
م  کا گفت وگو با 
اال یکی  عقلمند   که 
رو تری کاربران  از م

اینستاگرام  است

سرایدار یک مواد فروش 
بود با  ماشی وک

ستی جلسه  در ن
رسیدگی به اتهاما 
وی چه  سید هادی ر

شت؟ گ

نر های خودرو و مسک
 به آگهی های دیوار، 
ور و باما بازگشت شی

مله به کاربران با استفاده از 
ارجاسوسی اسراییلی بداف

 میلیون ایران
دا شان ها  ود   

تند وا را ن

رو سرنوشت برگه های سهامی توزی عادالنه 

شهروند می گوید که وصی سازی به  ی سازمان خ  مشاور ر
بت نام کنند ت  هنوز ای امکان وجود ندارد که افراد جدید برای سهام عدا

رند ت کسی را ن بته مردم هم به هی عنوان برگه سهام عدا و ا
   صفحه

ره، یک  ا در و پن ن
رفه ای از آ  روش  موادف
ه در قا  درآمد مردی ک
تمد مح   سرایدار امی و م
ره بود، مواد  ا در و پن و ن
در و شیشه توزی می کرد  م
کلی  شیشه  ها و مشروبا ا

را با خودروی وانت

اره به دیوار  قیمت ها دوب
ور و باما برگشتند  ی و ش
امال  قیمت  به  رکی  س
ایت های  س در  خودرو  و 
ده، نشان می دهد  گفته ش
ا نر های  ه قیمت ها ب ک
آنچنانی  تفاو  ته  ش گ
ا  ر ال  ای  با  ندارند 
اتحادیه  ی  ر  ، فت نس ا

کس وکارهای

   صفحه    صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

روزمرگی های  
فوق العاده

 یک آبدارچی

«ناصر خاکباز  » با 
وانت به دام افتاد!  

مگر بدهی من 
چقدر بوده؛ حدود
۸۰ میلیارد تومان

اعمال فیلتر 
قیمت برای 

آگهی های مجازی

آپدیت کنید اگرنه 
هک می شوید

ماجرای ترانه ای که
به دو نفر فروخته شد 

   صفحه 

محسن چاوشی
حاشیه

پشت حاشیه

شورای ارزشیابی 
هنرمندان کشور اهدا کرد

   صفحه 

گواهینامه 
درجه یک آواز
 برای همایون

ت   بازی نابسامان تاج وت
در بازار کتا 

   صفحه 

موج سواری روی 
شهرت سریال 

محبوب این روزها

اتگر رستانی  گفت وگو با ن
از روزهای پ از سی 

   صفحه 

تالش می کنیم 
کسی دست خالی 

بازنگردد

   صفحه 

آیا نامه اعتراضی 
جرقه درگیری را زد؟
اشیه های درگیری های دانشگاه 

تهران ادامه دارد
   صفحه 

فراتر از 
محدودیت ها
فراتر از مرزها

بت رکوردهای  ا در کنار  سای
وال  ید به دنبال مح تازه تو

مدرن تر برای رقابت در بازارهای 
مللی است بی ا

شبانه مرا به فدراسیون 
تیراندازی بردند

فم شد ار داشتم آن ملی پوش کمک کند، اما باع   انت

ر جدید کش شد شهروند با جوانی که در برنامه ع گفت وگوی 
یوندد و قرار است به تیم  ملی ب

آخ جون غذاااا
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تبدیل میانسال بیکار به جوان شاغل

