اولین کتاب جامع 

استاد جواد علیزاده را منتشر کرده و در مراسم امروز 
رونمایى کند.»

او درباره اهمیت کتاب مجموعه آثار جواد علیزاده 

گفت: «اهمیت انتشار این مجموعه به دلیل اهمیت 

جایگاه و مجموعه فعالیت هاى کسى است که زندگى 

خود را وقف هنر کارتون و کاریکاتور کرده است. جواد 

علیزاده در طول حیات حرفه اى خود، الگوى آفرینش 

هنر متعهد بوده است؛ هنرى اخالقى که زبان گویاى 

رنج هــا و آرزوهاى مردم بوده و نســبت به جامعه اش 
مسئوالنه عمل مى کند. آثار او رنگ و بوى ایرانى دارد.

حیدرى با بیان این که علیــزاده چه در فرم و چه در 
محتوا تالش مى کند هنر بومى را جایگزین نمونه هاى 

غیربومى کند، خاطرنشان کرد: «جواد علیزاده ازجمله 

هنرمندانى اســت که هرگز براى رسیدن به شهرت 

و ثروت تن به ابتذال فرهنگى نداده و اعتبار خود را به 

حراج نگذاشته است. او در بسیارى از موارد که ایستادن 

کنار حقیقت و عدالت مستلزم پرداخت هزینه بوده با 

حفظ استقالل حرفه اى خویش جانب حق و حقیقت را 

گرفته و به راه همه کوشندگان مسیر انسانیت و آزادى 

پیوسته اســت. علیزاده در برابر متولیان بى فرهنگى 

نیز هیچ گاه ســکوت نکرده و بدون واهمه از فشــار و 

مزاحمت هاى آنان با قاطعیت از انصاف و عدالت، چه 

براى خود و چه براى سایر افراد خانواده کاریکاتور، دفاع 
کرده است.»

این کاریکاتوریست ادامه داد: «پایمردى در انتشار 

ماهنامه «طنز و کاریکاتور» که آرام آرام به سى  سالگى 

نزدیک شــده و جایگاه قدیمى ترین مجله طنز پس 

از انقالب را به دســت آورده، از دیگر ویژگى هاى این 

هنرمند است؛ به  طورى که مجله او محلى براى کشف 

و رشد اســتعدادهاى جوان و عالقه مند شد که حاال 

بسیارى از آنان ستاره هایى در سپهر هنر ایران هستند. 

تمام اینها و بسیارى دیگر که مجال گفتن آنها نیست، 

دالیلى کافى براى آن بود که گروه پرشین کارتون تالش 

خود را براى انتشار مجموعه آثار این هنرمند ارزنده در 

قالب کتاب آغاز کرده و با افتخار نخستین کتاب جامع 

کارتون ها و کاریکاتورهاى جواد علیزاده پس از قریب به 
50  سال فعالیت حرفه اى  ایشان را منتشر سازد.»

حیدرى با اشاره به همکارى شرکت پرداخت نوین به  
عنوان حامى انتشار این کتاب بیان کرد: «کتاب حاضر 

حاصل همکارى موثر حــوزه فرهنگ و هنر با اقتصاد 

است. اگر نگاه مدیران مجموعه هاى اقتصادى نگرشى 

فرهنگ ساز و هنردوســت باشد، حاصل پیوندشان با 

مجموعه هاى فرهنگى و هنرى ثمرات ارزشــمندى 

براى این کشور در بر خواهد داشت. از طرفى مدیریت 

زمان، دقت فنى و سلیقه هنرى «نشر تاش» همچون 

آثار گذشــته اش، آن طور که پیش رویتان خواهد بود، 
قابل تقدیر است.»

در ادامه این مراسم، با حضور افرادى همچون کامبیز 

درم بخش، على دهباشى، یحیى تدین، حسن کریم زاده 

و کیوان زرگرى از کتــاب مجموعه آثار برگزیده جواد 
علیزاده رونمایى شد.

آقاى علیزاده! شما قلمتان را نفروختید
همچنین تیزر روند شکل گیرى چاپ کتاب مجموعه 

آثار برگزیده جواد علیزاده و یک قســمت از انیمیشن 

دیرین دیرین که از سوى على درخشى (کارگردان) به 
علیزاده تقدیم شد، براى حاضران پخش شد.

