
الزامات بانکداری بدون ربا
یادداشتی از  علی دینی ترکمانی

دو جلد از «ســه گانه» مشهور نجیب محفوظ اخیرا و با ترجمه 
محمدرضا مرعشــی پور به فارســی منتشر شــد و بی شک این 
اتفاقــی مهم در حوزه ترجمه ادبیات جهانی اســت. ســه گانه 
نجیب محفوظ امروز از آثار کالســیک ادبیات جهان به شــمار 
می رود و بسیاری از منتقدان آن را شاخص ترین اثر ادبیات عرب 
می دانند. اینکه چنین اثری تا امروز به فارسی منتشر نشده بود، 
نشــان دهنده چند نکته اســت و مهم ترینش اینکه هنوز بخش 
مهمی از شاهکارهای ادبیات جهان به فارسی ترجمه و منتشر 

نشده اند. 

نجیب محفوظ و داستان یک شهر

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۳۱     ۱۴۴۴ صفــر   ۳     ۱۴۰۱ شــهریور   ۹ چهارشــنبه 
صفحه  ۱۱همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید: علم بهتر است یا معدل؟ گفت وگو با قدرت احمدیان؛ باید منتظر بازی جدید مقتدی صدر بود  و یادداشت هایی از  امیر عربی، میرمهرداد میرسنجری، حمید قزوینی و مریم رحمانیان 

ربا، نه تنها در آیین مبین اسالم، بلکه در ادیان دیگر و 
همین طور نزد اندیشمندان بزرگ غیردینداری مانند 

کارل مارکس و سیلور گزل، امری مذموم تلقی می شود. 
از نظر اخالقی، دریافت بهره بابت پول پرداختی، نقض 

اصل همیاری اجتماعی است. البته، درباره مصداق 
بهره، مناقشه های زیادی میان جریان های فکری مختلف 

وجود داشته است.

