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ابل توسعه رانت م

امعه م میرد هنگام که عص 
برا کسان که ســن باالتر دارند، به احتمال زیاد 
این تجربه وجود دارد که دندان آنان خراب م شود ول 
هیچ درد را حس نم کنند. تصاویر رادیولو خراب 
دندان را به وضوح نشــان م دهد ولــ از درد خبر 
نیست. دندانپزشک توضی م دهد که عصب این دندان 
مرده اســت؛ درواقع دندان به ظاهر مشکلى ندارد ول 
چون عصب مرده است خونرسان به بافت دندان متوق 
م شود و دندان از درون دچار فساد م شود، در حال 
که در ظاهر سالم است ول یک باره ممکن است دندان 
بشکند و فساد درونش دیده شــود بدون آنکه درد را 
حس کرده باشید. حت بدتر از آن ممکن است استخوان 
فک را هم تحلیل ببــرد و خراب کنــد. عصب یعن 
خبررسان و واکنش دهنده از طریق ایجاد درد؛ ممکن 
است عصب یک دندان مرده باشــد ول عصب دندان 
دیگر سالم باشد. در این حالت دندان فاقد عصب از یک 
سو آمادگ و ظرفیت بیشتر برا خراب و فاسدشدن 
دارد، از سو دیگر اگر خراب شود، مغز ما برا اقدام و 
واکنش به ترمیم و درمان آن از فساد مطلع نم شود، 
تنها وقت آگاه م شــویم که دندان به کل نابود شود. 
بخش از عصب ها اجتماع ما نیز چنین است؛ گوی 
حت یک بخش را جزو بــدن جامعه خود نم دانیم و 
کل سیستم عصب آن را قطع کرده ایم. اگر یک مدیر 
صد میلیون و یا حت کمتر اختالس کند، ممکن است 
سیستم عصب ما به کار بیفتد و یا اگر حتى اختالس 
نکند و صرفا حقوق باالی بگیرد، به سرعت واکنش نشان 
م دهیم؛ ول در برابر اتالف منابع دیگر که صدها و شاید 
هزاران برابر بیشتر است، سکوت م کنیم و از کنار آن 
م گذریــم. برا درك بهتر بخش هــا عصب مرده 

جامعه ما کاف است این خبر را مرور کنیم: 
«میزان بدهى هاى دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
که اکنون بشدت از ســوى کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تحت فشار هستند، مشخ شد. به گزارش تسنیم، 
در حال  حاضر مجموع بدهى هاى باشگاه استقالل که 
شامل بدهى مالیاتى، دارایى و بدهى به اشخا است، 
  میلیارد شده که مســئوالن این باشگاه در حال 
حل کردن بدهى سنگین مالیاتى خود هستند. بدهى 
به اشخا نیز باید هر چه  زودتر در فدراسیون فوتبال 
تعیین تکلی شود. بدهى هاى باشگاه پرسپولیس اما 
تقریبا دو برابر بدهى هاى باشــگاه استقالل است. این 
باشــگاه   میلیون دالر بدهى به اشــخا خارجى 
دارد که با احتساب دالر با قیمت سه  هزارو  تومان 
این باشــگاه  میلیارد و   میلیــون تومان بدهى 
خارجى دارد. همچنین   میلیارد از بدهى هاى باشگاه 
پرسپولیس به اشخا ایرانى اعم از مربى و بازیکن است. 
سنگین ترین بدهى باشگاه پرســپولیس هم مربو 
4  میلیارد  به بیمه، دارایى و اداره مالیات است که به 
2  میلیارد  تومان مى رسد. همچنین پرسپولیس ها 
بدهى متفرقه یا ســایر بدهى ها دارند که مجموع این 
2 میلیارد و   میلیون تومان است.» گمان  بدهى ها 
نکنید مشکل فق به این بدهکار خالصه شده است؛ 
آنجا هم که پول داده اند از جیب مردم هزینه م شود. 
له ا  ما با دستمزدها کالن بازیکنان فوتبال هیچ مس

