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بنای تاریخی به بهانه 

آت سوزی کلیسای نوتردام

ایجاد کمربند امنیتی 
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شهروند اهدا و دستاوردهای سفر نخست وزیر پاکستان به تهران را بررسی می کند

لو در مدار بت نام و تحصیل دان آموزان دو شهروند دربار شرای  ارش 
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بزرگ در پی 

تخریب های بزرگ

دستمزد هر اپیزود 
نیم میلیون دالر!

چگونه از شر
 سارقان آنالین 

جان سالم
به در ببریم؟

دانستنی های 
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که روی تخته رفت
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 همه دوربین ها 
روی من بود

دان نام آشنای ایرانی بهم کشاورز، حقو
ذشت لبی در ر ایست  دیروز بر ا

فتارهایی از   به همرا 
اران و دوستداران  هم

بهم کشاورز
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ناگهان
مرگ مرد آرام
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دفاع از زمین ها
و خانه ها

در جنگ با سیل
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خط و نشان
در بهارستان

دام متقابل در  ر ا از تصویب 
رفته ا و تحریم اپل  برابر آمری

افیت  تا واکن به تمدیدنشدن م
تحریمی ایاال متحد
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قبض های نجومی 
موبایل، وزیر را هم 

شوکه کرد
مردم می پرسند چرا 

پو هایمان باید در حساب 
همرا او بماند

فیلم بفروش هر چه باشد
از نفروش ها بهتر است 
شهروند و با  فت و  ا ۲ در  تگ ردان  یابی، کار ود ا مس
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رو آقاجان شــربت ســکنجبین را سر 
کشید و گفت از وقتى این مجرى اوکراینى 
یس جمهورى شــده، همه دوست  دارند  ر
بگویند مجرى هستند، بلکه هماى سعادت 
بنشیند روى سرشان. خانم باجى گفت اول 
از همه هماى ســعادت  معموال با سر آدم ها 
کارى نداره. تا جایى که من مى دانم هما روى 
شانه آدم فرود میاد. بعدش هم االن باز کى 
 چى گفته؟ قبــل از این که جواب بدهى هم 
عر کنم آن شربت تنها براى شما نیست. 
بگذار زمین شیشه اش را . اه  اه دهنى اش هم 

کرد . 
رو آقاجان شیشــه را گذاشت روى میز 
یــس مجلس را عر  و گفت این نایب ر
مى کنم. آقاى پزشــکیان گفته برخى  که 
مجرى نیستند مى گویند ما بدون پیوستن 
بــه  FATF  مى توانیم بدون مشــکل کار 
کنیم. من کــه مجرى هســتم  مى گویم 
نمى شود. ایشان از کى تا حاال مجرى شده؟ 

جاى عادل فردوسى پور را گرفته؟  
خان عمــو گفت منظــورش که مجرى 
تلویزیون نیســت. منظورش این است که 

ل  کشور ...  ایشان به عنوان مجرى در مسا
خانم باجــى گفت حاال شــما با کجاى 
حرفش مشکل دارى؟ یعنى با پیوستن ایران 

به  FATF  مشکل دارى؟  
رو آقاجان گفت من فقط دلم مى خواد 
شرایط جورى باشه که من بتونم راحت برم و 

بیام. درها باز باشه. پنجره ها باز  باشه .  
خانم باجى گفت همین دیگه. از سیاست 
درهاى باز فقــط همین را فهمیــدى. اما 
خدمتت عر کنم متاسفانه وزیر  اقتصاد 
گفته «واقعیت این است که پیش بینى ها از 
وضع اقتصاد در سال 8 خوب نیست.» یعنى 
دیگه نمیشه  راحت بیاى و برى. البته از نظر 
من شــما راحت مى تونى برى و فقط بهتره 

راحت نیاى . 
رو آقاجان لبخند زد. خانم باجى پرسید 
مى خندى؟ چرا گل از گلت شکفت؟ شوخى 
کردم؟ به جاى این که نگران آینده  باشــى 

