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وشن وز ر گیالن  در ر

جنگل خواری، کوه تراشی
و تخری  هیرکانی ادامه دارد

درباره سیداحمد خمینی
که در هر موقعیتی استقاللی بودن را 

به ر می کشد

دو خواهر با گرفتن دیه
از خون پدر گذشتند اما برادر
هنوز دچار عذا وجدان بود

دو خواهر با گرفتن دیه
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جنگل خواری، کوه تراشی

رويداد

روايت داغ

آموزش

دخل و خرج

روايت داغ

نحسی ۱۳
برای آقای خوش تیپ

اسپری فلفل
تنباکو  و ترقه

ار بعد از حاشیه هایی که  ا گ  محمدر
درباره فهرست IMDB به وجود آمد 
می گوید نیازی به دیده شدن ندارد

ومتر  جه قیمت خودرو های صفر کی
مشتریان را به سمت دست دوم ها

و چینی ها سوق داد

برای خرید ل تا 
گی هایی باید توجه کرد به چه وی

مواجهه با حیوانات وحشی بدون 
اینکه به شما و حیوانات آسیبی برسد

بازار داغ
وھای بی کیفیت  خودر

مک بوک فانتزی
از داری یا لپ تاپ ویندوز؟ اما   م

ار یاد مى گیری بابا!
    یک جوان بااستعداد: تا اینها برن کنار، عمر منم رفته کنار!

    یک مدیر در روز بازنشستگی:  من میرم اما زودی برمی گردم!
    شهرونگ: آن قدر خدمت نکنید. بذارید به بقیه هم برسه!

    همسر یک مدیر: اخالق توی خونه موندن نداره، توروخدا بذارید بره سرکار!
    مومیایی: گفتند بازنشسته بشید، نگفتند مومیایی بشید

که این همه مقاومت می کنید!
#دیگه_وقتشه_استراحت_کنید #شهرونگ
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گمشدگان
! رن بیهود

شهرام شهیدی
ن

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی 
کشور چنان حق بزرگی بر گردن ما دارد که نگو. او با 
روشنگری، کاری کرد که زندگی من به دو بخش قبل 
و بعد از اظهارات او تقسیم می شود. مگر او چه گفته؟ 
وی در واکنش به کودک آزاری در مهدکودک ها گفته: 
»در محیط های اجتماعی مثل مهدکودک  و مدرسه، 
هرچقدر تــاش و خوب کار کنیم، باز هم شــاهد 
آسیب ها هستیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است.« 

حاال شنیده ایم دیگران هم به پیروی از او گفته اند:  
یکی از معاونان بانک مرکزی: در محیط های 
بانکــی، هرچقدر تاش کنیم باز شــاهد اختاس 
هستیم و پروسه »پول را بزن به بدن و فلنگ را ببند« 

اجتناب ناپذیر است.
یک ممیز در وزارت ارشــاد: در محیط های 
فرهنگی، هرچقدر تاش کنیم باز شــاهد ممیزی 

هستیم و حذف و جرح اجتناب ناپذیر است.
یــک مدیــرکل در ســازمان حفاظت 
محیط زیست: در طبیعت، هرچقدر تاش کنیم 
باز شاهد شکار حیوانات هستیم و انقراض جانوران 

اجتناب ناپذیر است.
یک معاون سازمان جنگل ها: در جنگل ها، 
هرچقدر تاش کنیم باز شاهد قطع درختان هستیم و 

تبدیل جنگل به کویر لوت اجتناب ناپذیر است.
یک مدیر بخش ایمنی در یکی از کارخانه های 
خودروسازی وطنی:   در روند ساخت خودروهای 
ساخت داخل، هرچقدر تاش کنیم باز شاهد تولید 
ماشین مشدی ممدلی هستیم و تولید بی وقفه لگن 

اجتناب ناپذیر است.
یک مقام مسئول حفاظت از سفارتخانه ها: در 
موضوع سفارتخانه های خارجی، هرچقدر تاش کنیم 
باز شاهد باالرفتن از دیوار سفارت هستیم و این موضوع 

اجتناب ناپذیر است.
یک مربی فوتبال: در مسابقه فوتبال، هرچقدر 
تاش کنیم باز شاهد گل خوردن و شکست هستیم و 