نداریم. معتقد هم نیستیم که این دستمزدها کالن 
اگر برمبنا رقابت و هزینه و درآمد باشد، ایراد دارد. 
در دنیا هم درآمدها یک فوتبالیســت خوب صدها 
برابر یک فیلسوف و استاد معتبر دانشگاه است؛ بگذریم 
که وضع دانشگاه ها ما نیز در تقلب و مدرك فروش 
چند برابر از فوتبال بدتر است و استادان عزیز هم به طور 
معمول در مورد خودشان لب فرو م بندند، ول حت 
اگر دانشگاه ها ما نیز مثل بهترین دانشگاه ها جهان 
بود، باز هم عجیب نبود که یک فوتبالیست بارها بیش 
از استاد دانشگاه درآمد داشته باشد ول به شرط که 
درآمد باشــگاه از جیب مردم و دولت نباشد. اگر امروز 
بهترین دستمزدها را در باشگاه اسپانیای رئال مادرید 
و بارسلونا م پردازند، به این دلیل است که درآمدها 
آنها نیز از فوتبال است و حت اگر یک تقلب مالیات در 
آنان مشاهده شود، بهترین فوتبالیست ها جهان هم 
باشــند آنان را به پا میز محاکمه م کشند و حت 
محکوم به زنــدان و جریمه ها ســنگین م کنند. 
ول در اینجا نه تنها مالیات قراردادها عاد خود را 
نم پردازند، بلکه به احتمــال زیاد مالیات درآمدها 
فراتر از قرارداد فوتبال را نیز نم پردازند، در حال که 
باشگاه نیز از جیب مردم و دولت تغذیه مال م شود 
و با همه اینها همیشه فوتبالیســت ها یا سایر فعاالن 
ورزش طلبکار هم هستند؛ نه تنها طلبکار هستند که 
در بسیار از موارد که دچار تخلفات رفتار م شوند، 
با غمض عین مواجه م شوند و کل ماجرا را جمع و جور 
م کنند تا کار به دادگاه کشیده نشود. همه اینها یک 
طرف، مشکل اصل فساد گســترده ا است که این 
ورزش را در بر گرفته و به احتمال زیاد فســاد به عنوان 
یک بیمار مسر از آن جا به سایر ورزش ها نیز سرایت 
خواهد کرد؛ اگر تاکنون همگان نشده باشد. حدود دو 
 سال پیش بود که گزارش فساد از فوتبال منتشر شد 
ول دری از یک پیگیــر حداقل از ادعاها و اتهامات 
مطرح شده در آن گزارش. مالحظه م شود که مردم 
ما توجه کاف ندارند کــه فوتبال ما به جا آنکه برا 
کشور و جامعه درآمدزای داشته باشد و مثل کشورها 
توسعه یافته سهم قابل توجه از تولید ناخال داخل 
آنان ناش از ورزش باشــد، فوتبال ایران از هزینه ها 
دولتــ و رانت ها آن بــه وفور اســتفاده م کند و 
موفقیت هایش نیز محصول فشــار در استفاده از یک 
مرب کاربلد خارج است واال در سط باشگاه نیز 
در حال عقبگرد است. عصب ها جامعه نسبت به این 
حوزه مرده است. اتفاقا علت اصل یا حداقل یک از علل 
مهم این پس افتادگ نسب و فساد در نهاد ورزش ایران 
مربو به ســاختار دولت و ب ارتبا بودن هزینه ها 
بــا درآمدها این حوزه اســت. اگر رونالدو و مســ 
به عنوان دو بازیکنى کــه در دهه اخیر همه افتخارات 
را درو کرده اند، به پا میز محاکمه دادگاه اسپانیای 
کشیده م شوند تا درباره اتهام فرار مالیات پاس دهند 
و جریمه م شوند، باید پذیرفت که این رفتار موجب 
تضعی فوتبال حرفه ا در آن جا نم شود، بلکه قوام 
، وابســته به زنده بودن  آن فوتبال یا هــر نهاد دیگر

