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در ضرورت اجتماعی شدن مسأله اجتماعی
مسأله و آسیب اجتماعی را چگونه می توان حل کرد؟ 
اگر براي این پرسش پاسخ روشنی نداشته باشیم، هیچگاه 
از تبعات این آسیب ها در امان نخواهیم بود؛ درواقع یکی از 
دالیل عدم موفقیت ما در حل بسیاري از مسائل اجتماعی 
درك نادرست از راه حل هاي آن است و به دلیل ماهیت 
مسائل اجتماعی که با سایر مسائل تفاوت دارد، راه حل هاي 
آن نیز متفاوت است. در این یادداشت به یکی از مقدمات 

الزم براي حل مسائل اجتماعی اشاره خواهد شد.
فرض کنید که بدن یک نفر به گونه اي باشد که سیستم 
عصبی او متوجه درد نشود و آن را به مغز منتقل نکند و در 
نتیجه مغز نیز دستور مقابله با درد را صادر نکند. در این 
صورت فرد مذکور دچــار آرامش  خیال بوده و بیمارى او 
آن قدر پیشرفت می کند که به یک باره او را از پاي می اندازد. 
درواقع سیســتم عصبی بدن وظیفه دارد که مشکالت 
جسمی را در نخســتین مراحل شکل گیري آن به مغز 
منتقل کند تا از آن طریق دســتور مقاومت در برابر آن 
مشکل صادر شود. هر چه حساسیت این سیستم عصبی 
کمتر باشد، دیرتر متوجه درد می شــود و هر چه دیرتر 

متوجه شود، اقدامات دفاعی آن ناکاراتر است.
سیستم عصبی جامعه مدرن رســانه ها هستند. به 
میزانی که رسانه ها کارآمد و آزاد باشند، می توانند دردهاي 
اجتماعی را به مغز منتقل کنند و همه اجزاي جامعه خود 
را براى مقابله با آن مشکل در اختیار دستورات مغز قرار 
می دهند تا به درمان آن بیماري و ضایعه کمک کنند. حال 
اگر در این سیستم عصبی دستکاري شود که برخی دردها 
منتقل و برخی دیگر فیلتر شود، اعتماد مجموعه اجزاي 
بدن نسبت به این سیستم از میان می رود و نظام ارتباطی 

آن دچار اختالل می شود.
خوشبختانه با آمدن رسانه هاي جدید مثل اینترنت و 
ماهواره و شبکه هاي اجتماعی این امکان براي مردم فراهم 
شده است که فارغ از ساختار بسته رسانه ملی به انتقال 
دردهاي اجتماعی اقدام کنند؛ هر چند این وضع نیز عادي 
نیست و ترجیح دارد که همان رسانه رسمی این خط مشی 
را دنبال کند، زیرا موثرتر است. ولی در هر حال عمومی شدن 
درك از یک مسأله اجتماعی و به وجود آمدن حس مشترك 
از درد ناشى از آن مسأله و آسیب، مقدمه الزم براي هر گونه 

اقدامی جهت درمان آن آسیب است.
اکنون جامعه ما دردهاي اجتماعی گوناگونی دارد. به 
دو مورد آن اشاره می کنیم و به نحوه برخورد رسانه ها با آن 
می پردازیم. نخستین مورد ضعیف شدن حس خیرخواهی 
و نیکی به دیگران و روحیه از خودگذشتگی است؛ گویی که 
مسابقه نانوشته اي براي جلوزدن از هر کس و با هر قیمتی 
وجود دارد. طبیعی است در چنین شرایطی برجسته کردن 
رفتارهایی که حس دگرخواهی را تقویت و به عنوان یک 
ارزش مهم معرفی می کند، بسیار اهمیت دارد. نه فقط در 
جامعه اي که دچار این ضعف است، بلکه اگر یک جامعه 
چنین ضعفی را هم نداشته باشد، باز هم چنین اخباري 
را برجسته می کند تا دچار این ضعف نشود. چندي پیش 
خبري منتشر شــد به این مضمون که: «سرباز 19ساله 
مریوانى اهل روستاى  هانه شیخان، ظهر روز شنبه، 25 

