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اینه که به حرف 
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مجوز درود نگویند

کور کن دوربین
آقای محمدمهدی فالکتی به شماره ملی 22 صادره از الهیجان، بدینوسیله عضویت شما در گروِه 

مجوزدارِ »پروفسور سمیعی« به دلیل عدم پرداخت سه ماه حق عضویت ابطال گردید. 
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دارد و به زودی برای مشخص شدن اینکه کدام سبیل 
زائد است و کدام زائد نیست آیین نامه نوشته خواهد شد
     اگر کسانی بخواهند بدون توجه به قانون و بدون 
مجوز اقدام به تراشیدن کنند، ما ورود خواهیم کرد
     عضو شورای عالی مجوز فرهنگی: ما برای همه 
چیز مجوز داریم و ایران جزو ده کشور برتر جهان در 

زمینه صدور مجوز است

    طبق اعالم سازمان مخابرات، از شنبه مالکین تلفنهایی که به عدد زوج منتهی 
میشوند با مراجعه به سایت zang.gov.ir و طی مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب 

زنگهای مورد تایید اقدام کنند
    در صورت عدم ثبت نام، پرداخت یارانه قطع میشود

صبح امروز با حضور مسئولین شهرداری انجام پذیرفت:
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گربه ها، یارانه قطع خواهد شد
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تاسیس نکنید، 
همه را عضو 
خواهیم کرد

با توجه به نیاز به بودجه جهت صدور مجوزها

وزارت مجوز و جوانان 
تاسیس میشود

نماینده مجلس: درخواست استیضاح وزیر احتمالی این 
وزارتخانه با 20 امضا تقدیم هیات رئیسه شد

معاونت اخالقی متروی تهران و حومه:
در صورت مشاهده 

عضویت سایر 
مسافرین در 

پیام رسانهای بدون 
مجوز، ترمز قطار را 

بکشید
یارانه قطع میشود    در صورت عدم کشیدن ترمز، پرداخت 

دالر دولتی به نرخ 
آزاد موجود است

صدور مجوز واردات

انواع وسایل 
پیشگیری

به دلیل مهاجرت واگذار میشود

 تضمینی
تور شاد شاد سواحل جنوبی اوشنیا: بدون مجوز

لیدر صالحهء فارسی زبان، سیم کارت با قابلیت عضویت در پیام رسان های 
خارجی، صبحانه، بازدید رایگان از هرم سفید، نوشیدنی بامزه، مراسم شبانگاهی

اخذ موافقت اصولی 
کانال و گروه دوستانه 

قیمت توافقی

 صدور مجوز
 سگ گردی

دو ساعته

بخشنامه فوری: 

 برای انتخاب زنگ موبایل 
در سامانه »زنگ« ثبت نام کنید

مراسم تبرزنی به درختان بی مجوز حاشیه بزرگراه آزادگان
رییس کمیته سیاست گذاری مهدکودک های  زنجیره ای: 

لو بدهید، پاستیل بگیرید
     کودکان عضویت پدر و مادرهایشان را در گروه های تلگرامی خانوادگی گزارش کنند و پاستیل بگیرند

     سازنده استیکرِ فاقد مجوز »صبح زیبایتان به خیر« دستگیر شد
     یک روانشناس کودک: بهترین سن آموزِش اجازه گرفتن برای عطسه و سرفه بین 3 تا 5 سالگی است. 
     یک دانشمند یازده ساله بجنوردی موفق به اختراع سامانه درخواست مجوز برای هر لیس به بستنی شد
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 »شهروند« از دالیل تجویز باالی یک روش تشخیص خاص در ایران گزارش می دهد 