عصب ها نظارت در مورد آن نهاد است.
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شهروند| با گذشت بیش از  ماه از اعالم موجودیت 
انجمن صنفى روزنامه نگاران اســتان تهران، تشــکیل 
نخستین مجمع عمومى این انجمن در دى  و انتخاب 
ت مدیره، همچنان وزارت تعــاون، کار و رفاه  اعضاى هی
اجتماعى حاضر به ثبت این انجمن نشده تا این موضوع بار 
دیگر و در جلسات حضور وزراى پیشنهادى کابینه دوازدهم 
در مجلس، مطرح شود. تعدادى از نمایندگان فراکسیون 
امید مجلس دهم که پیش از این و در تذکراتى به وزیر کار 
از او درباره دلیل ثبت نشــدن این انجمن توضی خواسته 
بودند در جلســه دو روز پیش خود با گزینه پیشــنهادى 
رئیس جمهورى بــراى وزارت کار، بار دیگر درباره انجمن 
صنفى روزنامه نگاران استان تهران توضی خواستند که 
این بار پاســ متفاوتى از «على ربیعى» دریافت کردند. 
ربیعى در این جلسه و در پاس به پرسش نمایندگان گفت: 
«درخصو بازگشایى انجمن صنفى روزنامه نگاران ایران 
باید گفت که بنده 4 مرتبه با دادستان کل در این خصو 
مالقات کردم و ایشان گفت اجازه بازگشایى این انجمن را 
نمى دهیم.» ربیعى که عزم خود را جــزم کرده تا براى بار 
دوم قباى وزارت را برتن کند مى گوید که با وجود مخالفت 
له دارد: «البته نامه رسمى  دادستان راهکارى براى این مس
از سوى دادستان تهران ارسال شد که نمى توان آن انجمن 
صنفى را بازگشــایى کرد، اما بنده راهکار دیگرى را دنبال 
کردم به نحوى که اکنون انجمن روزنامه نگاران استان ها 
آماده ثبت و فعالیت اســت.» محتواى این جلســه براى 

نخستین بار و به طور اختصاصى در خبرگزارى «خانه ملت» 
وابسته به مجلس شوراى اسالمى منتشر شده و در متن آن 
توضیحى از ربیعى درباره دلیل ثبت نشدن انجمن صنفى 

روزنامه نگاران استان تهران نیامده است. 
درباره این سخنان ربیعى، «شهریار شمس مستوفى»، 
ت موسس انجمن صنفى روزنامه نگاران استان  عضو هی
تهران به «شهروند» مى گوید: «سخنان آقاى ربیعى نکته 
ه اى هم قبال دربــاره انجمن ایران  تازه اى نــدارد و آقاى ا
ه اى گفته بودند که اگر  این موارد را بیان کرده بود. آقاى ا
روزنامه نگاران انجمن مى خواهند باید انجمن تازه اى ثبت 
کنند و امکان بازگشایى انجمن ســابق وجود ندارد.» این 
روزنامه نگار ادامه مى دهد: «براى تشــکیل انجمن تازه، 
اد  با توجه بــه تغییرى که در قوانیــن در دولت احمدى ن
ایجاد شد و تشکیل انجمن هاى صنفى به صورت کشورى 
امکان پذیر نبود و باید انجمن ها به صورت استانى تشکیل 
مى شدند و بعد این انجمن هاى استانى کانون هاى عالى را 
تشکیل دهند. پس تشکیل انجمن سراسرى امکان پذیر 
نبود. این باعث شد که تالش براى تشکیل و ثبت انجمن 
صنفى روزنامه نگاران استان تهران شروع شود که درنهایت 
نخستین مجمع آن تشکیل، اساسنامه تصویب و اعضاى 
ت مدیره انتخاب شدند.» رئیس نخستین مجمع انجمن  هی
صنفى روزنامه نگاران استان تهران درباره دالیل ثبت نشدن 
این انجمن مى گوید: «روال قانونى پس از تشکیل مجمع 
عمومى طى شد اما چند ماه پیش وزارت کار اعالم کرد که 