شش گله شدن اجتناب ناپذیر است.
یک مهنــدس ســاختمان: در پروژه های 
ساختمانی، هرچقدر تاش کنیم باز شاهد فروریختن 
سازه ها هستیم و ریزش سقف و پل و ... اجتناب ناپذیر 

است.
یک کارشــناس امور هوایی: در پروازهای 
خطوط هوایی، هرچقدر تاش کنیم باز شاهد سقوط 

هواپیماها هستیم و سقوط اجتناب ناپذیر است.
یک مسئول فرهنگی در وزارت ورزش: در 
محیط های ورزشی و ورزشگاه ها، هرچقدر تاش 
کنیم باز شاهد شــعارهای غیر اخاقی هستیم و 

فحاشی اجتناب ناپذیر است.
یک مقام در وزارت نیرو: در مصارف خانگی آب، 
هرچقدر تاش کنیم باز شاهد کمبود آب هستیم و 

قطعی آب اجتناب ناپذیر است.
یک شهروند زیاده خواه: در محیط های شهری 
و خیابان ها، هرچقدر دنبال جاپارک بگردیم باز شاهد 
کمبود محل مناسب پارک هستیم و گذاشتن ماشین 

روی پل مردم اجتناب ناپذیر است.
یک مقام مسئول در حوزه اینترنت: در فضای 
مجازی و وب، هرچقدر تاش کنید و تو سر خودتان 
بزنید باز شاهد فیلترینگ هستیم و فیلتر کردن آن چه 

ما نمی پسندیم اجتناب ناپذیر است.
یک معاون در وزارت بهداشت: در محیط های 
پزشکی و پرستاری، هرچقدر تاش کنیم باز شاهد 
قصور پزشــکی و کمبود دارو هستیم و مرگ و میر 

اجتناب ناپذیر است.
یک مدیرکل در حــوزه ارز: در حوزه ارزهای 
خارجی، هرچقدر تاش کنیم باز شاهد گران شدن 
دالر و یورو هستیم و سقوط ریال اجتناب ناپذیر است.

روایت یک: از کرامات شیخ ما این است، شیره را 
خورد و گفت شیرین است.

روایت دو: بزک نمیر باهار میاد...کمبزه با خیار میاد.
روایت سعدی شیرازی : میلیون ها َکس )در 

ایران( رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند. 
روایت بیدل دهلــوی: تاش مــوج در 
گوهرشــدن امید آن دارد... که  گرد ساحلی زین 

بحِر بی پایان شود پیدا
روایت مولوی: عاشقا کمتر ز پروانه نه ای... کی کند 

پروانه ز آتش اجتناب
روایت پروین اعتصامی: از تو می بایست کردن 

اجتناب، ای رنجبر!

حسام حیدری
ن

قرار بود فقط یک بازی باشد. برای سرگرم 
شدنمان در شب جمعه. ولی خانمم بدجور 
تو نقشــش فرو رفته بود. گره طنابی که با 
آن دست هایم را پشــت صندلی بسته بود، 
محکم کرد و فنــدک را گرفت زیر دماغم: 
»خب، با یه ســوال ساده شــروع می کنم 
... قبل از اینکه با من آشــنا بشــی چند بار 
دیگه خواستگاری رفته بودی؟  هان؟« روی 
صندلی وول خوردم و گفتم: »چی می گی 
سحر؟ برنامه مون که این نبود ...« دو تا تار 
ســبیلم را با فندک کز داد و گفت: »اینجا 
فقط من تعیین می کنم برنامه مون چیه.« 
ناخودآگاه خودم را کشــیدم عقب و وقتی 

بوی دود رفت تو دماغم، جیغ زدم. 
ســحر لبخند محوی زد و یک دور کامل 
دورم چرخیــد و گفت:   »هــر چقدر هم که 
داد بزنی صدات به کســی نمی رســه. پس 
بهتــره حرف بزنــی. چند تا خواســتگاری 
رفته بــودی؟« گفتم: »عزیــزم، این حرفا 
چیه که می زنی؟ مــن که صد بار بهت گفتم 
تو عشــق اول و آخر من بودی و هستی« و 

