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تماشاخانه

مجری-بازیگرها یا سبک زندگی خود را
عضو هیأت نظارت بر صداوسیما:
عوض کنند یا از تلویزیون بروند

نجمالدین شریعتی:
خداروشکرسبکخوبیدارم

به نظرم یک اختالسگ ِر خودساخته
که عــزت نفــس و اعتماد بــه نفس
کافی داشته باشــد ،هیچ وقت فامیل
یک مدیر یا مســئول نمیشود .چون
وقتی شــما با یــک مدیر یا مســئول
فامیل شدی  ،هر چقدر هم که در کار
اختالس و دزدی خودت مهارت داشته
باشی ،باز به چشم کســی نمیآیی و
همه ،اختالس و مال مردمخوریات را
به رانت و ارتباطات با مسئوالن نسبت
میدهند.
بین یــک اختالسگر خودســاخته
کــه دزدی را از زمینهــای خاکی و
رشوههای کوچک شروع کرده و کمکم
برای خودش دم و دســتگاهی درست
کرده و کســی که صرفا بــه خاطر ژن
خوبش بــه جایگاه و مقامی رســیده،
زمین تا آســمان فرق اســت .آن ژن
خوب هیچ وقت رنج و زحمت گرفتن
وام میلیــاردی و پس ندادنش را درک
نکــرده .چون با یک زنــگ و بردن نام
فامیلشان ،پول تو حســابش بوده .او
هیچ وقت نفهمیده که گم شدن دکل
نفتی یعنی چه؟! چون از بچگی وسط
دکلها بزرگ شــده و هر کــدام را که
دلش خواســته ،برداشته .او هیچ وقت
نفهمیده که احتکار کردن دارو و مواد
غذایی چه کار ســختی است و احتیاج
به چه مقدار انبــار و تجهیزات و نیرو
دارد .او تنها چیــزی که تو عمرش بلد
بوده و مدام تکرار کرده نام فامیلشــان
بوده و این همان چیزی است که بین
او و اختالسگ ِر تالشگر تفاوت ایجاد
میکند.
شاید شــما اشــکال بگیرید که کال
امکان اینکه کسی بدون ارتباط بتواند
اختالسگر قابلی شــود وجود ندارد.
بله در اکثر مواقع این طور اســت ولی
ما در مورد همه صحبــت نمیکنیم.
ما در مورد آن معدود افرادی صحبت
میکنیم که به معنی واقعی کلمه فعل
اختــالس را صرف کردهانــد و دالر به
دالر پول روی هم گذاشتهاند و از این
آن کش رفتهاند تا توانســتهاند خود را
رشد داده و لحظه به لحظه به کانادای
موعــود نزدیکتر کنند .مــا در مورد
استعدادها صحبت میکنیم.
این افراد هیــچ وقت نا ِم اختالسگر
را با آقازاده بودن و فامیل فالنی بودن
عوض نمیکننــد .آنها بــه راهی که
انتخاب کردهاند ایمان دارند و با تمام
وجود برای فساد اقتصادی خود تالش
میکنند .آنها میدانند که موفقیت با
راحتی و آسودگی به دست نمیآید و
برای اینکه دزد بزرگی شد باید عرق
ریخت و تالش کرد و از هر کســی که
اطرافت هســت کش رفــت تا کمکم
دزدی به ناخودآگاه ذهنی و بخشی از
وجودت تبدیل شود.
اگر شــما هم رویای کانادا رفتن در
ســر دارید ،همین االن ،فکــر اینکه
خودتان را به مســئولی نزدیک کنید،
بگذارید کنار .همیشــه ســادهترین
روش بهترین روش نیست .انسانهای
خودساخته یاد گرفتهاند که برای همه
خواستههایشــان بجنگند و این همان
چیزی اســت که به زندگی آنها معنا
میبخشد.

