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د ر پی وقوع زلزله 5.2 ریشــتری اخیر 
پایتخت جمع کثیری از هموطنان تازه 
به زلزله رسید ه  و جوزد ه تهران و اکناف 
طی گرد همایی های شــبانه زلزله بازی 
د ر شــب اول  آمار د قیقــی از د ختران 
مجرد   و بــد ون آرایش محالتشــان را 
گرفتند  و این چنین شــد  تــا د رزلزله 
بازی های بعد ی شاهد ان و ناظران عینی 
د یگر قاد ر به به تشخیص هویت د ختران  
چیتــان پی تــان کرد ه محله نشــد ند .
گــزارش ها حاکی از آن اســت که  د ر 
پی اطالعیه های مکرر مرکز لرزه نگاری 
و  ســتاد  مد یریت بحران مبنی بر اینکه 
»باید  این هفته بیاید شــاید« بسیاری از 

خانم ها با آمــاد ه باش کامل  د ر حالت 
»من و قیافه خواب آلود م یهویی« به سر 
می برند . از آنجا که کارشناسان معتقد ند  
زلزلــه  هیچ گاه خبر نمــی کند   و هر 
وقت  میلش کشــید  ولــوم می د هد   و 
همه را می گذارد  روی  ویبره، بســیاری 
ازشهروند ان د ســت زلزله را خواند ند  و 
د ر ســاعات اوج ترافیک پس لرزه ها که  
عجیباً غریبا از نیمه  های شــب لغایت  
صبح زود  اتفاق می افتد  جانب احتیاط 
را بسیار رعایت می کنند  و شال و کاله 
کرد ه آماد ه فرارند .خد ا برای هیچ بند ه ای 
بد  نخواهد  و آبرویش را نریزد   انشــاهلل 
نیاید  زمانی که  زلزله 7 ریشــتری بیاید  
و هموطنی زیر د وش با صورت کف آلود  
و چشمان بســته  غافلگیر شود  که آخر 
ضایع شد ن و بد  شانسی است، تازه  اگر 
فرار کند  و جان سالم بد ر برد  د ر عالمی 
کــه  محضر بند گان خد اســت . به قول  
معروف که می فرمایند  »روزگار غریبی 
اســت  نازنیــن« رب العالمین خود ش 
آخروعاقبت همــه را د ر این لیالی ختم 

به بخیرکند  انشاهلل تعالی.
و من اهلل توفیق علیه التکالن.

 آقای خاص که رد یف 
بود جه د اشت 
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چرا من پشیمانم، تو 
پشیمانی، آنها خوشحالند              ؟!
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این روزها با انرژی مثبت
 کامبیز درمبخش

د  اســتان های بی پایان ،عنوان نمایشگاهی اســت از آثار کامبیز د  رم بخش که این روزها د  ر 
گالری سیحون برگزار می شود  . این مجموعه  مشتمل بر 30 اثر د  ر ابعاد   A1 و تکنیک مرکب 

بر روی  کاغذ است. 
او  د  رباره نمایشگاه مي گوید  : »د  ر این نمایشگاه همان کاریکاتورهای همیشگی ام را خواهید   
د  ید   و این آثار طرحهای چند  صحنه ای است که نظایرش را پیشتر د  ر مجله همشهری د  استان 

هم د  ید  ه بود  یم.  د  ر واقع هر کد  ام از آنها، یک انیمیشن یا د  استانی کوتاه است. 
تا به حال، هر بار که نمایشگاهی گذاشته ام، این انرژی مثبت را از مرد  م گرفته ام. من هم این بار 
ترجیح د  اد  م که با همین عنوان نمایشگاهم را برگزار کنم؛ د  ر این بلبشوِی جنگ و نابسامانی های 
د  نیا، زلزله، آلود  گی هوا و مشکالت د  یگری که د  نیا و مملکت ما از آن رنج میبرد  ، این نمایشگاه 
می تواند   یک زنگ تفریح باشد   تا مرد  م حس خوبی را تجربه کنند   و یک مقد  ار آرامش بگیرند   
 و خســتگی از تنشــان د  ربرود  .« د  ر سال جاری این د  ومین نمایشــگاه د  رم بخش د  ر گالری