در تعریف ثروت آمده اســت «هر چیزی که به شــما اضافه 
می شود و اضافه شــدن آن وضعیت شما را بهتر می کند». با این 
نگاه به ســرزمین و محیط زندگی مان در شــهر می رویم. به طور 
قطع یکی از وظایف اصلی نظام مدیریت شــهری، شــهرداران و 
شــوراهای شهر، افزایش ثروت های شــهر در دوره مدیریت شان 
اســت. اقداماتی که با اجرای آن دائما به درآمدها و جاذبه های 
شــهر افزوده شــود وحتی بــا پایــان دوره نه تنهــا از ارزش آن 
کاســته نشــود، بلکه به ارزش هــا و دارایی شــهر بیفزاید. حال 
بــرای همه اتفاقات و تصمیمات شــهر می توان با کمک تعریف 
ثروت، اقدامات را ارزیابی کرده و پاســخی در خور داشــت. مثال 
آیا افزوده شــدن تراکم مســکونی به صــورت حداکثر و خارج از 
ضابطه (طــرح تفصیلی و طرح جامع) به ثروت شــهر خواهد 
افزود؟ پاسخ منفی است؛ چرا که با هزینه های مصوب فعلی، در 
مقابل دریافت وجوهی اندک (به نســبت سود سرمایه گذاران) با 
دور زدن قانون ممکن است حداکثر تراکم به یک پالک خاص که 
رابطه داشته یا دستش به مســئوالن ذی ربط رسیده، داده شود. 
ولی باید به خاطر داشت که ارزش واقعی واگذاری یک مترمربع 
مجوز مســکونی در هر منطقه، مســاوی بــا ارزش روز زمین در 
همان نقطه اســت؛۱ چرا که برای ایجاد تعــادل و تأمین خدمات 
در شــهر با افزودن هر واحد مسکونی باید خدمات مورد نیاز آن 
تأمین شــود. پس افزودن تراکم سطوح مسکونی در شهر ثروت 
تلقی نمی شود و فقط در کوتاه مدت با به حراج گذاشتن ظرفیت 
شــهر، وجوه اندکی در اختیار مدیران برای حل مشکالت عاجل 
شــهر مانند پرداخت حقوق و دســتمزد کارکنــان و هزینه های 
نگهداری شهر قرار می گیرد و بعد از آن الی االبد هزینه، سرویس 
و خدمات این سطوح مسکونی و واحدهای اضافه شده بر دوش 
شــهر اســت. پس مدیران شــهر چه کنند و چگونه به افزایش 
ثروت های شــهر اقدام کنند؟ حال ســؤال می کنیم آیا توســعه 
 LRT (Light Rail Transit)۲ ،حمل ونقــل عمومی  اعم از متــرو
یــا BRT (Bus Rapid Transit)۳ و اختصاص بخش های الزم از 
شهر به پایانه ها و اجرای شــریان های مصوب طرح جامع شهر، 
ثروت تلقی می شــود؟ پاسخ مثبت است. آیا توسعه فضای سبز 
و پارک هــای محلی در داخل محدوده شــهرها به ثروت شــهر 
می افزایــد؟ پاســخ مثبت خواهد بــود؛ چون مردم شــهر برای 
بهره بــرداری از این ثروت ها به صورت عادالنــه می توانند از آن 
اســتفاده کنند. حال ســؤال می کنیم آیا تخریب باغات و فضای 
سبز موجود شهر به ثروت شــهر می افزاید؟ آیا توسعه برج های 
بلند در باغات (برج باغ ها) به ثروت شهر می افزاید؟ پاسخ منفی 
است. ســؤال دیگر، آیا توســعه قلمرو عمومی و مکان هایی که 
مردم شهر در اوقات فراغت خود ساعاتی را در آن فضاها سپری 
کنند و آرامش یابند، به ثروت شــهر خواهد افزود؟ پاســخ مثبت 
است و هزاران ســؤال دیگر در همین زمینه با پاسخ های مشابه. 
معنای عبارات یادشــده این اســت که مدیران شهر وظیفه دارند 
در تصمیمات خود در خصوص شــهر به این سؤال جواب دهند 
کــه این اقدام و این دادن مجوز به متقاضیان ســرمایه گذاری در 
شــهر، ثروتی بر ثروت های شهر اضافه می کند؟ شهرهای موفق 
در دنیا شــهرهایی هســتند که ثروت های بیشتری را برای شهر و 
شــهروندان آفریده اند و فضاهای بیشتری را در اختیار شهروندان 
خــود و مراجعانی از اقصی  نقاط جهان قــرار داده اند و با ایجاد 
تعادل و توســعه خدمات، تمام سطوح شــهر را قابل  زندگی با 
کیفیــت قابل  قبــول کــرده و اصطالحــا «Livable»۴ کرده اند و 
این مؤلفه (زیســت پذیری و قابلیت زندگــی) یکی از اصلی ترین 
محرک های رقابت بین شهرهای دنیا برای کسب جایگاه مناسب 
و Ranking شهرهاســت. اگر مالحظه می کنیم شهرهایی مانند 
ملبورن، ونکوور، بارسلون و... معموال در صدر رقابت های کیفیت 
جهان اند، عمدتا مرهون توجه به این نگاه هســتند و شهری مثل 
تهران به عنوان کالن شهر و پایتخت ایران، در این رقابت در صدر 
حضور ندارد و معموال در کنار شــهرهایی ماننــد قاهره مصر یا 
احمدآباد پاکســتان قرار دارد یا در بعضی از رقابت ها در انتهای 
جدول. این موضوع که بسیار هم ناخوشایند است، به چند علت 
اتفاق می افتد؛ اول اینکــه در بعضی از مؤلفه ها کامال در جهت 
عکس عمل می کنیــم و در بعضی از مؤلفه های تأثیرگذار دیگر، 
یا آمار نداریم یا آمارها منتشــر و گزارش نمی شــوند یا در برخی 
موارد در جهت عکس مؤلفه های تأثیرگذار در حرکت هســتیم. 
با بی توجهی به توســعه قلمرو عمومی و فضاهای باز و گسترده 
عمومی در اختیار مردم (Public Space) هم ثروت تولید نکرده 
و هم درجه ارزیابی خود را در جهت مثبت اصالح نمی کنیم. در 
یکی از اجالس های جهانی شهردار شهری کوچک از کشور بوتان 
گــزارش طول مســیر چهار کیلومتری دوچرخه در شــهر خود را 
می داد و این اقدام را گامی مهم در کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی و گرمایش زمین عنوان می کرد و مورد تشویق حضار قرار 
گرفت.۵ مســلما ما در شــهرهایمان از این گونه اقدامات فراوان 
داریم. توسعه مســیرهای دوچرخه و پیاده، توسعه میدان گاه ها 
و فضاهای عمومی شــهر، تبدیــل پادگان ها و فضاهای متروک و 
صنعتی در شــهر به مکان های عمومی و مورد اســتفاده مردم 
از طریــق نگاه مجدد و تعریــف مأموریت های جدید برای آنها با 
حفظ هویت کالبد قدیم آنها.   ادامه در صفحه ۵