على درخشى در سخنانى درباره قسمت ویژه دیرین 

دیرین براى انتشــار کتاب علیزاده اظهــار کرد: «این 

کمترین کارى بود که مى توانستم انجام دهم. من زیاد 

اهل صحبت کردن نیستم؛ چون کســانى که از آقاى 

علیزاده کار یاد گرفتند، همانند خودشان بیشتر کار 

مى کنند تا صحبت. من  شخصا از ایشان تشکر مى کنم.

او خطاب به علیزاده گفت: «شاید خیلى ها همانند 

من با دیدن گاهنامه هاى شما در دوران جنگى که همه 

چیز خاکسترى بود و هیچ رنگى نبود، عاشق کاریکاتور 

شــدند. این گاهنامه ها دریچه اى بود که ما را به دنیا 

ارتباط داد و اگر نبود دنیاى ما همان جنگ مى ماند. شما 

به ما یاد دادید که چند بُعدى باشیم و به همه مسائل 

فکر کنیم. از شما خیلى چیزها یاد گرفتیم. شما قلمتان 
را نفروختید و به ما اخالق و حرفه اى گرى یاد دادید.»

در ادامه جواد علیزاده نیز در سخنانى ضمن تشکر 

از حاضران در مراسم، درباره انتشار کتاب مجموعه آثار 

خود خاطرنشان کرد:   «پیشتر از من پرسیده شده بود 

که آخرین کاریکاتورى که خواهى کشید، چه خواهد 

بود، من پاسخ دادم که خودم را مى کشم که مى گویم 

نمردیم و مردیم! اما حاال باید بگویم نمردیم و یک کتاب 

منتشــر کردیم. در این سال ها هیچ گاه فرصت نکردم 

کتاب منتشر کنم و بیشتر مشغول کشیدن کاریکاتور 

و انتشار نشریه بودم و امروز خیلى خوشحالم که این 
کتاب منتشر شده است.»

صاحب امتیاز و ســردبیر مجله طنز و کاریکاتور در 
پاسخ به پرسشى درباره بن بست هایى که در زندگى با 

آنها مواجه شده است، گفت:   «همه ما کاریکاتوریست ها 

گاهى در کارهایمان با بن بست هایى مواجه مى شویم و 

ممکن است کارهایمان با سوءتفاهم هایى مواجه شود. 

من نیز بارها با این مشکل روبه رو شده ام؛ اما مهم این 

است که با کاریکاتورهایى که مى کشیم به ادامه دادن 

امیدوار شویم. من با کارکردن و سوژه پیداکردن تالش 

مى کنم از بن بست ها بیرون بیایم. زندگى پر از تناقض ها 

است و کار کارتون هم کشــف این تناقض ها و ایجاد 

رابطه میان آنهاست. من نیز نگاهم همواره به زندگى 
همین بوده است.»

حسینى پور، مدیرعامل خانه کتاب نیز در این مراسم 
در سخنانى اظهار کرد: «یادم است که در جریان هفته 

کتاب از آقاى علیزاده به  عنوان هنرمند پیشکسوت که 

کارهاى بزرگى انجام داده اســت، تقدیر شد. امیدوارم 

فرصت تقدیر از پیشکسوتان بیشتر فراهم شود و آقاى 

علیزاده نیز با قلمشان بیشتر به هنر و کتاب خدمت کند. 

همچنین امیدوارم نگاه به هنر از دریچه کتاب بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرد.»

مدیر برج میالد: صداى عجیبى که از برج میالد شنیده شده

صداى افتادن یک قابلمه بوده!

قابلمه: باشه بابا
من گردن مى گیرم!

    شهرونگ: آقا اگه مى شه بیا تیترهاى ما رو تو بزن!

    بوى بد تهران: منم حاصل لوبیا خوردن توى همون قابلمه ام!

    سد دز: منم حاال یه قابلمه آب ازم رد شد، یه کم خیس شدید، شلوغش نکنید!

    مومیایى: خخخخ، کسى آیدى اینستاگرام این آقا رو نداره؟

#چقدر_باحالید #بسه_جدى_باشید #شهرونگ

از نخستین کتاب جامع مجموعه کارتون ها و کاریکاتورهاى «جواد علیزاده» رونمایى شد

جواد علیزاده: نمردیم و یک کتاب منتشر کردیم!

