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با واردکنندگان متخلف چه باید کرد سلبریتی ها موا باشید!
اگر چه بحث تخصی دالر به قیمت 00 تومان 
از ابتدا با انتقادات مواجه بود و بســیار از نخبگان 
اقتصاد معتقد بودند که  هــدف دولت در دادن ارز 
با چنین قیمت کنترل تورم اســت تا به مردم فشار 
کمتر وارد شود، ول دو نکته را هم باید مد نظر قرار 
م دادند؛ نخســت این که اگر دالر در بازار به قیمت 
مثــال 000 تومان خرید و فروش شــود، به معنا 
آن اســت که ارزش هر کاالی که یک دالر باشــد، 
0 ریال اســت و این واقعیت  معادل ریال آن 000
است که با نرخ دستور ارز تنزل نم کند. دوم این 
تفاوت قیمت موجب شــکل گیر فساد گسترده ا 
در واردات و توزیع کاالها واردات م شود و دولت 
نم تواند نیروها خود را صــرف جلوگیر از این 
فســاد کند. یک نمونه کوچک از این فساد، واردات 
کاال بــا ارز 00 تومان و فــروش آن با ارز 000 
تومان اســت که موجب شــکل گیر رانت بسیار 
بزرگ خواهد شــد؛ رانت که اگر به جیب دولت یا 
همان مردم برود با آن م تــوان زندگ صدها هزار 
مین  خانوار فقیر را برا یک ســال در حداقل الزم ت

کرد.
این سیاســت به ســرعت عوارض منفــی خود را 
نشــان داد. در نتیجه دولت برای جبران کاستی آن 
انو ارز کوشید که ارز حاصل  سیاست، با ایجاد بازار 
از صادرات غیرنفت و نیاز ارز برا واردات را در یک 
بازار مورد مبادله قرار دهد و دولت فقط ارز کاالها 
مین کنــد؛ کاالهای که واردات و توزیع  ضرور را ت

له ا به نام  آن تا حد در اختیار دولت اســت و مس
فساد به شکل مذکور در باال برا آن وجود ندارد.

با این حــال م توان پرســید کــه مابه التفاوت 
دالرها 00 تومان پرداخته شده چه سرنوشت 
خواهد داشــت؟ مقررات در این باره روشن است؛ اگر 
کســ کاالی را با ارز دولت وارد کند ول در داخل 
کشور آن را با ارز آزاد عرضه کند، مرتکب تخلف شده 
و تا ســه برابر قیمت مابه التفاوت باید جریمه شود. از 
این رو ضرور است که لیســت کلیه واردکنندگان 
چند ماه گذشــته به افکار عمومــ عرضه و فرآیند 
فروش کاالها واردات آنان نیز روشــن شــود. اگر 
واردکننده کاال آن را مطابق مقــررات به بازار عرضه 
کرده که مشــکل نیســت؛ ول اگر آن را به قیمت 
بیشــتر فروخته، باید ضمن مجازات، جریمه ســه 
برابر نیز از او گرفته و به حســاب خزانه دولت واریز 
شــود؛ چنین اقدام نیازمند شــفافیت حداکثر 
اســت. همان طور که وزیر محترم ارتباطات اقدام به 
انتشار اســام دریافت و واردکنندگان موبایل کرد 
که البته این افراد بخش بســیار کوچک از مجموعه 
واردکنندگان در چند ماه اخیر هستند. اتفاقات اخیر 
از این نظر موجب امید اســت که فعــاالن اقتصاد 
متوجه شــوند دوران گرفتن ارز ارزان و واردات کاال 
و فروش آن به هر قیمت بدون این که کس متوجه 
شود، گذشته اســت. امروز فضا مجاز و رسانه ا 
کشور توانای و آمادگ آن را دارد که به کمک دولت 

بیاید و از طریق شفافیت به اصال امور کمک کند.

