
ه ا سرم

شهروند از شهری که با کمک مالی بازاری ها ارش  گ
ارش های مردم، مثال زدنی شده است و گ

 گداهایی که آمار را با بردند، وارداتی بودند

چگونه تبریز با تکدى گرى 
خداحافظى کرد؟

ته!! یونرها ی سا می

۲ اردیبهشــت 7 روزنامه  گــزارش شــنبه 
شــهروند با عنــوان »میلیونرها یک ســاعته 
۲00«، از تفاوت قیمت زیاد میان  ســیتروئن و 
رقم پیش فروش این دو خودرو بــا ارزش بازار 
آنها حکایت دارد کــه چگونــه بالفاصله پس از 
خرید خــودرو م توانیــد آن را به رقم بســیار 
باالتر بفروشــید و اقدامات شــرکت فروشنده 
برا جلوگیر از فروش دوبــاره آن نه تنها مانع 
جد نیســت، حتی اگر موثر هم باشــد، اصوال 
مشــکل را حل نم کند. قضیه از این قرار است 
که کارخانه ها خودروســاز اصل کشــور دو 
خودرو جدیــد خود را پیش فــروش م کنند. تا 
اینجا کار مسأله جدید نیست. طبیع است 
که قیمــت پیش فروش قــدر ارزان تر از قیمت 
بازار باشــد، ضمن اینکه ســود متعارف را برا 
پول ها پیش پرداخت تا زمــان تحویل منظور 
م کنند که این نیز طبیع اســت، ول مســأله 
میلیون  اینجاســت که اگر کســ بتواند مثال 0
تومان هزینــه پیش خرید را واریز کنــد و امتیاز 
یک خودرو را بــه دســت آورد، بالفاصله ارزش 
این امتیاز ده ها میلیون تومان بیشــتر م شود و 
م تواند آن را خریدوفروش کند. البته شــرکت 
فروشنده مدع است که به هیچ کس بیش از یک 
دستگاه نم فروشــد، یا مدع اند که در عمل به 

مصرف کننده نهای فروخته م شود.
هر دو استدالل ضعیف است. اول اینکه در عمل 
افــراد م توانند از کدمل چند نفــر از خانواده و 
آشنایان استفاده کنند و به تعداد که الزم دارند، 
بخرند. حت اگر تعداد آن نیز محدود باشــد، در 
اصل ماجرا فرق نم کند، زیرا اگر کســ دالل 
باشد، فرق نم کند که یک خودرو بخرد یا صدتا، 
تا این رقم جد تفاوت قیمت بــه جیب او برود. 
به عــالوه اینکه به مصرف کننــده نهای فروخته 
م شــود نیز، حرف ب اعتبار است. اول اینکه 
چنین نیســت. بســیار از این خودروها پس از 
تحویل از خودروســازی، در بــازار خریدوفروش 
م شــوند. اصوال اگر فقــط مصرف کننده نهای 
آن را اســتفاده م کرد، دیگر قیمت بازار معنای 
نداشت، مثل نان. برا نان یارانه پرداخت م شود 
و قیمت آن از قیمت اقتصاد اش کمتر است، ول 
قیمت مغازه با بازار یک اســت، چون خریداران 
همان مصرف کنندگان نهای هســتند و به اندازه 
کاف نان عرضه م شود که کس در نقش دالل 
آن وارد نشود. بنابراین هنگام که تولید محدود 
اســت، حت اگر به مصرف کننده نهای هم داده 
شــود؛ این نوع ب عدالت اســت، چــون افراد 
زیاد هستند که خواهان خرید آن هستند ولی 
نصیب آنان نمی شــود، به همین دلیل فقط چند 
لحظه ســایت پیش فروش باز است و فور بسته 
م شــود. به عالوه چرا باید مصرف کننده نهای 

خودرویــ را که 150میلیــون ارزش بازار آن 
است، 100میلیون بخرد و 50میلیون سود ببرد، 