بگو  خــودت  جواد 
باهات چیــکار کنیم؟ 
|  جــام   |
ملت هــاى آســیا در حالى 
ادامــه دارد که جــواد خیابانــى معتقد 
اســت باشــعورتر از ما که اتفاقا خودش 
هم جزو ماســت، وجود نــدارد. در این 
میان بین کارشناســان اختــالف افتاده، 
نه براى این که برخى مى گویند ایشــان 
درســت مى گوید و برخــى مى گویند نه 
اختالف در اینجاســت که بــا جواد چه 
کار کنیم؟ آیا جواد اصالح پذیر اســت و 
مى شــود به او فرصت داد؟ آیا او خودش 
متوجه سوتى هایش مى شــود یا به نظر 
خودش همه چیز درست و طبیعى است؟ 
یا اصال جواد زده اون کانال؟ این ســوال 
را از خود جواد پرســیدیم که خودت بگو 
آدم باهات چى کار کنــه؟ جواد در جواب 
گفت: «خیابانى که در تلویزیون نباشــه، 
قطعا آن تلویزیون، تلویزیون نیست.» بعد 
هم زد زیر گریه و گفت: «چو سیما مباشد 
(منظورش صداوسیماست) تن من مباد»  
که نمى دانم چه ربطى داشت، اما همین 
را گفت و رفت به ادامه گریه اش رسید. از 

آن طرف این ژاپنى هاى مارموز و ترسناك 
به شکل خیلى خفیفى عربستان را بردند. 
این برد درحالى براى ژاپن به دســت آمد 
که عربستانى ها یک قوطى از ریاض آورده 
بودند و در بیشــتر دقایق بازى ژاپنى ها را 

آن تو حبس کرده بودند.
اســترالیا هم خجالت نکشــید و شرم 
نکرد و با این همه امکانات و از این راه دور 
آمد و بــه زور در ضربات پنالتى ازبک ها را 
شکست داد. االن هم من بروم ببینم نظر 
خیابانى در مورد شعور حریف بعدى مان 
یعنى چینى هاى عزیز چیست. خب، فعال 
مثل این که خواب اســت و هنــوز بیدار 

نشده تا چیزى بگوید.
در دیگر بازى این مرحله قرقیزســتان 
مثل اســمش که بــه معنى ســرزمین 
قرقى هاســت (اینو به یاد جــواد خیابانى 
گفتم) قرقــى وار بازى کــرد و 90 دقیقه 
که هیچ، 120 دقیقه لوزالمعده زاکرونى 
را به زیر گلویش چســباند و نگذاشت آب 
خوش از گلوى میزبــان پایین برود. جواد 
خدا بگویــم چه کارت کنــد. گفتم قرقى 
دوباره یادت افتــادم. جواد چند روز پیش 
هم با توجه به این که یکى از اســاتید زبان 

پرتغالى است، خیلى سریع به 
حرف هاى کــى روش واکنش 

نشان داد و جورى زد زیر گریه 
که من به شخصه غیرتى شــدم و داشتم 
دنبال بلیت مى گشتم تا راهى دوبى شوم 
و یقه کى روش را بگیــرم و بهش بگویم: 
«خوبت شــد؟ راحت شــدى اشک این 
بچه را درآوردى؟» که خوشبختانه چون 
حقوق ما نهایتا به خریــد بلیت دوطرفه 
مترو مى رســد، بى خیال شدم و مشغول 

ذمه کى روش نشدم.
تا لحظه نگارش ایــن مطالب هم هنوز 
کى روش قاطى نکرده و مصاحبه اى علیه 
کسى نکرده که خودش جاى تعجب دارد 
و از مســئوالن تقاضا دارم هرچه سریع تر 

این موضوع را پیگیرى کنند.
همین االن خبر دادند که جواد از خواب 
بیدار شده و راهى استودیو شبکه ورزش 
شده. خب، وقتش رسیده که در این چند 
جمله آخر کمى هــم به حریف بعدى مان 
یعنى چیــن بپردازیــم.  اى بابا، اشــاره 
مى کنند که جواد به اســتودیو رسیده و 
حرف هاى جدیدى گفته. من بروم ببینم 

چه گفته.

را ا ا د  ه دا سی از     

ر ن | ر  ار ز|    د س ا

ر ز
ید  «من اگــه آدم نبــودم» | 

| داشــتم فکــر مى کردم  راد دا

من اگــه آدم هم  نبودم، به کار کســى 
نمیومدم  .مثال من اگه آسانســور بودم 
،آسانســور یه اداره پــر از ارباب رجوع 
مى شدم که همیشه خراب بودم، هرکى 
هم نگاهــش بهم مى افتــاد یه فحش 

نثارم مى کرد، پله ها رو مى رفت باال.