 سیحون است. 
»خسته نباشید « عنوان نمایشگاه  فرورد  ین ماه او د  ر سال 95 بود   که  به نفع خیریه د  هش 
پور برگزار شــد  . کامبیز د  رم بخش زاد  ه ۸ خرد  اد   1321 د  ر شــیراز طراح، کاریکاتوریست و 
گرافیســت ایرانی اســت. او برند  ه چند  ین جایزه بزرگ معتبر جهانی است و تاکنون چند  ین 
نمایشگاه مستقل از آثارش د  ر کشورهای مختلف جهان برگزار شد  ه است. گالری سیحون 1 
واقع د  ر خیابان وزرا خیابان چهارم از 2۸-۸ د  ی ماه د  ر ساعات 20-16 میزبان عالقمند  ان به 

بازد  ید   از آثار  این هنرمند   پیشکسوت می باشد  . 
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الیحه بود              جه 97 بر اساس گفته محمد              باقر 
نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بود              جه، 
د              ارای ویژگی  متمایزی نســبت به سال های 
قبل اســت .برخی از ارقام جد              اول هزینه و 
تملک د              ارایی های ســرمایه ای الیحه بود              جه 
97 برخــالف اد              عای شــفافیت و انضباطی 
که رئیس ســازمان برنامــه و بود              جه گفته، 

اختالف فاحشی با هم د              ارند              .
بــه عقیــد              ه کارشناســان، الیحــه بود              جه 
97 د              ر ســال پس از انتخابــات د              وره د              وم 
نسبت  نگاه جسورانه  با  ریاســت جمهوری، 
بــه موضوع افزایش نــرخ حامل های انرژی  
حذف یارانه غیرنیازمند              ان و ایجاد               اشــتغال 
و تولید               تد              وین شــد              ه است. پیش تر نوبخت 
رئیس ســازمان برنامــه و بود              جه گفته بود               
د              رحالی که هزار رد              یف بود              جه ای وجود               د              ارد 
اما د              ولت د              ر سال 97 بود              جه مربوط به 3٤0 
د              ســتگاه، رد              یف ملی و د              ستگاه های استانی 
را بــر اســاس قیمت تمام شــد              ه تخصیص 

خواهد               د              اد               و 337 رد              یــف متفرقه به 139 
رد              یف کاهش خواهد               یافت و سهم اعتبارات 
متفرقه از 20 د              رصد               به 12 د              رصد               کاســته 
می شود              .یکی د              یگر از مباحث این الیحه، به 
موضوع شــیوه بود              جه ریزی آن بازمی گرد              د               
که طبــق گفته نوبخت بخش هایی از آن بر 
مبنای قیمت و هزینه تمام شد              ه و به صورت 

بود              جه عملیاتی تد              وین شد              ه است. 
با مد              اقه  نســبت به ارقــام و اعد              اد               اعتبارات 
هزینه ای و تملک د              ارایی های سرمایه ای د              ر 
جد              ول شماره شش و هفت و حتی پیوست 
چهارم الیحه بود              جه 97 شــاهد               اختالف و 

آشفتگی آماری د              ر این مباحث هستیم. 
طبق نظــام بود              جه ریزی، شــاهد               تفاوت و 

اختالف ارقام هستیم. 
به طوری کــه جمــع کل بــرآورد               اعتبارات 
هزینــه ای و تملــک د              ارایــی ســرمایه ای 
)د              ســتگاه های اجرائی ملی، رد              یف متفرقه، 
منابع و مصارف د              ستگاه های اجرائی، محلی 

د              ر اســتان ها( هم خوانــی ند              ارند              . د              ر جد              ول 
شش این رقم )جمع کل اعتبارات هزینه ای و 
تملک د              ارایی سرمایه ای( 3.937.212.۸90 
میلیون ریال بود              ه و د              ر جد              ول هفت این رقم 
٤.2٤9.110.۸91 میلیون ریال د              رج شــد              ه 

است. 

