بدهیهای دولت ،چاههای عمیقی که پر نمیشود
به اشتیاق هفتاد و نهمین زادروز
نویسنده و کارگردان مؤلف تئاتر ایران

نامه گالیهآمیز گروه موسیقی بومی لیان
به امام جمعه شیراز

محدودیتها «بیضایی»
 14را از تاریخ نمیگیرند

سه سال است اجرایی نداشتهایم
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توجوی 1400
در جس 
شورای سردبیری

ارادتســاالری و نوچه پروری از خلقیــات و روابط
اجتماعی به زوال رسیده جامعه ایرانی است ،اما نقش
سیاســی آن در دوران معاصر به هر حال قابل توجه
است .در دهه بیست و سی این مشکل از جم ع آمدن
آدمها گرد یک فرد ،نقطه مقابل تشــکلهای مدرن
حزبی پیشرو شد و ماهیت خشن و سرکوبگرانه روند
تحوالت سیاسی دوران را در یک نقطه اوج پرشکوه! در
 28مرداد به پایان رساند ،هرچند دوران شکل سنتی
آن به پایان رسیده بود.
درعصرما،جمعکردنآدمهابهدورخودسازوکارهای
نوینی یافته است .ماهیت آن هنوز دارو دستهای و به
اصطالح هیئتی است ،اما یک مالت کممایه سیاسی
و خطی اجزای اینگونه گروهها را به یکدیگر و به قطب
آنها پیوند میدهد .به مقتضای زمانه و سطح عمومی
تحصیالت ،مریدهایبیسوادجایخودرابهصاحبان
مدارک دانشــگاهی دادهاند .حزبی در کار نیست که
مجمعی و انتخاباتی و گــردش قدرتی در آن ممکن
باشد؛ فرد است که آدمها را گرد می آورد ،در یک سازو
کار اقتصادی که غالبا در انتها به بودجه دولت یا یک
نهاد عمومی بزرگ وصل است بسامان و صاحب شغل
می کند ،و در انتظار گردش قدرت از طریق انتخابات
مینشیند .عمده توجه به انتخابات ریاست جمهوری
است که برنده آن اختیار هدایت بزرگترین رانتها را به
دستمیآورد.گاهی،برخیتاآخرعمروهرچهارسال
یکبار به این دژ حمله میکنند تا آن را تسخیر کنند.
برخیدیگرعاقالنهمسیررابهآهستگیمیپیمایند،با
عدهای بیشتر و گامهایی استوارتر .
این سازوکار در کشور ما خیلی عادی و رویه شده است؛
آن را باید در جایی به هم زد و مردمســاالری را از این
طریقارتقابخشید،حتیاگرافرادهزارانمرید و رفیق
و یار و همســو و  . . .داشته باشند ،دوره آتی انتخابات
ریاســت جمهوری را باید با احزابی شروع کنیم که
نقش افراد برجســته آنها در دوران پیش از انتخابات
توزیع رانت نبوده باشد.
ازمیانصفحات

طرح رجیستری یا سلب
آزادی شهروندی؟

مرزهــای قــوی و توانایــی کنتــرل آن از عوامل
نشــاندهنده قدرت اقتصادی-سیاسی دولتها و
قاچــاق کاال از عوامل مهم تهدیدکننده آن اســت،
بهگونهای که سهم کاالهای قاچاق در تجارت جهانی
همواره رو به افزایش بوده است.
صفحه 12را بخوانید

دعوای تاریخنگاران بر سر
جنازهفاشیسم

اگر چه خواننــدگان حرفهای در ایران با اندیشــه
بسیاری از متفکران غربی آشنا شدند در این میان
برخی نیز یا در ایران مهجور ماندند یا هرگز به جامعه
ایرانی معرفی نشدند.
صفحه 6را بخوانید

روزنامه
«جامعهفردا»
در رسارس
استانهای کشور
منایندگی فعال
میپذیرد.

تلفن88946511 :
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 16صفحه 1000 ،تومان

16 Pages, 10000 Rials

بازوی پژوهشی مجلس چه کسانی را استخدام و بودجه خود را چگونه خرج میکند؟

حیاط خلوتآقای رئیس
محمدجواد ابطحی :مرکز پژوهشهای مجلس سیاسیکاری میکند

سپاه مجری 70درصد پروژههای عمرانی
تهران است

3

خاتماالنبیاء
همچنان بیرقیب

معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران دیروز برای ارائهگزارش به شــورای
شهر رفت تا درباره گودهای رهاشده پایتخت ،تکمیل پروژههای نیمهتمام
و وضعیت پروژههای عمرانی شــهر صحبت کند .امــا در نهایت مهمترین
موضوعی که پیروز حناچی به آن اشــاره کرد ســهم 70درصدی قرارگاه
خاتماالنبیا ســپاه پاســداران در قراردادهای عمرانی شهرداری
5
تهران است.