دى ا 

خانم باجی گفــت: »باالخره یک تصمیم 

اصولی در مــورد خانم ها گرفتند و مجلس 

بخشی از حقوق خانم ها را به آنها برگرداند و 

قانونی تصویب کرد که به فرزندان حاصل از 

ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تابعیت 
ایرانی بدهند.« 

روح آقاجان گفت: »تا چشم مرا دور دیدند 
برای خودشان بریدند و دوختند.« 

خاله خانم گفت: »کجاش بد است؟ مثال 

االن دختر شادروان مریم میرزاخانی باالخره 
میتونه تابعیت ایرانی بگیره.«

روح آقاجان گفت: »شــما مو می بینید و 

من پیچش مو. مسئوالن فهمیدند با این که 

بچه دارشدن خوبه، اما شــرایط اقتصادی 

اجازه نمیــده خیلی از مــردم حتی به این 

موضوع فکر کنند. پس تنها راه برای افزایش 

جمعیت این بود که با موضوع اعطای تابعیت 
به فرزندان زنان ایرانی موافقت کنند.«

خانم باجی گفت: »شــما هم که همیشه 
همه چیز را یک جور دیگر ببین.« 

روح آقاجان گفت: »شما مثل کبک سرت 

را کرده ای زیر برف وگرنه دنیا همین شکلی 

است که من می بینم. می توانم تا دلت بخواهد 

هم مثال مشابه بیاورم که ثابت کنم مقامات 

دیده اند به عمــل کار برنیاید و باید از طریق 

سخندانی و تغییر نگاه آماری خیلی از مسائل 
را رتق و فتق کنند.«

خانم باجی گفت: »شما الزم نکرده خیلی 
مثال بزنی. یک مثال دیگه بزن ببینم.«

روح آقاجان گفت: »معــاون وزیر ورزش 

گفته با اشــاره به ابالغ مصوبات شورایعالی 

جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان، 

بازه سن جوانی از ۱۵ تا ۲۹ ســال به ۱۸ تا 
۳۵ سال تغییر کرد.« 

همگی گفتیم: »خب؟« 

روح آقاجان گفت: »خب این یعنی دیگه با 

مشکل پیر شدن کشور مواجه نیستیم، چون 

از طریق تغییر در تعریف مان از سن جوانی، 

تعداد جوانان کشــور زیاد می شود. حق هم 

دارند. در همین خاندان خودمان ببین چند 

نفر که اتفاقا همگی هم بچه دوست هستند، 

به خاطر شــرایط کاری و درآمدشــان قید 

بچه را زده اند؟ حاال اما با این تغییر تاکتیک 

تعداد جوانان کشور افزایش پیدا می کند و 

مشکل پیر شدن تا چند سال از بحث کشور 

خارج می شود. چند سال بعد هم سن جوانی 

را تا 45 سال میبرند باال و مدام این مشکل 

را به بهتریــن روش و  از طریق آماری حل 
می کنند.« 

شــوهر دخترخاله ام گفت: »با این روش 

خیلی از مشکالت مهم کشور را می توان رفع 

و رجوع کرد. مثال اعالم کنند هرکس سفر 

خارجی می رود، ســه بسته پفک با خودش 

ببرد. بعــد آمار بدهند که حجــم صادرات 

غیرنفتی کشور بشــدت افزایش پیدا کرده 
است.«  

دخترخاله ام گفت: »مــن فکر می کردم 

شوهرم بیکار است و از دریای بیکران نبوغش 

این طرح ها را می دهد. خب می دیدم از وقتی 

تعدیل شده و نشســته خانه، موقع سبزی 

پاک کردن و ناهار بچه ها را دادن هی از این 

فکرها می کند و نظریه می دهد. اما با خودم 

می گفتم حتما از عوارض بیکاری اســت. 

االن فکر می کنم با یــک تغییر کوچک در 

تعریف مان از بیکاری می شود آمار شاغالن 

را افزایش داد. کافی است بگوییم خانه داری 

و ســبزی پاک کردن هم شــغل حســاب 

می شوند. آن وقت همسر 35 ساله من ظرف 

یک روز از یک میانسال بیکار  تبدیل می شود 
به یک جوان شاغل!«

ى

ا م

ا د 

امتحانهفته
یک(با توجه به اعالم وزارت ورزش 

و جوانان مبنــی بر این که بازه ســن 

جوانی از 15 تا 29 به 18 تا 35 ســال 

تغییر کــرد، بفرمایید ایــن ابالغ چه 

فایــده ای به حــال مملکــت خواهد 
داشت؟

الف(در سرشماری بعدی جمعیت 
ایران جوان اعالم می شود.

ب( حسین کعبی این بار از رده سنی 
نونهاالن فوتبالش را شروع می کند.