آذر در پادگان عجب شیر به هنگام بیرون آوردن سگى که 
در سیم هاى خاردار گرفتار شده بود، به دنبال انفجار یکى 
از مین ها دچار جراحت شده بود. این سرباز از ناحیه مچ 
پاى راست دچار جراحات شده بود که منجر به قطع پا از 
ناحیه مچ پا شده است.» تقریباً تمام عناصر خبري الزم 
براي برجسته شدن این خبر و تبدیل شدن حتی به تیتر 
اول رسانه اي فراهم بود، در منطقه اي دورافتاده سردسیر 
و استان مرزي، در هواي برفی، براي نجات یک سگ که 
معلوم نیست زندگی او در آن فضا از چه اهمیتی برخوردار 
بوده، یک سرباز روستایى که تصور وضعیت او نیز کار سختی 
نیست، براي نجات آن سگ اقدام می کند و مین که یادآور 
مشکالت جنگ تحمیلی است، منفجر شده و او یک پاي 
خود را از دســت می دهد. هر چند رسانه هاي مستقل و 
مجازي تا حدي به این مسأله پرداختند و افرادي هم به 
عیادت آن سرباز رفتند، ولی ارزش خبري این رویداد جهت 
ترویج از خودگذشتگی و ایثار و حس دگرخواهی بسیار باال 
بود و ظرفیت آن را داشت که خبر این ماجرا در صدر اخبار 
رسانه ملی قرار می گرفت تا به موضوع مورد بحث جامعه 
تبدیل می شد و حتی مسئوالن منطقه اي و کشوري به 
دیدار او می رفتند. در واقع این اقدامات یک شیوه مهم و 
موثر در طرح و حل مسائل و آسیب هاي اجتماعی و تقویت 

ارزش هاى انسانى و اجتماعى است.
رویداد دیگر قتل عام یک خانواده به دست داماد خالفکار 
است. ارزش خبري این رویداد حتی از سطح ملی و کشوري 
نیز باالتر است. این خبر می تواند براي چندین روز در صدر 
اخبار کشور قرار گیرد. ده ها و صدها تحلیل براي آن ارایه 
شود. ده ها پرسش طرح شود. االن طالق را یک مسأله مهم 
اجتماعی دانسته اند، آیا باید این دختر طالق می گرفت؟ 
یا آنکه به زندگی با چنین جوانی ادامه می داد؟ چرا از ابتدا 
متوجه این ازدواج ناخوشایند نبوده اند؟ حاال به هر دلیلی 
به مشکل خورده اند، چگونه باید مشکل را حل مى کردند؟ 
دستگاه هاي رسمی مثل نیروي انتظامی و دادگستري ها 
چه کمکی به چنین افرادي باید ارایه دهند؟ در واقع مردم 
و جامعه از خالل ارتباط پیدا کردن با همین مصادیق مهم 
است که درك درستی از مسائل اجتماعی و راه حل هاي 
آن پیدا می کنند. مردم مسائل اجتماعی را در کالس هاي 
درس یاد نمی گیرند. اگر اقدامات اجرایی و خبري را که 
براي تصادف دو قطار شد با این خبر مقایسه کنیم، شاید 
نسبت آنها به 100 در برابر یک باشد؛ هر چند آن کار خوب 
بود و باز هم باید درباره آن رویداد کار شــود، ولی مسأله 
قتل عام مذکور نیز از یک حیث واجد اهمیت باالیی بود، 
چون مسائل خانوادگی در همه خانواده ها کمابیش هست.
خالصه این که مسأله اجتماعی وقتی حل می شود 
که درك و فهم از آن و راه حل هاي آن نیز به موضوعی 
اجتماعی و عمومی تبدیل شــود و ایــن کار وظیفه 
رسانه هاست. مســأله اجتماعی با مسأله مهندسی و 
ریاضی فرق می کند. باید به این فرق آگاه شد. مسأله 
اجتماعی را در اتاق هاي دربســته نمی توان طرح و 
حل کرد. حل مســأله اجتماعى خود نیز یک مسأله 

