
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

چگونه با حداقل هزینه 
نیازهای اساسی بدن تان 

را تأمین کنید؟

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از طراحی 

سامانه ای برای ارزیابی 
صحت اخبار در فضای 

مجازی خبر داد

رفیق 10 ساله  به دلیل 
بدهی دوستش را کشت 

و قصد جان  خواهر و 
خواهرزاده اش را داشت

مردم حق دارند بدانند 
بیت المال چطور 

مصرف می شود

الیحه شفافیت تصویب شد تا به مجلس برود
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جهرمی،  آذری  محمدجواد 
وزیر ارتباطــات که در تمام 
مورد  در  مسئولیتش  مدت 
وضع فضــای مجازی تحت 
فشار بوده است بارها  تاکید 
کرده کــه راه مواجهه با این 
فضا نه بستن و فیلتر کردن 
بلکه مدیریت کردن است. او 

دیروز خبری داد که...

حاشیه سازی قیمت گوشت، 
برنج و ماهی احتماال بسیاری 
را  ایرانی  خانواده هــای  از 
نگران وضع رژیم غذایی شان 
کرده اســت. بانک مرکزی 
گزارش داده است که قیمت 
گوشت در یک سال گذشته  

بین 90 تا 100درصد...
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قرارداد  »حرفه ای« 
نبود، امضا نشد!

چه کسی باید 
حقیقت را بگوید؟

خانواده ای که 
دعوت به مرگ 

می شدند 

 زندگی در فضا
 بدون باران، 

طوفان و زمین لرزه

 منوی
به روز شده 

»غذاهای بدلی«

کالهبرداری 
60 میلیون 

 تومانی با ترفند 
»برنده شدن 
در برنامه های 

رادیویی«

 دیدار با سپیدرود
آخرین بازی سلطان 

توسر توپ است
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پایان پادشاهی 
»خسرو«

 دیروز دوستداران بهنام 
 صفوی در کنار هنرمندانی 

چون سیروان و زانیار 
خسروی، مهدی مقدم، 
شهاب رمضان و ... با او 

وداع کردند 
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 اصفهان
 آمده بود

به عشق بهنام

 13حادثه مهم سال 97
 که تیم های امداد و نجات 

را درگیر کرد
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 وقایع
اتفاقیه
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ایده مالیات برای 
صاحبخانه های 

بی انصاف
وزیر راه و شهرسازی از یک 

 طرح جدید  برای کنترل
اجاره بها خبر داد
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وزیر آموزش و 
پرورش بابت کارت 

زرد تشکر کرد

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

آن رمضان های طالیی را چه شد؟
 صدا و سیما چگونه از سرگرمی و شادی در ماه مبارک فاصله گرفت و دوباره عبوس شد

 گزارشی از برنامه های تلویزیونی کشورهای مسلمان، فستیوال های خیابانی، برنامه های مفرح و ...

حاشیه  نوییس یک

حاشیه  نوییس 2

مسئوالن نقده ای عزیز، شما در عروسی خودتان شام نداده اید؟

اعتماد به بازار و آینده را ممکن کنیم

واقعا هر روزی که چنین اخباری منتشــر نمی شود، انگار 
چیزی را کم داریم. خبر امروز این اســت کــه تصویر نامه ای 
در فضای مجازی منتشر شــده که نشان می دهد دستور امام 
جمعه نقده در آذربایجان غربی و سرپرســت اداره ارشاد برای 
برگزاری مراسم عروسی شــرایطی را تعیین کرده اند. در این 
نامه ها اعالم شده، عروسی ها باید کمتر از سه ساعت و بدون شام 
برگزار و قبل از ساعت 24 نیز تمام شود و ارشاد از مراکز چاپ 
و نشر خواســته از چاپ کارت های عروسی بیش از سه ساعت 

خودداری کنند.
طبیعی اســت که در اینگونه موارد کاربران واکنش نشان 
می دهند و می گویند این جور اوامــر دخالت در زندگی مردم 
است، اما سرپرســت اداره ارشــاد نقده گفته، این واکنش ها 
شیطنت رسانه ای 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.« جل الخالق! معلوم نیست که جناب 
سرپرست وزارت ارشاد چه چیزی را تکذیب کرده اند و گفته اند 

صحت ندارد! پس معلوم است ماجرا واقعیت دارد و دوستان در 
نقده بند را آب داده اند.