ج( وقتــی گوینده رادیــو می گوید 
جواااان ایرانی سالم دهه شصتی ها هم 

در جواب می گویند سالم.

د( جوان 30ســاله ایرانی می گوید 

»درسته نتونستم زندگی تشکیل بدم 

و خونه و ماشین داشته باشم و هنوز با 

بابام از حوله مشترک استفاده می کنیم 

ولی پنج سال وقت دارم« و امید در بین 
مردم افزایش می یابد.

ه( تأثیر خاصی ندارد. اعالم کنندگان 

می خواســتند بگویند دیگه اینجوری 
هم زشته، یه کاری انجام بدیم.

دو(با عنایت به این تیتر خبرآنالین 

بفرمایید که واقعا چرا؟ »چرا تصویری 

که صداوسیما و فیلم های سینمایی از 

اعتیاد می ســازند، یک معتاد متجاهر 
است؟«

الف(گریم معتــاد متجاهر راحت تر 
است.

بازیگران چهره شــان  ب( بعضــی 
متجاهر است، ما اصال دست نمی زنیم.

ج( جشــنواره به معتاد غیرمتجاهر 
فوقش یک دیپلم افتخار بدهد.

د( بــه همــان دلیل کــه زمانی در 

تلویزیــون آدم های بد با ربدوشــامبر 

و دســتمال گردن از حمــام بیــرون 

می آمدند و بــا موبایل حرف می زدند و 
اسمشان هم جمشید بود.

ســه(با توجه بــه این کــه مارک 
ویلموتس ســرمربی بلژیکی به عنوان 

ســرمربی تیم ملــی انتخاب شــده، 

بفرماییــد که کــدام نظــر در مورد او 
صحیح است؟

الف( مــارک ویلموتس ســرمربی 

بزرگی است که با موفقیت نسل طالیی 

بلژیک را در دست گرفت و درنهایت از 
تیم ملی آن کشور اخراج شد.

ب( مــارک ویلموتــس ســرمربی 
بزرگی اســت که ســرمربیگری تیم 

ساحل عاج را عهده دار شد و موفق شد 
از تیم ملی ساح عاج اخراج شود.

ج( مــارک ویلموتــس تنهــا یک 
ســرمربی بزرگ نیســت. سیاستمدار 

لیبرال بزرگی است که از  سال 2003 

تــا 2005 در مجلس ســنای بلژیک 

حضور داشــت و به دلیــل مخالفت با 

رویکرد لیبرالیستی مجلس از سیاست 
کنار کشید.

د( مهم نیســت مــارک ویلموتس 

کیســت و چــه کــرده. مــا بــا نادر 

دست نشــان هم که شــده، باشکوه تر 
طلوع خواهیم کرد. 

چهار( جمله زیر که توســط یکی از 
مسئولین گفته شده را کامل کنید.

»هیچ گونــه گزارشــی از احتــکار 
کاالهای اساسی دریافت نکرده ایم...«

الف( گزارش ها را در ســاعت اداری 
بفرستید.

ب(ســمت مــا اینترنــت ضعیفه. 
 گزارش هــا رو بریزیــن تــو فلــش

بدین.

ج(صبر کنید. شاید رفته تو اسپم.
د( نه تو اسپمم نبود. همون تو فلش 

بریزین.

ه( از طنزپرداز بانمــک تقاضا داریم 
که بیشتر از این ما را نخنداند.

پنج( خانم بازیگــری که با بادیگارد 

در فضای عمومی ظاهر می شــود، در 

جواب به انتقاد پرویز پرستویی گفت: 

»مثل عمــو پرویز معروف نیســتم اما 

محبوب هســتم.« از کلیت این گزاره 
چه نتیجه ای مستفاد می شود؟

الف( محبوبیت باعث ایجاد ناامنی و 
در نتیجه استخدام بادیگارد می شود.

ب( حساســیت عموپرویز نسبت به 
امکان ترور افراد محبوب جامعه بسیار 

پایین است.

ج( معروف بودن تاثیــری در ناامنی 
ندارد. محبوبیت مهمتر است.