شصت ساله دارم تغییر سبک میدم براتون!
عمو قناد:
سبکم ایراد داشت با میزم چیکار داشتید؟
عادل:
مجری زن :باد شدید بود ،سبکم رو باد برد!
یک
بهعنوانالگومیذارمازشاستفادهکنید
مسئولشبکه :میثاقیرو
حسینیبای :یکی از شرایط تا کمر تو آب رفتنه
رنگ چشم رو از توی شرایطتون حذف نکنید
بازغی و گلزار:
رسانه_ملی_دغدغه_خیلی#شهرونگ
#

مارک

ویلموتسبهعنوانسرمربیتیمملیانتخابشد

تاج:اززیدانوفرانسهتابلژیکو
ویلموتسدودقیقهراهه!
روش :میخندی؟ دو روز دیگه باید گریه کنی!
کی
مورینیو :من رو قول شما حساب کرده بودم!
باید بگم از بچگی عاشق ایران بودم یا زوده؟
ویلموتس :االن
برانکو :میخوای اذیت کنی؟
#به_امید_پیروزی#شهرونگ

کوچه اول

امیرمسعود فالح| ما آریاییان بسته به اینکه چه
ما آریاییان و گیمآفترونز |
کنیم به چند دسته تقسیم میشویم :بعضیهایمان
نوع ارتباطی با گیمآفترونز برقرار
درنیامده سریال را میبینیم و در شبکههای اجتماعی،
خیلی داغیم .خورشید دوشنبه
کارشناسیخودسیرابمیکنیم.بعضیهایمانازسریال
سایرکاربرانراازنظراتعمیق
حاال یا ظاهرگراییم و فقط ســوتیهای سریال را
چیزهایی را میفهمیم که عوامالناس عمرا بفهمند.
درک میکنیم که باز یا باطنگرای شیطونبالییم و
گیریم یا باطنگراییم و مفاهیم عمیق سریال را
می
هایمانهمکهسریالراندیدهایم،باگفتناینکه«این
محوصحنههایاحساسیسریالمیشویم.بعضی
عامهپسند است و فاخر نیست» ،حساب خودمان را
سریال چون مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته پس
درباره آن اظهارنظر میکنیم .مثل خود من که
سوا میکنیم یا با اینکه هنوز سریال را ندیدهایم،
از بقیه
امابرایدومینباراستکهدربارهاشمینویسم.
جزچندصحنهپرشورازآنراندیدهام،

شهر فرنگ

آلساندروگاتو| کارتونیست|

نبوی در مهدکودک

من کرد .حقیقتش این است که آدم بدبخت
طاها پسر بسیار آن درخواست شرمآور را از
خالی شدن در افق| شــهاب نبــوی|
شــنیدن پیشنهادات شــرمآور یاد قسطها و
خودش را همان و بیچاره وقتی در حین
خوبی بود .تنها مشــکلش این بود که
ناچاراستآنپیشنهاداتراقبولکند.حاالکه
اولی وقتی متوجه بدبختیهایشمیافتد،
گوشه و کنار مهد خالی میکرد .دفعه
متوجه میشم که چرا این همه آدم در طول تاریخ
گوشه کز کرده و خیلی خوب نگاه میکنم،
این موضوع شــدم که دیدم یک
مثلمنقسطوبدبختیداشتهاند.پدرطاهامبلغ
کردموگفتم«:عمو خیانتکردهاند،حتما
اندیشمندانهغرقدرافقشده.رفتمسمتش،بغلش
همهرروزچهبهصورتطبیعیچهبهصورت
احساس داغی خوبیپیشنهادکردتامن
ناراحتی؟» قبل از اینکه طاها جواب بدهد،
را بکنم که طاها میکرد .البته بین طبیعی و
جون ،چرا
مسلما بچهای که غیرطبیعی همان کاری
ابتدا فکر کردم که بچه تب دارد ،اما تب نبود.
گذاشته بود و قیمت متفاوت بود .بههرحال طاها
کردم.
گیرد .همین موضوع غیرطبیعی هم فرق
خودش را خراب میکند در مهدکودک لقب می
نبود،چونمیدیدعموینرخرشازاوبدتراست.
یک روز پدرش به مهد آمد و دیگرغمگین
طاها را بسیار افسرده کرده بود ،تا اینکه