قیافه عاشــق های مظلوم را به خود گرفتم. 
چند ثانیه ای بهم نگاه کرد و گفت: »عشــق 
اول و آخــر؟  هان؟« و رفــت و از تو یخچال 
یک خیار ســاالدی آورد و تو راه برگشت از 
جاچسبِی رومیز، 10سانت چسب پهن ُبرید. 
دیدن خیار دلم را کمی قرص کرد. با خودم 
گفتم حتما سر عقل آمده، اما تا بیایم اوضاع 
را تحلیل کنم، در کســری از ثانیه چسب را 
چسباند روی موهای دستم و بافاصله َکند. 
اندازه یک مستطیل از موهای دستم ِقلفتی 
کنده شد. تقریبا نعره کشیدم، اما از فرصت 
استفاده کرد و همان موقع که دهانم باز بود، 
خیار ســاالدی را کرد تو دهانم. بعد دوباره 
رفت سراغ جاچسبی و گفت: »حرف می زنی 
یا نه؟« خیــار را به زور تف کــردم بیرون و 

گفتم: »آره .. آره ... سیزده بار ... سیزده بار.«
یک لحظه شوک شد. اشــک را از گوشه 
چشــمش پاک کرد و گفت:   »سیزده بار 
لعنتی؟« گفتم: »البته خواســتگاری های 
فامیلی رو حساب نکردم.« گفت: »فامیلی؟ 
فامیل شما مگه دختر به دردبخور هم داره؟ 
نکنه می خواســتی بری خواستگاری اون 
دخترخاله افاده ایت بــا اون صورت کک و 
مکیش.« نفس گرفتم و گفتــم: »برا اونم 
چند باری اقدام کردم، ولی بیشتر می رفتم 

خواستگاری دخترعمه ام.« گفت: »همون 
دمــاغ عملــی رو می گی؟« گفتــم: »اون 
موقع ها هنوز دماغــش رو عمل نکرده بود. 
ولی بعد که عمل کــرد دیگه ولش کردم ... 
آخه من یکی رو دوست داشتم که دماغش 
طبیعی باشــه. مثل تو.« گریه و خنده اش 
قاطی شــد و گفت:   »رااااســت می گی؟« 
گفتم: »دروغم چیه؟ من همیشــه می گم 
دماغ هــر چقدر کــه بزرگ باشــه، مهم 
نیســت. مهم اینه که طبیعی باشــه.« این 
حرف بدجوری رویش اثر گذاشــت. رفت 
جلو آینه و دماغــش را از تمام رخ و نیم رخ 
نگاه کرد و گفت: »الحق که بهترین سلیقه 
رو داری.« کلکــم جــواب داده بود. خودم 
را روی صندلــی جابه جا کــردم و گفتم: 
»دیدی من هیچ وقــت بهت دروغ نگفتم؟ 
حاال بیا و دســتامو باز کــن.« از جلو آینه 
آمد کنار و گفت: »باشــه، این سوال رو ازت 
قبول کردم.« مهربان شــدنش یعنی اینکه 
خطر از بیخ گوشــم گذشــته بود. رفت تو 
آشپزخانه و گفت: »حاال ســوال بعدی: از 
سیزده تایی که رفتی خواستگاریشون چند 

تاشون دماغشون طبیعی بود؟« 
هیچی نگفتم. فقط خیره شدم به خیاری که 

تو دستش بود.
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هروندى  | علی اکبر محمدخانی|   چندروز پیش با  یفه ش و
خانومم داشتیم توی خیابان راه می رفتیم که دیدیم یک نفر از داخل 
ماشین پوست ُپفکش را داخل خیابان انداخت. خانومم با دیدن این 
صحنه رفت پوست پفک را برداشــت و آن را داخل ماشین پرت کرد و 
سپس با کلید روی کاپوت ماشین طرف نوشت: »بی فرهنگ«. راننده که 
مرد مهربانی بود و همه جایش خالکوبی شــده بود تا آمد پیاده شود، خانومم چون هر روز 

آبگوشت می خورد و زورش زیاد است، یک کف گرگی توی صورتش زد و او را پهن کرد.
در راه برگشت خانومم که برایم بســتنی خریده بود، گفت: »هرجا دیدی کسی از تو 
ماشین آشغال بیرون انداخت، وظیفه شهروندی ات حکم می کنه که آشغال را توی ماشین 