درهمین حال ابراهیمی امام جمعه نقده نیز توضیحاتی به 
خبرگزاری حوزه ارایه کرده و گفته اند: »برای کاهش هزینه های 
عروســی که از عوامل افزایش طالق است، پیشنهاد شد که 
اهالی شهرستان هزینه های اضافه عروسی ها را حذف کنند. 
پیشنهادی که مطرح شد، این اســت که مردم برای تسهیل 
ازدواج جوانان از مهریه بیش از 114 سکه و خرید طال بیش از 
10 مثقال خودداری و شام و ناهار را در عروسی ها حذف کنند و 
فقط به نزدیکان ولیمه بدهند. به گفته او با توجه به مفاد قانون، 
طول کشیدن عروسی های بیش از ساعت 24شب غیرقانونی 
است و با آن برخورد می شود. وی حاشیه سازی های به وجود 
آمده را کار کسانی دانسته که منافع شان با عروسی های ساده 
به خطر افتاده اســت.« خب ماجرا خیلی پیچیده شد و گیج 
شدیم. اجازه بدهید چند پرسش مطرح کنیم تا شاید بزرگواران 

بخواهند جواب بدهند بلکه کمی روشن شویم.
ادامه در صفحه 3

دیروز عبدالناصر همتی گفت: »متغیرهای سیاســی هم 
بر قیمت ارز تأثیر می گذارد که باید توجه شــود اینها مبنای 
اقتصادی ندارد بلکه یک روز شایعه جنگ و روز دیگر شایعه 
مذاکره و سایر شایعات درباره اتفاقات منطقه ایجاد می شود که 
بر قیمت ارز اثرگذار است. کسانی هم هستند که از این شایعات 
سوءاستفاده می کنند و قیمت ارز را دچار نوسان می کنند.« او 
تأکید می کند که »مردم نباید با توجه به این متغیر ها به ارز نگاه 
کنند. می گویم که مردم روی ارز سرمایه گذاری نکنند و نرخ 
موجود نرخ مدنظر ما نیست.« هرچند اشاره می کند که »من 
نمی توانم بگویم قیمت ارز در آینده چه می شود اما امیدواریم 

شرایط بهتر شود.«
اینکــه چگونه باید باورپذیــری مردم را در مــورد نیمه اول 
این ســخنان افزایش داد و اعتماد عمومی را نســبت به حفظ 
دارایی های نقدی و اموال شــان با توجه به تاثیرات سیاست در 
اقتصاد، آنگونه که رئیس  کل بانک مرکزی می گوید جلب کرد، 
نکته ای است که هیچ کس بدان اشاره نمی کند. مخصوصا که 
آقای همتی در نیمه دوم صحبت هایش هیچ دورنمایی را متصور 
نیست! مردم به درست یا غلط معتقدند که تا امروز یکی از دالیل 
عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم دولت ها در بازار بوده است. 
نه تنها مردم بلکه کارشناســان و اقتصاددانان می پرسند پایان 
تصدیگری دولت در بازار ارز و آغاز دوران حاکمیتی آنچه زمانی 

است؟ 
با توجه به انبوه اطالعیه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و 