اجتماعى است.
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گروه ورزش| روز گذشــته سرپرســت، اعضاى 
فدراســیون و قهرمانان رشــته کاراته به دیدار آیت اهللا 
 هاشمى رفسنجانى، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام رفتند. در آغاز این دیدار، سیدحسن طباطبایى، 
سرپرست فدراســیون کاراته و سیدشــهرام هروى، 
سرمربى تیم ملى با ارایه گزارشى از برنامه ها، فعالیت ها 
و مســابقات آینده  تیم ملى مــردان و زنــان کاراته، از 
حمایت هاى آیــت اهللا  هاشمى رفســنجانى در همه  
ســال هاى پس از پیــروزى انقالب اســالمى تجلیل 
کردند. سیدحسن طباطبایى گفت: «ورزشکاران همه 
رشــته هاى ورزشى و به خصوص رشــته هاى رزمى و 
به ویژه کاراته خوب مى دانند که شما چه زحماتى براى 
سازندگى ایران و پیشرفت ورزشى جوانان کشیده اید و 
این در تاریخ کشــور ثبت و ضبط است.» همچنین در 
جریان این مراســم رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به هر یک از ورزشکاران هدیه اى معنوى اهدا کرد.
آیت اهللا  هاشمى رفســنجانى در جریان این مالقات 
با بیان این نکته که جامعه با دیدن نشاط ورزشکاران، 
روحیه خوبى پیــدا مى کند، گفــت: «ورزش یکى از 
ارکان خوب زندگى مردم اســت که سالمتى جسمى 
و روانى فرد و جامعه را تأمین مى کند.» وى با یادآورى 
مواردى مهم از تاریخ افتخارات بشریت در عرصه هاى 
مختلف، گفت: «همیشه ورزشکاران مردمى و با اخالق 
افتخارآمیز بوده اند و بى جهت نیســت که در سراســر 
دنیا مردم براى تماشاى مســابقات ورزشى مى روند.» 

رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان آیه: 
«اْصَطفاُه َعلَْیُکْم َو زاَدُه بَْســَطًۀ فِى الِْعلِْم َو الِْجْسِم» به 
تشریح و تفسیر آن در زمان بنى اســراییل پرداخت و 
گفت: «انتخاب یک انســان قوى الجثه و در عین حال 
دانشــمند از طرف خداوند براى آنان، دلیلى بر جایگاه 
توأمان قدرت علمى و قدرت جســمى است.» آیت اهللا  
هاشمى رفسنجانى با ابراز خرســندى از حضور زنان و 
دختران ایرانى در مسابقات مختلف منطقه اى، آسیایى 

و جهانى گفت: «بانوان ورزشکار ایرانى با رعایت اصول 
الگوى تمام زنان، مخصوصاً زنان کشــورهاى اسالمى 
هستند که با رعایت همه مســائل دینى و اخالقى، در 
میادین ورزشى مى درخشند». وى خطاب به ورزشکاران 
اظهار داشت: «باید خوشحال باشید که از بین این همه 
جوانان انتخاب شده اید تا دل ملتى را شاد کنید. قدر این 
فرصت را بدانید و براى موفقیت هاى خویش و سربلندى 

کشورتان بیشتر تالش کنید.»
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   صفحه 5

سیاس

  کمیسیون امنیت ملى در واکنش
به افشاى سخنان محرمانه ظریف

توسط کریمى قدوسى بیانیه صادر کرد

خدمت به دشمنان

   صفحه 2

ار

  شرکت لیرا، آلبومى از مدادهاى تولید 1806 
تا 2006 به این کلکسیونر هدیه کرده است

دیدار با محمد صالح عبدالصمدى 
کلکسیونر 8108 مداد

ارتش مدادها

   صفحه 7

20صفحه  |  500 تومان

سیاس

رهبر معظم انقالب
در ابتداى درس خارج فقه: 

 حادثه بى نظیر 9دى و قدرت فکرى مردم
از نمونه هاى قدرت نظام

منع سالح هسته اى 
مبانى بسیار مهم فقهى 

و عقالنى دارد

   صفحه 2

  امید مردم بزرگترین سرمایه کشور است ، اگر ناامید شوند، ممکن است دست به هر اقدامى بزنند