دولتآبادی:
شما تقویم
هستید و
ما تاریخ

تهران با تأخیر رأی مثبت داد

محمود دولتآبادی و
فریبا وفی در مراسم
اختتامیهنخستین
دوره جایزه احمد
محمود که همزمان
با سالروز تولد این
نویسنده فقید در
خانه هنرمندان
برگزار شد؛ در بخش
مجموعه داستان
کتابهای بی باد
بی پارو ،نوشته فریبا
وفی و همین امشب
برمیگردیم نوشته
پیماناسماعیلی
به صورت مشترک
به عنوان برگزیده
انتخاب شدند.

حتی پشت روسها هم
جهان ما را میبیند!

قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه میگوید رأی مثبت تهران به قطعنامه
محکومیت دولت میانمار ،به دبیرخانه سازمان ملل ارسال شده است اما
به نظر میرسد اقدام ایران پس از واکنشهای رسانهای ،کمی دیر باشد2 .

پس از تجمع روز گذشته در مقابل وزارت
کارصورت گرفت

قولمساعددادستانی
درمورد پرونده شهابی

عکس:
مجتبی عرب زاده/
هنرآنالین
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پس از ماهها کشمکش

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ثبت شد
جامعه فردا :انجمن صنفــی روزنامهنگاران
اســتان تهران با تعیین ســمت اعضای هیات
مدیره و پس از صــدور گواهینامه ثبت انجمن
صنفی فعالیــت اجرایی خود را آغــاز کرد .بر
اســاس این گزارش در نخستین جلسه هیات
مدیــره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان
تهران که با حضور تمام اعضای اصلی و علیالبدل
هیاتمدیره و بازرسان و همچنین هیات موسس
تشــکیل شــد ،عباس عبدی به عنوان رئیس،
کامبیز نوروزی ،به عنوان نایبرئیس ،شــبنم
رحمتی به عنوان خزانهدار وشــهریار شــمس

مستوفی ،به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب شدند.
پس از تعیین سمت ،صورتجلسه مربوطه در
زمان قانونی به اداره کار استان تهران ارسال شد
و این اداره کل ،اقدام به صدور گواهینامه ثبت
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران کرد.
با شــروع فعالیــت اجرایی انجمــن ،بهزودی
کمیتههای انجمن تشکیل و روند عضوگیری
شروع خواهد شد .برای شروع عضوگیری ابتدا
بایــد کمیته عضوگیری تشــکیل و آییننامه
مربوط براساس اساسنامه تدوین شود ،از همین
رو هیات مدیره در آخرین جلســه خود مژگان

جمشیدی را بهعنوان دبیر کمیته عضوگیری
تعیین کرد تا با تدوین آیین نامه مربوطه ،روند
عضوگیری به سرعت آغاز شود.
در همین زمینه ،ماشااهلل شمسالواعظین در
پیامی ثبت این نهاد صنفی را به روزنامهنگاران
و فعاالن عرصه رســانه تبریــک گفت .در این
پیام آمده است« :انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان تهران پس از یک دوره کش و قوسهای
قانونــی و غیرقانونــی باالخــره پا بــه عرصه
فعالیتهای صنفی گذاشــت و راه گردآمدن
روزنامهنگاران استان تهران را در یک نهاد صنفی

هموار کرد ».او در پایان عنوان کرده است« :من
به ســهم خود ضمن تبریــک والدت انجمن
صنفی روزنامهنگاران اســتان تهران و آرزوی
موفقیت برای این نهــاد صنفی ،موفقیت این
انجمن را در برگزاری انتخابات داخلی وانتخاب
ریاســت انجمن و نایبرئیسی و دیگر اعضای
هیاتمدیره و بازرســی و دبیری آن شادباش
میگویم و از خداوند متعال مســئلت میکنم
این نهاد نوپای صنفی والبته سرشــار از تجربه
گرانبهای کار جمعی وتشــکیالت صنفی را در
راه نیل به هدفهایش یاری فرماید».

