
قوانین رسانه اى براى 
اینفلوئنسرها جوابگو نیست

والیبال ایران
 در نبردهاى بامدادى 

سخت شیکاگو

درباره عالیق و خصوصیات 
رفتارى سه چهره جذاب 
این فصل لیگ: دنیزلى 

استراماچونى و کالدرون 

اسماعیل آذرى نژاد
معصومه ابتکار، پروانه مافى
 مهیندخت داوودى و مینو 
اصالنى دیروز چه گفتند؟

درباره صحبت هاى
عضو فراکسیون ورزش 

مجلس و رسیدگى
به فساد در فوتبال

تحمل مان را 
باال ببریم

محمود صادقى از جزئیات جلسه تعدادى از 
نمایندگان با فرماندهى ناجا به «شهروند» گفت

 مرکز  پژوهش هاى مجلس در آخرین پژوهش خود آورده که 
75 درصد مردم معتقد به حجاب عرفى هستند، نه رسمى
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دیروز پنج نفر در حوزه زنان 
خبرساز بودند؛ یک روحانى و 
چهار زن. روحانى دهدشتى 
به  کودکان  خودکشــى  از 
رئیس جمهورى  معاون  نزد 
شکایت برده بود و پاسخى 
دریافــت کــرد. معــاون 
یک  در  رئیس جمهــورى 
مصاحبه از حجاب گفته بود...
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چرا شاخ های 
اینستاگرامی 

در دانمارک محدود 
می شوند؟

قراردادهای 
میلیاردی 

فوتبالیست ها 
مشکل ما نیست 

آقای پورمختار

ما سوغاتی 
می خوایم، یاال! 

 ورود به حریم 
خصوصی 
ناخدایان

فصل جدید احقاق 
حقوق زنان

مرورى بر زوج هاى موفق  
سینما به بهانه فیلم هاى 

اخیر محمد زاده و  ایزدیار 
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معجزه دو نفره 
روی پرده نقره ای

مهدى یراحى و حسین زمان 
پس از چند سال

روى صحنه مى آیند
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بازگشت شیریِن 
صداهای ممنوعه

«شهروند» از وضع زندگى 
مردم مسجدسلیمان پس 

از زلزله گزارش مى دهد
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خانه به خانه دنبال 
جبران خسارت ها

   صفحه 4
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عملیات 
جیمز باندی
سرباز باقری
گفت وگوى «شهروند»

با  مامور جسورى که براى 
دستگیرى یک قاچاقچى جانش 

را کف دستش گذاشت
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داستان
هزار و یک شهر 
گزارش «شهروند» از وضع 

سینمارفتن ایرانى ها 
و تالش هاى تازه براى ساخت 
پردیس هاى سینمایى جدید

مهرانه
امانتی که

به مردم برمی گردد

يادداشت ويژه

گزارش يک

مرحبا به همت و نوع دوستى این مردم شریف و نازنین

یک تیر و 3 نشان

دولت تذکر داد، گاندو تهدید کرد
وقتى پول و رسانه ندارى و طرف مقابل حد و مرزى براى خود نمى شناسد

دکتــر على اصغــر پیونــدى - رئیس جمعیت 
هالل احمر|  دیــروز نصــف روزى را در دو فضاى متفاوت 
مهمان کارگــران و صنعتگران تولید ملى کشــور بودم که 
اکنون در مسیرى یکسان قدم برمى داشتند. اول؛ دیدارى 
داشتم از کارخانه صنایع نساجى هالل، جایى که انواع چادر، 
پتو، البسه و سایر اقالم امدادى تولید مى شد. مجموعه اى 
توانمند که پشتیبان فعالیت هاى امدادى و حادثه دیدگان 
اســت و اغلب هم زحمات آنها در حوادث و بالیا کمتر دیده 
مى شود. بعد هم سرى به کارخانه سینجر زدیم، جایى که 
حاال یکى از اقالم موردنیاز در بســته لوازم خانگى ســیل 
زدگان درحال تولید اســت. کارگران سختکوش ایرانى در 
این کارخانه مشــغول تولید ده هزار اجاق گاز هستند تا به 
همراه همین مقــدار یخچال فریزر کارخانــه پارس، فرش 
کارخانه امیران کاشان و پتوى کارخانه گلبافت براى جبران 
بخشى از خسارات وارده به سیل زدگان استان هاى مختلف 
کشور برسد. برق امید در نگاه کارگران هم مشهود بود. مردم 
نوع دوست کشــورمان اگرچه با نگاه مهربان و کمک هاى 
نقدى خود جمعیت هالل احمر را براى کمک به سیل زدگان 
واسطه قرار داده بودند اما با این تیر سه نشان زده بودند. هم به 
سیل زدگان کمک کردند، هم اجناس مورد نیاز را با قیمت 
پایین تر به دست شان رساندند و هم به اشتغال و تولیدملى 
کمک کردند. بد نیست بدانید که طبق اخبار واصله، یکى از 
این کارخانه هاى تولیدى بــه دلیل رکود در بازار مجبور بود 
صد نفــر از کارگرانش را تعدیل کند اما با همین ســفارش