با د              قت و وارسی بیشــتر علت این اختالف 
د              ر حقیقت عد              م پیش بینــی اعتبار مربوط 
به تملک د              ارایی های مالی د              ر جد              ول شــش 
بود              ه که خود               رقمی بالغ بر 311.۸9۸.001 
میلیون ریال است.این مطلب را ما ننوشتیم 

شرق نوشت.

یکی از نمایند              گان مرد              م تهران لیست اسامی کالن بد              هکاران 
بانکی به بانک سرمایه را منتشر کرد              ؛ موضوعی که 10 سال 
د              ر انجام آن تاخیر شــد              ه بود              .لیســتی که احمد              ی نژاد               بارها 
می گفت د              ر جیب د              ارم، ولی به عللی که واضح است هیچگاه 
آن را منتشــر نکرد              ؛ لیستی که به صورت کامل تری از سوی 
معاون اول رییس جمهور به قوه قضاییه ارســال شد              ه بود              . د              ر 
پی این اقد              ام برخی مد              یران گذشته و حال نظام بانکی اظهار 

نظرهایی کرد              ند              :
 مد              یرعامل سابق بانک ســرمایه: انتشار این لیست د              ر 
راســتای وصول مطالبات نیست و تاثیر زیاد              ی بر این هد              ف 
ند              ارد              . اگر برخورد               بانک ها با مطالبات معوق قهری و شــد              ید               

باشد              ، منجر به کاهش فعالیت های اقتصاد              ی و افزایش رکود               
می شود              .

 یکی از مد              یران سابق بانک صاد              رات: این افشاگری کار 
خوبی است و بر همه طرف های ماجرا تاثیر خواهد               گذاشت. 
اگر این کار از نظر قضایی و سیاســی نیز کم تاثیر یا بی تاثیر 
باشــد               از نظر اجتماعی موثر اســت و به شفافیت و سالمت 
اقتصاد              ی کمک می کند              . به ویــژه آنکه این وام ها به صورت 
رابطه ای گرفته شــد              ه یا از طریق هیات مد              یره یا زد              وبند              های 
سیاسی این کار انجام شد              ه است. یک نمونه آن یکی از افراد               
این لیست خود              ش ســهامد              ار عمد              ه بانک سرمایه است و د              ر 

هیات مد              یره نمایند              ه د              ارد              .
منتقد              ان: اصــوال طرح موضوعی به نام انتشــار اســامی 
بد              هکاران بانکی ناد              رست است. حتی نام های آنان که بد              هکار 
هم نیســتند               باید               منتشــر شــود              . مگر وام گرفتن مشکلی 
د              ارد               کــه باید               نام وام گیرند              ه پنهان بمانــد              ؟ چرا افراد              ی که 
کارخانه های چند               صد               میلیارد              ی می خرند              ، شــناخته شــد              ه 

هستند              ، چه اشکالی د              ارد               که وام های چند               صد               میلیارد              ی هم 
بگیرند              ؟ اینها جزو اطالعات ضروری یا حد              اقل اطالعات مفید               
برای جامعه اســت. اصوال منطق پنهان ماند              ن این اســامی 
چیست؟ هیچ چیز جز زد              وبند               و تقلب یا پارتی بازی نمی تواند               
توجیه کنند              ه این پنهان کاری باشــد              . روسای بانک ها و افراد               
توصیه کنند              ه سیاسی و غیرسیاسی د              وست ند              ارند               که اسامی 
وام گیرند              گان منتشر شود              ، چون آبروی آنان می رود              . کسانی 
که از طریق قانونی و کارآفرینی وام می گیرند              ، هیچ مشکلی 
با شــفافیت اطالعات د              ر این باره ند              ارند              .شفافیت حق مرد              م 
است. این پول ها مال مرد              م اســت و بانک امین مرد              م است 
و باید               صریحا و به صورت شــفاف نشان د              هد               که پول را کجا 
و چگونــه خرج می کند              ؟ مد              یرانی که مخالف این شــفافیت 
هســتند               به طور قطع می خواهند               کاری کنند               که د              یگران از 
آن مطلع نباشند              . البته باید               پذیرفت که شفافیت را نمی توان 
فقط از یک بانک د              رخواســت کرد              ، بلکــه باید               همه بانک ها 

شامل حال این شفافیت شوند              .