شــاعران جهان عموما به چند شــیوه جاودانگی خویش را 
می جویند و از هزاران، انگشت شــمار آن را به دســت می آورند 
که از آن میان یا شعرشــان به  واســطه  نبوغ و بالغِت بی تکرار 
تبدیل به حافظه نســل های متمادی می شــود و شــبیه یکی از 
رسوم و سنن ملی در کنار سایر رسوم به ارث رسیده مانند حافظ 
در کنار شــب یلدا و نوروز می نشــیند یا مثل نیما یوشیج امکان 
ســاختن راهی نو و پررهرو را می یابند یا شبیه فروغ در برهه ای 
کوتاه مانند برآمدن یک آه، در قربانی شــدن یک شــمع تأللویی 
یافته انگار کن که خورشــید! یــا همپایه  اخــوان در بازتعریف 
مفاهیــم عمیق بشــری مثل امید و شکســت معنا می شــوند 
و راهــی به دل ها می جویند یا مانند شــاملو شــانس و امکان 
دهه ها شعر موفق سرودن و با روندهای اجتماعی جلورفتن را 
می یابند... . صدالبته نبوغ شــعری و تولید اثری همپایه  برترین 
آثار تاریخ ادبیات، وجه اصلی و الزمه  مانایی شاعرانی است که 

این سودا را در سر می پرورانند و راه میانبری هم ندارد.
اما شکل دیگری از حضور در این عرصه به شمایل آیکونیک 
و اســطوره ای شاعر مربوط می شــود که مشخصا در سده  اخیر 
در هوشــنگ ابتهاج بروز و نمود داشــته! واقعیت این است که 
هوشــنگ ابتهاج با وجود حضور مؤثر و مداومش در شعر سده  
چهاردهم، در شــعر نو یا نیمایی نه نوآوری مقتدای این شــیوه 
یعنی نیما را داشــت، نه فوران اســتعداد و زایــش فروغ را، نه 
ســترگی و فخامت اخوان را و نه نبوغ و تأثیرگذاری شاملو را... 
. او حتی در مقابل شــاعران غزل ســرایی مانند حسین منزوی و 
سیمین بهبهانی هم دســِت پایین را داشت؛ از این رو که غزلش 
بــا آهنــگ زمانه همخــوان نبــود و در بهترین حالــت تجربه  
دســت دومی از شــاعرانی مانند حافظ و مولــوی را نمایندگی 

می کرد و کجاست گوهرشناسی که زیره به کرمان برد.
پس ســؤال اصلی می تواند این باشــد که چه عناصری در 
شاعری و روش زندگی هوشــنگ ابتهاج سبب شد او چهره ای 
آیکونیک در شــعر معاصر باشد، از آن نمط که با رفتن او، حِس 

خسرانی به بزرگی یک فقدان ملی پدید آید؟
چنان که گفته آمد، هوشنگ ابتهاج شاعری بود که شاید اگر 
یکی، دو ســده پیش تر زندگی می کرد، امــروز نامش را تنها در 
صفحات تاریــخ ادبیات می جســتیم و در مقابل نام های بزرگ 