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

عضو هیأت نظارت بر صداوسیما:
مجری-بازیگرها سبک زندگی خود را
عوض کنند یا از تلویزیون بروند

روزنوشتههای برزو

فیتوپالنکتون
کنه و خونه بســازه .اگه یه هفته دووم آورد.
طرفم .د ِر بطری با اختالفی شصتدرجهای از
اصال بگو یه روز! اینا یه فکری باید بکنن به
هدف ،میره میخوره تو دیوار و گندهبک ادامه
برزو
حال خودشون .احتماال هنوز وسط پروسه
میده :نه ...گل نمیشه ...با اختالفی ناچیییز...
طنزنویس
تکامل هستن و خودشون خبر ندارن .اون
قشنگ از اینا بوده که کل بچگی گذاشتنش
دنبالچهای که فکر میکنن مربوط به حذف
یار ذخیره یا اگه نفر نداشتن ولش کردن دم
گندهبکامروزیهسیرکجدیدراهانداخته
شــدن دُم توی اجدادشــون بوده ،احتماال
دروازه و با هر گلی که خورده هفت هشت تا
توی خونه .د ِر بطری آب معدنی رو میندازه
تازه درحال رشده و قراره چند دههزارسال
فحش و توسری کاسب شده .این دیگه واسه
روی زمین و شوت میکنه سمت من .گربه
کامــل آبرومند دربیــارن ،یا
ِ
نیست.مردممیرنازاروپاواسه دیگه یه د ِم
ها کِی ممکنه یهو رد بدن ،ماصاحببشو
اصال بالی چیزی پشتشــون سبز بشه برن
نمیدونه این آدم
گربهشــونهزار یوروهزار یورو اسباب بازی
یه وقت میبینی آدمی که یه عمر خالصانه
پرواز کنــن .ایراد طبیعت اینــه که قدری
میخرن ،اینم برداشته بطری آب معدنیای
در خدمتته ،جلوت خم و راست میشه ،عصر
قطبی
رو کند عمل میکنه وگرنه این خرس
ِ
کهازیهجلسهای،ختمیچیزیبلندکرده
به عصر میشــینه موهات رو شونه میکنه،
نیمهخل االن باید به جای شوت کردن د ِر
تا ته خورده و قبل از اینکه بندازه تو ســطل
یهو دیوانه میشــه و میزنه زیــر همه چی.
بطری ،با بقیه همنوعهاش پرواز میکرد از
آشــغال ،با خودش گفته خب با درش چکار
البته همیشه همینطوریه .ســن آدمها که
جنوبی
بزنه به روی اقیانوسهــا و میرفت جزیره
ِ
معیوب کنم؟ آها ،بندازم جلوی برزو! ســگ
نیوزیلند بهعنوان آفت مینشست روی برگ
میره باال ،سیمکشیهای مغزشون
این زندگی.خب حاال میخواد مهارتهای
میشه و یکی سر پیری سرب داغ میریزه تو
درختها .خب د ِر بطــری بازی هنوز ادامه
فوتبالیشروبهرخبکشه.باد ِربطرییهپادوپا
چشم پسرش ،اون یکی یه شهر رو به آتیش
داره و استاد داره تالش رقتانگیزی میکنه
میکنه و تیکه پالستیک هر بار از جلوی اون
میکشــه ،یکی هم مثل این استاد میافته
که روپایی بزنه .یعنی فردا پسفردا کسی تو
یکی پاش درمیره .یعنی هماهنگی عصب و
به در بطری بازی .مشــخصه آخرین بار هم
کوچه و خیابون باورش میشه اگه بهش بگم
ِ
عضله در حد فیتوپالنکتــون .نمیدونم به
دورخیز
تپل سخنگو دارم که
چون
دهســال پیش فوتبال دیده
گریزلی ِ
موجودات تکامل نیافته دوپا بیا خونمون یه
ِ
خودش گزارش هم میکنه کجا وصلن این
روپایی هم میزنه؟ حاال گندهبک از اینهمه
میکنه و واسه
که منقرض نمیشن .فکر کن همچین آدمی
کهحاالاینزاگی...یهپاستویعمق...دلپیرو
فعالیت خسته میشه ،بالهاشو زود میبنده،
که پاهاش بــه هم میگن گل نخــور رو ول
فرار کرده ازاون طرف ...حاال پشت محوطه...
واسه خودش شکار روی گلها میشینه...
پا شوت میکنه کنی وسط یه جنگل که
بعد هم د ِر بطری رو با نوک