ی مریم نرا
ار ن نا ر

1. مهدی فخیم زاده هنگام فیلمبرداری 
در چالوس به ســانحه ای دچار شــد و او را 
به تهران منتقل کردند، اما بیمارســتان ها 
از پذیرش بیمار ســر باز زدند. دلیلش این 
بود که فخیم زاده چهره سرشناســی بود. 
حاال اگر فردی معمولی به جای این چهره 
سینمایی به چنین مشکلی دچار می شد، 
چه اتفاقی می افتاد؟ شاید پاس این سوال 
مضحک باشد، اما واقعیت این است که خیلی 
راحت تر از اینها در یک بیمارستان پذیرش 
می شد. این یک معضل جدید و نگران کننده 
است. رد پای این نگرانی را اگر دنبال کنیم، 
؛ وقتی نخستین چالش  می رسیم به سال 
بین پزشکان و سینماگران کلید خورد؛ همان 
زمان که شبکه سه ســریال »در حاشیه« 
مهران مدیــری را پخش کرد. پزشــکان 
شوخی های مدیری را تاب نیاوردند و معتقد 
بودند صدا و ســیما بــرای جذب مخاطب 
بیشتر، آنها را سوژه تمسخر خود قرار داده؛ 
بعد هم  بیانیه  دادند و تحریم کردند. سریال 
»در حاشیه« تمام شــد و این جنجال هم 
ختم به خیر. پزشکان و سینماگران هم این 
چالش را فراموش کردنــد. اما کمتر از یک 
ســال دوباره گذر این دو صنف به هم افتاد. 
1 تیر  بود  این بار اما ماجرا متفاوت بود. 
که خبر آمد عباس کیارســتمی از بین مان 
رفت؛ عجیب ترین اتفا ممکن و شــوک 
بزرگی که قابل هضم نبود. این آغاز چالش 
دیگری بود میان ســینماگران و پزشکان. 
حال کیارستمی آن قدر وخیم نبود که برود؛ 
اصال همه در انتظار مرخ شدنش بودند 
نه رفتنش. اما فضای رســانه پر شده بود از 
خبرهای ضد و نقیض. خانواده و دوســتان 
ر  کیارستمی تاکید داشتند که مرگ او بر ا
خطای پزشــکی رخ داده است. غم از دست 
دادن عباس کیارستمی برای جامعه فرهنگی 
آن قدر بزرگ بود که مطر شــدن موضوع 
خطای پزشکی،  همه چیز را ملتهب تر کند. 
همه برآشــفته بودند و عاجز. واکنش های 

عصبی از سوی برخی از ســینماگران رخ 
می داد؛  که شاید بسیاری شان امروز پشیمان 
باشند از آن برخوردها و گفته ها و نوشته ها. 
فضای عجیبی بود؛ ســینماگران در فضای 
مجازی پســت می گذاشــتند و مصاحبه 
می کردند و پزشکان تکذیب می کردند. کار 
به تجمع و تحصن رسید و در نهایت شکایت 
خانواده کیارستمی از پزشک معالج او. حاال 
دو سال از رفتن کیارستمی و طر شکایت 
از پزشک معالجش گذشــته است.  دیروز 
خبر آمد که حکم پزشک کیارستمی صادر 
م مقام معاون انتظامی  شده است. به گفته قا
کل سازمان نظام پزشکی، آقای دکتر تذکر 
گرفتند و توبی شدند و این توبی در سابقه 
پزشکی شان لحا می شــود و پیامدهایی 