انتقاد تند اسحاق جهانگیرى از کسانى که امید مردم را نشانه گرفته اند

کشور را از ته درّه 
چند پله باال آورده ایم

نامه اصغر فرهادى
به رئیس جمهورى

درباره گورخواب هاى نصیرآباد

ر اره  ما ن
ار  و شنونده فراموش

رن هایی 
پس از انتشــار گزارش «شهروند» 
زندگــى گورخواب ها در  دربــاره 
گورســتان نصیرآبــاد، «اصغــر 
فرهادى» کارگــردان در نامه اى به 
رئیس جمهــورى، به ایــن موضوع 

واکنش نشان داد. 

      گزارش «شهروند» درباره گورخواب هاى نصیرآباد بازتاب هاى گسترده اى داشت
      نهاد ریاست جمهورى گزارش «شهروند» در باره سرنوشت گورخواب هاى گورستان نصیرآباد را پیگیرى مى کند
    دستور ویژه استاندار تهران به فرماندار شهریار براى رسیدگى به وضع گورخواب ها

ی و شهروند ح

  نقد حقوقدانان به قوانینى که
مانع انتقال تابعیت از مادران ایرانى

به کودکان مى شود

هویت سازى 
ایرانى

   صفحه 8

قوانین  طبق  شهروند حقوقى| 
جمهوري اســالمی ایــران تابعیت 
از طریق خون و با طى شــرایطى از 
طریق خاك منتقل می شود و این به 
معناي عدم اعطاي تابعیت به کودکان 
حاصــل از ازدواج مــادران ایرانی با 
مردان خارجی اســت. سال هاست 
معضــل بی هویتی کــودکان این 
ازدواج ها بــه دغدغه اي مهم تبدیل 

شده است... 

   صفحه 17

اگر کارمند  شهردارى 
مى شدند، نیاوران 

بهشون  ِملک مى دادیم!
www.shahrvand-newspaper.ir
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تماشاخانه

 اگر کارمند
  شهرداری می شدند

 نیاوران بهشون 
ِملک می دادیم!

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نود و پنجم

telegram.me/Shahrvang نشانی کانال تلگرام شهرونگ:

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

واکنش ها به گزارش »زندگی در گور« شهروند
تزريقات

 افسرده دل
 افسرده کند انجمنی را  

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

مدتی بود آشفته و کالفه بود. از دیروز هم این 

کالفگی تشدید شده بود. به  حدی که وقتی با 

نامزدش به گشت و گذار رفت، یکباره برگشت و 

گفت: این چه وضعیه؟ نکنه تا آخر عمر باید با 

این اخالق های تو بسوزم و بسازم؟ دختر گفت: 
وا! چرا داد می زنی؟ چته؟ 

- تو چرا به من خیانت نمی کنی؟ 

مهشید مات و مبهوت به چشم های سهیل 
خیره شد. 

سهیل شاکی و طلبکار ادامه داد که: »آخه 

رابطه هم این قدر سالم؟ این قدر برپایه اعتماد؟ 

بابا دیگه ما گندشو درآوردیم.« و سپس اضافه 

کرد: »یه کم از نامزدهــای آرمینafm 2 و 

مجید خراطها یاد بگیر. یک لحظه نمیذارن 

این طفل های معصوم آب راحت از گلوشون 

پایین بره! هر روز خیانت، هر روز تیغ، هر روز 

خونریزی و بیمارستان.« بعد به گوشی مهشید 

که در دستش بود، اشاره کرد و گفت: »اصال بده 

من اون تلگرامتو چک کنم ببینم چیکار می کنی 

وقتی پی ام های منو دیر  seenمی کنی«!

 مهشید بعد از یک ســال رابطه، با اتصالی
 گهگاه سیم های سهیل آشنا بود! برای همین 

ترجیح داد در ظاهر با سهیل همراهی کند: 
- بیا عزیزم، اینم تلگرام!