من اگه دغدغه بودم، به جاى این که 
رژیم غذایى یه خانم باکماالت باکالس 
باشــم، قطع به یقین، بى پولى یه پدر 
کارگر مى شــدم که ســه ماه حقوقشو 

نگرفته.
من اگه مشاهیر مى شدم جمله هاى 
قصارم رو علــى کریمى به اســم یکى 
دیگه پســت مى کــرد ، نزدیک  به یک 

میلیون هم الیک مى خورد.
من اگه وعده بودم ،وعده یه مسئولى 
مى شدم که همیشــه ازم سوءاستفاده 
مى شــد و هیــچ زمانــى هــم عملى 

نمى شدم.
من اگه بازار بــودم، بــراى اونى که 
محتاج و نیازمنده، همیشه خراب و راکد 

بودم.

ایى  ى  ا للى  اى  ا ای  ا    وا عل یکاتو  ا تو   ا ا  ی  ا    ا 

يادداشت

زمان اینک آخرا

سعید اصغرزاده
روزنامه نگار

این که یکهو بخواهد همه چیز کن فیکون بشود و ارتباط 
ســرویس هاى مبتنى با کارت براى پذیرندگانى که داراى 
سرور خارج از کشور هستند، قطع شود، ولو براى دو ساعت، 
البد چیز مهمى نبوده و باید خبرش از شرکت سداد، یکى 
از شرکت هاى ارایه دهنده درگاه پرداخت اینترنتى در ایران 
که سهام عمده آن متعلق به بانک ملى است، لو برود و بعد ما 
کاسه چه کنم چه کنم دست مان بگیریم و کشف کنیم که 
این تصمیم حساب شده است یا شتابزده؟ الزم و ضرورى 
بوده یا اصال یک تست زدن ساده است براى این که ببینیم تا 
چه حد تاب آورى داریم یا نداریم؟ اصال تصمیم سازى شده 
است یا مثل تمام بحران  ها بر ســر مردم خراب مى شود و 
مسئوالن نمى دانند که در آن لحظه چه باید بکنند و هدف 
از خلق این موقعیت چه بــوده و پس از وقوع بحران به فکر 

مهندسى آن مى افتند.
شاید خبرى که نباید عمومى مى شــده، عمومى شده 
و حــاال ارزش «بحــران» را ندارد. البته ماجــرا به همین 
سادگى ها نیست و وقتى بناست یک مورد به جواب برسد، 
باید آن قدر تکرار شــود که مقامات به آن نتیجه مطلوب 
برسند! و نتیجه مطلوب چیست؟ «باید همه پذیرندگانى 
که داراى ســرور بیرون از ایرانند، سرورهایشان را به درون 
کشــور بیاورند.» (بنابراین کار یکى دو ساعت و دو سه روز 

نیست که نیست!)
پــس بى خیال مقامــات. بیایید فکر کنید یکــى از آن 

فیلم هاى آخرالزمانى  هالیوودى است و مثل همیشه ما در 
ناف حادثه قرار داریم. از ســاعت 10 تا 12 روز  بهمن ماه 
9 تمام درگاه هاى پرداخت هاى اینترنتى، کارت خوان هاى 
فروشگاهى، پرداخت هاى موبایلى و کیوسک هاى پرداخت 
الکترونیک که مدیریت شبکه آنها بیرون از ایران است، از 
کار مى افتند. حاال کار هم نداریم که آیا چنین موضوعى در 
تناقض با حقوق ما کاربران هست یا نه؟ و این که کدام نهاد 
با چه قلمرویى از اختیارات مى تواند درخصو این موضوع 
تصمیم بگیرد؟ این جا از این نوع حقوق آن هم درخصو 
اینترنت خبرى نیست. مگر وزیر جوان بیاید و توییت بکند 

یا دست آخر بیندازند گردن یکى از شوراى هاى عالى!
بنابراین بیایید تمرکز کنید و بدانید که خدماتى که براى 
فروش یا دسترسى مخاطب به تراکنش هاى اینترنتى نیاز 
دارند، دچار مشکل خواهند شــد، چراکه سرور بسیارى از 
سایت ها در ایران نیســت، همان طور که دستگاه هاى پوز 
بسیارى از صرافى ها در ایران نیست و بانک مرکزى دنبال 
هوا کردن آنهاست. پس کارهایتان را قبل از آن انجام دهید، 

چراکه قطع کردن آسان است و وصل کردن....
البته این نکته آخر در مورد صرافى ها را شــاید دیشب 
درحالى که روزنامه در چاپخانه منتشــر مى شده، آقاى 
همتــى در تلویزیون گفته باشــد. این که آیــا  بهمن 
بناســت به تمام این خواسته ها برســند و بعد یکى هم 
زیرآبى برود و بگوید دیدید که چیزى نشد و بزنیم روى 
خ اینترنــت ایرانى را فق خــدا مى داند. این جا همه 
درحال بررســى این موضوع هســتند که خبر شوخى 
اســت یا جدى؟ مثل تمام اتفاقاتى که  هیچ کس متولى 

نیست و همه منبع خبرند. 