مى خندى؟    
رو آقاجــان جــواب داد وزیــر اقتصاد 
حرف هاى دیگرى هم زده. منتها شما چون 
مى خواهید بعدا او را نقد کنید و بگویید این 
 چه وزیر اقتصادى اســت که به جاى ارایه  
برنامه مى گوید  سال خوبى نیست، فقط این 
قسمت حرفش را مى گیرى.  منتها من که 
گول نمى خورم. همین وزیر در ادامه گفته 
«این دلیل نمى شــود که این پیش بینى ها 
ایجــاد نگرانى کند.»  پس مــن چرا نگران 

باشم؟    
خان عمو ســرش را از زیر پتو بیرون آورد 
و گفت یعنــى وزیر فرموده ســال خوبى 
نیست، اما نگران نباشید؟ یعنى چى؟  یعنى 

مى توانست سال بدترى باشد و نشد؟  
رو آقاجان گفت جناب وزیر گفته «اگر 
از این پیش بینى ها الهام بگیریم مى توانیم به 

راحتى بر شرایط غلبه کنیم .» 
برادرم بلند شــد برود بیرون. خانم باجى 
گفت شما کجا بلند شدى؟ وقتى بزرگترها 
حرف مى زنند بنشــین گوش کن  بلکه تو 

زندگى به دردت خورد . 
برادرم جواب داد   اتفاقا االن خیلى درس 
گرفتم و قصد دارم بروم درسم را پس بدهم. 
این طور که من فهمیدم  پیش بینى شــده 
امسال سال بدى اســت، مگر ما قبال از آن 
الهام گرفته باشــیم و کارى کنیم. من هم 
مى خواهم بروم  سکه بخرم که بر این شرایط 

غلبه کنم . 
خانم باجى ضمــن انداختن بــرادرم به 
انبارى دســتور داده تا اطالع ثانوى از بح 

جلوى کوچکترها خوددارى شود.
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صفحه آخر ما   ت |   د  |  سا ه ه   ا ا

شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:؟؟؟16/00
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویس اتمامصفحهآرایی

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com   

ا 

ا د 
ن

بــا  را  امــروز  اخبــار  مشــروح 
می کنیــم. شــروع  خــراب   اعصــاب 
خبــراول- والدیمیــر زلینســکی، 

اوکراینــی  ســاله   41 کمدیــن 

 رئیس جمهــوری ایــن کشــور شــد.
نکتــه اول: آن وقت 

مــا در کشــور 
عده  یک  باید 
دوســتان  از 
را  مطبوعاتی 

متقاعــد کنیم 
که بــه طنزنویس 

 حق التحریــر 20هــزار تومنــی ندهند! 
نکته دوم: ظاهــرا اقبال به شــومن ها در 

جهان زیاد شــده. در آمریــکا ترامپ و در 

اوکراین زلینســکی. پیشــنهاد حقیر به 

مسئوالن کشور این است که در انتخابات 

آینده به ظرفیت های مغفول مانده حمید 

 ماهی صفت عنایت ویژه داشــته باشــند.
نکتــه ســوم: چند وقــت پیــش آقای 

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به تماشای 

اجرای حســن ریوندی نشســت. االن یه 

کم گیج شــده ایم که کدام یک از این دو 

 بزرگوار قصد ورود به انتخابات را داشته اند.
نکته چهــارم: هنر فاخر را بــه میان مردم 

می آورم و تئاتر را گسترش می دهم. )شعار 

انتخاباتی احتمالی شــاه ماهی اقیانوس 
کمدی ایران بهزاد محمدی(

خبردوم-مایــک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا پایان معافیت از تحریم های نفتی 

ایــران را اعالم کــرد و گفــت دیگر هیچ 

معافیتی در این زمینه به کشور های دیگر 

نخواهــد داد. / هند اعالم کرد مشــغول 

بررســی گزینه ها برای تصمیم گیری در 
مــورد خرید نفت 

است. ایران   از 
فیک:  خبــر 
کاخ ســفید 
مــردم  بــه 

اعالم  ایــران 
کــرد آیــا هنوز 

شک دارند که آمریکا این تحریم ها را برای 

صالح خودشــان اعمال می کنــد یا برای 

 اثبات آن الزم است دارو را هم تحریم کند؟ 

خبرســوم- رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک گفــت: »با توجه بــه رایگان بودن 