دارد که در خبرها مفصل آمده  است. 
 . به نظر می رسد چالش میان سینماگران 
و پزشــکان این بار جدی تر از آن اســت که 
فراموش شــود. هر کدام از دو صنف مذکور 
ته دلشان از یکدیگر چرکین است و بیش از 
همیشه حواس شان به حریف هست. مرگ 
کیارســتمی تبعات جبران ناپذیری به جا 
گذاشت. حاال اوضاع به گونه ای است که وقتی 
هنرمندی یا سینماگری پایش به بیمارستان 
می رسد، پزشکان محافظه کارتر می شوند. 
نمونه اخیرش ســانحه ای که برای مهدی 
فخیم زاده رخ داد و در بیمارستان ایرانمهر 
تهران بســتری شد. پزشــکان معالجش 
دلســوزانه برای نجاتش تالش می کردند، 
اما وقتی پای رســانه ها در میــان می آمد 
که جویای احــوال فخیم زاده می شــدند، 
همه چیز تغییر می کرد. وقتی دوســتی یا 
فامیلی از پزشکان یا مسئوالن بیمارستان 
حال فخیم زاده را می پرســید، اوضاع خوب 
بود و چندان جــای نگرانی نبود، اما همین 
که موضوع اطالع رســانی رسمی می شد، 
اطالعات متفاوت بود. سط هوشیاری آقای 
فخیم زاده در اخبار رســمی بسیار پایین تر 
از شــنیده های خودمانی تر بود و همه اینها 
یعنی پزشکان حاال در برخورد با هنرمندان 
محتاط تر از قبل عمل می کنند و بخشی از 
این بی اعتمادی نتیجه رفتار نادرست برخی 

از سینماگر ان است.

يادداشت يادداشت

طع ارز مسافرتی تا پایان تیرماه صحت ندارد شایعه 
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یک پرونده پزشکی
ردازد و تبعاتی که جامعه باید ب

ی ستاره سازی تکرار استرات
برای محسن ابراهیم زاده

ت و مدیریت شکار و صید سازمان  مدیرکل حفا
وز شهروند از فروش م محی زیست در گفت وگو  با 

به شکارچیان خارجی و حاشیه های آن می گوید

شکارچیان آمریکایی
در ایران چه می کنند؟

چه کسى ابرهاى
ما را مى دزدد؟

یرعامل بررسی کرد یس سازمان پدافند  شهروند به بهانه صحبت های ر
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دردسرهای
نتی خانواده سل
رو تازه  با پدر 

تی که  ک در میان تمام مش
س از وصلت  ارکل پ مگان م
لطنتی بریتانیا  واده س با خان
دن از یک چهره  ل ش و تبدی
به دوشس ساسکس  تلویزیونی 
انتظار داشت، درگیری اخیر بین 
تی  او و پدرش از آن دسته مشک
بود که وی اص به آن فکر نکرده 
بود از این رو، تصور کنید زمانی 
که او می خواهد تلفن را بردارد 
و به پدرش زنگ بزند چه چیزی 
رد تقریبا  ش می گ هن در 
روزی نیست که خبری در مورد 
مگان مارکل یا خانواده او یا حتی 
ت در سر  افکاری که ممکن اس
داشته باشد تیتر اخبار رسانه ها 

نباشد
ته خبر رسید  ش در هفته گ
ارکل از این که  که پدر مگان م
در روز پدر تبریکی از دختر خود 
و  ناراحت  بسیار  است،  نشنیده 
ده و در مورد دیدار  مگین ش
د ترامپ با  ه آینده دونال هفت
خنان تندی به  ملکه بریتانیا س

زبان آورده است
   صفحه 

سوژه روز

 سازمان بازنشستگان:
  ولی سعی کنید

قبل از80 سالگی بمیرید!
#می خوایم_چیکار؟ #زندگی_کمتر_حرص_جوش_کمتر #شهرونگ    مومیایی: این نظریه شامل حال ما مومیایی هام میشه؟توی این شهر نفس نکشید، اخبار رو هم دنبال نکنید!    پیشنهاد شهرونگ: پراید سوار نشید    یک جوان: ما بتونیم خودمون رو تا آخر نیمه اول حفظ کنیم، شانس آوردیم!    یک هفتاد و نه ساله: یعنی اگه این مرحله رو رد کنم، جونم دوباره پر میشه؟!