نجمالدین شریعتی:
خدا رو شکر
سبک خوبی دارم

ایستگاه پایانی لیگبرتر
امشب پرسپولیس و سپاهان
تاریخ را مینویسند

پنجشنبه

هتتریک یا معجزه؟
صفحه 14
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الیحه شفافیت تصویب شد تا به مجلس برود

ایده مالیات برای
صاحبخانههای
بیانصاف

مردم حقدارند بدانند
بیتالمال چطور
مصرف میشود

وزیر راه و شهرسازی از یک
طرح جدید برای کنترل
اجاره بها خبر داد
صفحه 13

فاطمه ذوالقدر که از توضیحات
محمد بطحایی قانع نشد
به «شهروند» میگوید

وزیرآموزش و
پرورش بابتکارت
زرد تشکرکرد

صفحه2

صفحه 3

دیدار با سپیدرود
آخرین بازی سلطان
توسر توپ است

13حادثه مهم سال 97
که تیمهای امداد و نجات
را درگیر کرد

پایانپادشاهی
«خسرو»

وقایع
اتفاقیه

صفحه 15

صفحه 10

آن رمضانهای طالیی را چه شد؟

صدا و سیما چگونه از سرگرمی و شادی در ماه مبارک فاصله گرفت و دوباره عبوس شد
گزارشی از برنامههای تلویزیونی کشورهای مسلمان ،فستیوالهای خیابانی ،برنامههای مفرح و ...
صفحههای  8 ،4و 9

یادداشت

گزارش اختصاصی

اصفهان
آمده بود
به عشق بهنام

دیروز دوستداران بهنام
صفوی در کنار هنرمندانی
چون سیروان و زانیار
خسروی ،مهدی مقدم،
شهاب رمضان و  ...با او
وداع کردند
صفحه 14

حاشیه نوییس یک

چرا شكايت نكنيد؟

دســتورالعملي از ســوي شهرداري
تهــران صادر شــده مبني بــر اينكه
شهرداري و مسئوالن آن حق شكايت
از رسانهها را ندارند و اگرشكايت كردند
موظف به استرداد آن هستند .به ظاهر
چنین تلقی ميشــود كه اين دستور
گامــی رو به جلــو اســت و در جهت
بازكردنراهبرايفعاليتمطبوعاتيآزاد
است و طبعا بايد با استقبال مواجه شود.
وليبهنظر ميرسدكه ايندستورالعمل
يا بخشــنامه دوايــراد اساســي دارد.
نخستینايرادآنغيرقانونيبودنچنين
دستوري است .هيچ مقامي حق ندارد
ســايرين را از مراجعه به دادگاه وارايه
شكواييهمنعكند.نهادهايزيرمجموعه
شهرداري و مديران آن هويت مستقل
دارند ،يك مقــام ديگر چگونه ميتواند
شــخصيتهاي حقوقــي و حقيقي
سازمانيخودراازشكايتمنعكند؟
وليمشكلوايرادمهمترجايديگري
است.اصوالسلباينحقازشهردارينه
به نفع جامعه است و نه به نفع شهرداري
و ازهمه مهمتر نــه به نفع مطبوعات و
رسانه .به كلي ضرر است .مشكل از اينجا
آغازميشودكهبسياريازشكاياتقبلي
ازمطبوعات و رســانهها با هدف تحت
فشــار قرار دادن آنها بوده است ،وگرنه
هيچ نشريهاي نبايد از شكايت بترسد،
چون قرار نيســتهیچ رسانهای كاري
خالف قانون كند .تنها چيزي كه در اين
ميان مهم است توجه به اصول و ضوابط
حرفهاي روزنامهنگارياست .همانطور
كه همه مســئوالن حتــي قضات هم
ممکن است مرتكب اشتباهشوند ،ولي
برخي از اين اشــتباهات مقتضاي كار
و حرفه اســت وحداكثر ناشي از قصور
است ،در اين موارد مسئوليتي متوجه
فرد نيســت؛ زيرا انگيــزه منفي وجود
ندارد ،ولي اشتباهاتي كه ناشي ازتقصير
است بايد متوجه كسي شود كه مرتكب
اشتباه شده و بايد مسئوليتپذير باشد.
اين مســأله براي مطبوعات نيز وجود
دارد.بنابراين مستثنا كردن رسانهها از
اينمسئوليتپذيريبهنفعآناننيست.

