
از مالیات
خودروى دوم تا 
واردات دسته دوم

10 بند براى اهلى کردن بازار سرکش

 نمایندگان مجلس طرح ساماندهى بازار خودرو را
به صحن علنى مى برند. امروز در گزارش ویژه اى

از جزییات این طرح نوشته ایم
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گفت وگوى ما  با کارگر 
ارومیه اى که کیف پر از دالر 

را به صاحبش  بازگرداند
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۱۰۰ بار  دیگر هم پیدا 
کنم، برمی گردانم

خبر توافق استقالل
با مربى اسپانیایى 
جنجال به پا کرد

   صفحه 14

نه قاطع هواداران 
به مربی متوسط

نجاتگر گیالنى از 
فعالیت هاى انسان دوستانه 
خود به «شهروند» مى گوید
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پرواز امدادی با 
پاراموتور در گمیشان

   صفحه 2

ایرانی های عزیز 
بفرمایید فینال اروپا 
با کمتر از ۱۰ میلیون!

هر ۲۱ کارمند
کار یک نفر را

انجام می دهند!

   صفحه 14
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برای مناف  هاشمی 
جلسه می گذاریم

عضو شوراى شهر تهران:

آمار عجیب و غریب 
مرکز پژوهش هاى مجلس

شیرینی به توان پنج!شیرینی به توان پنج!شیرینی به توان پنج!
فاطمه باقریان مادر پنج قلوهاى قمى از دردسرهاى متفاوت اش مى گوید

   صفحه  13

يادداشت

حاشيه نوي�

غول هاى ثروت همه علیه  السالم اند!

تنبلى افیون توده ها

سیاوش باقى| فراکسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصــادى و ادارى کــه در  ســال 95 با هدف 
پیگیرى تخصصى پرونده هاى مفاسد اقتصادى 
و پرونده هــاى مربوط بــه حقوق هاى نجومى 
تأسیس شــده، خبرى منتشر کرده که چشم 
خیلى ها را گرد و شاخک هایشــان را حساس 
خواهد کرد. رئیس این فراکسیون از شناسایى 
11 غول ثروت خبــر داد که بر نیمى از اقتصاد 

ایران خیمه زده اند.
 امیر خجسته گفته اســت که این 11 غول 
ثروت ایــران در تمام مســائل اقتصــادى از 
خوراك و پوشاك تا فوالد، هتلدارى، پل سازى، 
پارك ســازى، حتى تجارت با چیــن و کانادا و 
آمریکا هم دســت دارند و تقریبا نصف اقتصاد 

ایران دست آنهاست.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
پرســیده اســت: «برخى چگونه با نبوغ و زد و 
بندبازى هاى مخصوص خود، پول هاى نجومى 
به دســت آورده اند و به هیچ کس هم پاسخگو 

نیســتند و به اصطالح پولشــان از پــارو باال 
مى رود؟»

این که غول هاى ثروت جدید چه کســانى 
یــا کــدام خانواده ها هســتند البته ســوال 
وسوسه کننده اى است و ما روزنامه نگارها سرمان 
درد مى کند که دنبال جوابش برویم، اما باید به 
عرض خوانندگان محترم و جناب خجســته 
برسانیم که فرقى هم نمى کند این امپراتورهاى 
ثروت چه کسانى باشند. اگر در اینترنت بچرخید 
حتما به نام هاى آشــنایى برمى خورید که در 
سال هاى گذشته به عنوان مولتى میلیاردرهاى 
ایرانى معروف و سوژه گزارش ها و مقاالت فراوان 
بوده اند؛ از على انصارى تا اسداهللا عسگراوالدى 
و علینقى خاموشى و مهدى جاریانى و شاهرخ 
ظهیرى تا حتى حســین هدایتــى و حاجى 
عالء الدین و احمد ابریشــمچى و قدیمى ترها 
که اغلب هم افراد خوشنامى هستند. احتماال 
این نام ها به مرور زمان جاى خود را به نام هاى 
تازه اى داده اند. اخیرا و با انتشار دریافت کنندگان 

دالر 4200 تومانى، انگشــت ها به ســوى نام 
خانواده مدلل و خانواده پایدارى رفت. کسانى 
که توانسته اند بیشترین ارز یارانه اى را دریافت 
کنند و تحلیل این است که با این حساب، سود 
سرشارى به دارایى هاى غیر قابل حساب خود 
افزوده اند.  یازده غول ثروت ایران چه کســانى 
هستند؟ این را شــاید بررسى هاى فراکسیون 
مبارزه با مفاسد نشان بدهد، اما اجازه دهید بر 
چند واقعیت تلخ تأکید کنیم. آقاى خجســته 
پرسیده اند برخى چگونه با زد و بند به پول هاى 
نجومى رسیده اند و پاسخگو نیستند. اول باید 
پرسید چه کسانى از این ثروتمندان افسانه اى 
سوالى پرسیده که پاسخگو نبوده اند؟ مطمئن 
باشید سراغ هر کدام شان بروید، خواهند گفت 
حساب شان پاك است و مالیات شان را داده اند 
و از فعالیت هاى انقالبى و اعتقادات مذهبى شان 
برایتان داستان ها تعریف خواهند کرد؛ و نکته 

