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سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا: در صورتیکه ایران تحریم شیری را ادامه دهد

به گاوهاى خودما اتکا میکنیم
وزیر خزانه داری آمریکا: در تالشیم کاله و می ماس را در آمریکا نگه داریم!

 در مرحله دوم تحریمها صادرات  قلیان چوبی، فرش و پژو 405 به مقصد 
آمریکا ممنوع میشود

ترامپ: ایران میخواهد
 ما به آنها تلفن بزنیم

   ما نان و همبر بخوریم تسلیم ایران نمیشویم
   اوباما: آن تلفن صاایران روی میز رئیس جمهور آمریکا مشخص میکند چه کسی پیروز است 

بررسی آثار تحریمهای ایران علیه آمریکا
ى ن  رو 
ودرو  ایران 

مری  زار    از ب
ود ر می

   سایپا: تولید پراید در نیواورلئان کاهش می یابد
     شرکتهای عمده لبنیاتی ایران صادرات ماست موسیر، 

پنیر لیقوان و پنیر کیبی به آمریکا را متوقف کردند

 از سوی ایرانتحریم معامله دالر سه ماه پس از 
ه  و بى ساب س

ر  ارز د
در برابر ارزهاى 

مده
1 یورو = 18دالر

یک تومان ایران = 21 دالر
یک تومان ایران = 14 ریال 

عربستان 
یک تومان ایران = 1.4 دینار 

کویت
یک تومان ایران = 620 لیر 

ترکیه
یک تومان ایران = 540 درهم 

امارات

کولبران آمریکایی: عبور از مرز کانادا برای آوردن کاال سخت شده
مرزبانی آمریکا:

 از ایالت مونتانا فقط واردات سیگار مجاز است! 
وزارت خارجه ایران: آمریکاییها از تیراندازی به کولبران داکوتای شمالی و مینه سوتا خودداری کنند.  

ایران ایر و آسمان: 
ود امنیت، به جاى  آن  ی ن به د

در هاوانا و تورنتو مینشینیم 

میلیون 
د  ی ر و د
ن به  رب

ی  د
بى ارز 
ر  شدن د

روى دس 
رد  د  ب

Central Perk Tea House

Best Ghelioon & Hookah 
Live Persian music by Phoebe Buffay

Entry is forbidden for addicted and drunk poeple

رو  مشک ما با  یک هنرپیشه م
ت آمریکاست، نه مردم آمریکا دو بیانیه مشترک بهاره رهنما و 

آزاده نامداری: 

دولت ایران 
صدور دارو و 

شیرخشک را 
تحریم نکند!
شهناز انصار: در صورت 

تحریم، شیرخشک به 
آمریکا میفرستیم

S.A.IRAN
Connecting people

همین حاال به عزیزان خود در کانادا و 
مکزیک زنگ بزنید  

Fly Iran Air

ندان  دان
ری  نى  ا
براى  

یى  ى مری
مفید اس

ابی، ستار، همایون 
شجریان، تور 

کنسرت دور آمریکا 
را لغو کردند

      حامد همایون: من 
کنسرتهایم در آمریکا را 

برگزار خواهم کرد!

تحریمها   با توجه به قانون صدا و سیما:

پ ماهواره اى 
دیرین دیرین و 
ند براى  سورى 
آمریکا متوق 

میشود
  مردم کوبا و برزیل 
هم از دیدن این دو 

انیمیشن محروم  میشوند!
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«خرس لھستان» را
از پای درآوردم!
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سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا: در صورتیکه ایران تحریم شیری را ادامه دهد

به گاوهاى خودما اتکا میکنیم

13 سبک زندگـى16 شهرونگ

نوک خودکار، چوب مداد و کاغذ دفتر
ھواخواھی تلگرام 

برای ابراھیم 

آقای آسیا
ناکام جھانی!