حت اگر آن را نفروشد؟
فر کنید ساالنه فقط ۲0 هزار دستگاه از این 
دو خودرو عرضه شــود و آن طور که در گزارش 
آمده، تفاوت قیمت تا 50میلیون تومان م رسد، 
یعن مصرف کنندگان اصل و نهایــی آنها را با 
50میلیون تومان باال قیمت کارخانه از خریدار 
اولیه م خرند و استفاده م کنند. تفاوت قیمت 
این ۲0 هزار دســتگاه خودرو حدود  هزارمیلیارد 
تومــان م شــود!! درجامعه ا کــه صنعت آن 
نیازمند تقویت اســت، دولت آن نیازمند بودجه 
بیشتر است، فقر و تنگدســت گسترش یافته، 
چرا چنین رقم مفت و مجان به جیب کسان 
م رود که جزو طبقات باال جامعه هســتند و 
م توانند خــودرو باال 100میلیون ســوار 
شــوند؟! در جامعــه ا که با ماهانــه 100 هزار 
تومان یا تا حد باالتر؛ ۲00 هزار تومان م توان 
یک خانواده را از فقر مطلق نجات نســب داد، با 
این رقم م توان 5میلیون خانوار را در یک ماه و 
400 هزار خانوار را در یک ســال تغذیه و تأمین 
کرد و این یک گام بزر است، ول چرا این پول 
به جیب عده ا معدود از شــهروندان به نسبت 

مرفه م رود؟
م گویند به علل گوناگون شــورا رقابت بر 
این خودروها قیمت گذار م کند. مگر خودرو 
کاال انحصار اســت که قیمت گذار شــود. 
خودرو از معدود کاالهای است که رقابت کامل 
بر آن حکمفرماست. ده ها نوع خودرو داخل و 
خارج با انواع  و اقســام مدل ها و تعداد ب شمار 
در بازار وجــود دارند، اگر هــم امتیازات نصیب 
خودروسازان شده اســت، به جا قیمت گذار 
این چنین مابه التفــاوت را به خزانه دولت واریز 
کنند و به درد مشــخص از جامعه برســانند نه 
آن که آن را به این طریق هــدر دهند. این نحوه 
تخصیــ منابع و فــروش تولیدات شــاید در 
جهان ب سابقه باشــد. جامعه ا که تا این حد 
دچار مشــکالت مال و کمبود منابع مال برا 
حل مسائل خود است، به ساده ترین صورت آتش 
به منابع مال خود م زند. متاسفانه این پرسش 
پاس داده نم شــود که اگر این خودروها را به 
قیمت واقع آن در بــازار قیمت گذار کرده و 
م فروختند، چه کســ اعترا م کرد؟ مگر 
نان اســت که اگر گران شــود، عده ا معتر 
م شوند؟ خودرو باال 100میلیون تومان نه 
کاال ضرور اســت و نه حت نیمه ضرور، اگر 
کاال لوکس محسوب نشود، کاال عاد است 
و باید به قیمت فروخته شــود. دولت با دست و 
سیاست ها خود عده ا را دالل بار م آورد که 

بدون زحمت پولدار شوند.
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گمشدگان

آن چه رئیس سازمان زندان ها 
در خشت خام دید!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

در خشت خام دید!

shahraam_shahidi@yahoo.com

رئیس سازمان زندان ها گفت 70 درصد 

زندانیــان جرایم غیرعمد زیر 45 ســال 

هســتند که می توانند پس از آزادی به 
اقتصاد کشور کمک کنند. 

خیلی فکر خوبی است. من خیلی به این 

حرف رئیس سازمان زندان ها فکر کردم 

و دیدم کامال درســت می گوید. زندانیان 

عزیز پــس از طــی دوران محکومیت و 

بازگشت به جامعه از طریق زیر می توانند 

به اقتصاد کشور کمک شایانی کنند: 

آزادی زندانیان عزیز و بازگشت شان به 

جامعه باعث افزایش حضور شهروندان و به 

دنبال آن افزایش ترافیک شهری خواهد 

شد. رشــد ترافیک باعث می شود تعداد 

پلیس بیشــتری جهت کنترل ترافیک 

استخدام شوند. همچنین افزایش ترافیک 

موجب بروز بیماری های عصبی، ریوی، 

قلبی و... می شــود که همیــن امر تعداد 

شاغالن در شاخه های مختلف پزشکی را 
افزایش می دهد.

خروج عزیزان زندانــی از زندان باعث 

رشد چشمگیر دفاتر پلیس+10 می شود. 

چرا؟ چون همه این عزیزان وقتی دنبال 

کار بگردند به اولین چیزی که نیاز دارند 

گواهی عدم سوءپیشینه است که توسط 
این دفاتر صادر می شود.

افزایــش تعداد نانوایی ها نیــز از دیگر 

دستاوردهای اضافه شدن جمعیت زندانی 

به اقتصاد کشور است. در این که زندانی ها 

وقتی در زندان هســتند غذای کمتری 

می خورند هیچ شکی نیست. شما کیفیت 

غذای زندان را با خانه مقایسه کن. خب با 

آزاد شدن تعداد زیادی از زندانیان مصرف 

نان و برنج و غالت و گوشت و... می رود باال. 