ده هزارتایى هــالل احمر بودجه الزم براى ادامه اشــتغال 
آنها هم فراهم شــد. دیروز 10هزاربســته لوازم خانگى با 
هزینــه 55میلیــارد تومان(حداقل30درصــد زیرقیمت 
بازار) عازم مناطق ســیل زده شد تا بخشى از امانت مردم به 
دست اهلش برسد. حاال رکوردى دیگر در تاریخ کمک هاى 
مردمى ثبت شده و مشارکت نقدى مردم در سیل اخیر مرز
200 میلیاردتومان را پشت سر گذاشته است. مرحبا به همت و

نوع دوستى این مردم شریف و نازنین.
در بازدیدهاى دیروز توان باالى اجرایى و تخصصى دو 
کارخانه ایرانى در دو حوزه مختلف را از نزدیک دیدم که 
با یک هدف مشــترك کار مى کردند: تالش براى کمک 
به آسیب دیدگان و کاستن از آالم بشرى. هدف مقدسى 
که ذهن و جســم همه ما را به هم پیوند مى زند، حتى 
در این روزهایى که چرخ زندگى ســخت تر از گذشــته 

مى چرخد.

با وجود گذشــت چند روز از پخش آخرین قســمت سریال 
گاندو، واکنش ها به آن ادامه دارد. شــاید  توییت هــاى ادامه دار 
حسام الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهورى به اندازه کافى براى 
نشان دادن اهمیت این  سریال و نقشــى که براى تخریب دولت 
ایفا کرده کفایت کند. روز گذشــته هم محمــود واعظى خبر از 
تذکر به  رئیس رسانه ملى در جلسه هیأت دولت داد. واعظى که 
به وضوح از پخش این سریال ناخشــنود به نظر  مى رسید و آن را 
اثرى براى ضربه زدن به دولت مى دانست، در مواجهه با خبرنگاران 
در حیاط دولت  اعتراض خــود را این گونه بر زبان آورد: «دولت در 
6سال گذشته به رفتارهاى صداوسیما که  در برنامه هاى مختلف 
سعى مى کند به دولت انتقاد کند و برخوردى با حالت جناحى و 
حزبى با دولت  داشــته، عادت کرده. فکر مى کردیم وقتى شرایط 
کشور این گونه است و دشمن خارجى وجود دارد و  فشارهایى به 
کشور وارد مى شود و گرانى هایى وجود دارد، صداوسیما با دولت 

همراهى و به او که خط  مقدم جبهه است، کمک مى کند. این که 
در یک سریال مطالبى را مطرح مى کنند که به گفته نویسنده آن 
80درصد آن حاصل تخیل است، این سوال ایجاد مى شود که چرا 
در ابتدا به مردم مى گویند که سریال بر  اساس یک موضوع واقعى 
است و سپس طورى صحنه سازى مى کنند که ذهن مردم را نسبت 
به  موضوعات مختلف مشغول کنند.» اما اگرچه گفته شده بود که 
وزیر امور خارجه براى دیدن تلویزیون  وقت ندارد و سریال را ندیده 
اســت، طعنه او از حرف هاى واعظى بسیار تندتر بود:  «نخستین 
کسانى که در  جریان پهپاد آمریکایى وارد عمل شدند و مانع شدند 
تا آمریکایى ها بتوانند روایت غلط خود را به دنیا  ارایه دهند و شاید از 
این طریق مانع شدند تا آمریکایى ها احساس کنند مى توانند عمل 
متقابلى انجام دهند،  دستگاه دیپلماســى بود...ما اقدامات مان را 

انجام دادیم، البته که پول نداریم تا فیلم تبلیغاتى از آن بسازیم.» 
ادامه در صفحه 2