تعدادى از کســانى که در مجمع رأى آوردند شرای الزم 
ت مدیره را ندارند؛ چون در اساسنامه  براى عضویت در هی
و قوانین باالدستى شرایطى لحا شده بود. این روند سه 
چهار ماهى طول کشید تا به این جا رسید. اما وزارت کار نه 
مکتوب این موضوع را اعالم کرد و نه حتى توضی داد که 
براساس کدام شرای بعضى اعضا شرای ندارند.» شمس  
مستوفى درباره پیشنهاد کنونى وزارت کار هم مى گوید: 
«پیشنهاد وزارت کار این اســت که افرادى که شرای را 
ت مدیره حذف شــوند و گزینه هاى بعدى به  ندارند از هی
ترتیب آراى نخســتین مجمع، جایگزین شوند. بعضى 
از دوستان در این شــرای معتقدند که بعد از طى شدن 
تمام مراحل قانونى، وزارت کار حق ندارد بعضى از افراد را 
ت مدیره فاقد شرای بداند. پیشنهاد  براى عضویت در هی
دیگرى هم که مطرح مى شود این است که یک مجمع دیگر 
تشکیل شود و افراد دیگرى انتخاب شوند که این کار هم 
مشکالت قانونى دارد چون هنوز انجمن ثبت قانونى نشده 
و تشکیل مجمع دوم با مشکالت قانونى ازجمله نبود مقام 

قانونى براى برگزارى مجمع روبه رو  شود.»
 البته شمس مستوفى مشکالت ثبت را قائم به یک 
فرد نمى دانــد: «اتفاقاتى که دربــاره انجمن مى افتد 
احتماال خیلــى قائم به فرد نباشــد و حساســیت از 
جایگاه هاى متفاوتــى وجود دارد. مــن فکر مى کنم 
این که وزیر آینده چه فردى باشــد تفاوت اساسى در 

این زمینه ایجاد نکند.»
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لکنت وعده هاى چیز!

shahraam_shahidi@yahoo.com

روزنامه را گذاشت زمین و گفت: آخیش 

خیالم راحت شد. پرســیدم چرا؟ جواب 

داد: آخه اســتاندار خراسان رضوى گفته 

دنبال برگزارى چیز تو مشــهد نیستن. با 

تعجب نگاهش کــردم. گفتم: چیز دیگه 

چیه؟ نگاهم کرد، گفت: چیز دیگه... تُک 

زبونمه ها. تلویزیون داشــت مسابقه شنا 

نشــان مى داد. با خودم گفتم شاید این را 

دیده. پرســیدم: تو مشهد دنبال برگزارى 

مسابقات جام جهانى شنا در آب هاى آزاد 

نیســتن؟ گفت: نه بابا... بى مزه. چه ربطى 

داشت اصال؟ پرسیدم خب پس چى؟ گفت: 
همین چیز دیگه. 

فکر کردم دورترین چیــزى که به نظر 

برسد یک مقام دولت 24میلیونى مى تواند 

بگوید چیست؟ پرسیدم: نکنه گفته دنبال 

برگزارى مراســم گلدن گلوب و اســکار 
نیستن؟

چپ چــپ نگاهم کــرد. گفــت چرا 
الطائالت میگى؟ حرفایى مى زنى ها.

دیگه داشــت کفرم باال میومد. گفتم: 

خب پس البد دنبال برگزارى کالس هاى 

آموزش کاپیتالیسم در مشهد نیستن؟ این 
تُک زبون تو ما را کشت ها.

خندید. جواب داد: نــه بابا. هولم کردى 

یادم اومد. دنبال برگزارى کنسرت... گفته 

دنبال برگزارى کنسرت در مشهد نیستن!