سده های پیشین که طرز نوشتن شعر قدمایی را داشتند...
ادامه در صفحه ۵

معنی ثروت واقعی در شهر

تعریضی بر نمایش تقدیس، تقلیل و تشییع هوشنگ ابتهاج
نه سایه دارم و نه َبر

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

ربا، نه تنها در آیین مبین اســالم، بلکه در ادیان دیگر و همین طور نزد 
اندیشــمندان بزرگ غیردینــداری مانند کارل مارکس و ســیلور گزل، 
امری مذموم تلقی می شــود. از نظر اخالقی، دریافت بهره بابت پول 
پرداختی، نقض اصل همیاری اجتماعی است. البته، درباره مصداق 
بهره، مناقشه های زیادی میان جریان های فکری مختلف وجود داشته 
است. به نظر می رسد در یک چیز تقریبا تفاهم باالیی وجود دارد. در 
شــرایط تورمی، دریافت پول از فرد یــا کارگزاری پولی به نام بانک در 
زمانی و بازگرداندن آن در وقتی دیگر، زمانی با سود قرض الحسنه ای 
توجیــه دارد، که میــزان تورم در حد همین میزان ســود باشــد. در 
غیر این صورت، وقتی تورم بســیار باالتر از میزان ســود قرض الحسنه 
است، طبعا بازگرداندن پول قرض شده با چنین نرخ سودی، به معنای 
ایجاد ضرر برای قرض دهنده است که از نظر اخالقی صحیح نیست.

بنابراین در شــرایطی که تورم باال باشــد، نه کسی، چه حقیقی و چه 
حقوقی، در مناسبات غیرشخصی، حاضر می شود که وجهی را امروز 
قرض دهد و برای مثال، یک ســال بعد با ارزش واقعی کمتری آن را 
پــس بگیرد، نه می توان چنین امری را بــر افراد یا کارگزاری ها به زور 
اعمــال کرد. دومی، به لحاظ اخالقی مشــکل پیدا می کند؛ یعنی در 
شرایط تورمی، امکان تأمین بانکداری بدون ربا وجود ندارد، اگر که از 
سویی میزان سود مشخص و از پیش تعیین شده ای بر سپرده ها تعلق 
بگیرد و از ســوی دیگر این میزان باال باشــد. شــبکه بانکی، در نقش 
واســطه گری پولی عمل می کند؛ یعنی عمدتا منابع پولی را از طریق 

سپرده ها، به ازای پرداخت ســودی، جمع آوری می کند. این منابع را 
در اختیار ســرمایه گذاران و وام گیرندگان، در ازای دریافت سودی قرار 
می دهد. طبعا، سود دریافتی از وام گیرندگان بیشتر از سود پرداختی به 
سپرده گذاران باید باشد تا هزینه های بانکی را نیز پوشش دهد. بانک ها 
بخشی از منابع را هم مستقیم یا از طریق شرکت های سرمایه گذاری، 
به سرمایه گذاری های مختلف تبدیل می کنند و از محل سود حاصله، 
ســود سپرده گذاران و هزینه های بانکی را پوشش می دهند. در چنین 
شــرایطی، اعمال میزان سود نامتناسب با میزان تورم، موجب خروج 
سپرده ها از شبکه بانکی و اختالل در زنجیره فعالیت های این شبکه 
می شــود. تالش برای کاهش میزان ســود دریافتی از محل وام های 
اعتباری، با حفظ میزان سود بانکی سپرده ها، نیز موجب کاهش سود 

شبکه بانکی و ضرر آن می شود.
اینکه شــبکه بانکی با ســپرده ها چه می کند و عملکرد آن چگونه 
است، بحثی متفاوت است. اختالس ها و مدیریت های ضعیف منابع 
بانکی و تخصیص های اعتباری ناموجه به پروژه های سرمایه گذاری 
مختلــف ناتمام کــه تحت تأثیر اســناد باالدســتی هم هســت و 
منطقی بودن یا نبودن تفاوت میزان ســود پرداختی به سپرده گذاران 
و ســود دریافتــی از وام گیرنــدگان، موضوعات درســت و متفاوتی 
هســتند که ارتباطی به موضوع بحث ربا ندارد. وقتی تورم باالست 
و انتظارات تورمی نیز قوی است، گریزی از تعیین میزان سود بانکی 
نیســت. بدون چنین رویه ای، برای ســپرده گذاران، افق آینده همراه 
با نااطمینانی بیشــتری می شــود و در نتیجه تمایل به سپرده گذاری 
آنان در نرخی نامشــخص، کمتر می شود. میزان (نرخ) سود هم که 
نمی تواند خیلی نامتناســب با میزان تورم باشد؛ پس اصل بحث بر 
ســر کنترل تورم است. الزام اساســی این است. اگر تورم کنترل شود 
و بــه میانگین جهانی آن یعنی حدود ســه تا چهــار درصد کاهش 
یابد، میزان ســود بانکی نیز بــه این حدود کاهــش می یابد. میران 