مصاحبه ها و توییت ها و کامنت های بانک مرکزی، چرا کسی 
باور نمی کند این همه تکرار را که؛ ارز نخرید؟ شاید به این دلیل 
که مردم می بینند روز به روز ارزش پولی ملی آنان نه تنها مورد 
توجه بانک مرکزی نبوده، بلکه احیا نشــده و با داشتن آن پول 
از قدرت خرید ایشــان و دارایی شان کاســته می شود، اما دالر 
می تواند دارایی آنان را حداقل ثابت نگه دارد و یک دفعه به سمت 
دهک های پایین تر از خود ســقوط نکنند. این تضمین جایگاه 
اجتماعی و اقتصادی مردمی که دالر نمی خرند، وظیفه کیست؟ 
کدام سیاست و دورنما را کسی به آنان نشان داده که این حرف ها 
را بپذیرند؟ کدام چرخه تولیدی را برای سرمایه گذاری به مردم 
نشان داده ایم که ماهیت مدیران و اسناد مالی اش شفاف باشد و 

بتوان در آن سرمایه گذاری کرد و فرد دچار مشکل نشود؟ 
متاســفانه بحث دخالت دولت ها و تعیین دســتوری نرخ 
ارز در تمام این ســال ها وجود داشته، مگر نه این که دولت ها 
همیشه همزمان دالالن خیابانی و کانال های نرخ ارز را عامل 
بی ثباتی بازار می دانستند که آنها را قلع و قمع کردند، اما باز هم 
در روزهای پرتالطم ارزی عموما تقاضا باال می رود و در چنین 
روزهایی اختالف نرخ ارز در بازار غیررسمی با نرخ های رسمی 
افزایش می یابد و متعاقب آن همه چیز باال می رود از حمل ونقل 
گرفته تا خورد و خوراک، از پوشک گرفته تا.... بیایید به مردم 
بگوییم که چگونه می توانند به جای سوداگری با دالر و مسکن 
و خودرو روی چیزی سرمایه گذاری کنند که دود نشود و به 

هوا نرود!

   صفحه های 4، 8 و 9

یادداشت

چرا شکایت نکنید؟
دســتورالعملي از ســوي شهرداري 
تهــران صادر شــده مبني بــر این که 
شهرداري و مسئوالن آن حق شکایت 
از رسانه ها را ندارند و اگر  شکایت کردند 
موظف به استرداد آن هستند. به ظاهر 
چنین تلقی مي شــود که این دستور 
گامــی رو به جلــو اســت و در جهت 
بازکردن  راه براي فعالیت مطبوعاتي آزاد 
است و طبعا باید با استقبال مواجه شود. 
ولي به نظر مي رسد که این دستورالعمل 
یا بخشــنامه دو  ایــراد اساســي دارد. 
نخستین ایراد آن غیرقانوني بودن چنین 
دستوري است. هیچ مقامي حق ندارد 
ســایرین را از مراجعه به دادگاه و  ارایه 
شکواییه منع کند. نهادهاي زیرمجموعه 
شهرداري و مدیران آن هویت مستقل 
دارند، یک مقــام دیگر چگونه مي تواند 
 شــخصیت هاي حقوقــي و حقیقي 

سازماني خود را از شکایت منع کند؟
ولي مشکل و ایراد مهمتر جاي دیگري 
است. اصوال سلب این حق از شهرداري نه 
به نفع جامعه است و نه به نفع شهرداري 
و از  همه مهمتر نــه به نفع مطبوعات و 
رسانه. به کلي ضرر است. مشکل از اینجا 
آغاز مي شود که بسیاري از شکایات قبلي 
از  مطبوعات و رســانه ها با هدف تحت 
فشــار قرار دادن آنها بوده است، وگرنه 
هیچ نشریه اي نباید از شکایت بترسد، 
چون قرار نیســت  هیچ رسانه ای کاري 
خالف قانون کند. تنها چیزي که در این 
میان مهم است توجه به اصول و ضوابط 
حرفه اي روزنامه نگاري  است. همان طور 
که همه مســئوالن حتــي قضات هم 
ممکن است مرتکب اشتباه  شوند، ولي 
برخي از این اشــتباهات مقتضاي کار 
و حرفه اســت و  حداکثر ناشي از قصور 
است، در این موارد مسئولیتي متوجه 
فرد نیســت؛ زیرا انگیــزه منفي وجود 
ندارد، ولي اشتباهاتي که ناشي از  تقصیر 
است باید متوجه کسي شود که مرتکب 
اشتباه شده و باید مسئولیت پذیر باشد. 
این مســأله براي مطبوعات نیز وجود 
دارد.  بنابراین مستثنا کردن رسانه ها از 
این مسئولیت پذیري به نفع آنان نیست. 