یادداشتیادداشت

آقای تاج، مديران فوتبالی عزيز! شما شايستگی ادامه حضور  نداريدديده شدن؛ به هر قیمتی!
چند روز پيش فيلم كوتاهي در شبكه هاي 
اجتماعي پخش شــد كه اوج دگــرآزاري را 
مي رساند؛ جواني در پارك ها مي گشت و برخي 
افراد را از پشــت سر آتش مي زد و فرار مي كرد 
و يك نفر ديگر نيز از او فيلمبرداري مي كرد و 
شايد يك نفر هم با وسيله نقليه آنان را فراری 
می داده اســت. البته افرادي كه در اين فيلم 
آتش مي گرفتند، ظاهرا مي توانستند با قدري 
كوشــش آتش را خاموش كنند و شايد دچار 
سوختگي هاي سطحي شده باشند، شايد هم 
سوختگي ها بيشتر بوده باشــد؛ ولي ترس و 

وحشت آنان به خوبي مشهود است.
چندي پيش نيز تصاوير ديگري از تعرض يك 
مجرم به كودكي در شوشتر منتشر شد كه آن 
نيز به وسيله فرد ثالثي تصويربرداري و پخش 
شده بود. به نظر مي رســد كه فضاي مجازي 
و امكان ديده شــدن موجب برخی تغييرات 
رفتاري شده است. كساني كه به لحاظ روحي 
و رواني عالقه اي به ديده شــدن دارند، بيش از 
سايرين به اين فضا عالقه نشان مي دهند. تعداد 
فالوورها و اليك ها معيار پرستيز يا شخصيت 
افراد و مهم بودنشان شــده است؛ اين افراد هر 
كدام كاري مي كنند كه بيشــتر ديده شوند. 
اتخاذ مواضع تندتر و يا غيرمتعارف تر، استفاده 
از كلمات زشــت و ركيك و بي ادبانه پديده اي 
معمول در اين فضا شده است. حتي تلويزيون 
نيز به اين مسير كشيده شده است و رفتار يك 
مجري با ميهمان برنامه آن مصداق روشن اين 
پديده است. البته آنان اشتباه فكر نمي كنند؛ 
زيرا اين رفتارها و سخنان بهتر ديده و شنيده 
مي شــود و هدف آنان را بــرآورد مي كند. اگر 
كسي 10 يادداشت بامحتوا، عميق و منطقي 

بنويسد، بازتاب آن كمتر از يك جمله اي است 
كه درباره موضوعي با چاشني فحش و جمله 
ركيك همراه می شود؛ در واقع ما نيز به نحوي 
در فرآيند ديده شدن اين افراد شريك هستيم. 
ولي يك پرسش مهم وجود دارد و اين كه چرا 
اقدامي را مي كنند كه نهايت آن معلوم است؟ 
يعني دستگيري و مجازات سخت. در همين 
مورِد ديگــرآزاري از طريق آتــش زدن افراد 
پليس اعالم كرد كه عمل كنندگان به سرعت 
شناسايي و دستگير شــدند، يا در مورد افراد 
متجاوز شوشتر نيز خيلي ســريع بازداشت 
شدند و در هر دو مورد با مجازات هاي سنگيني 
روبه رو خواهند شــد. آيا اين افراد نمي دانند 
به سرعت بازداشت و مجازات مي شوند؟ يا آن كه 
اقدام به اين جنايت می كنند در حالی كه منتظر 
چنين نتيجه ای نيز هستند؟ ما نمي دانيم كه 
كدام يك از اين دو حالت درســت است. شايد 
برخي بدانند و برخي نيز تبعات آن را پيش بيني 
نكنند. اگر پيش بيني نكنند، معلوم مي شود 
كه يك جاي كار آموزش اجتماعي در جامعه 
ما اشكال دارد. چگونه كساني از فناوري جديد 
اســتفاده مي كنند ولي از الزامات و امكانات و 
مشكالت آن تا اين حد بي اطالع هستند؟ به 
عالوه چهره اين افراد به خوبي يا تا حدودي در 
تصاوير منتشرشده ديده مي شود، پس چگونه 
دست به چنين اقدامي مي زنند و انتظار دارند   
كه دستگير نشوند؟ اين اتفاق به نسبت جديد 
است. جنايت هميشه بوده و هست و خواهد 
بود ولي اين كه كساني براي ديده شدن جنايت 
كنند، آن هم ديده  شدني گسترده كه به طور 
طبيعي با مجازات ســختي نيز مواجه خواهد 

شد، پديده اي جديد است.