اگر فردا اتهامي ناروا را عليه يك نهاد يا
فردمنتشركنندكهعمليمجرمانهباشد
و نتوانند آن را اثبات كنند ،چرا نبايد از
آنانشكايتشود؟
به نفع جامعه هم نيســت كه انتشار
اتهامات نــاروا و دروغ رواج پيدا كند و
مردم آن را باور كننــد .چه دليلي دارد
كه رسانهها خواهانچنين لطفي باشند
كه كسي يا نهادي از آنان شكايت نكند؟
بنابراينچنينسياستيودستورالعملي
به نفع هيچ كس نيســت .آنچهمهم
است ،عدم شــكايت از اموري است كه
ناشي از قصور يا الزامات حرفهاي است
کهبهوجودميآي د.
آيا اين دستورالعمل مطلوب رسانهها
است؟ بهطور قطع رسانهاي كه متعهد
و مســئول و ملتزم به اصول حرفهاي و
قانوني است،نيازي به اين دستورالعمل
ندارد .آنچه رســانه نيازمند اســت،
پاســخگويي مداوم و شفاف و روشن از
سوي شهرداري يا هر نهادديگر است.
آنچه براي رسانه مهم است ،دسترسي
به آمار و اطالعات و نیز کسب اطالعات
از هر حوزه غيرشــخصي درشهرداري
اســت .شــهرداري يا هر نهاد ديگری
بايد دو عنصر پاسخگويي و دسترسي
آزاد به اطالعات را ســرلوحه قرار دهد.
البتهبخشي از اين هدف و سياست در
شهرداری درحال اجراست که باید از آن
حمایت کرد؛ ازجمله ارقام پرداختها و
قراردادهایی کهمنتشــر ميشود قابل
دفاع اســت ،ولي اگر شــهرداري فقط
همين دو مولفه را رعايــت و به حرفه
رسانه با حسنظن نگاه كندو الزامات
آن را بشناســد و احترام بگــذارد ،در
اين صــورت حق آنان اســت كه فراتر
از اين موارد را شــكايت كننــد و اتفاقا
رســانهاي كهدر چنين فضايي خالف
قانون مينويسد ،مســتحق مجازات
اســت .روزنامهنگار و رســانه نیازمند
تخفیفگرفتنوگذشتنیست،بلکهدر
پی استیفای حق خودش در دسترسی
به اطالعات و پاســخگویی و شفافیت
ت.
اس 