کمى از پایین عینــک نگاهش کردم. 

گفتم: با تو شوخى دارم؟ یا اون با ما شوخى 

داره؟ یا روحانى با ما شوخى اش گرفته؟ یا 
چى اصال؟ اعصاب ندارم. اَه! 

بعد یادم اومد گفته خیالش راحت شد. 

عصبى تر شدم. پرسیدم: اونوقت چرا شازده 
خیالشون راحت شد؟ 

جواب داد: خب خیالم راحت شد؛ چون 

حاال که ناظرى و شجریان نمى توانند آن جا 

کنسرت بگذارند خدا را شکر تتلو هم آن جا 
کنسرت نخواهد گذاشت.

گفتم: مرد حســابى هیچ وقــت از عدم 

برگزارى چیزى براى هر کس که باشــه 

خوشحال نشو؛ اینها که انتخاب خودشون 
نیست.

گفت: انتخاب گفتى و یاد حرف استاندار 

تهران افتادم. ایشان گفته نتوانستم چیز 
انتخاب کنم.

نیشخندى زدم و گفتم: بازم چیز؟ این 
چیز دیگه چیه؟ 

دستپاچه شد. گفت:  اى بابا. چیز دیگه.. 

هولم کردى. االن میگم نوك زبونمه. چیز...

گفتم: هول نکن. حتما نتونسته ماشین 

سازمانى براى فرماندارى انتخاب کنه؟ یا 

رنگ مانتوى ســازمانى کارمندان خانم را 
انتخاب نکرده. 

گفت: نه بابا. اینها هم شد دغدغه؟ دغدغه 
باید زیربنایى و اصولى باشد.

گفتم: خــب پس البد نتوانســته براى 

آشــپزخانه فرماندارى یک آشــپز خوب 
انتخاب کند.

اول فکر کرد مســخره اش مى کنم؛ بعد 

که مطمئن شد این طور نیست، گفت: آخه 

کارد بخوره به اون شکمت. همه چیز را چرا 
شکمى مى بینى؟ 

جواب دادم: راســت میگى باید خودم 

حــدس مى زدم این نیســت. چــون اگر 

موضوع مهمى بود، حتما مى گفت متاسفانه 

نتوانستم؛ نه این که همین طور سینه سپر 
کند و بگوید نتوانستم و نشد. 

گفت: اما به نظر من خیلى هم موضوع 
مهمى است این چیز....

فورى گفتم: آهان بگو باریکال... چیز چیه؟ 

چى انتخاب نکرده؟ نکنه هنوز نتونســته 
رشته تحصیلى اش را انتخاب کنه؟

جواب داد: نه عزیزم. گفته نتوانستم چیز، 

نه نه؛ نتوانستم فرماندار زن انتخاب کنم.

گفتم: اووووووووو. بگو ســخت نگیر بابا. 

اونایى که قول داده بودن کدومشون عمل 
کردن حاال؟ تو که فبهاالمراد. 

گفت: خب مهمه دیگه. االن با این دو تا 

چیز آدم مى مونه چــرا رأى داد به روحانى 
که.... 

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره دویست و شصت و چهار

  خالصه پرونده منشا بازیکن خارجى پرسپولیس: موى بلند، ناخون دراز، روى سیاه، واه و واه و واه!           شایعه استقرار ون گشت ارشاد جلوى رختکن تیم ها!

  کمیته اخالق: لیست بقیه موقشنگ ها هم در جیب مان است که به موقع افشا مى کنیم!          منصوریان: البد فردا هم مى خواید به من گیر بدید که شبیه فالن هنرپیشه هستم!

#کمیته_اخالق_بانک ها #کمیته_اخالق_ادارات #جامعه_اخالقى #زرشک #شهرونگ

كوچه دوم

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال: «منشا» بازیکن پرسپولیس موهایش را درست نکند با نمره 4 کوتاهش مى کنیم!