سود، قرض الحسنه ای می شود. در عین حال در این موقعیت، امکان 
پرداخت ســودی به عنوان علی الحساب و بعد در انتهای دوره مالی 
تســویه قطعی فراهم می شود. نااطمینانی ســپرده گذاران به آینده، 
به دلیل کاهش انتظارات تورمی، ضعیف می شــود و چنین رویه ای، 
صرفه نظر از پیچیدگی عملیات بانکی، می تواند قابل تأمل باشــد... . 
کنترل تورم، اول از همه مستلزم کارآمد کردن عملکرد بخش واقعی 
اقتصاد است. جایی که پروژه های سرمایه گذاری تعریف و اجرا و بعد 
از بهره برداری مدیریت می شــوند. در اینجا وجه مشخصه ای وجود 
دارد که مختص نظام اقتصاد سیاسی ایران است. پروژه ها به دالیلی 
مانند البی گری های مختلف مرتبط با گروه های ذی نفع ذی ربط، نبود 
رویکردهای صحیح در عرصه سیاست گذاری باالدستی، سوءمدیریت 
شــدید پروژه ها، کمبود منابع بودجه ای عمرانی، ارتباطات ضعیف 
بین المللی و... بســیار نادرســت و ضعیف تعریف و اجرا شــده اند. 
وجــود بیش از ۸۵ هــزار پروژه ناتمــام که چهارهــزارو ۵۰۰ مورد 
آنها پروژه های ملی اســت، به معنای تزریــق منابع بانکی در قالب 
اعتبارات به اقتصاد بدون کوچک ترین تأثیری بر ظرفیت های تولیدی 
از محل این پروژه هاســت؛ یعنی رشــد تقاضا بدون رشد عرضه کل. 
یعنی تورم ساختاری. یعنی انباشته شدن مطالبات معوقه بانکی و در 
نتیجه افزایش ریسک اعتباری. مشکل اصلی، چرخه سیاست گذاری 
نادرستی است که تیشه به ریشه منابع می زند. این مشکل را که هویت 
سازمانی دارد، با تعریف نهادهایی مانند شورای فقهی بانک مرکزی 
نمی توان پاسخ داد. چنین نهادی، برعکس، خود به مشکل سازمانی 
«تودرتویی نهادی» دامن می زند. ممکن است رویه های کارشناسی 
مبتنــی بر دانش اقتصاد مدرن در بانــک مرکزی حکم بر تصمیمی 
بدهد که نمی تواند سازگار با رویه های برآمده از موضع فقهی چنین 
شــورایی باشــد. اگر باشــد، وجود آن در این چرخه تصمیم سازی و 
سیاســت گذاری زاید است. اگر نباشد، موجب بروز تضادها می شود. 
در هــر دو حالت، بر کارایی عملکرد بانــک مرکزی به عنوان نهادی 
مدرن که ناچار اســت با توجه به مؤلفه هــای بانکداری در مقیاس 
جهانی به فعالیت بپــردازد، تأثیر منفی می گذارد. در تحلیل نهایی، 
این یعنی زمینه سازی برای تورم بیشتر و در نتیجه استمرار عملکرد 

بلندمدت گذشته.