مسئوالن نقدهای عزیز ،شما در عروسی خودتان شام ندادهاید؟

واقعا هر روزی که چنین اخباری منتشــر نمیشود ،انگار
چیزی را کم داریم .خبر امروز این اســت کــه تصویر نامهای
در فضای مجازی منتشر شــده که نشان میدهد دستور امام
جمعه نقده در آذربایجانغربی و سرپرســت اداره ارشاد برای
برگزاری مراسم عروسی شــرایطی را تعیین کردهاند .در این
نامههااعالمشده،عروسیهابایدکمترازسهساعتوبدونشام
برگزار و قبل از ساعت  24نیز تمام شود و ارشاد از مراکز چاپ
و نشر خواســته از چاپ کارتهای عروسی بیش از سهساعت
خودداریکنند.
طبیعی اســت که در اینگونه موارد کاربران واکنش نشان
میدهند و میگویند این جور اوامــر دخالت در زندگی مردم
است ،اما سرپرســت اداره ارشــاد نقده گفته ،این واکنشها
شیطنت رسانهای اســت« :این موضوع به این شکل صحت
ندارد ،چون در جلسه شــورای فرهنگ عمومی مصوب شد
که مراسم عروسی پیش از ساعت 12شب به پایان برسد و تا
دیروقت طول نکشــد ».جلالخالق! معلوم نیست که جناب
سرپرست وزارت ارشاد چه چیزی را تکذیب کردهاند و گفتهاند

صحت ندارد! پس معلوم است ماجرا واقعیت دارد و دوستان در
نقده بند را آب دادهاند.
درهمین حال ابراهیمی امام جمعه نقده نیز توضیحاتی به
خبرگزاریحوزهارایهکردهوگفتهاند«:برایکاهشهزینههای
عروســی که از عوامل افزایش طالق است ،پیشنهاد شد که
اهالی شهرستان هزینههای اضافه عروسیها را حذف کنند.
پیشنهادی که مطرح شد ،این اســت که مردم برای تسهیل
ازدواج جوانان از مهریه بیش از  114سکه و خرید طال بیش از
 10مثقال خودداری و شام و ناهار را در عروسیها حذف کنند و
فقط به نزدیکان ولیمه بدهند .به گفته او با توجه به مفاد قانون،
طولکشیدن عروسیهای بیش از ساعت 24شب غیرقانونی
است و با آن برخورد میشود .وی حاشیهسازیهای به وجود
آمده را کار کسانی دانسته که منافعشان با عروسیهای ساده
به خطر افتاده اســت ».خب ماجرا خیلی پیچیده شد و گیج
شدیم.اجازهبدهیدچندپرسشمطرحکنیمتاشایدبزرگواران
بخواهندجواببدهندبلکهکمیروشنشویم.
ادامهدرصفحه3

حاشیه نوییس 2

اعتماد به بازار و آینده را ممکن کنیم

دیروز عبدالناصر همتی گفت« :متغیرهای سیاســی هم
بر قیمت ارز تأثیر میگذارد که باید توجه شــود اینها مبنای
اقتصادی ندارد بلکه یک روز شایعه جنگ و روز دیگر شایعه
مذاکرهوسایرشایعاتدربارهاتفاقاتمنطقهایجادمیشودکه
برقیمتارزاثرگذاراست.کسانیهمهستندکهازاینشایعات
سوءاستفاده میکنند و قیمت ارز را دچار نوسان میکنند ».او
تأکیدمیکندکه«مردمنبایدباتوجهبهاینمتغیرهابهارزنگاه
کنند .میگویم که مردم روی ارز سرمایهگذاری نکنند و نرخ
موجود نرخ مدنظر ما نیست ».هرچند اشاره میکند که «من
نمیتوانم بگویم قیمت ارز در آینده چه میشود اما امیدواریم
شرایطبهترشود».
اینکــه چگونه باید باورپذیــری مردم را در مــورد نیمه اول
این ســخنان افزایش داد و اعتماد عمومی را نســبت به حفظ
داراییهای نقدی و اموالشــان با توجه به تاثیرات سیاست در
س کل بانک مرکزی میگوید جلب کرد،
اقتصاد ،آنگونه که رئی 
نکتهای است که هیچکس بدان اشاره نمیکند .مخصوصا که
آقایهمتیدرنیمهدومصحبتهایشهیچدورنماییرامتصور
نیست! مردم به درست یا غلط معتقدند که تا امروز یکی از دالیل
عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم دولتها در بازار بوده است.
نهتنها مردم بلکه کارشناســان و اقتصاددانان میپرسند پایان
تصدیگری دولت در بازار ارز و آغاز دوران حاکمیتی آنچه زمانی
است؟
با توجه به انبوه اطالعیهها و بخشنامهها و دستورالعملها و