د( جمعــی از هنرمندان بــه دنبال 

حذف فیزیکی بازیگــر نقش زندانبان 

ســریال کیمیا بــه دلیــل خصیصه 
ناصواب حسادت هستند.

شــش( از آنجایی که اخیرا فضای 
مطبوعات دچار گشودگی بسیار شده 

و ما مانده ایم که کدام یک از اخبار مهم 

مملکــت را انتخاب کنیــم، بفرمایید 

اگر جــای ما بودید، کــدام تیتر زیر را 

که بیانگر مســائل اصلی کشور است، 
انتخاب می کردید؟

الف( فرار زن جوان از خانه به دلیل 
ناامیدی )فرارو(

ب( لحظــه نجات بچه فیــل افتاده 
درچاله ای در سریالنکا )عصر ایران(

ج( رمــز و رازهای باروری بیشــتر 
مردان )خبرآنالین(

د(دختــری که با زیرگرفتن پســر 
همسایه بختش باز شد! + فیلم

ه(خداروشکر که جای شما نیستیم!

باشکوه تر طلوع خواهیم کرد

يادداشت ۲

رار ندهید وی  شما را به خدا مرد را در او
یاوش باقی| «گاهى لوله هاى انتقــال بنزین  س
در مناطق مرزى در جنوب کشــور کشــف مى شــود 
که نشــانگر وجود تشــکیالت قاچاق بنزین اســت. 
تردیدى نیســت که قاچاقچیان بنزین از تشــکیالت 
قدرتمندى برخوردارند.» اینها را اکبر ترکان، مشــاور 
رئیس جمهورى و رئیس سابق شــوراى  عالى مناطق 
آزاد مى گوید که بى تردید منبع مطلعى اســت. درباره 
قاچاق بنزین از کشــور آمارهاى مختلفى داده شــده 
است که اگر چه تفاوت هایى دارند اما در اصل موضوع 
تفاوتى ایجاد نمى کند. روزانــه میلیون ها لیتر بنزین 
از کشــور به خارج از مرزها قاچاق مى شــود؛ توضیح 
زیادى هم نمى خواهد. ایــران امروز یکى از ارزان ترین 
بنزین هــاى جهان را بــه شــهروندان عرضه مى کند 
و تفــاوت هر لیتر بنزیــن در داخل و خارج از کشــور 
هزاران تومان است. اگر به این تفاوت قیمت، بیکارى و 
شرایط سخت اقتصادى مناطق محروم و مرزنشین ها 
را هم اضافه کنید، همه چیز براى شــکل گیرى قاچاق 
سیســتماتیک بنزین مهیا به نظر مى رســد. هر چند 
که براى چنین تجارت پرســودى مــى ارزد که افراد و 
جریان هــاى گردن کلفت تــرى به میــدان بیایند و با 
استفاده از ارتباطات و سرمایه خود ماجرا را ساماندهى 

کنند. 
البته توضیحات آقاى ترکان همه براى این است که 
بگویند بنزین باید دونرخى شــود و بنزین ارزان ضربه 
مهلکى به اقتصاد کشــور مى زند. تحلیل درســتى که 
سال هاست از زبان بسیارى از کارشناسان و مسئوالن 
کشور مى شنویم اما نه  تنها قیمت بنزین واقعى نشده 
است که با پایین آمدن ارزش پول ملى بنزین هر  سال 
ارزان تر هم مى شود. پس احتماال هر عقل و منطقى به 
تغییر قیمت و شکل ارایه بنزین حکم مى دهد و این که 
تصمیمى گرفته نمى شــود همه از تــرس تکانه هاى 
اجتماعى و تبعات مبهم در زندگى اقشار ضعیف است.