یـادداشـت

الزامات بانکداری بدون ربا
شورای فقهی بانک مرکزی مصداق دیگری از تودرتویی نهادی

  عکس: پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری

شهردار سابق تهران
پیروز حناچی 

پوریا سوری

علی دینی ترکمانی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۳ بخوانید

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار رئیس جمهور و 
اعضای هیئت دولت، بررســی و بیان عملکرد دولت و یاد و زنده نگه داشــتن حوادث مهم انقالب و ۴۳ سال اخیر 
را دو رویکرد اساســی هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات یک ساله دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله 
درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند: مردم در همه حوادث و رویدادها «قهرمان اصلی سرگذشت انقالب» بوده اند 

و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئوالن نشان می دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد.   

حضرت آیت اهللا خامنه ای، شــهیدان رجایی و باهنر را دو مدیر تراز انقالب اســالمی خواندند و با اشــاره به اینکه شهادت، پاداش شایسته 
پروردگار به این دو عزیز بود، گفتند: غفلت و فراموشی حوادث بزرگ، آفت مهمی است که باید همه از آن پرهیز کنیم. رهبر انقالب «برانگیختگی 
عمومی ملت در دوران انقالب»، «حیرت اســتکبار در مقابل عظمت انقالب»، «دشمنی های بی وقفه زورگویان جهانی»، «بی دفاع بودن کشور 
و پایتخت در مقابل حمالت هوایی صدام»، «جوالن دادن تروریســت ها در سراســر کشور و ناامنی سال های اول انقالب»، «عملکرد دولت ها و 
مجالس مختلف پس از انقالب»، «حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با دشمنان» و «حضور بی دریغ 

و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی ها و مراسم مختلف» را از جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. 
این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

قاطعانه با هر عاملی که تولید را 
تضعیف می کند مقابله کنیدتضعیف می کند مقابله کنید

نمایش های 
یک «صدر»

آشوب های طرفداران «مقتدی»، چندین ساعت عراق را به صحنه زد و خوردهای 
سیاسی تبدیل کرد؛ اما آیا انزوا و عقب نشینی او تداوم می یابد؟

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

علی ایوبی: نزدیک صــد نفرند، در ابتدای جوانی هســتند؛ اما 
نگران. هر کدام از شــهری آمده اند و قرارشــان مسجد الرحمن 
تهران. ترجیح شــان این بــوده که در مهرمــاه و برای تحصیل 
در یکی از دانشــگاه های خوب به پایتخــت بیایند؛ اما مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی چنان ذهن شــان را درگیر کرده 
کــه از تعطیالت خود گذشــته اند تا اعتراض خــود را به گوش 
مســئوالن برســانند. یک حامی نیز دارند؛ «احمد توکلی» عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان 
شــفافیت و عدالت. پیش تر یعنی در بیســت و پنجم مرداد نیز 
تجمعی در مقابل ســازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده 
بود که توکلی در آن نیز حضور داشت. ماجرا به مصوبه تیرماه 
شــورای انقالب فرهنگی برمی گردد که بر اساس آن تأثیر قطعی 
ســوابق تحصیلی این گونه خواهد بود: «ســهم نمره ســابقه 
تحصیلی برای ســنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش 
عالی در رشــته های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ 
فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال 
تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با 

تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی...
این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

تخریب در ۱۰۰سالگی
کاهش ۱۰۰ لیتری 

سهمیه بنزین
اعتراض داوطلبان کنکور با حضور احمد توکلی

«معدل» سد جدید 
راهیابی  به دانشگاه

۱۰

۴

وضعیت ساختمان روزنامه توفیق در خیابان 
سپهساالر بحرانی است

یادداشتی از عباس توفیق ؛ چاپ رنگین؛ موزه طنز ایران

معرکه «تاج»
... سرانجام صندلی  مهم فدراسیون فوتبال

۹

شرق: روز ششــم شــهریورماه در صفحه یک روزنامه «شرق» 
عکسی مربوط به تشــییع پیکر مرحوم ابتهاج (سایه) در رشت 
منتشر شــد که اســم عکاس این عکس بابک جدی است؛ اما 
متأســفانه عکس فوق به اشــتباه با نام عکاس «شرق» منتشر 

شد. از این طریق از همکار گرامی خود پوزش می خواهیم.

تصحیـح و پـوزش