آگهی در ســایت ها، فروشندگان نرخ های 

غیرواقعــی تعیین می کنند و متاســفانه 

کنترلی هم بــر آنها وجود نــدارد، به طور 

مثال یک نفر قیمت خانه خــود را متری 

۱۲ میلیون تومان تعیین می کند، نفر دوم 

۱۴ میلیون تومان و نفر ســوم ۱۶ میلیون 

تومــان؛ درحالی که تعییــن قیمت باید 

توسط کارشناسان انجام شود، ولی اوضاع 

 از دست کارشناسان هم خارج شده است.
آگهی: مســکونی در جوادیــه. 32 متری. 

پارکینــگ، آسانســور، انبــاری )ندارد( 

طبقه چهــارم. دسترســی )محــدود( 

 مجهز بــه آب و برق. متــری 15میلیون.
حــوزه  کارشــناس  یــک  تکمیلــی: 

ســرویس  وارد  بغــض  بــا  مســکن 

گریســت. آرام  و  شــد   بهداشــتی 
تکمیلی 2: بــا وجود آمدن فصــل بهار و 

رویش گیاهان، برگ های یک عضو اتحادیه 

 مشــاوران امالک شــروع به ریزش کرد.
حــوزه  مســئول  یــک   :3 تکمیلــی 

مســکن ضمــن تــکان دادن ســر خود 

گفــت: نچ نــچ. وی اظهــار امیــدواری 

 کرد ان شــاءاهلل ایــن ارقام حباب باشــد.
خبــرچهــارم- نمایشــگاه مافیای 

می کنــم،  عذرخواهــی   ... کنکــور 

 نمایشــگاه کتاب امروز شــروع می شود. 
- در همین راستا شــما بازدیدکنندگان 

گرامی می توانید با حضــور در غرفه های 

متنــوع و گوناگــون ایــن نمایشــگاه 

اقــدام بــه خرید کتــاب ملت عشــق، 

الکــس  زندگینامــه  و  بی شــعوری 

 فرگوســن با ترجمه هــای مختلف کنید. 
- آش و حلیــم کامبیــز در نمایشــگاه 

 کتــاب امســال تنها یــک شــعبه دارد.
- یــک کتاب ضمن محترم شــمردن امر 

استراحت در چمن های نمایشگاه و تاثیر 

بسزای ســاندویچ کتلت در رشد و اعتالی 

جوانــان عاجزانــه از مراجعه کننــدگان 

 درخواست کرد تا سری به غرفه ها هم بزنند.
- جمعی از نویسندگان و مولفان و ناشران 

فعال در حــوزه نشــر از محروم شــدن 
نمایشــگاه امسال 

از آثار نویسنده 
بــزرگ آقای 
س  عبـــــا
ی  یــــد جد

دلیــــل  بــه 
ننوشــتن کتــاب 

جدید ابــراز تاســف و اعــالم کردند این 

 حوزه دیگــر جــای کارکردن نیســت. 
- مسئوالن نمایشــگاه نسبت به خطرات 

جانی مراجعه کنندگان نمایشــگاه کتاب 

ابراز نگرانی و توصیــه کردند مردم حتما 

 کپسول اکســیژن به همراه داشته باشند.
- در پایان جا دارد از تمامی زحمتکشــان 

عرصــه »تذکــر« کــه در ســرما و گرما 

به خصــوص در گرمــا لحظــه ای از پــا 
نمی شینند، تشکر ویژه را داشته باشیم.

ظرفیت های مغفول مانده حمید ماهی صفت

ن | ار ى  |    ا ا    |
salmantaheri@gmail.com

 ملخ ها: این همه
 خاوری اینا خوردند

حاال یه کم هم ما بخوریم!
    مردم: چشم در مقابل چشم، ملخ در مقابل غذا!

    متخصص تغذیه: مردم هم ملخ ها رو بخورند تا حساب کار دست شون بیاد!

    بهنوش بختیاری: االن یه پست می ذارم، اندر فواید ملخ!

    رئیس ملخ ها: بچه ها عقب نشینی کنید، دارن می خورن مون!