 مطالعات دانشمندان نشان می دهد
اگر ۸۰ سالگی را رد کنید دیرتر می میرید
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گمشدگان
همه ناکامی ها

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

اما ناکامی در همه جای دنیا با خداحافظی همراه جام جهانی از بازی هــای ملی خداحافظی کرد؛ اینیستا، کاپیتان مشهورشان پس از ناکامی در فوتبال با واکنش هایی مواجه شد ازجمله آندرس می دهند. مثال در اسپانیا ناکامی در جام جهانی در برابر ناکامی موضع می گیرند و واکنش نشان کدام طبق آموزه های فرهنگی خود و کشورشان لحظه های زندگی هر کسی است. مردم دنیا هر لحظه پــس از ناکامــی یکــی از مهمترین 
پاره می کند؛ می خواهد  برجام باشد یا معاهده در داخل کشــور فورا یک معاهده بین المللی را  در آمریکا: ترامپ  به محض وقوع یک ناکامی نمی شود:    

ناکامی می شود، اردوغان همه پرسی برگزار کرده در ترکیه: به محض این که ترکیه دچار یک پاریس!
بر وفق مراد است، بن ســلمان همه را دستگیر وقتی همه درحال کام گرفتن هستند و همه چیز  دنیاست و معیارشــان بر مبنای ناکامی نیست. در عربستان: روند این کشور برعکس همه  و اختیارات خودش را افزایش می دهد.

کره شمالی این اســت »از صدقه سری اون همه ناکامی وجود نــدارد و ترجمه نصف کلمات در می پرسند ناکامی چیست؟ درواقع معادلی برای در کره شمالی:   در این کشــور همه از هم می کند.
اعتصاب می کنند. فقط اگر اعتصاب ناکام بماند، محض ناکامی در یکی از حوزه های فعالیتشان، در فرانسه: هر گروه و صنف و اپوزیسیونی به چیز به کام است«.

و دولت و کام خوب، چنان در هم تنیده شده اند بگیرید باز هم دولت استعفا می کند. کال ناکامی است. شما ناکام بشوید دولت استعفا می کند. کام در ایتالیا:   یک سنت خوبی در ایتالیا جاری برای آن هیچ برنامه  ای ندارند. 
کشور کوچک تا با ما ارتباط برقرار کنند و کمی خودشان  در نقشه آفریقا می گردند دنبال یک در آفریقا: به محــض ناکامی در هر حوزه ای که نگو.

نو می شود. ناکامی و تعویض در روسیه یک جور صندلی هایشان را عوض می کنند و همه چیز از شیرین است. تا ناکامی رخ دهد، پوتین و مدودف در روسیه:   آخ کــه ناکامی در روسیه چقدر زهر ناکامی را بگیرند.
می دانند. در آرژانتیــن، مارادونا نبودن خودش همه و همه این ناکامی ها  لیونل مسی را مقصر باشــند و چه در افزایش تصادفات رانندگی، در  چه در از شــیر گرفتن بچه و آروغ نزدنش ناکام ناکام شوند و چه در بازپس گیری جزایر فالکلند،  در آرژانتین: چه در امتحان ورودی پرستاری کنتور صفرکردن است.
خواهد بود. کسی هم که در زندگی اش  هاراگیری پی برد. هر ناکامی حداقل با چند هاراگیری همراه در ژاپن می شود به میزان ناکامی ها در آن کشور در ژاپن: از روی آمار هاراگیری های انجام شده یک ناکامی جور است. 

بدهد تا با استناد به آن اعضای اخوان المسلمین در مصر: همه منتظر هستند یک ناکامی رخ نکرده، خودش ناکام محسوب می شود.
کام یا ناکامِی چینی دستتان رسید از کیفیت آن صادرات ناکامی خواهند پرداخت. در صورتی که جهان 10درصد افزایش می یابد. آنها به  زودی به در چین: با وقوع هر ناکامی، صادرات چین به بازداشت شوند.
کوچه ها جمع کنند و  بفرستند ایران برای بازی ناکامی باید یک تیم فوتبال به اسم تیم ملی از تو موفقیت بسازید. با این شعار به محض بروز یک در سیرالئون: شعارشان این است از ناکامی، مطمئن شوید.