روحانی د             ر جمع د             انشگاهیان سیســتان و بلوچستان: د             ولت اگر گوش شنوا 
ند             اشته باشد              د             یگر جمهوری اسالمی نمی شود             ... 

پای همه وعد             ه هایم ایستاد             ه ام؛ عقب نشینی نکرد             ه ام و نخواهم کرد             .
د             ولت رانقد              کنید              راحت تر اســت وهزینه اش هم کمتر است.د             ر میان د             ولت 
هم، رئیس جمهور را نقد              کنید             ، باز هزینه اش کمتر است.الاقل به د             انشگاه به 

اند             ازه حوزه علمیه آزاد             ی بد             هیم.  

من پشیمانم، تو پشــیمانی، آنها پشیمانند              . 
نهضت پشیمانی از رای به روحانی این روزها 
به شد              ت فراگیر شــد              ه است. حق هم د              ارند              . 
باالخره زند              گی سخت شد              ه است. به معنای 
واقعی کلمه آیند              ه بســیاری از مرد              م شــد              ه 
اســت نان شب. حق هم د              ارند               روحانی هنوز 
نتوانسته است بخش اعظمی از شعارهای خود               
را محقق کند              . مرد              م چشم به راه گشایش های 
بزرگ سیاسی، اقتصاد              ی و اجتماعی هستند              . 
گشــایش هایی که هنوز اتفاق نیفتاد              ه است.

به نظر می رســد               تیم همــراه رییس جمهور 
نمی توانــد               پابه پای شــعارهای انتخاباتی او 
بیاید              . آنها نه وسط کار نه بلکه همین ابتد              ای 
مســیر د              ولت د              وازد              هم کم آورد              ه اند              .من هم 
بسیاری از نقد              های مطرح شد              ه به روحانی را 
قبول د              ارم اما مانند               برخی نمی توانم پشیمان 
باشم. چون می د              انم روحانی چگونه به سرکار 
رسید               و چه کشــوری را تحویل گرفت.ایران 
بعد               از احمد              ی نژاد               به مثابه ایرانی جنگ زد              ه 
بود              . این را من نمی گویم. هاشمی رفسنجانی 
می گفت که خود               د              ولتی را تحویل گرفت که 
میراث د              ار جنگ ۸ ساله بود              . او شرایط د              ولت 
روحانی را از د              ولت خود               سخت تر می د              انست.
روحانی با ایرانی ســروکار د              اشت که ناگهان 
از زمین مســطح به د              ره ای عمیق افتاد              ه بود              . 

او د              ر چهارســال اول تــالش کرد               ایران را از 
د              ره خــارج کند              . تا حــد              ود              ی نیز موفق بود              .
بگذارید               بگویم ایران قبل از روحانی چگونه 

ایرانی بود              .
ایران قبل از روحانی با مشــکالت بی شمار 
اقتصاد              ی حاصــل از تحریم هــا روبرو بود              . 
بخش های صاد              رات نفت، تجارت و مباد              الت 
بانکــی ایران زیر ضربات شــد              ید               تحریم ها 
د              ر حال نابود              ی بــود              . پول های ایران بلوکه 
شــد              ه بود               و حتی د              ر برخی 
موارد               ایران مجبور بود               مانند               
د              وران قبــل از اختراع پول 
مباد              لــه کاال بــا کاال انجام 
د              هد              . مثال نفت بد              هد               و برنج 
شــبیه  ایران  اوضاع  بگیرد              . 
د              وره نفــت د              ر برابــر غذای 
صد              ام شــد              ه بود              . ایران نفت 
صاد              ر می کند               و به جای پول 
آن کاال د              ریافت د              ریافت می 
کرد              . صاد              رات نفت ایران نیز 
گام به گام د              ر روند               کاهشــی 
به سمت صفر شد              ن حرکت 
نقد              ینگی  کرد              .میــزان  مــی 