ت؟ ا جایگاه مردم ک
همانطور که مى شــد حدس زد 
حرف هــاى رئیس جمهــورى در 
جمع مدیــران وزارت ارتباطات با 
واکنش هاى تندى از سوى منتقدان 
دولت و روزنامه هایشان مواجه شد. 
اغلب روزنامه هــاى غیرزنجیره اى 
حرف هاى حسن روحانى را با چوب 
«درد مردم مسائل اقتصادى است 
و نه فیلتر» نوازش کردند. انگار که 
رئیس جمهورى در جمــع وزارت 
ارتباطى ها باید درباره تحریم، تورم و 
نرخ جدید سود بانکى حرف مى زده و 
نه مشکالت فضاى مجازى. روحانى 
در کنار اثر فضاى مجازى بر رواب 
اجتماعى، نقبى هم زده بر تاثیرات 
تبلی دین با همان نــگاه حذفى. 
بزرگترین منتقد خســتگى ناپذیر 
دولــت هــم در یادداشــت روزش 
نقدى نوشــته بر همین حرف ها با 
تیتر:   «آقاى روحانــى! این جا که 
واتیکان نیست!» و بخش اصلى اش 
این چنین است: «اگر دولت اسالمى 
در قبال مردم، غیــر از بیان مبانى 
دینــى و نهایتا تبلی شــفاهى آن 
مســئولیت دیگرى نداشته باشد، 
اساســا تشــکیل حکومت معنى 
و مفهومى نخواهد داشــت. این 
قاعده در سایر نظام هاى حکومتى 
نیز سارى و جارى است... وظیفه 
دولت اســالمى است که با آن چه 
باع گمراهــى مردم و مانع خیر 
و صــالح و نهایتا بهشتى شــدن 
آنــان مى شــود، به جــد مقابله 
کند و از آن جا که رســتگارى در 
جهان آخرت، هــدف نهایى همه 
انسان ها و مخصوصا امت اسالمى 
است، مسئولیت یادشده بیش از 
هر مســئولیت و وظیفه دیگرى 
روى شانه همه مسئوالن به ویژه 
دولتمردان است... بر فرض که از 
مســئولیت خود به عنوان رئیس  
قوه مجریــه باخبر نباشــید، آیا 
به عنوان یک شــخصیت روحانى 
از ســفارش هاى اکید اســالم بر 
ضرورت مقابله با مروجان فساد و 

فحشا نیز باخبر نیستید؟!» 
ادامه در صفحه 
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یت  نماینده رهبر انقالب در جم
هالل احمر در آیین افتتا دار 

القرآن این نهاد مردمى:

ا کیف  رشد کم و ارت
رآن از  ار  م

ت ب ا تاوردهاى ان د
نماینده رهبــر انقالب در جمعیت 
هالل احمر در آیین افتتاح دار القرآن 
این نهاد مردمى گفت: رشــد کمى و 
ارتقا کیفى معارف قرآنى در کشــور، 
از دســتاوردهاى انقالب شکوهمند 

اسالمى است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى حوزه 
نمایندگى ولى فقیه در جمعیت هالل 
احمر حجت االســالم والمســلمین 
معزى پیش از ظهر دیــروز در آیین 
افتتاح دارالقرآن جمعیت هالل احمر 
در ســالن اجتماعات معاونت درمان 
و توانبخشى این مجموعه در ابتداى 
ســخنان خود با تقدیر از همه دست 
اندرکاران برگزارى این مراسم، الزمه  
توصیف قــرآن را تدبــر و تعمق در 
مفاهیم کالم الهى دانســت و گفت: 
قرآن کریم همواره راه نجات و رهایى 
است و حرکت در صراط مستقیم الهى 
بر اساس آموزه هاى نورانى این معجزه 
جاوید پیامبر است. در این مراسم که با 
حضور رئیس،دبیرکل،مدیران ستادى 
و استانى و همچنین کارکنان جمعیت 
هالل احمر برگــزار شــد، نماینده 
ولى فقیه در جمعیــت هالل احمر با 
کید بر اصل تدبر و تفکر در معارف  ت
قرآنــى، این کتاب الهــى را چون نور 
براى رهایى انسان از ظلمت و تاریکى 
دانست و خاطرنشان کرد: «عالوه بر 
له  مهم، قرآن کریم ایستادگى  این مس
در برابر ظلم و امیدوارى به آینده  روشن 
را نیز تعلیم مى دهد.» وى در تکمیل 
این بخش از ســخنان خود، به ضعف 
و زبونى اســتکبار در برابر ایستادگى 
ملت ایران در طول 0 ســال انقالب 
شکوهمند اسالمى اشاره و خاطرنشان 
کرد: «روحیه  قرآنــى و الهى ملت و 
همچنین بهره گیرى از رهبرى فقیه، 
عارف و قرآن شــناس ، نجات بخش 