خودش پرت کنی.«
 چندروز بعد بنده تنهایی درحال پیاده روی بودم که دیدم یک ماشین خارجی  ایستاد، 
شیشه اش را پایین داد و یک تپه اَخ  ُتِف ســبز و لرزان را انداخت توی خیابان و رفت. بنده 

همانجا یاد حرف های خانومم افتادم و رفتم تپه اَخ ُتف را بردارم و توی صورتش بیندازم ولی 
تپه اَخ ُتف خیلی تیزوبز بود و هی از دستم لیز می خورد، من دیدم ماشین درحال دورشدن 
اســت و این اَخ ُتف هم پا نمی دهد، به همین خاطر به او کلک زدم و با گفتن: »اِ اون کاغه 
رو« حواس اَخ ُتف را پرت کردم و تا آمد ببیند کدام کاغ را می گویم، سریع زیر یه خمش 
را گرفتم و دنبال ماشین دویدم. بانسبت خیلی دویدم تا اینکه نزدیک های غروب ماشین 
ایستاد و من نفس نفس زنان رفتم و به شیشه اش زدم؛ وقتی شیشه ماشین پایین آمد، دیدم 
بانسبت یک دخترخانوم شیک و جالب، از اینها که موهایشان اینجوری اینجوری کوتاه 
است، از توی ماشین گفت: »بله کاری داشتید؟ وگرنه پلیسو خبر می کنم« بنده همانجا تپه 
اَخ ُتف را به سروکله و موهای خود مالیدم و گفتم: »وظیفه شهروندیم حکم می کرد بابت ژل 
مویی که مرحمت کردید، تشکر کنم.« دختر گفت: »خب منتظر چی هستی؟ یاال تشکر 
کن.« ولی من هرکار کردم، تشکرم نمی آمد؛ دخترخانوم که دید من خیلی معطل می کنم 

با گفتن »مرتیکه بی فرهنگ« شیشه را داد باال و رفت.

فلکه اول کوچه اول
منوچهر  | داودنجفی|    اسم من منوچهر است، یعنی تو دوره ای که همه پسرها 
اسم هایشان آیدین، پدرام و اسم های باکاس دیگه ا ست، بابا و مامانم اسم من را 
گذاشتند منوچهر. البته منوچهر هم 200سال پیش اسم خوبی بوده ولی االن هر 
وقت توی خیابان صدایم می زنند، همه فکر می کنند دنبال پدرش می گردد. اکثرا 
هم یه فحشــی به بابام می دهند که سنش اندازه خرس شــده، ولی هنوز نمی داند 

باباش را چطوری صدا کند.
یک بار که خیلــی با پدر و مادرم به خاطر اســمم دعوا کردم، بابام یکــی زد پس کله ام و گفت:   
»تو از همه پرســی و احترام به نظر دیگران چی  می دونی آخه؟ برای انتخاب اســمت کل فامیل 
دور هم جمع شــدند. بعد از کلی بحث و اختاف نظر، آخرکار اســم های مســعود، نوید، وحید، 
چنگیز، هامون و رامین موندن و چون کار داشــت به جاهای باریک می کشــید، من فکر بکری 
 به ســرم زد و گفتم اول هرکــدوم از این اســما رو برداریم بذاریم کنار هم، هر چی شــد همون