اگر فردا اتهامي ناروا را علیه یک نهاد یا 
فرد منتشر کنند  که عملي مجرمانه باشد 
و نتوانند آن را اثبات کنند، چرا نباید از 

آنان شکایت شود؟
به نفع جامعه هم نیســت که انتشار 
اتهامات نــاروا و دروغ رواج پیدا کند و 
مردم آن را باور کننــد. چه دلیلي دارد 
که رسانه ها خواهان  چنین لطفي باشند 
که کسي یا نهادي از آنان شکایت نکند؟ 
بنابراین چنین سیاستي و دستورالعملي 
به نفع هیچ کس نیســت. آن چه  مهم 
است، عدم شــکایت از اموري است که 
ناشي از قصور یا الزامات حرفه اي است 

که به وجود مي آید . 
آیا این دستورالعمل مطلوب رسانه ها 
است؟ به طور قطع رسانه اي که متعهد 
و مســئول و ملتزم به اصول حرفه اي و 
قانوني است،  نیازي به این دستورالعمل 
ندارد. آن چه رســانه نیازمند اســت، 
پاســخگویي مداوم و شفاف و روشن از 
سوي شهرداري یا هر نهاد  دیگر است. 
آن چه براي رسانه مهم است، دسترسي 
به آمار و اطالعات و نیز کسب اطالعات 
از هر حوزه غیرشــخصي در  شهرداري 
اســت. شــهرداري یا هر نهاد دیگری 
باید دو عنصر پاسخگویي و دسترسي 
آزاد به اطالعات را ســرلوحه قرار دهد. 
البته  بخشي از این هدف و سیاست در 
شهرداری درحال اجراست که باید از آن 
حمایت کرد؛ ازجمله ارقام پرداخت ها و 
قراردادهایی که  منتشــر مي شود قابل 
دفاع اســت، ولي اگر شــهرداري فقط 
همین دو مولفه را رعایــت و به حرفه 
رسانه با حسن ظن نگاه کند  و الزامات 
آن را بشناســد و احترام بگــذارد، در 
این صــورت حق آنان اســت که فراتر 
از این موارد را شــکایت کننــد و اتفاقا 
رســانه اي که  در چنین فضایي خالف 
قانون مي نویسد، مســتحق مجازات 
اســت. روزنامه نگار و رســانه نیازمند 
تخفیف گرفتن و گذشت نیست، بلکه  در 
پی استیفای حق خودش در دسترسی 
به اطالعات و پاســخگویی و شفافیت 

است . 
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 ایستگاه پایانی لیگ برتر
 امشب پرسپولیس و سپاهان