ســوال جدى از تصمیم گیرندگان این است که اگر 
براى افزایش قیمت بنزین مصلحت ســنجى هایى در 
سطح کالن کشور اســت، چرا مبارزه با قاچاق بنزین 
تشدید نمى شود؛ تجارت سیاهى که روزانه میلیون ها 
دالر ســرمایه کشــور را به غارت مى برد. ممکن است 
پاسخ ســریع و دم دســتى براى این پرسش مرزهاى 
طوالنى کشور و سختى مبارزه با قاچاقچیانى باشد که 
از پیچیده ترین شیوه ها بهره مى برند؛ اما متاسفانه باید 
اعتراف کنیم که درست است براى جلوگیرى از قاچاق، 
جنگیدن در مرزها و شــرایط سخت جغرافیایى خیلى 
مشــکل اســت اما در دیگر عرصه ها هم اراده اى قوى 
دیده نمى شــود. امروز با یکى از بزرگترین بحران هاى 

اقتصادى مواجهیم و دولت براى اداره کشــور بیش از 
همیشه تحت فشار اســت؛ اما در همین حال فرارهاى 
مالیاتى ادامــه دارد و ارقام برق از چشــم ها مى پراند.  
همیــن چنــد روز قبل بود کــه رئیس کمیســیون 
اقتصادى مجلس خبر داد که بیش از 30 تا 40 درصد 
مالیات قابل وصول در کشــور به دلیل فرار مالیاتى به 
خزانه واریز نمى شــود و این میــزان درواقع  به معنى 
رقمى بالغ بــر 90 هزار میلیارد تومان فــرار و معافیت  
مالیاتى است؛ شوخى نیست. با 90 هزار میلیارد تومان 
درآمد بیشتر بسیارى از مشکالت دولت کم خواهد شد 
اما به دالیل پنهان و آشــکار امکان حمله به این فساد 
و گرفتن حــق مردم وجود ندارد. این فــرار و معافیت 
که مطمئنا بخش عمــده آن به جیب افــراد و مراکز 
ســرمایه دار و پرقدرت مى رود، در حالى اتفاق مى افتد 
که کارمندان و معلمــان و کارگران یعنى ضعیف ترین 
و محروم ترین اقشــار جامعه ماه به مــاه باید مالیات 
خود را بدهند. شــاهدیم که دالل ها و بدهکاران بزرگ 
بانکى و حتى فوتبالیست ها و بازیگران پردرآمد سینما 
و بخشــى از متخصصان کشــور از دادن مالیات طفره 
مى روند و از حفره هاى قانونى استفاده مى کنند و فشار 

باز هم بیشترى به دهک هاى محروم وارد مى شود.
مشکالت دولت و کشــور قابل درك است اما کسانى 
که با توسل به این مشکالت هر روز به دنبال باالبردن 
هزینه هــا و قیمت ها هســتند تا کمبودهــاى خزانه 
جبران شــود، به همه راه هایى فکر کنند که ســاده تر 
و در دسترس تر اســت. گرفتن مالیات از دانه درشت ها 
و جلوگیرى از قاچاق و بررسى این که دالرهاى 4200 
تومانى در ماه هاى گذشــته به شکل رانت به جیب چه 
کسانى رفته است و نظارت بر این که پتروشیمى ها که 
از همه امتیازات اســتفاده مى کنند، چرا سود حاصل 
از صادرات شــان را به کشــور وارد نمى کنند تا هر روز 
شاهد کاهش ارزش ریال نباشــیم. از مجلس و دولت 
باید خواست به جاى فشــار آوردن بیشتر بر مردم به 

مفسدان و متخلفان و فراریان فشار بیاورند.

   صفحه 

يادداشت يک

ازا اسیدپاشی ر تشدید م

یانه یه متر ی اص

الناز محمدى
دبیر جامعه

دوشــنبه 23 اردیبهشــت 98 را 
قطعا تعداد زیادى از فعاالن مدنى تا 
سال ها از یاد نخواهند برد؛ کسانى را 
که سال ها براى دو موضوع جنگیدند، 
هشدار دادند، تحقیق کردند و حاال به 