واقعا مشکل فوتبال ما
مدل موى فوتبالیست هاى ماست؟!

|  احمدرضا کاظمى|

telegram.me/Shahrvang :نشانى کانال تلگرام شهرونگ

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

تماشاخانه

بیطرف: 

خالصه اینکه اگه به من 
رأى ندید ممکنه رسایى 

رو معرفى کنن واسه 
^_ وزارت̂ 

پزشکیان: 

اگر به وزراى 
پیشنهادى فعلى رأى 
ندهیم شاید افرادى 
ضعیف تر معرفى شوند

|  ارمغان زمان فشمى| 

مگس هاى سفید

جــز پارازیــت و ترافیک شــدید

هر کجــا باشــید در ایــن روزها

اجتمــاع دسته هاشــان مثل مه

تا دهان را وا کنى یک دســته اش

کاش مى شــد چاره اى در کار کرد

اى امان از این مگس هاى ســفید

مســتفیض از جمع آنها مى شوید

کم کنــد از قدرت و پهنــاى دید

مــى رود تا عمــق جاهــاى بعید

تا نیاید بیش از این مشــکل پدید!

|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |
mehdiaziziart@hotmail.com

  کمیته اخالق: لیست بقیه موقشنگ ها هم در جیب مان است که به موقع افشا مى کنیم!        

زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰
شروع صفحه بندی: 

پايان صفحه بندی:

|  شهاب نبوى |   تنها افتخارم همیشــه این بود که توى پنج سال 

اول مدرسه، هر ثلث جایزه مى گرفتم. هروقتم درباره موفقیت هام 

مى پرسیدند، تنها چیزى که مى تونستم بگم این بود که «داداش، 

ما تو بچگى نخبه بودیــم. کلى جایزه و لوح تقدیــرم گرفتیم، اما 

امکانات نبود.» حتى چندبارى که خواستم خودکشى کنم، لحظات آخر 

که مى ترسیدم و دنبال بهونه مى گشتم، تنها چیزى که به ذهنم مى رسید، همین 

جایزه ها بود. معتادم که شدم، این معتادهاى پاك شده هرچى گشتن که یک نقطه 

درخشان تو زندگى من پیدا کنند نتونستند. آخرسر گفتند: «اگه ترك کنى عمو 

قول مى ده برات جایزه بخره.» که البته خالى بستند و نخریدند. دیگه کم کم داشتم 

قبول مى کردم که براى خودم نخبه اى بودم و روزگار منو به این روز انداخت، که آقام 

چندشــب پیش همه تصوراتم رو رنگى کرد و گفت: «لندهور، پول اون جایزه ها رو 

قبلش از من مى گرفتند؛ وگرنه بهت دسته شتر هم نمى دادند. از پنجم به بعدم دیگه 

مایه ندادم جایزه ات رو قطع کردند.» اینو که گفت نابود شدم، نابود. خالصه بعضى 

چیزها رو هیچ وقت به آدما نگید. بذارید تو رویاى خودشون بمونند...

بن بست |  داود نجفــى| بزرگترین اســترس دوران بچگى ام خرید 

ســبزى بود. ترس کتک خوردن از مادرم به خاطر خوب 

نبودن ســبزى ها دلیل اصلى شــب ادرارى هایم بود. کال 

سیســتم تربیتى مادرم بى نظیر است. اصال بین بچه هایش 

فرق نمى گذارد. االن سى ســال اســت براى همه مان سوال شده 

که از کداممان بیشــتر بدش مى آید. هر روز کل پــول توجیبى ام را نذر 

مى کردم که مادرم به پالسیده بودن سبزى ها گیر ندهد تا مجبور نباشم 

کل مسیر را پیاده برگردم و سبزى ها را به فروشنده  بداخالق پس بدهم. 