در ایران: فرد ناکام و یا منجر به ناکامی ارتقای تدارکاتی.
شغلی یافته و پست های بیشتری می گیرد.

 ۶۰ درصد بقیه: ما لپ تاپدسترسی به گوشی برای ۴۰درصد مردم از نظافت مهمتر است
و تبلت رو ترجیح می دیم!

#لطفا_نظافت_را_رعایت_فرمایید #ایش_چرا_بو_میدید؟  #شهرونگ   مومیایی: زمان ما هم یه عده جوون تلگراف زدن رو به هرچیزی ترجیح می دادند!   شهرونگ: می دونیم خبرهای مهمتری هم وجود داره ولی چه کنیم که نمی شه!   یک نفر در مترو: داداش، این بو از زیر بغلته یا از گوشیت؟   یک معتاد گوشی: نظافت شخصیه، گوشی هم شخصیه! ربطش رو فهمیدید؟

یکی از اولین افرادی که عاشــقش شدم، 
تن و کتک کاری های جذابش تعریف کند و کلوچه می خورد، از خاطرات نبردهای تن به دور آتش جمع شویم و کایکو همین طور که گروهشان باشم و با هم به سفر برویم. شب ها کرده بود و آرزویم این بود که یکی از اعضای نجابت و چشم های شــرقی اش من را اسیر اعمال بدشــان می رســاند. سخت کوشی، با آدم بدها مبارزه می کرد و آنها را به ســزای دوســتانش از این شهر به آن شهر می رفت و در جهان کرده بــود و همراه بــا گروهی از مهربانی که عمرش را صــرف اجرای عدالت داداش کایکو بود. جوانمرِد جنتلمن و پهلواِن 

نیســت و دقیق تر که می شــدم، می دیدم بودم که خواهر کوچکتر و بــی آزاری بیش و سیمای خودمان اعتماد داشتم و مطمئن می گفتند نامزد کایکو است ولی من به صدا البته بعضی ها برای این که حرصم را درآورند کایکو جــان مهربان مــن ول می چرخید. نبود کارش چیســت و الکی تو دست وپای آن دختر ریقونه از خودراضی که اصال معلوم حق من نبود که آن جا باشــم؟ حداقل جای انصافا آرزوی دور از ذهنی هم نبود. یعنی من محو تماشایش شوم. 

هم عروس دوست هســتند و به عروس شان حتی از این خواهرشــوهرها است که خیلی 
کایکو بی نظیر بــود. موهایش را پشــت احترام می گذارند.

می مالیــد. مگــر آدم از یک مــرد چه چیز می کشــید، می خندید و پشــت سرش را بود. خط ریش بلند داشــت و وقتی خجالت سرش دم اسبی می بست. ابروهایش پرپشت 
تو مدرســه همه بچه ها عاشق تسوکه شده بیشتری می خواهد؟

شاکی شده بود و برادرم وقتی سمت آشپزخانه تا یک ماه روی شفته کردن برنج کار کردم. پدرم می خورد. الهی من بمیرم. چقدر کم توقع و بساز. کارتون که فقط از این برنج های شفته گلوله شده را نگاه کنم. اصال ماکارونی دوســت داشت؟ تو ماکارونی درست کنم و با اشتها غذاخوردنش قلقلکش بدهم. دوست داشتم برای کایکو جانم دوست داشتم لپ کایکو را بکشم. دوست داشتم حسابی می خواستم که بشود بهش تکیه داد. مرگ من داشــت، ولی من یک مرد درست و می ریخت روی پیشــانی اش و صدای مکش بودند کــه سوســول بــود و چتری هایش را 
هرشب خواب کایکو را می دیدم. در خواب می رفتم، جیغ می کشید. 