سیامک رحمانی
سردبیر

حق با مهدی تاج است. فدراسيون فوتبال ايران 
براساس تمام قواعد بين المللی، يك نهاد دولتی 
محسوب نمی شود و مستقل است. قوانين داخلی 
ايران در اين مورد كمتريــن موضوعيتی ندارد و 
ما پذيرفته ايم كه به عنوان يكــی از اعضای فيفا، 
قوانين جهانی را رعايت كنيم. با اين حساب، بركنار 
كردن رئيس فدراســيون فوتبال يــا ملزم كردن 
او به پذيرش قوانينی مشــابه آن چــه برای منع 
بكارگيری بازنشستگان تصويب شد، امكان پذير 
نيست و با مجازات های شديد مواجه خواهد شد. 
كنار گذاشته شدن از جام ملت ها و تعليق می تواند 
بخشی از اين مجازات ها باشــد. اگر در سال های 
گذشته كسانی بودند كه به سنت رويه های داخلی 
و با تأســی از رفتارهای ايرانی می توانستند اين 
تهديدها را توخالی و بی مورد بخوانند و برای فيفا 
و مجامع بين المللی شاخ و شانه بكشند، حاال ما يك 
بار طعم تعليق و حذف فوتبال مان از همه ميادين 
و امتيازات را چشــيده  و چنين تنبيه هايی را در 
مورد ديگران ديده ايم و ترديدی نداريم كه فاجعه 

می تواند چقدر نزديك باشد.
با همه اينها حق با مهدی تاج، رئيس فدراسيون 
فوتبال اســت و كســی از دولتی ها و با توسل به 
قوانين مصوب در مجلس و دولت نمی تواند به او 
و جايگاهش دست بزنند. از طرف ديگر مجلس و 
دولت مصرند قانون منع بكارگيری بازنشستگان 
در ورزش هم اجرا شود و روسای فدراسيون استثنا 
نشوند و حتی با تمسك به قراردادهای بين المللی 

نتوانند همه را دور بزنند. 
روز گذشــته وزير ورزش اعالم كرد كه رييس 
فدراسيون فوتبال با اســتفاده از درصد جانبازی 

خود می تواند پست رياســت فدراسيون را حفظ 
كند. صحبتی درباره بقيه مديران فدراسيون نشده 
و آنها منتظرند يا جزو استثنائات قرار بگيرند يا از 
طرف وزارت ابالغی به آنها شود تا بتوانند با توسل 
به آن و واســطه قرار دادن فيفا همه را تحت فشار 
قرار دهند و بمانند. حتی اگر تعليق شويم. اين كه 
چه كسی محق تر است و چه كسی دارد لجبازی 
می كند به جای خود، اما شخصا اگر عضو مجمع 
فدراسيون فوتبال بودم، همين امروز درخواست 
جلسه اضطراری می كردم و از همه می خواستم 
رأی به بركناری تاج و همكارانش بدهند. به يك 
دليل روشــن؛ اين كه مديران فوتبــال به مقام و 
منصب شــان بيش از منافع ملی و منافع فوتبال 
اهميت می دهند و حاضرند برای ماندن در راس 
فوتبال، فوتبال ملی را تا دره تعليق و محروميت 
بكشــانند. يعنی همه تجربه ها و داده های قبلی 
هم ر أی به شايســتگی مهدی تاج و همكارانش 
بدهند، به نظر من همين بی تفاوتی آنها در مورد 
خطری كه فوتبال ايران را تهديد می كند و همين 
خودخواهی  برای قربانی كردن همه فوتبال زير پای 
خواسته های شخصی برای سلب صالحيت آنها 
كفايت می كند. كابينه تاج با تمام حمايتی كه از 
سوی فيفا می شود، كه نه حمايتی شخصی، بلكه 
برای حفظ استقالل فدراسيون هاست، ويژگی های 
الزم برای نشستن روی صندلی فدراسيون فوتبال 
را از دســت داده اند و حتی اگر ادامه حضورشان با 
البی كردن و بده بستان های رايج استمرار پيدا كند، 