البته چون اکثرا از قشر کم درآمد جامعه 

هستند بیشتر میزان مصرف نان می رود 

باال. بنابراین نرخ اشتغال در حوزه نانوایی ها 

اعم از شــاطر و خمیرگیر و چانه گیر و ... 
می رود باال.

آزادی این همــه زندانی می تواند نوید 

روزهــای کاری بهتری بــرای فعاالن در 

حوزه کاغذ باشــد. هر زندانی که از زندان 

خارج شود بعد از چند روز باید بگردد دنبال 

کار. بهترین جا هــم صفحه آگهی های 

جست وجوی کار روزنامه ها است. اضافه 

شــدن زندانیان بیکار به خیــل بیکاران 

قبلی باعث می شــود تعداد متقاضیان 

آگهی های کار و نیز فرم های استخدامی 

که روزانه توسط لشکر بیکاران تکمیل و 

تحویل می شــود به صورت تصاعدی باال 

برود. بنابراین تیراژ روزنامه ها می رود باال 

و کار واردکننــدگان و توزیع کنندگان و 

فروشــندگان کاغذ و چاپخانه ها و توزیع 

و... رونق می گیرد و افراد بیشتری در این 
حوزه ها مشغول کار می شوند.

این موضوع به افزایش آمار اشتغال در 

حوزه دفاتر ثبت ازدواج و طالق هم کمک 

می کند. از آن جا که اعتماد در کشور موج 

می زند و همه به بخشیدن عقیده دارند، 

پس قاعدتا دوســتان زندانــی به علت 

نداشتن سوءپیشینه نمی توانند کار پیدا 

کنند و بعد از مدتی خانه نشینی و تحمل 

بیکاری کم کم غرزدن های همسر شروع 

می شود. اگر در زندان باشند کسی از آنها 

انتظار ندارد بروند سر کار ولی وقتی بیرون 

هســتند این موضوع پذیرفتنی نیست. 

بنابرایــن یواش یــواش کار باال می گیرد 

و طالق گرفتن ها شــروع می شود. این 

حجم گسترده از طالق دفتر ثبت جدید 
نمی خواهد؟

رونــق گرفتــن کار طالفروشــان و 

عرضه کنندگان سکه بهار آزادی هم رونق 

می گیرد چون زندانیان بخت برگشــته 

باید تــازه بیفتند دنبــال تأمین مهریه 
همسرانشان.

این ها چند قطره از دریای تأثیر آزادی 

این زندانیان بر اقتصاد کشور بود. رئیس 

ســازمان زندان هــا آن چه مــا در آینه 

نمی بینیم را در خشت خام دیده است. 

  یک ایرانی در اینستاگرام بوفون: من از وقتی با دست به انگلیس خبیث گل زدی، عاشقت شدم!

  یک معتاد: نسل دروازبون خوبم، مثل جنس خوب وراُفتاد

  یک مدیر ژاپنی: من بابت خداحافظی بوفون از شما عذرخواهی می کنم!

  جهانگیری: آقای مدیر، نگاه کن، نصف شماست!

  مومیایی: جنازه موسولینی رو چی کار کردید؟!

#سعی- کنید- بوفون- باشید #هر- اومدنی- یه- رفتنی- داره #همه- خوبا- رفتند

خبرونگ |  جواد قضایی| 

سخنگوی وزارت بهداشت:

در ایام امتحانــات میزان مصرف قــرص ریتالین 50 درصد 
افزایش می یابد

برجام: اینو هم بندازید گردن من!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار ارز از 

دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد

و به جای آن طرح 3 فوریتی مبارزه با فروش لباس زیر در دستور کار 
قرار گرفت

مطهری: ممکن اســت روحانی در برخی موضوعات عقب نشــینی کرده 
باشد

جواد خیابانی: هنوز هیچی معلوم نیســت. فعال با مداد روی کاغذ 

یادداشت کنید؛ برخی موضوعات 3 روحانی .

پنگوئن های گرسنه!  |  شهاب نبوی|  دیشــب خواب دیدم یه 

دسته پنگوئن نر )واقعیتش رو بگم، خودم ندیدم نر هستند یا ماده اما 

احساسم می گفت نر هستند.( دوره ام کردند و می گن: »بگو ببینیم، 

این جا چی کار می کنی؟« گفتم: »نمی دونم واال؛ آدم توی خواب، خودش 

تصمیم نمی گیره کجا بره که. از وقتی گفتند خب اگه گوشــت گرونه، اشکنه بخورید، 

هروقت شب ها اشکنه می خورم، سر از جاهای عجیب و غریب در میارم. شاید باورتون نشه 

اما دفعه قبل خواب دیدم که توی معده یه راسو هستم، اونم از این راسوهای اصیل.« خیلی  

افسرده و ناراحت بودند. زن و بچه هاشونم در دوردست کز کرده و مثل بز نشسته بودند و 

همو نگاه می کردند. گیر دادند که اشکنه چیه و چه جوری درست میشه و این جام دیگه غذا 

گیر نمیاد و ما گرسنه ایم و از این حرفا. گفتم: »تخم دارید؟ اگه دارید بیارید، براتون درست 