يادداشت

 «آشنا» که غریبه نیست! 
سیدمهرزاد موسوى| نزدیــک 
به 30 قســمت ســریال روى آنتن 
فرستاده اند. سریالى که در بخش هاى 
مهمى از آن، اشــاره هاى مســتقیم 
و غیرمســتقیم و نقدهــاى  علنى و 
زیرپوستى به عملکرد دولتى ها داشته. 
مجموعه اى که چــون ادعا مى کند 
براســاس پرونده اى واقعى ســاخته 
شده، نمى توان حرف ها و  نقدهایش 
را «لزوم درام» یا «داســتان پردازِى» 
صرف قلمــداد کــرد. از آن طرف از 
سخنگوى دولت و سخنگوى وزارت 
امورخارجه گرفته تا  شــخص وزیر 
خارجه، رئیس دفتر رئیس جمهورى 
و مشــاور فرهنگى رئیس جمهورى 
هم درباره آن سخن گفته اند و برخى 
مسائل مطرح شده  در ســریال را به 
چالش کشیده اند. اما دریغ از این که 
در ازاى این 22 ساعت سریال، فقط 
22 دقیقه به منتقدان، تریبون بدهند. 
باز در  زمان هاى دور، چند جلسه نقد و 
بررسى سریال پخش مى شد. هرچند 
محتواى آن دو ســه ساعت نقد قابل 
حدس بود، ولى بــراى حفظ ظاهر 
 و پــز توجه به نظر همــگان بد نبود. 
این بار امــا، حتى در آیتــم داغ هاى 
مجازى خبر 30: 20مى گویند گاندو 
در فضاى مجازى پرســروصدا شده، 
 ولى آن چه در همــان 5 دقیقه بیان 
مى شــود، ســروصداى یک طرف 
ماجراســت! خب وقتى به قول خبر 
20:30 همه یــک نظرند و جملگى 
 سریال را دوســت دارند و با تک تک 
قسمت هایش حال مى  کنند و از آن 
تاریخى»  «دیالوگ هــاى  به عنوان 
نام مى برند، دیگر چه ســروصدایى 
 است؟ جالب آن که در همین دقایق 
معــدود و براى نمایــش چالش هم 

که شده، توییت ها و پست هاى یک 
الیکى (نهایتا تــا 15 الیک!) پخش 
 مى شــود، ولى توییت هاى مشــاور 
رئیس جمهورى که مدت هاست روى 
این سریال فوکوس کرده و بسیارى از 
این چالش ها (و به قول  تلویزیونى ها 
«ســروصدا») اثر حرف هاى اوست، 
سانسور مى شود. تهیه کننده حق دارد 
پاسخ نقدهاى بیان نشده را بدهد، ولى 
اثرى از  حرف هاى ســخنگو و وزیر و 

بقیه نیست. 
به خدا حفظ ظاهر، چیز بدى نبوده 
و نیســت!  حاال حذف نظر بخشى از 
مردم (مثال در همان توییتر و به قول 
گوینده ایِنســتاگرام!) کار جدیدى 
نیست ولى این که به نظر  کسى چون 
حسام الدین آشنا چنین برخورد شود، 
نوبر است. او نه عادل فردوسى پور است 
که دچار کینه ورزى شده باشد، نه قرار 
اســت  حرفى خارج از چارچوب هاى 
مشــخص نظام بزند، نه شخصیت 
و جایگاهــش چنین اجــازه اى به او 
مى دهد و نه ســابقه و سمتش. تازه 
عضو  شوراى نظارت بر صداوسیما هم 
هست! دیگر اگر آشنا هم در تلویزیون 
ما غریبه باشــد،  دیگر چه کسى قرار 
اســت نقد کند یا با بخشــى از  یک 

سریال تخیلى/واقعى مخالف باشد؟
این قصه سر دراز دارد؛ همه مان 
مى دانیم کــه از همین امشــب، 
مصاحبه هــاى مردمــى در تأیید 
محتوا و جذابیــت بى نظیر گاندو 
پخش  مى شــود، جلســه تقدیر و 
تشــکر هم روى آنتن مــى رود و 
مرکز نظرســنجى صداوسیما هم 
رقم هاى بى نظیرى اعالم مى کند، 
ولى این همه ماجرا  نیســت! این را 

همه مان خوب مى دانیم. 
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رئیس جمهورى
در جلسه هیأت دولت:

تحریم ها را کنار بگذارید
شرایط متفاوت می شود
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فراخوان وزارت ارتباطات
براى ایجاد 68 هزار شغل
«ایده» بیاورید

«شغل» تحویل بگیرید
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در حاشیه توهین معاون 
شهردار مشهد به 

خبرنگاران
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معاون شهردار: 
فیلم تقطیع شده
 نگران لق بودن 
پایه  دوربین 

خبرنگاران بودم!
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هزینه های خیال انگیز
برای مراسم فرمالیته!

آدم ربایی کوی سعدی
در روز روشن

اتحادیه عکاسان: از هر 3 زوج تهرانى یک زوج
عکاسى فرمالیته دارد 

فیلم هایى هولناك در فضاى مجازى
از سرقت و ربودن دو زن حکایت مى کنند

تحریم ها را کنار بگذارید
شرایط متفاوت می شود

 آغاز توزیع 10 هزار بسته لوازم خانگى
توسط جمعیت هالل احمر در میان سیل زدگان کشور

ند
رو

شه
ه/

اد
دز

وا
د ج

حم
: م

س
عک

  

14