ســهیل شــروع کرد به واکاوی پیام های 

تلگرام مهشید، رفتارهایش هیستریک بود و 
غیرمعمول. 

»چرا همه دخترن!؟«
- دخترن دیگه! 

باالخره یک ذکــور را بین پیام ها پیدا کرد. 

چشــم هاش برقی زد و گفت: »آهــاااان! پیدا 

کردم... سیروس! سیروس کیه؟  هان؟«

مهشــید که حوصله اش ســر رفته بود، با 
بی تفاوتی گفت: بابامه!

سهیل گوشــی را با متانت به مهشید داد و 
سعی کرد بحث را عوض کند: 

»فقط هم تو نیستی ها! فکر نکن فقط تویی 
که داری زندگی منو خراب می کنی.«

- دیگه کی زندگیتو خراب کرده عزیزم؟
- مرتضی! 

- مرتضی... همون دوستت که کوهنورده؟ 
- آره. 

- اون بنده خدا چیکار کرده مگه؟ 

- ببیــن من خاطر ایــن مرتضی رو خیلی 

میخوام. خیلی بــرام عزیزه. از بــرادر به من 

نزدیک تره، ولی یه اخالق خیلی بدی داره. 
- چه اخالقی؟

ســهیل مســتأصل و عصبــی گفــت: 
»نمی میره«! 

- وا! زبونتو گاز بگیر. واسه چی بمیره؟

- این همه  سال با دست خالی داره از کوه و 

کمر میره باال، به خدا یه قالب هم بهش وصل 

نیست! مرد عنکبوتی اگه جای این بود، این قدر 

افتاده بود تبدیل به استیون هاوکینگ می شد. 

نمی دونم این مرتضی چه جوری زنده مونده. 

مهشید که دیگر نمی توانست این میزان از 

اتصالی را هضم کند، گفت: بس کن دیگه، این 
مزخرفات چیه؟ 

سهیل از کوره در رفت و فریاد زد: باباااا... من 

دردمو به کی بگم؟ چرا با من این کارو می کنین؟ 

نه تو خیانت می کنی، نــه مرتضی می میره... 

دیشب رفتم خونه، عمدا تلویزیون خودمونو 

گرفتم یه کم غم و مصیبت ببینم افسرده بشم، 

دیدم خندوانه داره! رفتم بوف کور چاپ 95 رو 

خریدم که بخونم و افسرده شم. فکر می کنی 

اولین جمله اش چی بود؟ در زندگی زخم هایی 

هست که عشقت میاد بتادین می زنه خوب 

میشه... از شانس ما مازیار فالحی و علیزاده هم 

شیش و هشت می خونن! گرفتاری شدیم به 

خدا. با این شــرایط من چه جوری باید معاف 
شم؟ 

مهشــید لبخند زد و گفت: معافیت واسه 
افسردگی رو می گی؟ 

سهیل: آره دیگه!

-  هانی اون که خبرش همون روز تکذیب 

شد! گفتن افسرده ها فقط معاف از رزم میشن. 
- جدی میگی؟

- به جون تو. 

- حاال بین خودمون بمونه عزیز دلم... درحد 
معاف از رزم می تونی بهم خیانت کنی؟ 

و این گونه بود که مهشید برای همیشه از 
کادر زندگی سهیل خارج شد!

كوچه اول

| علی اکبر محمدخانــی| دروغ چرا؟ دیروز غروب تِه کوچه اول خفت شــدم. طرف گفت: یه بار 

دیگه از این مطالب بنویسی فالنت می کنیم. ازش پرسیدم خب چی بنویسم؟ گفت: فقط از گل و بلبل 

بنویس. به همین خاطر امروز رفتم توی باغ که از همنشینی گل و بلبل و نسیم باد صبا و این چیزها 

بنویسم که دیدم بلبله همینجوری که قار قار می کرد، ُکرک و پر ُگل رو هم می  کند، می ریخت زمین و 

لقد مي کرد. من رفتم جلوش رو گرفتم گفتم: جاِن داداش نکن این کارو، االن من این داستان رو بنویسم 

که باز ازش برداشت بد می کنند. بلبله گفت: چه کار کنم؟ من گفتم: برید روی همو ماچ کنید، تا من یه 

داستان عاشقانه بنویسم. هیچی اون ها هم تا اومدند همو ماچ کنند، یهو ریختند توی باغ و مارو گرفتند. 