کنم.« گفتند: »داریم اما پنگوئن که بچه خودش رو نمی خوره، ما اصول خودمون رو زیر پا 

نمی ذاریم  .« گفتم: »به جهندم، اصال بمیرید از گرسنگی.« بعد چند ساعت دیدم، همه شون 
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و اما و اگرهای وام های دولتی 

به روستاییان

رضــا انصــاری درباره پیشــنهاد افزایــش قیمت 
هار  خودروهای تولید داخل توســط خودروسازان، ا
داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورا پس از 
شنیدن مسائل و مشکالتی که در جلسه روز یکشنبه 
توسط خودروســازان مطرح شــد، به این جمع بندی 
رسید تا کارگروهی تشکیل شود و در اسرع وقت سازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان آنالیز 
قیمتی را ارایه کند تا در این کارگروه مورد بررســی و 
بحث قرار گیرد و جمع بندی نهایی برای افزایش قیمت 

خودروها انجام شود.
خانه ملت به نقل از یک عضو کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس، نوشت: خودروســازان در نشست روز 
یکشنبه پیشنهاد افزایش قیمت ۲4 درصدی محصوالت 
را مطرح کردند؛ اما اعتقاد دارم که کمیسیون صنایع و 
درصد  . معادن نباید با پیشنهاد افزایش قیمت بیش از 

موافقت کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که با توجه بــه این که به عنوان 
کمیســیون صنایع نگاه ما حمایت از تولیدات داخل 
ه اقتصادی است اما معتقدیم افزایش  در شرایط وی
قیمت ها باید منطقی باشد، گفت: خودروسازان باید 
تالش کنند تا با استفاده از روش های نوین مدیریتی 

بهــره وری را افزایش و قیمت تمام شــده را کاهش 
دهند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به این که اعتقاد داریم افزایش قیمت ها 
نباید به گونه ای باشد که نارضایتی ها افزایش پیدا کند 
و فشار بر طبقات کم درآمد جامعه وارد شود، در پایان 
خاطرنشــان کرد: بازار و جامعه بیــش از این پذیرش 
افزایش قیمت ها را ندارد و به عنوان اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن در شرایط فعلی با توجه به تحلیلی که از 
اوضاع و احوال اقتصادی کشور داریم با افزایش قیمت ها 

مخالف هستیم.

رئیس شــورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با 
بیان این که بیشتر پیشنهادهای این شورا به قوه قضائیه 
درباره الیحه »تأمین امنیت زنان« اعمال شــده است، 
گفت: با وجود این که پیشگیری از جرم باید در قوه قضائیه 
دیده شود اما پیشــگیری از جرم »خشونت علیه زنان« 
را در این الیحه به مجموعــه ای واگذار کرده بودند که به 

قوه مجریه برمی گشت و این برخالف قانون اساسی است.
زهرا آیت اللهی ضمن تشــری آخرین وضع الیحه 
»تأمین امنیت زنان« افزود: الیحه »تأمین امنیت زنان« 
در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بررسی 
شــد، به هیأت دولت آمد و وارد قوه قضائیه شد. بعد از 
بررسی هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این الیحه 
اشکاالت متعددی دارد. برای مثال مواردی که افراد به 
صورت غیرعمد مرتکب رفتار خطا و خشــونت آمیزی 
می شــدند و حتی در صورتی که عمدی نبوده و در آن 
تکرار وجود نداشته باشد، برای شان مجازات های سخت 

پیش بینی شده بود.
هار کرد: ممکن اســت بگوییم شاید  وی در ادامه ا
این رفتارها تبعات منفی بزرگی به دنبــال دارند اما با 
بررسی هایی که انجام دادیم، دیدیم مواردی وجود دارد 
که تبعات منفی بزرگی هم ندارد برای مثال اگر فردی 
دختر یا زنی را مسخره کند، برایش مجازات پیش بینی 
شده بود. آن جا متوجه شدیم که میزان زیادی مجازات 
حبس برای جرایم مختلف پیش بینی شــده که این 