تاریخ را می نویسند
 نجم الدین شریعتی:   
 خدا رو شکر
سبک خوبی دارم

هت تریک  یا معجزه؟
کوچه اول

جز چند صحنه پرشور از آن را ندیده ام، اما برای دومین بار است که درباره اش می نویسم.از بقیه سوا می کنیم یا با این که هنوز سریال را ندیده ایم، درباره آن اظهارنظر می کنیم. مثل خود من که سریال چون مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته پس عامه پسند است و فاخر نیست«، حساب خودمان را محو صحنه های احساسی سریال می شویم. بعضی هایمان هم که سریال را ندیده ایم، با گفتن این که »این می گیریم یا باطن گراییم و مفاهیم عمیق سریال را درک می کنیم که باز یا باطن گرای شیطون بالییم و چیزهایی را می فهمیم که عوام الناس عمرا بفهمند. حاال یا ظاهرگراییم و فقط ســوتی های سریال را سایر کاربران را از نظرات عمیق کارشناسی خود سیراب می کنیم. بعضی هایمان از سریال خیلی داغیم. خورشید دوشنبه درنیامده سریال را می بینیم و در شبکه های اجتماعی، نوع ارتباطی با گیم آف ترونز برقرار کنیم به چند دسته تقسیم می شویم: بعضی هایمان  ما آریاییان و گیم آف ترونز  | امیرمسعود فالح|   ما آریاییان بسته به این که چه 
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شهر زیبا
 متن انگیزشی 

برای اختالس گران جوان

حسام حیدری
طنزنویس

به نظرم یک اختالس گِر خودساخته 
که عــزت نفــس و اعتماد بــه نفس 
کافی داشته باشــد، هیچ وقت فامیل 
یک مدیر یا مســئول  نمی شود. 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 نمی آیی و 
همه، اختالس و مال مردم خوری ات را 
به رانت و ارتباطات با مسئوالن نسبت 

می دهند. 
بین یــک اختالس گر خودســاخته 
کــه دزدی را از زمین هــای خاکی و 
رشوه های کوچک شروع کرده و کم کم 
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 
دکل ها 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 اختالس گِر تالش گر تفاوت ایجاد 

می کند. 
شاید شــما اشــکال بگیرید که کال 
امکان این که کسی بدون ارتباط بتواند 
اختالس گر قابلی شــود وجود ندارد. 
بله در اکثر مواقع این طور  اســت ولی 
ما در مورد همه صحبــت نمی کنیم. 
ما در مورد آن معدود افرادی صحبت 
می کنیم که به معنی واقعی کلمه فعل 
اختــالس را  صرف کرده انــد و دالر به 
دالر پول روی هم گذاشته اند و از این 
آن کش رفته اند تا توانســته اند خود را 
رشد داده و لحظه به لحظه به  کانادای 
موعــود نزدیک تر کنند. مــا در مورد 

استعدادها صحبت می کنیم. 
این افراد هیــچ وقت ناِم اختالس گر 
را با آقازاده بودن و فامیل فالنی بودن 
عوض نمی کننــد. آنها بــه راهی که 
انتخاب کرده اند  ایمان دارند و با تمام 
وجود برای فساد اقتصادی خود تالش 
می کنند. آنها می دانند که موفقیت با 
راحتی و آسودگی به دست نمی آید و 
 برای این که دزد بزرگی شد باید عرق 
ریخت و تالش کرد و از هر کســی که 
اطرافت هســت کش رفــت تا کم کم 
دزدی به ناخودآگاه  ذهنی و بخشی از 

وجودت تبدیل شود. 
اگر شــما هم رویای کانادا رفتن در 
ســر دارید، همین االن، فکــر این که 
خودتان را به مســئولی  نزدیک کنید، 
بگذارید کنار. همیشــه ســاده ترین 
روش بهترین روش نیست. انسان های 
خودساخته یاد گرفته اند که برای همه 
 خواسته هایشــان بجنگند و این همان 
چیزی اســت که به زندگی آنها معنا 

می بخشد. 