ونیک دولت الکتر
و دشمنانش

امیر على اکبرى در گفت وگو
با «شهروند» از مبارزه اى مى گوید

که به دل مردم نشست

تتوکاران ایرانى با گرفتن چه مقدار پول، 
روى بدن مشتریان طرح مى زنند و چه 

نکاتى را باید رعایت کنند؟

تلگرام خواستار حذف آلبوم محسن 
چاوشى براى دانلود غیرقانونى شد

مجید حسینى از ترس کى روش 
زیر حرفش زد

راز 3 شکست متوالى والیبالیست ها
در اسلوونى چیست؟

وزیر ارتباطات براى چندمین بار از تاثیر 
شفاف سازى در برخورد با فساد گفت

گزارش «شهروند»  از تیم 3 نفره 
رماالن و قفلى که گشوده نشد

14 روايت داغ

ماھی
۷ میلیون درآمد

 از مشتریان 
تحصیلکرده

و پولدار

2

10

رويداد

حادثه

شوخی
ویس بھداشتی! با سر

اختالف میلیونی تتو
از جنوب تا شمال

   صفحه5

چشم به راھیم که تو بیایی

سیامک رحمانى
سردبیر

روزى نیست که عکس و مطلبى درباره احتکار 
خودرو توسط خودروسازان منتشر نشود و داغ 
دل مشتریان و منتقدان شیوه ارایه خودروهاى 
داخلــى را تازه نکند. دعوایى که بر ســر فروش 
خودرو از ماه هاى گذشــته و با کاهش عرضه و 
افزایش نجومى قیمت خودرو آغاز شده، مطمئنا 
تا ماه ها ادامه خواهد یافت و چشــم اندازى براى 
توقف آن وجــود ندارد. خودروســازان به ظاهر 
زیر فشار رسانه اى و افکار عمومى اند، اما به نظر 
نمى رسد از این اوضاع چندان هم ناخشنود باشند. 
مثل نانواهایى که از شلوغ شدن صف نانوایى خود 
لبخند به لب مى آورند، ظاهرا خودروسازها هم 
از داغ شدن بازار و صف و دعواى مشتریان کیف 
مى کنند و قرار نیست تصمیمى براى تغییر این 
اوضاع آشفته گرفته شــود. اگرچه مراکزى که 
وضع تولید و فروش خــودرو را رصد مى کنند، 
کم نیســتند؛ نهادهایى که حداقــل در حرف، 
آرامش و ساماندهى این بازار را دنبال مى  کنند. 
از کمیسیون صنایع مجلس تا سازمان «حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و شوراى 
رقابت و دیگر مراجع مرتبط (یعنى تقریبا همه به 
جز وزارت صنایع که معموال دلسوز خودروسازان 
است و بس) همه مى گویند قیمت خودرو نباید 
به شــکل غیرمنصفانه و غیرمنطقى باال برود و 
خودروسازان نباید هزینه همه ریخت وپاش ها 
و ســوءمدیریت خود را به مردم تحمیل کنند. 
نهادهایى که ســعى مى  کنند با وضع مقرراتى 
مناسب، دستیابى متقاضیان واقعى خودرو را به 
تولیدات نه چندان باکیفیت خودروسازان ممکن 
کنند و اجازه ندهند همه منافع اختالف قیمت 
کارخانه و بازار به جیب دالالن برود. تصمیماتى 
مثل همین ها که در پیش فروش اخیر خودرو هم 
شاهدش بودیم، یعنى ممنوعیت فروش خودرو 
به افراد زیر 18 سال، ممنوعیت خرید خودروى 
داخلى بیش از یک بار در هر 18 ماه و ممنوعیت 
نقل و انتقال خودرو و حواله آن تا یک سال پس 
از قرارداد. تصمیماتى که در ظاهر باید بخشى از 
مشکالت را برطرف کند و اگر نه همه محصوالت 
حداقل بخش عمده اى از آنها را به دست مشترى 

واقعى و مصرف کننده برساند.