می شه اسمش.«

س  وبه م فت با م ا د اى در م ى دیروز  ترا م ا اشیه  در 

شده کوبیدن دولت کارش
تجمع بی مجوز، افتخارش
ولی حتی ندارد اطالعی

که اف اِی تی اف اصال چیست کارش!
ارمغان زمان فشمی

منبع: سایت شخصی هنرمند

نی | ار hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهرونگ

برای خرید ل تا 

ديجى وند

   صفحه

تنھا ۱۲ سال
وقت داریم زمین

را نجات دھیم

یمی   هشدار کارشناسان اق

يادداشت

شما دیگر چرا دنبال شفافیت مى گردید؟

سیام رحمانی
سردبیر

روز گذشته یکى از رسانه هاى منتقد دولت 
با عنوان «شــما که به FATF رأى دادید چرا 
به شــفافیت رأى ندادید» تالش کرده بود 
رأى نمایندگان مجلس را در تایید CFT به 
چالش بکشد. مضمون را هم مى شد از عنوان 
جالب مطلب حدس زد؛ این که اگر نمایندگان 
مجلس به دنبال شــفافیت مالى و سالمت 
اقتصادى هستند چرا با اصرار مخالفان الیحه 
براى افشــاى نام خود همراهــى نکرده اند و 
ترجیح داده اند آرا مخفى بماند. البته که جواب 
این دوستان ساده است و خودشان مى دانند 
و به قول معروف تجاهل العارفین مى کنند. 
در شــرایطى که مخالفان ســمبه پرزورى 
دارند و مى توانند تجمع بدون مجوز در مقابل 
مجلس برپا کنند و پیامک هاى تهدید و نفرین 
براى نمایندگان بفرستند و کسى پیگیرشان 
نباشد، مصلحت این اســت که کسى بابت 
رأى شــجاعانه اش نمایش بیهوده شفافیت 
ندهد و به ســرى که درد نمى کند دستمال 
نبندد. از دردسرها و سنگینى فشار مخالفان 
همین بس که روز گذشته عامالن پیامک ها 
به صراحــت از کار خود گفتنــد و با افتخار 
از رعب آفرینى آن ابراز خشــنودى کردند و 
خیال شــان راحت بود که قرار نیست جز در 
مقابل خبرنگاران سوال و جوابى داشته باشند. 
اما جالب بود که عکس هاى منتشرشــده از 
تجمع کنندگان جلوى مجلس نشان مى داد 
عده اى چهره خود را پوشانده اند تا البد بگویند 
خطرى تهدیدشان مى کند که سابقه نشان 
داده، نمى کند و این کارها براى جلب توجه 

و نمایشى است. 
اما نکته عجیب تر و قابل تامل تر ماجرا جاى 
دیگرى است. به رسانه هاى مخالف FATF و 
حامى نمایندگان مخالف این الیحه باید گفت 
چرا از شعار شــفافیت وکالى موردنظرشان 
برآشفته نشده اند و برایشــان سوالى پیش 
نیامده. تناقض اینجاســت که لوایح الحاق 
ایران بــه FATF قــرار اســت در نهایت به 
شــفافیت مالى و جلوگیرى از پولشــویى و 

فساد و کمک کشورها به تروریسم بیانجامد. 
آن چه این روزها در مورد مخالفان این لوایح 
گفته شد این بود که احساس خطر کرده اند 
و مى خواهند بده بستان هاى مالى در کشور 
همچنان غیرشــفاف بماند. حامیان دولت و 
پیوســتن ایران به FATF مى گویند کسانى 
که مخالــف این قوانین هســتند، جز نیات 
سیاسى البد منافع خود را در سیستم بانکى 
غیرقابل ردیابى و کدر جست و جو مى کنند و 
نمى خواهند پول هایشان را با چمدان جابه جا 
کنند اگر نه چرا باید با شفافیت مالى مخالفت 
کرد. واقعیت این است که همانطور که محمود 
حقیقى نماینده تهران گفت پاسخ مشخصى 
به این اتهام وجود نــدارد و براى همین هم 
بود که کار به ســروصدا و تهدید و تشــنج 
در مجلس کشید. این شــعارها که «اگر به 
FATF بپیوندیم همه اطالعات سرى مان را 
در اختیار دشمن قرار داده ایم» و «اگر عضو  
FATF شویم باید سردار سلیمانى را کت بسته 
به دشمن تقدیم کنیم» آنقدر مضحک و دور 
از ذهن بود که خــود مخالفان هم جدى اش 
نمى گرفتند. مخالفان هم یعنــى آنها که از 
واقعیت مشــکالت کشــور و الزام الحاق به 
کنوانســیون هایى مثــل  FATF باخبرند و 
نه هیجــان زدگان بى گناه کــف خیابان که 
اغلب شان اساســا نمى دانستند و نمى دانند 
ماجرا چیســت و FATF چه جــور جانورى 