تماشاخانه
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نبوی در مهدکودک

 روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

گنده بک امروز یه سیرک جدید راه انداخته 
توی خونه. دِر بطری آب معدنی رو میندازه 
روی زمین و شوت می کنه سمت من. گربه 
 نمی دونه این آدم ها ِکی ممکنه یهو رد بدن، 
یه وقت می بینی آدمی که یه عمر خالصانه 
در خدمتته، جلوت خم و راست  میشه، عصر 
به عصر میشــینه موهات رو شونه می کنه، 
یهو دیوانه می شــه و میزنه زیــر همه چی. 
البته همیشه همینطوریه.  ســن آدم ها که 
میره باال، سیم کشی های مغزشون معیوب 
میشه و یکی سر پیری سرب داغ میریزه تو 
چشم پسرش، اون یکی یه شهر رو  به آتیش 
می کشــه، یکی هم مثل این استاد می افته 
به دِر بطری بازی. مشــخصه آخرین بار هم 
ده ســال پیش فوتبال دیده چون دورخیز 
 می کنه و واسه خودش گزارش هم می کنه 
که حاال اینزاگی... یه پاس توی عمق... دل پیرو 
فرار کرده ازاون طرف... حاال پشت  محوطه... 
بعد هم دِر بطری رو با نوک پا شوت می کنه 

طرفم. دِر بطری با اختالفی شصت درجه ای از 
هدف، میره می خوره تو  دیوار و گنده بک ادامه 
میده: نه... گل نمیشه... با اختالفی ناچیییز...

قشنگ از اینا بوده که کل بچگی گذاشتنش 
یار ذخیره یا اگه نفر  نداشتن ولش کردن دم 
دروازه و با هر گلی که خورده هفت هشت تا 
فحش و توسری کاسب شده. این دیگه واسه 
ما صاحب بشو  نیست. مردم میرن از اروپا واسه 
گربه شــون هزار یورو هزار یورو اسباب بازی 
می خرن، اینم برداشته بطری آب معدنی ای 
که از  یه جلسه ای، ختمی چیزی بلند کرده رو 
تا ته خورده و قبل از این که بندازه تو ســطل 
آشــغال، با خودش گفته خب با درش چکار 
کنم؟  آها، بندازم جلوی برزو! ســگ بزنه به 
این زندگی.خب حاال می خواد مهارت های 
فوتبالیش رو به رخ بکشه. با دِر بطری یه پا دوپا 
 می کنه و تیکه پالستیک هر بار از جلوی اون 
یکی پاش درمیره. یعنی هماهنگی عصب و 
عضله در حد فیتوپالنکتــون. نمی دونم به 
 کجا وصلن این موجودات تکامل نیافته دوپا 
که منقرض نمیشن. فکر کن همچین آدمی 
که پاهاش بــه هم میگن گل نخــور رو ول 
کنی  وسط یه جنگل که واسه خودش شکار 

کنه و خونه بســازه. اگه یه هفته دووم آورد. 
اصال بگو یه روز! اینا یه فکری باید بکنن به 
 حال خودشون. احتماال هنوز وسط پروسه 
تکامل هستن و خودشون خبر ندارن. اون 
دنبالچه ای که فکر می کنن مربوط به حذف 
شــدن  ُدم توی اجدادشــون بوده، احتماال 
تازه درحال رشده و قراره چند ده هزار سال 
دیگه یه دِم کامــِل آبرومند دربیــارن، یا 
اصال بالی  چیزی پشتشــون سبز بشه برن 
پرواز کنــن. ایراد طبیعت اینــه که قدری 
کند عمل می کنه وگرنه این خرس قطبِی 
نیمه خل االن باید به  جای شوت کردن دِر 
بطری، با بقیه هم نوع هاش پرواز می کرد از 
روی اقیانوس هــا و می رفت جزیره جنوبِی 
نیوزیلند به عنوان آفت  می نشست روی برگ 
درخت ها. خب دِر بطــری بازی هنوز ادامه 
داره و استاد داره تالش رقت انگیزی می کنه 
که روپایی بزنه. یعنی  فردا پس فردا کسی تو 
کوچه و خیابون باورش میشه اگه بهش بگم 
بیا خونمون یه گریزلِی تپِل سخنگو دارم که 
روپایی هم می زنه؟  حاال گنده بک از این همه 
فعالیت خسته میشه، بال هاشو زود می بنده، 

روی گل ها می شینه... 

فیتوپالنکتون

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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