دیدار با استاد صنعتی؛ 10سال بعد از اولین دیدار
جامعه فردا 10 :ســال پس از آغاز به کار موزه
علی اکبر صنعتی ،به نظر میرســد مناقشات
درباره این موزه به پایان رسیده و حاال با ظاهری
آراســتهتر از قبل میزبان میهمانانی از شورای
شهر و جمعیت هالل احمر و فرزندان صنعتی
است .شاید کمتر کسی بداند که این موزه مهم
مجسمهساز پیشکسوت کشــور سالهاست
زیرنظــر جمعیت هاللاحمر در گوشــهای از
ِ
خــاک بیتوجهی
میدان امــام خمینی(ره)
میخورد ،اما اکنون گویی مناقشــات برطرف
شــده و مدیران هاللاحمر ،میزبــان افرادی
منتقدان سرنوشت
هســتند که زمانی خود از
ِ
عجیب و غریب مجسمههای این موزه بودهاند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
در این مراسم گفته اســت که «انتظار میرود
هنرمنــدان عزیز کشــور عالوه بر شــرکت
در فعالیتهــای داوطلبانــه و خیرخواهانــه
آثار ارزشــمند خود را برای اشــاعه فرهنگ

خیرخواهی و نوعدوستی به جمعیت هاللاحمر
کشور اهدا کنند» و دیگر مسئوالن هاللاحمر از
نگرانیهای مردم ایران در قبال زلزله گفتهاند
و خیال آنها را راحت کردهاند که هالل احمر در
این روزها ،آنها را تنها نمیگذارد .از میان اعضای

شورای شهر ،احمد مسجدجامعی بر ضرورت
راهاندازی تشــکل هنرمندان وابسته به هالل
احمر ،اشاره کرده و گفته است که «با راهاندازی
چنین تشــکلهایی میتوان به عنوان نمونه از
ظرفیت و لطافت هنرمندان و هنر برای روحیه

دادن بــه هموطنان به خصــوص در حوادث
مختلف بهــره برد» .او به شــخصیت صنعتی
اشــاره کرده ،یادآور شده اســت«:موزه استاد
صنعتی باید به پایگاه فرهنگی و هنری تبدیل
شــود تا کسانی که عشــق خدمت به مردم در
قالب هنر را دارند بتوانند در این پایگاه خدمات
داوطلبانه خود را ارائه دهند ».مسجدجامعی با
بیان اینکه درخشش استاد صنعتی به واسطه
روحیه قوی اســتاد برای خدمت داوطلبانه و
بشردوستی بوده است ،گفت« :همین روحیه
قوی نوعدوستی موجب خدمات بزرگ استاد
صنعتی در هاللاحمر و ماندگار شدن نام وی
در جامعه بشردوستانه کشور شد».
خبر خوش اما برای تهرانیها همین است که این
موزه حاال درهایش گشوده شده و آثار به نمایش
درنیامده یکی از برجستهترین مجسمهسازان
معاصر کشــور به ســادگی قابل دسترســی و
بازدید است.
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نایبرئیس کمیسیون برنامه ،بودجه مجلس خبر داد:

بررسی پیشنهاد دولت در بحث
هدفمندی یارانهها

ایرنا :نایبرئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی
از بررسی پیشنهاد دولت در خصوص هدفمندی یارانهها خبر داد.
بهگزارش «ایرنا» ،هادی قوامی با اشاره به جزئیات نشست دیروز ــ دوشنبه ــ
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :در نشست امروز بخشهای
درآمدی الیحه بودجه سال  96بررسی شد.
نایبرئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینکه در حال حاضر مشغول بررسی تبصرههای درآمدی الیحه بودجه هستیم و
به تبصره 14آن رسیدهایم ،افزود :تبصره  14الیحه بودجه به موضوع هدفمندی
اشاره دارد؛ اما بررســیهای کمیسیون درخصوص این تبصره امروز مصوبهای
نداشت و نمایندگان از موضوع درآمدهای دولت از این طریق عبور کردند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه درخصوص
هدفمندی یارانهها پیشنهادهایی وجود دارد که در صحن علنی مجلس مطرح
خواهد شد ،تصریح کرد :دولت پیشنهاد حذف  ٣٢میلیون یارانهبگیر را در الیحه
بودجه  ٩٧مطرح کرده که این موضوع در حین بررسی بخش هزینهای بودجه
مورد بررسی مجلس واقع خواهد شد.
بهگزارش «خانه ملت» ،نایبرئیس کمیســیون برنامه ،بودجه و محاســبات
مجلس شورای اسالمی ،همچنین از بررسی پیشنهاد افزایش نرخ حاملهای
انرژی در الیحه بودجه  ٩٧کل کشــور و کسب درآمد  ٣٧هزار میلیارد تومانی
دولت از این محل در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و بیان داشت :افزایش
نرخ بنزین به هزار و  500تومان و رشد قیمت گازوئیل به  400تومان پیشنهاد
دولت در الیحه بودجه است و مجلس و کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
آن در این باره به جمعبندی نرسیده است.

جناب آقای نادر داوودی
سردبیر محترم مجله قهوه
درگذشت خواهر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ،برای
آن مرحوم علو درجات و برای شما و خانواده محترمتان صبر
از خداوند منان خواستاریم.
همکاران شما در روزنامه جامعه فردا

جامعهفردا
در فضای مجازی
@jameefarda
jameefarda.com
info@jameefarda
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