بعد هم گفتند: یک النه فساد کشف کردیم که درش انواع و اقسام فسق  و فجور انجام می شد. عکس من 

رو هم پخش کردند توی تلویزیون گفتند همش تقصیر اینه.

   روح جالل آل احمد: باید تیتر می زدید »بنگی بر گوری«!

      شهرداری: کاربری مسکونی گرفتند؟ بروند این فیش رو واریز کنند تا تشکیل

 پرونده بدیم!/ برای استفاده مسکونی از قبرها عوارض پرداخت کنند ما مشکلی نداریم!

     سلبریتی: آدرسش کجاست برم یه عکس یهویی باهاشون بگیرم؟!

# بی پدر_فحش_نیست#  اعتیاد_به_بی تفاوتی  #شهرونگ

زورخونه

احمد                رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

مّنت نگهبانان دانشــگاه را که حضورش 

موجبات هدایت اســت و به شــکر اندرش 

مزیــد ارتقای امنیت. پس در هر پوشــش 

نابه هنجاری تذکری نهفته و در هر تذکری، 

کارت دانشجوئی شــکفته، و در هر کارتی 

تعهدی واجب و در هــر تعهدی جریمه ای 
جالب!

»»از مــو و لبــاِس کــه برآید /  کــز دیِد 
حراست به در آید««

قدوم مبارک ایشــان بــه همه  کالس ها 

و آزمایشــگاه ها و کنــار بوته هــا و اون 

پشت وپََســل ها رســیده، نســیم لطف و 

عنایتــش همه جا وزیده و بــاران تذکرات 

باحســابش همه را دریده اســت! در خبر 

بود از رئیس دانشــگاهیان که امر فرموده 

تا نام حراســت دانشــگاه به گشت حقوق 

دانشــجویی تغییر نماید تــا دختراِن غرِق 

ماتیک از پسراِن بالتکلیف، تفکیک و جمله 

نابه هنجار بدپوِش »دانشگاه را با خانه خاله 

اشــتباه گرفته« بــه پوشــش و رفتار نیک 

متمایل شوند تا حقوق ســایر دانشجویان 

مراعــات و دلباختگاِن فرهنــِگ بالدکفر، 
درگیر مکافات شوند.

»»صدتا دوربیِن نگهبــان همه جا در کار 

است /  تا تو جزوه ای نگیری ز کسی««

»» همه از بهر تو آماده و فرمان بردار / که ز 
حق تو حراست بنمایند، بسی !««

هرگه یکی از دانشــجویان مگرور  )مورد 

گیر قــرار گرفته( دســت انابت بــه امید 

اجابت به آســتان یکــی از حافظاِن حقوق 

دانشــجویی بر آورد، حافظــش در او نظر 

نکند.  بازش بخواند،  بــاز اعراض کند، بار 

دیگــرش بــه تضــّرع و زاری و پاچه مالی 

بخواند، حافظ حقوق  با اخذ تعاهید بسیار، 

امیدش را  برآورد و دعوتش را اجابت کند.  

گویند که یکــی از بدپوششــاِن با جنِس 

مخالف اختالط کننده که آسایِش عمومی 

دانشگاه را به فنای واال داده و بنیان خانواده 

را ز ریشــه کشانده، با ســر و تیپ آنچنانی 

در معابر دانشــگاه به عبور و مرور بود که به 

ناگاه در بحر تذکرات و تعهدات مســتغرق 

گشــته و به اتاق حراســت هدایت گردید.  