ایران به پایین تر ســطح خود               رســید              ه بود              . 
این یعنی حتی پرد              اخت حقوق به کارمند              ان 
د              ولــت و یارانه ها به خطر افتاد              ه بود              .روحانی 
توانســت به هر وســیله ای از جمله برجام 
این مشــکالت بــزرگ را تا حــد              ود              ی حل 
کند              .اگر د              ر ســال 92 شرایط کشور اینگونه 
رقم نمی خــورد               و روحانی با حمایت اصالح 
طلبان به قد              رت نرسید              ه بود              ، معلوم نبود               چه 
سرنوشتی انتظار ایران و ایرانی را می کشد              .
ایران حاال د              ر حال نزد              یک شــد              ن به د              ورانی 
اســت که هنوز احمد              ی نژاد               سرکار نیامد              ه 
بود              . د              ورانی که د              ر ســپهر سیاست ایران به 
د              ولت اصالحــات معروف بود              .حــاال تقریبا 
پاهای ایران روی زمین است. این خود               د              ست

اورد               بزرگی برای روحانی است. 
شرایط کشور عاد              ی شد              ه است و د              ر شرایط 
عاد              ی، مســئله ای همچون پشیمانی ایجاد               
می شود              .  بسیاری از مرد              م هنوز از مشکالت 
کشور خبر ند              ارند              . هنوز نمی د              انند               د              ولت د              ر 
برابر چه سد              ی از مشکالت قرار د              ارد              . این که 
مرد              م نمی د              انند               مشکل مرد              م نیست مشکل 
د              ولت و شخص رییس جمهور است.یکی از 
مشکالت بزرگ روحانی این است که با مرد              م 

زیاد               سخن نمی گوید              . رییس جمهور د              ر این 
شرایط که مرد              م د              ر مورد               بود              جه و عملکرد               
او سوال د              ارند               باید               به طریق مختلف سخن 
بگویــد              . روحانی نه صد               روز یک بار بلکه هر 
هفته باید               به تلویزیون بیاید               و با مرد              م حرف 
بزند              .بیایید               فراموش نکنیم. امروز به راحتی 
می توانیم به خاطــر بود              جه ای که د              ولت به 
مجلس ارائه د              اد              ه است، روحانی را نقد               کنیم 
و حتی بگوییم پیشــمانیم. روزی روزگاری 
بسیاری از مرد              م نمی د              انستند               کد              ام د              ستگاه 
و کد              ام نهاد               چقــد              ر بود              جه می گیرند               و این 
بود              جه ها را صرف چه کاری می کنند              . امروز 
به واسطه شــبکه های اجتماعی بسیاری از 
اخبار د              ر اختیــار مرد              م قرار د              ارد              .ما همه به 
روحانی نقد               د              اریم. نقد              مان هم جد              ی است. 
امــا هیچــگاه از رای به روحانی پیشــمان 
نمی شویم. پشــیمانی ما یعنی عد              م شرکت 
د              ر انتخابات. عد              م شــرکت ما د              ر انتخابات 
یعنــی روی کار آمد              ن کســانی که ایران را 
به تــه د              ره اند              اختند              .تا می توانیم روحانی را 
نقد               کنیم. اصال به او رای د              اد              یم که بتوانیم 
نقد              ش کنیم. به او بگوییم اشــتباه می کند              . 
بلند               هــم بگوییم، د              اد               بزنیم. اما پشــمیان 
نشویم.ما یک مســیر را انتخاب کرد              یم که 
به نظر می رســد               مســیری د              رســتی است.  
راهی که د              ر زمــان د              ولت اصالحات نیز آن 
را طی کرد              یم. شــاید               رانند              ه ای اشتباه کنند               
اما این اشــتباه بد              ین معنا نیست که مسیر 
اشــتباه است.باید               کمک کنیم کشور د              وباره 
از این مسیر خارج نشود              .آنهایی که ایران را 
از مســیر خود               خارج کرد              ند               امروز از برخی 
پشــیمانی ها خوشحال هســتند              . چون می 