اما موضوعى که در این میان جالب توجه است، 
ادامه فروش خودروسازها با همان سازوکار مبهم 
و پرانتقاد است. شــیوه اى که باعث مى شود در 
ساعات فروش یا پیش فروش خودرو، اعتراض ها 
بلند شــود که امکان ورود به سامانه نیست و با 
هر بار باز و بسته شدن سامانه فروش موضوعى 
که جز مدیریت فروش شــرکت خودروسازى 
و خریــداران خوشــبخت، کســى متوجه آن 
نمى شود، امیدهاى بیشــترى از دست مى رود. 
طورى که همه بپرسند سرانجام هیچ شخص 
حقیقى توانست از این گرداب، اتومبیلى صید 
کند یا نه؟ و جواب هرچه باشد، حتى اگر فروشى 
صددرصد سالم و بدون ایراد داشته باشیم در کت 
کسى نمى رود که کاسه اى زیر نیم کاسه نبوده 
است. اینجاست که مى گوییم خود خودروسازها 
اگر براى ایــن ابهامات و اعتراض ها مشــتاق 
نباشــند، الاقل خم به ابرو هم نمى آورند و بعید 
است ناراضى باشــند که اگر بودند تالش براى 
توجیه افکار عمومى تالشــى هرچند حداقلى 
را مى طلبید. اینکه کارى ندارد خودروســازها 
به شکل رندوم نام بخشــى از خریداران را اعالم 
کنند. اصال مى توان یکى از شــرایط فروش را 
اعالم نام خریداران و انتشــار عمومى آن اعالم 
کرد. در این شــرایط کى ممکن است به خاطر 
حریم شخصى و مسائل خصوصى زندگى اش 
حاضر باشد قید خرید خودروى ارزان را بزند. راه 
دیگر هم قرعه کشى بین متقاضیان است. همه 
مى آیند کدى مى گیرند و بعد در حضور ناظران 
وزارت کشور و شاید با پخش زنده در رسانه ملى 
به بخشــى از آنها امکان خرید تعلق مى گیرد. 
اینطورى هم مى شود بخشــى از افکار عمومى 
را راضى کــرد که اراده اى بــراى پنهان کارى و 
خداى نکرده تخلف وجود ندارد. حتى در شکل 
کنونى ثبت نام ها هم مى شود از اصحاب رسانه 
دعوت کرد و راهکارهایى براى راســتى آزمایى 
نتایج این ماراتن بزرگ(!) گذاشــت تا اعصاب 
خریداران و کســانى که با حساسیت ماجراى 
فروش خودرو و خودروسازان را دنبال مى کنند، 
این همه تخریب نشود. خودروسازها اگر ریگى 
به کفش ندارند، باید فعالیت هاى خود را در اتاق 
شیشه اى به نمایش بگذارند. هرچند اگر نگذارند 
هم با این قدرت و سرمایه، این میلیون ها مشترى 
که پشت در صف ایســتاده  اند، کسى نازك تر از 

گل بهشان نخواهد گفت.   

يادداشت

چرا خودروسازها به اتاق شیشه  اى نمى آیند؟

زیرپوست 
شوراهاى شهر

بررسى «شهروند» درباره 30 عضو شورا و کارکنان شهردارى هاى 
شهرهاى مختلف که در  سال بازداشت یا سلب عضویت شدند

تالش براى حل 3 معضل بازار نوشت افزار

    دست کم 4 شهردار و 17 کارمند شهردارى
در یک  سال گذشته دستگیر و روانه زندان شدند

    اتهامات جنسى، اختالس، تقلب علمى و...
از دالیل بازداشت اعضاى شوراهاى شهر و شهردارى هاست

    لوازم التحریر  60 درصد گران تر شده است
    نوشت افزارهاى اینترنتى گران ترند و قیمت ها در نمایشگاه ارزان تر از بازار نیست

   صفحه 8

   صفحه 8

سبد مواد غذایى ارزان 
براى 25 میلیون نفر

همه چیز درباره بسته حمایتى دولت

موازی  نھادھای 
را ناکارآمدی 

می دھند گسترش   

رنج ھای  پایان 
ی مھد

یادداشتى از
عبداهللا ناصرى

گفت وگوى «شهروند» با برادر مردى 
که مقابل شهردارى خودسوزى کرد

   صفحه  10   صفحه  3

   صفحه  4

اقتدار شما دشمن را مى ترساند
رهبر معظم انقالب: 

بعد از طى چند هفته از گرانى پوشک و کمیاب شدن یک باره این 
محصول در سطح بازار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان با خونســردى خاص در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانى 
وزارت صنعت اعالم کرده اســت که به طور جدى این بازار را پایش 
مى کند اما در واقع از مسئولت نظارتى خود شانه خالى کرده است. 
در بخش دیگر این مصاحبه نیز اشــاره شده است پوشک مشمول 
قیمت گذارى تکلیفى نیست اما در صورت دریافت شکایت و افزایش 

غیرمتعارف ورود مى کند.
بنابر این گزارش، خبرگزارى تســنیم درباره این موضوع و سایر 
موارد افزایش قیمت براى مصاحبه با مسئوالن سازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولید کنندگان اقدام کرد اما مســئوالن این 
سازمان حاضر به پاسخگویى نیستند، برخى از مدیران این سازمان 
نیز در پاسخ با تماس هایى تلفنى ابراز مى کنند که اجازه صحبت 
کردن با رســانه ها را ندارند. اظهارات اسماعیل مهدى پور مدیرکل 