رياستی ناصحيح خواهد بود.
می خواهم اين اتفاق و شــرايط فوتبــال را به 
بسياری از مســئوالن و مديران بسط بدهم. همه 
آنها كه برای ماندن حاضرند قوانين را زير پا بگذارند 
و همه كســانی كه فارغ از منافع عمومی و حقوق 
مردم به دنبال منافع شــخصی و رانت و امتيازات 

ويژه هستند. چه كســانی كه با مقاومت در برابر 
مصوبات FATF كشور را از همه منافع مالی و روابط 
سودده بين المللی محروم می كنند و خواسته های 
شخصی را می جويند، چه كسانی كه با دنبال كردن 
ارتباطات و امتيازات شــخصی، وزرای كارآمد و 
اليق را زير اخيه استيضاح می كشند و چه كسانی 
كه ســوار بر موج احساسات و هيجانات لحظه ای 
از ديوار ســفارتی در داخل مرزها بــاال می روند و 
ديپلماسی كشــور را در خارج از مرزها به دردسر 
و بحران دچار می كنند –به ويژه مشوقان چنين 
ناهنجاری هايی-، همه ثابــت می كنند كه برای 
مسئوليت خود و خدمت كردن به مردم نااليق اند؛ 

كه دارند به خود خدمت می كنند، نه به خلق خدا.
كسانی كه در سخت ترين شــرايط اقتصادی 
كشــور به جای لمس دردهای مردم و همدلی با 
اقشار جامعه، با تمام وجود دنبال زمين زدن دولت 
و مشكل تراشــی اند و كمترين واهمــه ای ندارند 
كه رفتارهايشــان چه عواقبی خواهد داشت و چه 
مشكالت بيشتری برای مردم درست خواهد كرد. 
كسانی كه همين امروز همه دستاوردهای زنگنه و 
ديپلماسی نفتی ايران را نديده می گيرند و حتی اگر 
بتوانند زير سوال می برند، چراكه فكر می كنند زنگنه 
در جبهه سياسی-مديريتی مطلو ب شان نيست و 
بايد او را كوبيد. هرچقدر هم برای اين كشــور كار 
كرده باشــد و با درايت و قــدرت هر چند ميليارد 
هم آورده داشته باشد، مهم نيســت. بايد او را زد.

اجازه بدهيد چنين مسئوالن بی انصافی را برای 
خدمت در هر جايگاهی مطلقا ناشايســت و مضر 
بدانيم. كسی كه به منافع ملت و سرزمينش فكر 
نمی كند، قرار است چه گلی به ســر ما بزند. حاال 
هرچقدر هم كه می گويند متخصص و تحصيلكرده 
و انقالبی باشــد. نمونــه اش همين فدراســيون 
فوتبال. نمونه اش همين آقای تاج و دوســتانش. 

 کریمی قدوسی 
و کارخانه هیاهوسازی

وقتی نماینده ای نیمی از نمایندگان مردم را به براندازی متهم می کند، 
به تأثیر و معنای گفته اش آگاه است؟
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بر اساس آمارهای مرکز آمار  14۷هزار نفر از ساکنان 
مناطق یک و دو تهران دارای درآمد بدون شغل هستند

   صفحه  3
   افراد با درآمد بدون شغل از  سال 84 تا 95، رشدی دوونیم برابری داشته اند

 »شهروند« از کاخ نشینی در 4 برج الکچری تهران
و امکانات شان گزارش می دهد
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بهقلمرومولتیمیلیاردرها
خوشآمدید

اینجا امید به زندگی هدیه می شود 

 بزرگداشت زنده یاد نورافشار و افتتاح بخش سي تي اسکن
 و بخش معلوالن جسمي و حرکتي در بیمارستان نورافشار  با حضور وزیر بهداشت

رئیس جمعیت هالل احمر و  معاون هماهنگ کننده ارتش برگزار شد   
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می خواهیم  آيه ها را نقاشی کنیم
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پس
 سیبیالشون کو؟!

آیا مخاطبان بانوی عمارت را پسندیده اند 
درباره این سریال چه می گویند؟