    مومیایی: دو روز دیگه، شما منم می خورید!

#ملخ_کبابی #تبدیل_تهدید_به_غذا #شهرونگ

ملخ ها در ایران، روزانه خوراک ۲۵۰۰نفر را می خورند ى ب

يادداشت ۲

تحریم ها وحشتنا اند اما شاید ما را از خوا بیدار کنند
ی| حکایت ما که با عاشقان تحریم معلوم  یاوش با س
است؛ کسانى که مى گویند تحریم ها هیچ و پوچ اند و مطلقا 
کارى از دست شــان بر نمى آید و خیلى هم براى ما و مردم 
بهتر مى شود. چنین بزرگوارانى یا صدایشــان از جاى گرم 
درمى آید یا  دشوارى هاى تحریم ها را حس نکرده اند؛ وگرنه 
کدام انســان عاقلى مصایب تحریم ها را مى بیند و مثل آن 
استاد مشخص الحال که از کاغذپاره بودن تحریم ها مى گفت، 
همچنان از فشــارها اســتقبال مى کند. در فاجعه باربودن 
تحریم ها همین بس که هفته هاست براى گرفتن کمک هاى 
بین المللى دســت مان به جایــى نرســیده و از مبالغى که 
اختصاص داده شــده یک دالر به کشور نیامده تا براى مردم 

سیل زده  و زندگى از دست داده در سیل هزینه شود.
اما مثلى هست که مى گوید «عیب مى جمله بگفتى، هنرش 
نیز بگو» و مطمئنا این تحریم ها هم در کنار همه مشکالتى 
که به وجود مى آورد، مى تواند فوایدى هم داشته باشد؛ یکى از 
این فواید هم فشار و تبعات تنگدستى ناشى از تحریم هاست! 
بله درست خواندید، فواید بى پولى؛ اما چرا ندارى و فشار مالى 

مى تواند براى ما امتیازات مثبتى به همراه داشته باشد.
بار دیگر باید این حقیقت را تکــرار کنیم که ما در جامعه 
ولخرج و پرریخت وپاشــى زندگى مى کنیم؛ نوعى از سبک 
زندگى که ارتباطى با شرایط اقتصادى کشور و سطح درآمد 
ملى و فردى ندارد. این را از شخصى ترین رفتارها تا کالن ترین 
تصمیمات و عــادات اجتماعى مى توان دیــد؛ براى نمونه 
آن چه در رفتارهاى شــخصى دیده مى شود این است که ما 
همچنان به رسم سال هاى دور سوخت را جزو مایحتاج ارزان 
و بى ارزش محسوب مى کنیم. بنزین و مبلغى که براى آن باید 
پرداخت در ایران از آخرین دغدغه هاى مالى است و اکثریت 
گمان شــان بر این اســت که ما بر روى دریاى نفت زندگى 
مى کنیم و تا ابد باید گاز را رایگان بسوزانیم و خودرو را بسیار 
ارزان برانیم. درباره تصمیمات و مخارج کالن هم مشکل عیان 
است. ما همچنان بخش بزرگى از بودجه کشور را به مصارفى 
اختصاص مى دهیم که خروجى مشــخصى ندارند. مراکز 
و موسساتى که سال تا سال کسى سراغى از آنها نمى گیرد 
و معلوم نیست -جز براى خرج تراشى و گرفتن بودجه هاى 
کالن- دلیل وجودى شان چیســت. سمینارهایى که سال 
گذشته دولت تاکید کرد باید برچیده شوند اما هنوز باشکوه 
و جالل  بسیار برگزار مى شوند و میهمانان خوش مى گذرانند 
و ســفرهاى خارجى و داخلى که مسئوالن با خدم و حشم 
مى روند و حســاب و کتابى ندارند. شــاید اینها براى مردم 
چندان ملموس نباشند اما مثال هاى درگیرکننده ترى هم 

هست.
یکى از صحبت هایى که این روزها مدام شــنیده مى شود، 
مشکالت مالى باشگاه هاى فوتبال است. مردم نگران اند که 
چرا دستمزدها پرداخت نمى شود و تیم هاى بزرگ مى توانند 