نظارت محصوالت بهداشتى، دارویى و تجهیزات پزشکى سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در شــاتا به شرح زیر 
است. مدیرکل نظارت محصوالت بهداشــتى، دارویى و تجهیزات 
پزشکى سازمان حمایت گفت: پوشک بچه در سطح فروشگاه  هاى 
زنجیره اى، واحدهاى صنفى خرده فروشى و داروخانه ها عرضه شده، 
اما امکان احتکار و تخلف گرانفروشى از سوى هر یک از عوامل زنجیره 
توزیع وجود دارد. وى اضافه کرد: پوشک بچه مشمول قیمت گذارى 
تکلیفى و تثبیتى نیســت، بنابراین در صورت افزایش غیرمتعارف 
قیمت از ســوى تامین کنندگان یا دریافت شکایت، موضوع مورد 

رسیدگى قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مســئول، به طور متوسط 70 درصد مواد اولیه 
مورد نیاز تولید پوشک بچه وارداتى است و براى این منظور جلسه اى 
با واحدهاى تولیدى برگزار شده و بررسى قیمت این کاال با توجه به 

هزینه هاى متفاوت واحدهاى تولیدى در حال پیگیرى است .

سازمان حمایت:
مردم شکایت کنند تا به گرانى پوشک رسیدگى کنیم
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بانوان خیر هالل احمر 500 دانش آموز را در چهارمحال و بختیاري تحت پوشش دارند

ســایت 538 ( FiveThirtyEight ) متعلق 
به  اى بى ســى نیــوز، پیش بینى کرده اســت 
که به احتمال 76.3 درصــد، دموکرات هاى در 
 انتخابات آتى آمریکا، کنترل مجلس نمایندگان 
را در دســت خواهنــد گرفت. بر این اســاس، 
230 کرســى در اختیــار دموکرات هــا و 205 
 کرسى در اختیار جمهورى خواهان قرار خواهد 
گرفت. اگر این پیش بینى ها به حقیقت بپوندد، 
شکســت ســنگینى در انتظار دونالد  ترامپ و 

جمهورى خواهان خواهد بود.  
بــر اســاس ایــن پیــش بینــى، شــانس 
جمهورى خواهــان براى تصاحــب اکثریت در 

مجلس نمایندگان آمریکا 23.7  درصد است.  
انتخابات میان دوره اى آمریکا در روز سه شنبه، 

6 نوامبر ســال جارى میالدى برگزار مى شود. 
کنگره آمریکا از دو رکن مجلس  نمایندگان و سنا 
تشکیل شده اســت. در انتخابات نوامبر 2018، 
تکلیف هر 435 کرسى مجلس نمایندگان و 34   

 کرسى از 100  کرسى سنا مشخص خواهد شد.  
بر اســاس پیش بینى مذکور، دموکرات ها به 
احتمال 10 درصد، 57 کرســى بیشتر از رقیب 
خود جمهورى خواهان، در مجلس  نمایندگان 
صاحب کرســى خواهند شــد. احتمــال آنکه 
دموکرات ها، بین 15 تا 57 کرســى بیشــتر از 
رقیب، به کرسى هاى مجلس  نمایندگان دست 
یابند نیز 80 درصد است و به احتمال 10 درصد، 
نتیجه انتخابات با 15 کرســى بیشــتر به نفع 

جمهورى خواهان  خواهد بود.  

همچنین بر اســاس این پیش بینى، در 190 
حوزه انتخاباتى، احتمال پیــروزى دموکرات ها 
بیــش از 95 درصد اســت؛ در طــرف مقابل، 
 جمهورى خواهان در 136 حوزه انتخاباتى، بیش 
از 95 درصد شانس پیروزى دارند.   از سوى دیگر، 
پیش بینى مذکور نشان مى دهد نظر مردم آمریکا 
از حدود یک ماه پیش تا کنون تغییر محسوسى 
نداشته اســت؛ به  طورى که در روز اول آگوست 
تعداد 231 کرســى بــراى دموکرات ها و 204 
کرسى براى جمهورى خواهان پیش بینى شده 
بود و  این رقم با نوسانى اندك در طول 36 روز بعد 
از آن، به 230 کرسى براى دموکرات ها در مقابل 
205 کرســى براى جمهورى  خواهان در روز 7 

سپتامبر رسیده است.  

پیش بینى سایت  FiveThirtyEight  از نتیجه انتخابات میان دوره اى آمریکا

230 کرسى دموکرات ، 205 کرسى جمهورى خواه

2