چون از این مشــایعت بــاز می آمد یکی از 

مریدان ایشان را بازپرسید که از مصاحبت 

با عزیزان حراســت ما را چه تحفه  کرامت 

کردی؟! گفت: جمیع ستاره های تخلفات و 

جرایم مادی و معنوی ام ، هدیه اصحاب:

»نهادن عینــِک شمســی)!( در مافوِق 

سر: 1 ســتاره ، تنگای پوشــِش تحتانی و 

فوقانی: 2ستاره، پوشیدن ردای کوتاه قامِت 

سبز رنگ: 1 ســتاره، موی بلند و ناخن دراز 

) واه و واه واه(: 3ســتاره، سوالریم پوست: 

نیم ســتاره، چشــمان رنگی مادرزاد: 1/5 

ســتاره، اکستنشــن گیســوان: 2 ستاره، 

بوی خوشایند: 13 ســتاره، خنده قاقاه در 

سلف: 4 ســتاره، اختالط با جنس مخالف: 

5 ستاره و شــرکت در تجمعات غیرمجاز 

دانشجویی: یک کهشاِن راه شیری!« و من 

به خاطر داشــتم که چون بــه داخل اتاق 

حراســت شــدم؛ دهان باز کنم و دفاعیات 

خود بازگفته و ابراز دارم که: »آن وزیرعلوم 

کــه در دورانش به مــا گیــر می دادید و 

ســتاره بارانمان می کردید؛ رفته اســت« تا 

بلکه تخفیفی بســتانم و خویشتن از تعلیق 

برهانم، اما چون برســیدم؛ ابهِت نهفته در 

عطوفِت حراستیاِن عزیزم چنان مست کرد 
که مقنعه  ام از سر برفت!

»»ای برتــر از پلیــس و ســی آی اِی و 

اف بی آی / وز هرچه گفته اند و شــنیدیم و 
خوانده ایم««

»» مــاه و ســتاره تمام گشــت و  به آخر 

رســید درس / ما هم چنان در علت گیر تو 
مانده ایم««

روایت شیخ اجل سعدی شیرازی، از اوضاع دانشگاه در قرن هفتم

»ما هم چنان در عّلت گیر تو مانده ایم«

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

|  احمد                 عربانی  |   کارتونیست |
ahmadarabani@yahoo.com

شهر فرنگ ابوالفضل محترمی|   کارتونیست | 
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دفترم شد خیس باران!

باز باران با ترانه
با ضررهای فراوان

ریخت از سقف دبستان
بر سر ما دانه دانه

می نشینم گیج و حیران
زیر چتر خیس، پنهان

سخت می ترسم که باشد
اعتراضم، مجرمانه

بشنوید  ای مهربانان
دفترم شد خیس باران
سقف می ریزد به زودی

می کنید امداد یا نه؟

| ارمغان زمان فشمی| 

صفحه شخصی فیسبوک هنرمند

شهرونگ

    صفحه 19

ورز

فکر نمى کردند 
زنى با ویلچر پرچم 
المپیک را حمل کند

   صفحه 18

 گفت وگو با زهرا نعمتى
کاندیداى جایزه بهترین تیرانداز 

2016 جهان

آیت اهللا  هاشمى رفسنجانى دردیداربا  اعضاى تیم ملى کاراته 

بانوان ورزشکار الگوى همه زنان هستند

خبر

ایرنا| وزیر امور اقتصادى و دارایى در مراسم رونمایى 
از نقشه ملى استعالمات مجوزهاى کشور، از شناسایى 
و شناسنامه دار شــدن دارایى هاى دولت خبر داد. على 
طیب نیا در ایــن باره توضیح داد: هنــوز اطالع دقیقى 
از میزان اموال و دارایى هاى دولــت نداریم و به همین 
دلیل دولت نمى تواند از ایــن دارایى ها به صورت مولد، 

برنامه ریزى و استفاده کند.
وى تصریح کرد: بدون شناســایى دارایى هاى دولت، 
برآورد دقیــق از حجم و میزان آن غیرممکن اســت و 
داشتن اطالعات و شناسایى وضع موجود، گام نخست 
براى ساماندهى طرح ها و پروژه ها است. طیب نیا گفت: 
اجراى نقشه ملى استعالمات مجوزهاى کشور موجب 
بهبود و ارتقاى رتبه ایران در ســطح بین الملل در این 
بخش شد . وى خاطرنشــان کرد: اقتصاد دانان و تاریخ 
تفکر اقتصادى درخصوص نقش دولت در اقتصاد اختالف 
نظر دارند؛ از یک سو گرایش هاى چپ معتقد به سیاست 
انحصار همه فرآیندهاى تولید و توزیع در دســت دولت 
هستند و در نقطه مقابل آن، گرایش هاى راست بر نقش 