نتیجه رسیده اند. 
بعد از دو ســال تالش تعــدادى از 
نمایندگان مجلس و به ویژه بعضى از 
اعضاى فراکسیون زنان براى تصویب 
الیحه «اصالح قانون تعیین تکلیف 
تابعیــت فرزندان حاصــل از ازدواج 
زنان ایرانــى با مــردان خارجى» و 
البته به جریــان انداختــن «طرح 
تشــدید مجازات اسیدپاشــى» در 
صحن مجلس، هر دو به نتایج خوبى 
رسیده اند؛ اولى جزییاتش دیروز در 
مجلس تصویب شده و از این به بعد و 
براساس ماده واحده آن، مادران ایرانى 
که پروانه زناشویى با مردان خارجى 
از وزارت کشــور ندارند هم هرچند 
فرزندشان قبل یا بعد از تصویب این 
قانون متولد شده باشــد، مى توانند 
قبل از رســیدن به ســن 18 ســال 
تمام شمســى براى تابعیت ایرانى 
فرزندشان اقدام کنند. دومى یا همان 
«طرح تشدید مجازات اسیدپاشى» 
هم فوریت بررســى اش در مجلس 
تصویب شده و حاال امیدهاى تازه اى 
براى مقابله با کســانى زنده شده که 
اسیدپاشــى را براى گرفتــن انتقام 

انتخاب مى کنند. 
آمار انجمن حمایــت از قربانیان 
اسیدپاشى نشان مى دهد 90 درصد 
این قربانیان زن هســتند؛ زنانى که 
بیشترشــان از ناحیه صورت آسیب 
مى بیننــد و چشم هایشــان نابینا 
مى شود. در ســال هاى گذشته و با 
هربار انتشار خبرى درباره اسیدپاشى 
به یک زن، فعاالن مدنى و حقوقدانان 

از مباحث قانونى درباره اسیدپاشــى 
در ایران گفته انــد؛ از این که مجازات 
اسیدپاشى کافى نیســت یا این که 
تشدید مجازات آن، چرخه خشونت 
را بازتولید خواهد کرد. حــاال و با به 
جریان افتــادن «تشــدید مجازات 
اسیدپاشى و حمایت از آ سیب دیدگان 
ناشى از آن»، دوباره این سوال پیش 
آمده که اساسا وقتى اسیدپاشى یک 
فعل خشن و غیرانســانى است، آیا با 
مجازات انگارى بیشتر مى شود جلوى 
وقوع آن را گرفت؟ پاسخ به این سوال 
متفاوت اســت، اما آن چه با هر نگاه 
حقوقى به این طرح دســتگیر آدم 
مى شود، نگاهى مترقیانه به مجازات 
اســت، آن هم زمانى کــه در قانون 
مجازات اســالمى، مجازات قصاص 
براى اسیدپاشان در نظر گرفته شده 
و البته هیچ گاه اجرا نشده است. حاال 
کسانى که با پاشیده شدن اسید روى 
صورت و دســت و پا و بدن هاى شان، 
با چشم هایى نابینا و پوستى چروك 
و ســوخته، زندگى شــان را ادامــه 
مى دهند، مى توانند آن حجم خشم 
و ناراحتى اى را که از اسیدپاش شان 
در دل دارند، به امید مجازاتى تازه که 
بیشتر قابل اجراست، کمى بنشانند؛ 
مجازاتى که در صــورت تصویب در 
مجلــس و تایید نهایى در شــوراى 
نگهبان به این صــورت خواهد بود: 
«ریختن اســید یا ســایر ترکیبات 
شیمیایى روى فرد، فرو بردن اعضاى 
بدن درون اســید و اعمالى نظیر آن 
در حکم اسیدپاشــى است؛ بنابراین 
هرگاه شخصى مرتکب جرم موضوع 
این قانون شود و مجازات آن قصاص 
نباشد یا به هر علتى مانند فرار، مرتکب 
یا مصالحه اولیــاى دم قصاص اجرا 
نشود، مرتکب عالوه بر پرداخت دیه یا 
ارش مطابق مقررات مربوطه مجازات 
خواهد شد و آن حبس هاى تعزیرى 

درجه یک تا 4 است.» 
ادامه در صفحه 
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ه اد تنها شاهد زن 
دی اد مهدی قا ت
   : شهروند در گفت وگو با 

انستانی ساک ایران  ویان اف شهروند از مشقت دانش
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تحصیل به شرط دالر آزاد
   : شهروند در گفت وگو با 

همکار محترم
سرکار خانم مریم نراقى
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