د              انند               پشــیمانی ما یعنی عد              م شــرکت د              ر 
انتخابات. عد              م شــرکت د              ر انتخابات یعنی 
بازهم به قد              رت رسید              نی آنها.شاید               روحانی 
د              ر برخی جاها اشــتباه کرد              ه باشد               اما حق 
ند              اریــم از مســیری که رفته ایم پشــیمان 
باشیم و ناامید              ی را تزریق کنیم . این مطلب 

را مصطفی د              انند              ه د              ر عصرایران نوشت.

نتایــج یک گزارش رســمی نشــان 
می د             هــد              برنامه اشــتغال فراگیر به 
عنوان سند              اشــتغالی د             ولت هرچند              
د             رراســتای ارتقای آموزش و مهارت 
نیروی انســانی گام برد             اشته اما فاقد              
راهبرد              مشــخص برای اشــتغالزایی 
پاید             ار است.مرکز پژوهش های مجلس 
بــا بررســی برنامه اشــتغال فراگیر 
ســال 96  نقاط ضعف این برنامه را 
اســتخراج کرد              که به اختصاربه آنها 

اشاره شد             ه:
  1. متن برنامه حاوی تعد             اد              بســیار 
اســت  مختلف  برنامه های  از  زیاد             ی 
و هیــچ گونــه چارچــوب تئوریک 
مشخصی بر این برنامه قابل استنتاج 

نیست .
 2. بخــش قابل توجهــی از برنامه 
حاوی زمانبند             ی هایی است که تحقق 
آن مورد              ترد             ید              اســت. مانند               تعیین 
وظایــف بانــک مرکــزی و صند             وق 
توســعه ملی جهت اجــرا طی 10 و 
15 روزه ، تنظیم ســازوکار متناسب 
سازی تحصیل و اشتغال ، برنامه ریزی 
تخصیص منابع توسط سازمان برنامه 
و بود             جه و ایجاد              نظــام تأمین مالی 
فراگیر و تأمین مالی خرد              د             ر ســال 

1396 از این جمله است.
 3. د             و پیــش شــرط اصلــی توفیق 
سیاست های فعال بازار کار د             ر افزایش 

اشتغال است، نامشخص است.
 ٤. با توجه به شرایط رکود             ی حاکم 
بــر بنگاه هــا  ابزارهای تشــویقی و 
انگیزشی وموانع قانونی و اجرایی که 
منجر بــه ترس و گریز کارفرمایان از 
اجرای آن می شود             ، بر طرف نگرد             ید             ه.
 5. روش محاسبه شاخص های کمی 
اشتغال بخش ها د             ر برنامه نامشخص 
می باشــد              و ارتبــاط این اهــد             اف با 
اهد             اف تعیین شــد             ه د             ر برنامه ششم 

نیز مشخص نیست.
 6. نحــوه تعیین منابــع پیش بینی 
شــد             ه برای اشتغالزایی د             ر این برنامه 

مشخص نبود             ه و جای ابهام د             ارد             .
 7. به د             لیل د             شواری د             ر هماهنگی های 
بین د             ستگاهی، برنامه اشتغال فراگیر 
به اعطای کمــک هزینه کارورزی و 
پرد             اخت تســهیالت بانکی د             ر ســال 
1396 محد             ود              خواهد              شد              مگر آنکه 
اشتغال  پاید             ارســازی  برای  تد             بیری 