جرایم ممکن است، جرایم خیلی سنگینی هم نباشد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در 
ادامه تصری کرد: براساس بررسی هایی که انجام دادیم 
متوجه شدیم اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد دختر و 
زنی شــود، حتی با دلیل موجه، برایش حبس تعزیری 

پیش بینی شده اســت. نتیجه این مورد این است که 
اگر مــادری برای دختر خودش ایجــاد محدودیت در 
به این دلیل کــه دخترش با تعدادی  رفت وآمد کند، 
قاچاقچی یا معتاد رفت وآمد می کنــد  برای این مادر 

حبس تعزیری پیش بینی شده است.
آیت اللهی در پاس به این سوال که آیا این الیحه در 
برخورد با جرایمی نظیر اسیدپاشــی بازدارنده است؟ 
گفت: از آنجایی که ما با این مسأله مواجه شدیم که این 
الیحه اشــکاالتی دارد به همین دلیل الیحه را به دقت 
بررســی کردیم. این الیحه ابعاد مثبت و منفی دارد. نه 
فقط اسیدپاشــی بلکه حتی جرایم متداول تر را هم در 
برمی گیرد. در کشور ما تعداد زیادی اسیدپاشی وجود 
ندارد، اما ضرب و جرح زنان باالخره تا حدی وجود دارد. 
ما تمام این موارد را به عنوان موارد خشــونتی که حتما 

جرم است و باید با آن مقابله شود، می بینیم.
هار کرد: ضــرب و جرح زنان ممکن  وی در ادامه ا
است خشــونت فیزیکی یا فشــارهای روانی شدیدی 
که موجب ایجاد بیماری روانی در زنان می شود، باشد. 
این موارد مصادیق رفتارهای مجرمانه اســت و باید با 
آن برخورد شود. پیشــنهادهایی به قوه قضائیه داده ایم 
و قوه قضائیه این پیشنهادها را لحا و الیحه را اصالح 
کرده است. یکی از این پیشنهادها این است که جرم ها 
را دقیق ببینیم چراکه برخــی از رفتارهای خطا نیاز به 
فرهنگســازی دارد. اگر برای مثال مادر یا پدری دختر 
خودشان را مســخره می کنند، نباید مسخره کردن را 

پذیرفت اما با کار فرهنگی باید این رفتار را تغییر داد.
رئیس شــورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده 
با اشــاره به این که می توانیم مجازات های غیرحبس 
متناسب با جرم را نیز استفاده کنیم، افزود: برای مثال اگر 

مردی مانع می شود که همسرش خانواده اش را ببیند زن 
می تواند شکایت کند و به ازای آن مجازاتی که برای مرد 
ف  پیش بینی می کنند، می تواند این باشد که مرد را مو
کند که همسرش را همراهی کند یا همسرش را به خانه 

والدینش ببرد.
آیت اللهی در ادامه تصری کرد: همچنین برای مثال 
اگر مردی به همســرش توهین می کنــد، مجازات او 
نباید حبس باشد بلکه مجازات او می تواند این باشد که 
هدیه ای برای همسرش بخرد و این کار باید حتما ثبت 
شود و به دادگاه ثابت شــود. بنابراین لزومی ندارد این 
مقدار حبس برای افرادی که با دختران یا زنان جامعه 

برخورد نامطلوب دارند، پیش بینی کنند.
وی در ادامه با بیان این که حرف اصلی ما این اســت 
هار کرد: همچنین  که باید جرایم را دقیق تر دیــد، ا
مجازات هــا را باید متناســب تر با جــرم ببینیم و در 
ساختارهای موازی نیز پیش بینی کنیم. با وجود این که 
باید در قوه قضائیه پیشــگیری از جــرم را ببینیم، اما 
پیشگیری از جرم خشونت علیه زنان را به مجموعه ای 
واگذار کرده بودند که به قوه مجریه بازمی گشت و این 

برخالف قانون اساسی است.
وی با بیان این که شورای اجتماعی و فرهنگی زنان و 
خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهادهایش را 
به شکل متقن و علمی به قوه قضائیه داده است، گفت: 
قریب به اتفاق پیشــنهادهای ما اعمال شده و بعد از 
اعمال پیشــنهادها ی مان دوباره الیحه اصالح شده را 
دیدیم. در این مرحله هم به نظرمان رســید که چند 
نکته کوچک وجود دارد و آنها را پیشــنهاد دادیم، اما 
الیحه هنوز از قوه قضائیه به هیأت دولت بازنگشــته 

است.

اگر مردی به زن خود توهین کرد حبس نشود هدیه بدهد!

درخواست غیرمتعار خودروسازان
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