مصاحبهها و توییتها و کامنتهای بانک مرکزی ،چرا کسی
باور نمیکند اینهمه تکرار را که؛ ارز نخرید؟ شاید به این دلیل
که مردم میبینند روز به روز ارزش پولی ملی آنان نهتنها مورد
توجه بانک مرکزی نبوده ،بلکه احیا نشــده و با داشتن آن پول
از قدرت خرید ایشــان و داراییشان کاســته میشود ،اما دالر
میتواند دارایی آنان را حداقل ثابت نگهدارد و یکدفعه به سمت
دهکهای پایینتر از خود ســقوط نکنند .این تضمین جایگاه
اجتماعیواقتصادیمردمیکهدالرنمیخرند،وظیفهکیست؟
کدام سیاست و دورنما را کسی به آنان نشان داده که این حرفها
را بپذیرند؟ کدام چرخه تولیدی را برای سرمایهگذاری به مردم
نشان دادهایم که ماهیت مدیران و اسناد مالیاش شفاف باشد و
بتواندرآنسرمایهگذاریکردوفرددچارمشکلنشود؟
متاســفانه بحث دخالت دولتها و تعیین دســتوری نرخ
ارز در تمام این ســالها وجود داشته ،مگر نه اینکه دولتها
همیشه همزمان دالالن خیابانی و کانالهای نرخ ارز را عامل
بیثباتیبازارمیدانستندکهآنهارا قلعو قمعکردند،امابازهم
در روزهای پرتالطم ارزی عموما تقاضا باال میرود و در چنین
روزهایی اختالف نرخ ارز در بازار غیررسمی با نرخهای رسمی
افزایشمییابدومتعاقبآنهمهچیزباالمیرودازحملونقل
گرفته تا خورد و خوراک ،از پوشک گرفته تا ....بیایید به مردم
بگوییم که چگونه میتوانند به جای سوداگری با دالر و مسکن
و خودرو روی چیزی سرمایهگذاری کنند که دود نشود و به
هوانرود!

ویلموتس نخستین روز
حضورش در ایران را با
تهرانگردی و درختکاری
گذراند

دیلی میل طرح جف
بزوس از فرستادن مردم
به فضا را منتشر کرد

قرارداد «حرفهای»
نبود ،امضا نشد!

زندگی درفضا
بدون باران،
طوفان و زمینلرزه

وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات از طراحی
سامانهای برای ارزیابی
صحت اخبار در فضای
مجازی خبر داد

چگونه با حداقل هزینه
نیازهای اساسی بدنتان
را تأمین کنید؟

صفحه 15

چه کسی باید
حقیقت را بگوید؟

محمدجواد آذری جهرمی،
وزیر ارتباطــات که در تمام
مدت مسئولیتش در مورد
وضع فضــای مجازی تحت
فشار بوده است بارهاتاکید
کرده کــه راه مواجهه با این
فضا نه بستن و فیلتر کردن
بلکه مدیریت کردن است .او
دیروز خبری داد که...
صفحه 2

رفیق  10ساله بهدلیل
بدهی دوستش را کشت
و قصد جان خواهر و
خواهرزادهاش را داشت

خانوادهایکه
دعوت به مرگ
میشدند
صفحه 6

صفحه 7

منوی
به روزشده
«غذاهای بدلی»

حاشیهسازی قیمت گوشت،
برنج و ماهی احتماال بسیاری
از خانوادههــای ایرانی را
نگران وضع رژیم غذاییشان
کرده اســت .بانک مرکزی
گزارش داده است که قیمت
گوشت در یکسال گذشته
بین  90تا 100درصد...
صفحه 12

کالهبرداری
60میلیون
تومانی با ترفند
«برنده شدن
دربرنامههای
رادیویی»
صفحه 6