درآوردنش ســخته« و کایکو به من لبخند خواســتی یه خرده زودتر بهم بگــو... چون که عقل جنم بهش نمی رسه... فقط هروقت کــردم... پیش خودمه... گذاشــتم یه جایی کایکوجون. با ســفید کننده شستم و اتوش می شیم« و من می گفتم:   »اصال نگران نباش گم بشه، دیگه کال زورم تموم می شه بدبخت دســتمالم رو این ور و اونور جا می ذارم... اگه باشــه... من خودم حواســم پرتــه... همش خیلی باید حواســت به دستمال قدرت من قدم می زدیم. کایکوجــان می گفت: »حنا، دست تو بازوهای کایکو می انداختم و با هم 
کسی نمی داند. شــاید اگر به هم رسیده می زد و زندگی با لبخندش زیباتر می شد.

یک نفر دیگر که داستانش را هفته بعد تعریف بعد از مدتی عاشق یک نفر دیگر شدم. عاشق ولی این طور نشــد، چون من مثل همیشه قســط های خانه و اجاره باشگاه را می دادیم، که کسی وزنه را اشــتباه نزند و از درآمدش درس مــی دادم و کایکو هم حواســش بود بودیم. مــن به خانم هــا ایروبیک و پیالتس باشگاه بدنسازی تو کرج یا توکیو راه انداخته بودیــم، االن زندگی خوبی داشــتیم. یک 
می کنم.

کایکو: خنگ مهربان

تماشاخانه
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سازمان بازنشستگان:

دســت وپای بازیکنان نجاتش داد، هم طعمه تیر و کمان عده ای ناشناس شدکه در حیــن بازی آمد توی زمین و »ایســکو« بــا لوس بازی از زیر جان ســالم به در نبرد. حتی گفته می شــود آن پرنده ای هم جهــان باالخره گرفــت و هیــچ جنبنده ای از گــروه مرگ درحالی ادامه دارد که آه و نفرین هموطنانمان در سراســر مرِگ گــروه مرگ!  | شــهاب نبــوی|  جام جهانی 
 

سمت هتل های محل اقامت این دو تیم حرکت کردند.و محکوم کردن بی عرضگی اســپانیا و پرتغال، به دو گروه تقســیم شدند و به تمام توریســت های حاضر در مســکو بود، ضمن امضاکــردن بیانیه نهایی روسیه را ترک نکرده اند. آنها در انتهای تجمع گســترده ای که باعث تعجب ظهر دیروز شــاهد تظاهرات گســترده هموطنانی بودیــم که هنوز خاک و به فنا رفت.

گرد و قلمبه، کریس دنبه...« مواجه شــد و دلش شکست و داد زد که »با این کردید.« با شــعار معروف »کریس، کریس، کریس دنبه، کریس دنبه، کریس دوســاعت بخوابم، شــما با این کارهاتون تمام عضالت منــو تبدیل به دنبه وقتی هم رونالدو دوباره آمد پشــت پنجره و گفت: »جون مادرتون بذارید 
همسرت یا نامزدت هست، مهم اســت؛ چون فردا روزی که نفقه ایام زندگی آویزان است، بچه دار شود یا نشود. این برای آن خانمی که ما مجبوریم بگوییم حاال انگار برای ما مهم است که این کوه عضله که مقداری آدمیزاد هم بهش کاراتون عمرا دیگه بچه دار شم.«

این ستون کوچک اســت و یک کلمه اضافه بنویســم، صفحه بند روزنامه، با در آخر بگویم که مــن یک عالمه خبر و حاشــیه از جام جهانــی دارم اما مشترک را خواست، به دردش می خورد.
روسری اش خفه ام می کند.

جام جهانی از روی کاناپه

|   حنا حیدری|

کوچه اول

شهر خوب

ای دریغ از ســاحل اروند رود
شــادگان و جلوه های هور آن
ای دریغ از شهر خونین، شهر خوب
ای دریغ از خاطــراِت تف زده

کاش اینها جملگی در خواب بود 

کبود زمین های  تشــنگی های 
آب بهمنشــیر و طعم شور آن
مردم خونگرم و سرسخت جنوب
دبه هــای آب را در صــف زده
کاش جــای نفت هایت آب بود!

| ارمغان زمان فشمی|
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