یــک روز تصمیم گرفتم دیگر تــن به این خفت ندهــم و جلوى مادرم 

بایستم. مادرم سبزى ها را که دید گفت: «خاك تو سرت باز رفتى هرچى 

آشغال بود بارت کردن؟ بدو برو پسشــون بده» گفتم: «عمرا همینه که 

هســت» جلوى در و همســایه طورى کتکم زد که مجبور شدم مثل بز 

سبزى ها را بخورم و مثل گرگ زوزه بکشم. تا من باشم که دیگر نیکى به 
والدین را شوخى نگیرم.

كوچه اول

بیست و سومین شماره نشریه «مهروماه» با موضوعاتى 
همچون «ادبیات حج» و «مشــروطه نافرجام و ظهور 
استبداد» منتشر شد. در این شــماره آثار و گفتارى از 
نج لک زایــى، روح ا شــریعتى، عبدالوهاب فراتى، 
مهدى فیروزى، ابوالحسن حسنى، محسن نصرى، رضا 
عیسى نیا، محمدعلى مبینى، سعید بهمنى، محمدعلى 
مطلبى، على نصیرى، علیرضــا فجرى، مهدى غبرایى، 
رضا برجى، سعید بیابانکى، رضا سلیمان نورى، مسعود 
حبیبى، سعید بابایى و کبرى محمدى منتشر شده است. 
کلمه نخست این ماهنامه به قلم ســردبیر با عنوان 
«دنیاى من، دنیاى ما» منتشر شده است. در این مقاله 
نگارنده به موضوع وحدت و انسجام اجتماعى پرداخته 
است. از نگاه نویســنده وحدت، معنایش این است که 
دنیایتان آن قدر بزرگ و مقدس شود که هیچ چیز دیگرى 
نتواند در کنار آن باشد. نگارنده دلیل جدال و کشمکش 
در یــک جامعه را نیــز تزاحم منافع عنــوان و در ادامه 
مى نویسد: «یعنى کسى حاضر نیست از آنچه دوست دارد 
اندکى کوتاه بیاید، حاال بهانه اش مى تواند هر چیزى باشد، 

ولى واقعیت آن دنیاخواهى است.»
در بیست و سومین شماره ماهنامه فرهنگى اجتماعى 
«مهروماه» همچنین در نگاهى راهبردى وحدت از نگاه 
حضرت امام خمینى«ره» و همچنین بازخوانى اهمیت 
وحدت ملى از نگاه مقام معظم رهبرى منتشــر شــده 

، جاى پاى آفتاب از مطالبى است که با  ع است. راز رضا
ه نامه انتشار یافته است.  ع در این وی موضوعیت امام رضا
در بیست و سومین شماره ماهنامه فرهنگى اجتماعى 
«مهروماه» مقاله اى از حجت االسالم والمسلمین سعید 
بهمنى عضو کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنى شورایعالى 
انقالب فرهنگى با موضوع والیت عهدى مشرو نیز در 
این خصو منتشر شده اســت. در این مقاله نویسنده 
ع  به بررسى موقعیت منحصربه فرد سیاسى امام رضا
پرداخته است. در ادامه مقاله اى تحلیلى با عنوان «شی 
شهید؛ موافق یا مخال مشروطه» منتشر شده؛ در این 
ت علمى  مقاله دکتر رضا عیسى نیا استادیار و عضو هی
وهشکده علوم و اندیشه سیاســى به بررسى نقش و  پ
جایگاه شی فضل ا نورى در عصر مشروطه پرداخته 

است.
مطالبى با عنوان هاى «تجربه ناتمام مشــروطیت»، 
«اصل صل و فطرت مشــترك انســان ها»، «کرامت 
انسانى مبناى حقوق بشر در اسالم»، «جامعه انسانى»، 
«حقــوق اجتماعى برابر و متقابل انســان ها»، «حیات 
معقول بشر»، «پناه امن مومن»، «رزق طیب و طاهر»، 
«مغز عبــادت» روایت دیده ها و تجربه ها»، «ســفر به 
سرزمین وحى»، «سفرت را بنویس»، «سازمان جوانان 
قلب تپنده هالل احمــر»، «پیمان جوانــان»، از دیگر 
مواردى است که در این شــماره به چا رسیده است. 