حداقلى براى دولت تاکید دارند.
وزیر امور اقتصادى و دارایى گفــت : انجام موفق این 
ماموریت توسط دولت نیازمند در اختیار داشتن اطالعات 

الزم اســت. وى خواســتار توجه به وضعیت موجود و 
مطلوب شــد و ارایــه برنامه ریزى دقیق بــراى نیل به 

وضعیت مطلوب را ضرورى دانست .
به گفته طیب نیا، وضعیت مطلوب در دوره سه سال 
گذشته در قالب پروژه هاى طراحى شده از سوى وزارت 

امور اقتصادى و دارایى مشخص شده است .
وى اضافه کرد: اطــالع دقیقى از وضعیت بدهى هاى 
دولت وجود نداشــت و بــا راه انــدازى «دفتر مدیریت 
بدهى هــا و تعهدات عمومى دولــت» و انجام اقداماتى 
مانند شناســایى وضع موجود و برآورد عدد بدهى ها و 
نیز مدیریت و ســاماندهى آن، میزان بدهى هاى دولت 
و ترکیب آن برآورد شــد. طیب نیا گفت: دستگاه هاى 
اجرایى تا دو سال قبل، از تعداد و حتى چگونگى اعطاى 
مجوزهاى دســتگاه متبوع، اطالع صحیحى نداشتند، 
اما با راه اندازى سامانه نقشه ملى استعالمات مجوزهاى 
کشور حرکت ارزشمندى صورت گرفت. وى الزمه انجام 
موفق پروژه سامانه نقشــه ملى استعالمات را تجهیز و 
برخوردارى هر دو دستگاه ســرویس دهنده و دستگاه 
واسطه، از فناورى و سامانه هاى الکترونیکى ارتباطات و 
اطالعات عنوان کرد. طیب نیا گفت: امروز مى دانیم براى 
اخذ مجوز از یک دستگاه مشخص، باید چه مجوزهاى 

دیگرى از همان دســتگاه یا دستگاه هاى دیگر دریافت 
کرد و چه فعل و انفعاالتى باید بین دستگاه هاى مختلف 
صورت گیرد. وى اظهار داشت: مهمتر از شناسایى تعداد 
مجوزها و حذف یا ادغام آنها، اصالح فرآیند صدور مجوزها 
است که باید به ترتیبى اصالح شود که در کمترین زمان، 
بهترین روش و سهل ترین شرایط، صورت گیرد. وزیر امور 
اقتصادى و دارایى افزود: پروژه بهبود فضاى کسب و کار 
که سامانه نقشه ملى استعالمات به عنوان یکى از اقدامات 
ارزشمند و با اهمیت در تحقق آن محسوب مى شود، از 
جمله مهمترین پروژه هاى دولت یازدهم و مورد تاکید 

جدى رئیس جمهورى و مقام معظم رهبرى است.
به گفته وى، رســیدن به هدف مردمى کردن اقتصاد 
و بهبود فضاى کســب و کار یک شــاخص بسیار مهم 
محسوب مى شود؛ زیرا در شرایطى که هزینه هاى یک 
ســرمایه گذار و فعال اقتصادى در اثر شرایط نامناسب 
کســب و کار از منافع آن باالتر بــرود، توجیه و انگیزه 
ســرمایه گذارى از بین مى رود. به گزارش ایرنا، با روى 
کارآمدن دولت یازدهم بهبود چشمگیرى در رتبه جهانى 
فضاى کسب و کار کشــور حاصل شد، به طورى که این 
رده بندى از 152 در سال 1392 به 132 در سال 1393 

و 118 در اواخر سال 1394 ارتقا یافت .

وزیر امور اقتصادى و دارایى:

دارایى هاى دولت شناسنامه دار مى شود

بازتا
جمع آورى گور خواب هاار