است. 
با این حساب شاید بهتر باشد از مخالفان 
لوایح بپرســیم شــما که بــه FATF رأى 
ندادید چرا از شــفافیت دم مى زنید و دنبال 
اسم راى دهندگان هستید. شما اگر دنبال 
شــفافیت و مقابله با فساد باشــید قاعدتا 
باید اصــالح امور مالى و اقتصادى کشــور 
را پیگیرى کنید که گهگاه آتش فســاد از 
گوشه اى زبانه مى کشد. اگرنه، اعالم رأى و 
نام راى دهندگان که مسأله بزرگى نیست. 
کسى که حسابش پاك است باید به فضاى 
مجازى و انتشــار آزاد اطالعــات و فعالیت 
در اتاق شیشــه اى رأى مثبــت بدهد و از 
فاش گویى رسانه ها حمایت کند. که در تمام 
این زمینه ها کارنامه روشــنى وجود دارد و 

سابقه مدعیان موجود است. 

رسول بهرو
روزنامه نگار

یکــى از اتفاقات جالب چنــد روز اخیر 
مربوط به انتصاب حمیدرضا عارف، پســر 
ارشــد محمدرضا عارف به عنوان «مشاور 
رئیس و مسئول کمیسیون صلح و ورزش 
کمیته ملى المپیک» مى شــد؛ خبرى که 
بازتاب هاى فراوانى پیدا کرد. پســر عارف 
چندى پیــش در مصاحبــه اى جنجالى، 
کلیــدواژه اســتثنایى «ژن خــوب» را 
وارد تاریخ ادبیات سیاســى ایــران کرد. 
عــارف کوچک گفتــه بــود موفقیت ها و 
موقعیت هایى که بــراى او پیش آمده به 
خاطر امتیــازات آقازادگى اش نیســت، 
بلکه از آنجا کــه پدر و مادرش هر دو نخبه 
دانشــگاهى بودند، او به عنوان فرزند این 
ازدواج صاحب ژن خوب بــوده و طبیعى 
است که استعداد ذاتى زیادى براى کسب 

موفقیت داشته باشد.
به هــر حال فرمایشــات ایــن ژن برتر و 
گرامى براى همه مــا عوام یک درس بزرگ 
بود؛ ما که تا دیروز فکــر مى کردیم اولویت 
کار و تالش است و با اراده و ممارست، حتى 
پسر آشــپز هم مى تواند «امیر کبیر» شود؛ 

اما خود غلط بود آن چه مى پنداشتیم!
در هر صورت آن مصاحبه خامدســتانه 
و الصاق عبارت لطیفــه وار «ژن خوب» به 
فرهنگ واژگان ایران معاصر، ســروصداى 
زیادى به پا کــرد و تصور مى شــد بعد از 
آن غائله، پســر عارف از امتیازات زیادى 

محروم شــود و کســى حتــى در صورت 
شایســتگى، جــرأت نکند عنوانــى به او 
پیشــنهاد کند. امــا گویا ایــن فرض هم 
اشــتباه دیگرى بود، چون این ژن خوب 
در کمیتــه ملى المپیک پســت گرفت و 
بعد از این انتصاب هم به شیواترین شکل 
ممکن توضیــح داد: «توانایى اش را دارم و 
براى اســتفاده از تخصصم آمــده ام. عضو 
تیم شنا و بسکتبال دانشگاه شریف بوده ام 
و ایــن طور نیســت که با فضــاى ورزش

بیگانه باشم.»
اینکه چــرا بقیه اعضاى تیم هاى شــنا 
و بسکتبال دانشــگاه شــریف یا اعضاى 
سایر تیم هاى دیگر دانشــگاه هاى کشور 
توفیق حضــور در تشــکیالت مدیریتى 
ورزش ایــران را پیدا نمى کننــد و بخت 
خدمتگزارى تصادفــا نصیب جناب عارف 
مى شود، ســوال بزرگى است که جوابش 
را هم مــا مى دانیم و هم آقــا حمیدرضا 
و بســیارى دیگر از بــزرگان. این «درد» 
کشیدنى است، نه نوشتنى؛ پس مى رویم 
سراغ نکته مهم دیگرى که مراد اصلى این

مطلب است.
طى یکى، دو ماه گذشته تصویب قانون 
منع بکارگیرى بازنشســته ها در مناصب 
دولتى و عمومى ســروصداى زیادى به پا 
کرده و مورد حمایت نسبى افکار عمومى 
هم قرار گرفته اســت. این کــه خیلى از 
مردم از تصویب چنین قانونى اســتقبال 
کرده اند، بیش از هر چیز دیگرى به خاطر 
به ســتوه آمدن آنها از دست چسبیده ها 
و مدیرانى اســت که تا لحظه مرگ قصد 