مربى هاى خارجى و ستاره هاى ایرانى و خارجى شان را نگه 
دارند یا نه. باید قبول کرد که فوتبال ما با هزینه اى بسیار باال 
و نامتناسب با درآمدهاى فوتبال و دیگر بخش هاى کشور اداره 
مى شود و باید امیدوار باشــیم با اثرگذارى تحریم ها بخشى 
از این بودجه ها و بریز و بپاش ها کم شــود. امید این است که 
هزینه ها کمى واقعى شوند که آوردن بازیکنان بى کیفیت و 
گرانقیمتى که فایده اى ندارند، محدود شود. قیمت ستاره ها 
نسبتى با دیگر قیمت ها در کشور پیدا کند و خالصه دست 
مدیران براى خاصه خرجى بســته شــود. در عین حال که 
امیدواریم به فوتبال چنان فشار بیاید که مسئوالنش مجبور 
شــوند حق پخش خود را از صداوسیما طلب کنند؛ جدى و 
تا زمان احقاق حق. یادمان نرود که خود این صداوسیما هم 
از آن مراکزى اســت که مطلقا توجهى به شرایط اقتصادى و 
شرایط زیســت مردم ندارد. برایش مهم نیست که مردم نان 
براى خوردن دارند و چند درصدشــان زیر خط فقر زندگى 
مى کنند؛ مهم برایش این است که تعداد شبکه هایش را بیشتر 
کند و بر تعداد کارمنــدان و مدیرانش بیفزاید و با بلندگوى 
اختصاصى اش به دولت فشار بیاورد که بودجه مان را افزایش 
بده. انگار هم نه انگار که شبکه ایسپان تى وى و هیسا تى وى و 
این همه شبکه ریز و درشت که ملت اسم خیلى هایش را هم 
نشنیده اند، قرار است کارکردى هم داشته باشند و هزینه اى 
که به آنها اختصاص داده مى شود، در واقع از زندگى مردم زده 

مى شود.
این سیاهه را مى توان همین طور ادامه داد؛ از خودروسازها 
که خرج و برج شــان هیچ ربطى به محصوالت و درآمدشان 
ندارد و هر چند ماه دستى در بودجه دولت مى رود تا به شکل 
کمک یک طرفه یا وام با ســود پایین ضررهاى شان جبران 
شــود، تا این همه اداره و کارمند که استخدام شده اند و روى 
دست دولت مانده اند تا هر چه از فروش نفت درمى آید صرف 

حقوق دادن شود و چیزى براى ساخت وساز و توسعه نماند. 
تازه در نظر بگیرید که امســال با ســیل و مصیبت هایش 
هم مواجه بوده ایم که چند هزار میلیــارد خرج اضافه روى 
دست مان گذاشته اســت. با این اوصاف، حسن تحریم ها و 
کم شدن درآمدها مى تواند این باشد که همه مان، از دولت و 
زیردستانش تا همه آن ارگان ها و موسسات بودجه خوار، به 
خودمان بیاییم و کمى چرتکه بیندازیم و از شلختگى دست 
برداریم. شاید این شرایط متوجه مان کند که دیگر نمى توانیم 
مثل بچه پولدارها زندگى کنیم و با دست کردن در جیب پدر 
و بدون در نظر گرفتن هزینه و فایده کارهاى مان خرج کنیم. 
تحریم ها ممکن است کمرمان را خم کند و اوضاع بسیار بدى 
بسازد، اما شاید کمى هم ما را به خودمان بیاورد تا از سوء تفاهم 
خارج شویم و بفهمیم برخالف خیاالت مان به منبع الیزال 
ثروت وصل نیستیم و نمى توانیم تا ابد سرمایه هاى مان را با 

بى خیالى تلف کنیم.