همین است.
ادامه در صفحه 3

اینکه تنبلى امرى است اجتماعى یا فردى از 
آن سوژه هاست که مى شود بنا به مصالحى در 
موردش سکوت کرد اما باور بکنید که تنبلى 
امرى شخصى و شــخصیتى نیست. آن هم 
در مملکت ما با ایــن اقتصاد دولتى که اتالف 
وقت و فرارکــردن از کار و زحمت و تلقى آن 
به زرنگى رسم شده است؛ حتى نوعى مبارزه 
منفى و نشــانه بلوغ مدنى! ما دیرگاهى است 
که فکر مى کنیم «خود اثر بخشیم» و وقتى 
که متوجه مى شویم «بى قدرتیم» دیگر تنبلى 
برایمان یک ضد ارزش محسوب نمى شود. یک 
بیمارى مسرى مى شود که ویروسش را به ما 

تزریق کرده اند!
شــاید باید باور کنیم که تنبلــى ایرانیان 
تک عاملى نیست؛ مخصوصا که بخواهیم در 
این روزگار جنتلمن باشــیم و امر و نهى هم 
بکنیم. روى ثروتى نشسته ایم که فکر مى کنیم 
از ما دریغ شده است و منتظر ثروت بادآورده اى 
مى مانیم که نصیبمان نمى شود و دست آخر 
برخى هایمان راه میانبر براى رسیدن به همه 
چیــز را در و زیرمیزى و اختــالس ودزدى 

مى بینیم و اگر این کارها را هم نکنیم باز متهم 
به تنبلى مى شویم و نه اخالق گرایى و انسانیت! 
در جایى که از «تولید» خبر نیست هم تنبلى 
پرورش مى یابد. در جامعه اى که از برنامه ریزى 
و درایت و آینده نگرى هم خبرى نیســت باز 
تنبلى پرورش مى یابد. در جایى که این  همه 
تعطیلى و بین تعطیلى و سه ماه تعطیلى داریم 
هم تنبلى کارزارش را خواهد داشــت. وقتى 
ژن خوب داریم و دیگــران با تالش و لیاقت و 
سختکوشــى به جایى نمى رسند هم تنبلى 
کارش را شروع مى کند. وقتى هم که بنا نیست 
در امور مربوط به خودمان مشــارکت داشته 
باشــیم و کلى قّیم داریم هم تنبلى بهترین 
افیون است. رسانه اى هم بخت آزمایى اش به راه 
است، بیننده اش را که ما مردم باشیم به سمت 
تنبلى مى لغزاند. نان به نرخ روزخور مى شویم 
و در لحظه خوش! گویى بناست فقط جلوى 
پایمان را ببینیم! مى بینید که چگونه ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک دســت به دست هم 
داده اند تا ما پروسه تنبلى را بپیماییم و در تمام 
طول سال هاى عمرمان آب از آب تکان نخورد! 

وقتى که هیچ کس سر جایش نیست و سیستم 
کارمندى و کارگرى و آموزشى و علمى ما بر 
اســاس بخت و اقبال و اقتضائات مى چرخد، 
تنبلى در زیر پوستمان ریشــه مى دواند. در 
جایى که اصطالحات و معانى مغلوبه شده اند 
باید هم تنبلى را زرنگى دانست و به آن افتخار 

کرد. 
حاال به تمام اینها اهمال کارى هاى شخصى،  
پایین بــودن بهــره ورى کار، اضافــه وزن و 
کم تحرکى را هــم اگر اضافه کنید، مى توانید 
بگویید در مورد تنبلى دانسته هایى داریم که 
با توجه به تمام آنهــا مى توانیم فرمول مبارزه 
با آن را پیدا کنیم. البته اگر تنبلى ما از عادت 
«به تعویق انداختن کارها» ناشــى نشود.  به 
عقیده «ریمون بودون» جامعه شناس در کتاب 
«منطق اجتماعى» تنبلــى اجتماعى زمانى 
شکل مى گیرد که فرد در سطح ُخرد و فردى 
رفتارى به نسبت مطلوب دارد اما این رفتار در 
سطح کالن و جمعى به نتیجه مطلوب منتهى 
نمى شود؛ دلیل آن هم ناهماهنگى در سطح 

نهادهاى اجتماعى است.
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  رئیس مجلس براى پایان برنامه هاى کنکورى به صدا و 
سیما نامه نوشت، اما دل کندن از این درآمد سرشار به 

راحتى شدنى است؟

گزارش «شهروند» از چند 
گروه خاص مردمى که نام شان  

در سیل سر زبان ها افتاد خرس سیما و عسل کنکور
آفرودسوارها
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