دســت کشــیدن از میز و منصب شان را 
ندارند. ایــن کالفگى عمومــى از چرخه 
بســته مدیران کشــور البتــه کامال قابل 
درك است، اما یادمان باشد در یک جامعه 
موفق و مترقى، تقســیم پست ها تنها باید 
بر اساس توانایى و شایســتگى باشد و هر 
نوع قانون محدودکننده مثل سن و جنس 
و... مى تواند چنین اصلى را زیر سوال ببرد.

چه بســا یک مدیر 75 ســاله با دانش و 
تجربه باال بســیار بهتر از یــک جوان 30 
ســاله قادر به اداره یک پســت باشد. مگر 
مى تــوان تضمین کرد که همــه افراد 65 
ســال به باال ناکارآمدند و همــه جوان ها 
کارایى مدیریتى دارند؟  شــاید بد نباشد 
به قوانین مشابهى اشــاره کنیم که گاهى  
در فوتبال ایران اجرا شــده و همیشه هم 
شکســت خــورده اســت؛ مقرراتى مثل 
بازنشســتگى بازیکنان 27 ســاله و منع 
جذب گلر خارجى که بعد از مدتى متوقف 

شدند.
از همــه اینها که بگذریــم، خطر بزرگ 
بعــد از اجراى مقررات اخیــر، جایگزینى 
آقازاده ها بــا بازنشسته هاســت. در واقع 
تــا وقتــى باگ هــاى سیســتم گرفته و 
«شایسته ساالرى» به معناى واقعى کلمه 
نهادینه نشــود، این خطر وجــود دارد که 
بازنشســته  ها بروند و ژن هاى خوب جاى 
آنهــا را بگیرد؛ آن چه باز هم ســر جوانان 
الیق و بچه  هاى مردم عادى را بى کاله باقى 
مى گذارد. به همین یک نمونه انتصاب ژن 
خوب اورجینال در کمیتــه المپیک نگاه 

کنید تا موضوع دستگیرتان شود. 

يادداشت

بازنشسته ها مى روند، ژن هاى خوب مى آیند!

همه سناریوها
براى سهمیه بنزین
   صفحه  

ی  نیا یا ... در شرای ین گران برای ا    کوپنی کردن، بازگشت کارت سوخت، بن
قی است  یر من قا  ین م عد و قیمت بن که قاچاق بخشی از سوخت کشور را می ب

ارش می دهد شهروند از تمام برنامه های احتمالی سوخت گ
ار تومان ین  ه ار تومان قیمت دارد و یک لیتر بن    یک لیتر آ معدنی  ه

شهروند از تمام آن چه تا زنده هستید می توانید ارش  گ
 از بدنتان پیشک و به نجات جان بیماران کمک کنید

   صفحه 
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اقتدار یک رئیس میانه رو
ریجانی در چند سا اخیر ی  ع

یدی داشته است س نق ک میمات سرنوشت ساز مج در ت

ما بودیم
با افتخار!
وی او  ل که دادستان خراسان ر یل موحدی مح    خ
را ارسا کننده پیام های تهدیدآمی به نماینده ها معرفی 
من تایید اصل ماجرا    شهروند  کرده، در گفت وگو با 
می گوید کار او و دوستان هشدار بوده نه تهدید
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 هدیه حیات بخش من

نامه رسان   
عاشقانه ھای 

تھران

ی پایتخت  با قدیمی ترین پست
به بهانه روز جهانی پست

   صفحه  

شهروند| اســتقاللى اســت و نه تنها 
هیچ وقت شــدت عالقه خود به این تیم را 
کتمان نکــرده، بلکه به هر بهانــه اى آن را 
بروز مى دهد و حتى براى پرسپولیسى ها 
هم کرى مى خواند. ســیداحمد خمینى 
را مى گوییم. فرزند نوه امام خمینى(ره)...  
پسرى که جدا از اســتقاللى بودن شدیدا 

فوتبالى و ورزش دوست است...
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۲

کدام سناریو از سناریوهای احتمالی قیمت سوخت اجرایی می شود

 
 