اند             یشید             ه شود             .
 ۸. بخــش مهمی از اجــرای برنامه 
فعالیت های  رسته  به  فراگیر  اشتغال 
د             رحالیکــه  برمی گــرد             د             ،  منتخــب 
هنوز مطالعات شناســایی رسته های 
منتخب د             ر تعد             اد             ی از استانها صورت 

نگرفته  است.
9. د             ر بخش اهــد             اف کّمی طرح های 
اشتغال  آمد             ه که رسته ها د             ر این حوزه 

25٤ هزار فرصت شغلی جد             ید              
و مابقی )200 هزار فرصت 

 ) شغلی

از طریق ســایر اقد             امات و برنامه های 
متعــارف د             ســتگاه مربوطــه د             ر آن 
بخش ایجاد              خواهد              شد             .« اگر فرایند              
ایجاد              اشــتغال با تفاهمنامه ای بین 
مختلف  وزارتخانه های  نماینــد             گان 
میســر بود              بیش از ۸ ســال خالص 

اشتغالزایی کشور صفر نمی شد              .
 10.  منابع مالی پیش بینی شــد             ه 
از طریق تســهیالت تکلیفی بانک ها 
د             ر شــرایط کنونی نظام بانکی، فشار 
مازاد             ی اســت بر فشــارهای قبلی و 
ارزان  منابــع  توزیع  د             یگر  ازســوی 
می تواند              مجد             د             اً بخش های اشتغالزای 
کنونی را به سمت اســتفاد             ه بیشتر 
از این منابع و انحراف آن به ســمت 

ســایر بازارها سوق د             هد              که 
اشــتغالی که  میزان  همین 
با نقش غیرمســتقیم د             ولت 
د             ست  از  بود               شــد             ه  حاصل 

خواهد              رفت.
11. د             ر مــاد             ه 5 مصوبــات 
اقتصاد               فرماند             هــی  ســتاد              
مقاومتــی طراحــی و بــه 
تأمین  روش های  کارگیری 
مالی به کارگروه وزارت امور 
اقتصــاد             ی و د             ارایی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و بانک مرکــزی جمهوری 
شد             ه  سپرد             ه  ایران  اسالمی 
به   کارگــروه  ایــن  د             ر  که 

نقش صند             وق توســعه ملی وسازمان 
برنامه و بود             جه کشــور اشاره نشد             ه 

است.
 12. د             ر انتهــای تبصــره مــاد             ه 5 
مصوبات ســتاد              فرماند             هــی اقتصاد              
مقاومتی  د             ر مورد              موضوع تســهیل 
د             ر اخذ وثایــق و ضمانتها از  ایفای 
ضمانت  صند             وق های  توســط  نقش 
ســرمایه گــذاری شــامل صند             وق 
ضمانت سرمایه گذار صنایع کوچک، 
صنــد             وق ضمانــت ســرمایه گذاری 
و...  تعاون، صند             وق ضمانت صاد             رات 

غفلت شد             ه است.
 13. د             ر ارتبــاط بــا اعمال نظارت و 
پایش اجــرای برنامه صرفــاً وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
ناظــر معرفی شــد             ه اســت که این 
موضوع از د             و جنبــه نیازمند              اصالح 

می باشد             :
1٤ -  وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی مجری تعد             اد             ی از طرح های 
ذیل برنامه اشــتغال فراگیر اســت، 
بنابراین حد             اقل باید              د             ستگاه د             یگری 
مســئولیت نظارت را برعهد             ه د             اشته 

باشد             .
15 -  نقش نظارتی سایر د             ستگاه های 
نظارتی وحاکمیتی ، ازجمله سازمان 
برنامــه و بود             جه کشــور، ســازمان 
بازرســی کل کشــور، قوه مقننه و 
د             یوان محاســبات ناد             یــد             ه گرفته 

شد             ه است.