کشور از دسیسه هاى دشمن شد.» 
ادامه در صفحه 
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ه شد این بار بهاره رهنما سو

دست های بسیاری در کار است
تا جوانان نسبت به آینده بیمناک شوند
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اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهورى براى  افتتاح 
و بهره بردارى از چند طرح مهم عمرانى و صنعتى مانند طرح 
 گازرسانى به جنوب استان کرمان و شرکت در دومین مجمع 
ملى سازمان هاى مردم نهاد کشور به کرمان رفت. او در آیین 
افتتاح  کارخانه فوالدسازى بردسیر با بیان این که باع افتخار 
است که در استان کرمان حضور پیدا کردم، گفت: «در آستانه 
سالگرد  چهلمین سال پیروزى انقالب و طى دو روز پروژه هاى 
بسیار خوبى در استان کرمان افتتاح شده است .» دکتر اسحاق 
جهانگیرى که  بعــداز ظهر دیــروز و در دومین مجمع ملى 
سازمان هاى مردم نهاد جوانان کشور تصری کرد: «با استفاده 
از جوانان و سازمان هاى مردم نهاد مى توان پنجره هاى بزرگى 
با ظرفیت هاى فراوان به روى امروز و آینده کشور باز کرد. این 
مهمترین موضوعى است که مى تواند مسیر درست را در پیش 

روى کشور قرار دهد.» 
معاون اول رئیس جمهورى با اشــاره به این که در داخل و 
خارج از کشور ســرمایه گذارى هاى بسیارى انجام شده تا به 
امید و اعتماد جوانان نسبت به آینده کشور آسیب وارد شود 
تصری کرد: «دست هاى بسیارى در کار است تا جوانان نسبت 
به آینده بیمناك شوند و امید و اعتماد آنها نسبت به فرداى خود 
و کشورشان کمرنگ شود. آنها مى خواهند این فرصت طالیى 

را به تهدید علیه کشورمان تبدیل کنند.» 
دکتر جهانگیرى خاطرنشان ساخت: «جامعه اى که آینده 
برایش اهمیت داشته باشــد حتما تغییر و تحول را به سمت 
اصالح وضع موجود پیش مى برد و حتمــا به جوان و جوانان 
تکیه مى کند اما جامعه اى که جوانان را تهدید مى داند و دچار 
تسلب ساختارى است همیشه از این فرصت وحشت دارد چون 
نمى تواند تغییر و تحوالت را مدیریت کند و از این بابت دچار 
دغدغه و نگرانى اســت.»  معاون اول رئیس جمهورى با ابراز 
خرســندى از آغاز به کار مجمع ملى سازمان هاى مردم نهاد 
تصری کرد: «این مجمع رسالت مهم و خطیرى در پیگیرى 
مسایل مرتب با جوانان دارد و امیدوارم با همت این جوانان و 
همکارى وزارت ورزش و جوانان شاهد کارهاى مهمى در این 
حوزه باشیم.»  معاون اول رئیس جمهورى همچنین با اشاره 
به اینکه میان داشــته ها و آرمان هاى مردم و جوانان فاصله 
وجود دارد تصری کرد: «آنچه مى تواند این شکاف و گسست 
را کاهش دهد گفتگو است. باید گفتگوى رسمى بین جوانان و 
مسئوالن کشور برقرار شود و موضوعات مشخصى که نیازها 
و مطالبات اصلى جوانان کشور است به مسئولین بازگو شود 
و ارتباطى صمیمانه میان نهادهاى مردمى و نهادهاى رسمى 

برقرار شود.»

 مصدومیت بازیکن ولزى و 
شانس بزر میالد محمدى!
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ستاره تیم ملی
در لیگ برتر 

انگلیس؟