گفتنى است؛ این شماره از نشــریه «مهروماه» در 4 
صفحه منتشر شده است. نشریه «مهروماه» به سردبیرى 
یاســر احمدوند و زیر نظر حوزه نمایندگى ولى فقیه در 
جمعیت هالل احمر و به صاحب امتیازى و مدیرمسئولى 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزى منتشر 

مى شود.

شر شد مهروماه من بیست و سومین شماره نشریه 

ى: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتما
الف است من صنفى روزنامه نگاران م ان کل کشور با بازگشایى ان دادس

ویت در هیات  مدیره را ندارند وردند شرای الز براى  ى  مع ر اران : وزارت کار مى گوید تعدادى از کسانى که در م ى روزنامه ن من صن و هیات موسس ان    شهریار شمس، 

ار «شهروند» از ساخت یک بر  گ
بقه  قه یک تهران که   جدید در من
ال ساخت است وز در  ن خال م

یس کمیسیون  ، ر  ساالر
معمار و شهرساز شورا: نامه 
ار پاس هستم  زده ا در انت
ا پار شود  قرار بود این
ن هت ساختند اما به جا 

ول خالفکار 
دزاشیب

ه ام

یرى در تودیع و معارفه  جهان
ی زیست  یس سازمان م ر

ر کرد: م

اد تعادل میان  ای
ت از  ا توسعه و 

ی زیست  م

ه     ص

هروند|  «مافیاى قدرت و رانت چنــان به اقتصاد  ش
ایران نفوذ کرده اســت که به نظر مى رسد این دولت و آن 
دولت نتواند قدم هاى بلندى براى توسعه کشور بردارد.» 
این چکیده تحلیلى است که ســه تن از سرشناس ترین 
کارشناسان اقتصادى ایران دیروز در نشستى عمومى اعالم 
کردند. حسین راغفر، فرشاد مومنى و محسن ایزدخواه که 
گرد هم آمده بودند تا کیفیت برنامه هاى ارایه شده از سوى 
وزراى اقتصادى دولت را بررسى کنند، با اشاره به مهمترین 
بحران هاى اقتصادى کشور اعالم کردند که برنامه هاى ارایه 
شده از سوى وزراى اقتصادى به اندازه اى قدرتمند نبوده 
که بتواند نسخه اى شفابخش براى اقتصاد ایران بپیچد. 
آنها این برنامه ها را تکــرارى از «تعارفات تئورى» مانند 

شایسته ساالرى و حکمرانى خوب و... دانستند و گفتند؛ 
هیچ راهکار دقیق و مشخصى در برنامه وزراى پیشنهادى 
وجود ندارد. این موضوع درحالى ر مى دهد که به گفته 
آنها، محمود حجتى وزیر کشاورزى یکى از پاکدست ترین 
وزراى کابینه یازدهم بوده و توانسته سیاست هایى به نسبت 
کارشناسى در بخش کشاورزى اعمال کند. فرشاد مومنى 
اقتصاددان در واکنش به انتقادهایى پیرامون سیاست هاى 
مدیریت مصرف آب در این بخش گفت: مافیاى سدسازى 
عامل خشکسالى در ایران است و این را به راحتى از روى 
آمار میزان بارش و تبخیر آب در ایران مى توان متوجه شد 
اما مافیا مى خواهد تقصیر را به گردن بخشى بیندازد که 

قدرت چانه زنى و البى و رانت ندارد...

ه ام

 هزار کود 
ه در کشور مطل

ه     ص

و کمیسیون  یبه سیاوشى،      
لس نسبت به سق جنین هاى  ى م فرهن

رانى کرد ال ن مکرر کودکان ا