   صفحه 

يادداشت يک

را راید  تومان 

عباس عبدى
روزنامه نگار

از هنگامــی که قیمــت خودرو 
رو به فزونی نهاد، خیلی ها ســوال 
می کنند کــه چرا پراید و ســایر 
خودروها این قدر گران شده است؟ 
مگر نه این که خودروهاى داخلى 
داراي کمترین کیفیت هســتند و 
به طور معمول در تســت کیفیت 
نمره پایینی را به دست می آورند، 
پس چــرا قیمت آنها ســریع تر از 
ســایر خودروهــا افزایــش یافته 
است؟ این امر بی ســابقه نیست. 
اجازه دهید به طــور مثال به یک 
سابقه اشــاره کنیم.  سال 1374، 
یک دســتگاه پراید که از کارخانه 
خریداري می شد، حدود 4 میلیون 
و خرده اي قیمت داشت. آن زمان 
با این رقم می توانســتید به راحتی 
یــک آپارتمان 80متــري در یک 
منطقه متوســط تهران خریداري 
کنید. قیمت پیــکان حتی به رقم 
7 میلیون تومان هم رسیده بود. از 
آن زمان تاکنون شاخص قیمت ها 
از کمتــر از عدد 4 بــه رقم 140 
رسیده و ســطح عمومی قیمت ها 
حدود 38 برابر شــده است و اگر 
قرار بود قیمت پراید متناســب با 
ســطح عمومی قیمت ها افزایش 
پیدا کنــد، اآلن باید 150 میلیون 
تومان می بود. ولی همه می دانیم 
که تــا چند ســال پیــش قیمت 
پراید حــدود 8 میلیــون تومان 
بود، یعنی دو برابــر آن زمان، در 
حالی که ســطح عمومی قیمت ها 
از  ســال 1374 تا زمانی که پراید 
8 میلیون تومــان بود، حداقل 20 
برابر افزایش یافتــه بود. به عبارت 
دیگــر، پراید به قیمــت ثابت 10 

برابر ارزان تر شده بود.
چرا پراید در آن زمان تا این حد 
گران بود و سپس رشد قیمتی آن 

متوقف شــد و حدود دو دهه این 
وضع ادامه داشــت و اکنون دوباره 
در مســیر گذشــته قــرار گرفته 
است. علت اصلی باال رفتن قیمت 
خودرو حفــظ ارزش پول و قدرت 
نقدشوندگی آن و نه ارزش کاالیى 
خودرو است. در آن زمان که تورم 
ساالنه باال بود، ســکه، ارز، خودرو 
و نیــز خانه ویژگــی حفظ ارزش 
پول را همراه قدرت نقدشــوندگی 
داشــتند. هر کدام ویژگی خاص 
خود را داشــتند و هر کدام بخشی 
از مردم را بیشــتر راغب به خرید 
می کردند. دالر و سکه ضمن آن که 
قدرت نقدشوندگی باالیی داشتند، 
در عین حال ریسک خاص خود را 
نیز داشــتند. خرید مسکن و ملک 
بیشتر براي ارقام باال مناسب بود، 
ضمن آن که قدرت نقدشــوندگی 
آن کم بود. ولی خودرو منافع خود 
را دارد و وســیله رفت وآمد و حتی 
کار نیز محسوب می شود، بنابراین 
به طور قطع عوامــل گوناگونی در 
افزایش قیمت کاالهــا تأثیر دارد 
که مهمتر از همــه افزایش قیمت 
ارز اســت. ولــی بســیاري از این 
عوامل در نهایــت در قالب تحلیل 
اخیر اســت که توجیه کننده این 
حد از افزایش قیمت خودرو است. 
تا تورم وجود دارد، مــردم در پی 
یافتن راهــی براي حفــظ ارزش 
پول و دارایی خود هستند و خرید 
خودرو داخلى مثــل پراید یکی از 
بهترین شیوه هاست، چون سرعت 
نقدشوندگی آن خیلی بیشتر است 
و هزینه نگهــداري آن نیز کمتر از 
سایر خودروهاســت. اگر  مشکل 
تورم مثل دوره اصالحات حل شود 
و بانک ها قادر به حفظ ارزش پول و 
سرمایه مردم شوند، در این صورت 
خودرو به جایگاه کاالیى و مصرفى 
خود باز خواهد گشت و قیمت آن 
مثل ســال هاى گذشــته متعادل 

خواهد شد.

   صفحه 

شهروند با دختران   وی  فت و
سوییسی که  روستاییان 

ا دادند تاری در آنان را ن
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سختگیرى براساس کدام قانون؟
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