لیست بد             هکارانی که د             ر جیب بود             

این ارقام ناجور بود              جه 

سند              اشتغال ضعف د              ارد             

چرا من پشیمانم، تو پشیمانی، آن ها خوشحالند             ؟!پای همه وعد              ه هایم ایستاد              ه ام

بهقولبعضیها

سیاست چیست؟
زنی از شوهرش پرسید             : سیاست چیست؟

مرد              گفت: یاد             ت اســت قبل از ازد             واج گفتم همــه آرزو هایت را برآورد             ه 
می سازم؟
زن: بلی!

مرد             : بعد              از ازد             واج چه شد             ؟
زن: هیچ!

مرد             : سیاست هم همین است
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علی ربیعی، وزیر تعاون ،کار و  رفاه اجتماعی 
د             ر همایش روز جهانی افراد              د             ارای معلولیت 
گفت: هزاران بار بایــد              تکرار کنیم معلوالن 
د             ارای حق و حقوقی هستند              تا جامعه نسبت 
به این حقوق مراقب باشــد             . الیحه حمایت 
از حقوق معلــوالن به صحن مجلس خواهد              
آ مــد              و تمام نیازهای معلــوالن د             ر آن د             ید             ه 
شــد             ه و الزامات حقوقی برای ناد             ید             ه گرفتن 
حقــوق معلوالن هــم د             ر آن د             ر نظر گرفته 

می شــود             . از برخورد             اری حد             اقل د             ســتمزد              
شــورای کار تا بیمه توانبخشــی، معافیت از 
مالیات، حق نگهد             اری، اســتفاد             ه از فضاهای 
عمومی و ورزشی و فرهنگ سازی د             ر صد             ا و 
سیما را شامل می شود              .از سال آیند             ه مسکن 
معلوالن را عالوه بــر خانواد             ه های د             ارای د             و 
معلول، به خانواد             ه های د             ارای یک معلول هم 

خواهیم د             اد             .
ایجــاد              فرصت های برابر اجتماعی، اقتصاد             ی 

و حتی سیاســی برای معلــوالن هد             ف مان 
است و اولین گام هم افزایی بین  بخشی، بین 
مجلس و د             ولت بود             ه است. امروز زیرساخت 
ایــن ارتباط فراهم شــد             ه و بایــد              فراموش 
نکنیم که معلوالن نیازی به نگاه د             لســوزانه 
ند             ارند             ، بلکه باید              به حقوق خود              برســند              و از 
فرصت های جامعه برخورد             ار شوند             .سالمند             ی 
هم با معلولیت مواجه خواهد              بود              و باید              برای 
اینها فکری کرد             . مســکن برای خانواد             ه های 
د             ارای د             و معلول د             ر نظر گرفته شــد             ه که از 
سال آیند             ه به خانواد             ه هایی با یک نفر معلول 

هم د             اد             ه خواهد              شد             .  
افزایش 3.٤ د             رصد              مستمری معلوالن را نیز 

هد             ف قرار د             اد             ه ایــم و عذرخواهی می کنیم 
نسبت به اینکه آن را به د             قت اجرا نکرد             ه ایم. 
خارجی  توانبخشــی  وســایل  باالی  تعرفه 
باید              کم شــود              و آن را د             نبال می کنیم. برای 
مناسب سازی شــهر نیز با شــهرد             ار تهران 
جلساتی گذاشته ایم و د             ر ماه های آیند             ه آثار 

آن را خواهیم د             ید             .
راه انــد             ازی مراکــز تخصصی توانبخشــی، 
آلزایمــر، فلج مغــزی،  اوتیســم و اجباری 
شــد             ن غربالگری ژنتیک را به همراه پوشش 
90 د             رصد             ی غربالگری شــنوایی و بینایی از 
جمله برنامه های مهم د             ر این زمینه د             انست 

که اجرا شد             ه است.

خدا گر پرد ه بر د ارد ز روی کار آد م ها!
چه شاد              ی ها خورد               برهم 

چه بازی ها شود               رسوا
یکی خندد               ز آباد              ی
یکی گرید ز برباد              ی

یکی از جان کند شاد              ی
یکی از د              ل کند غوغا

چه کاذب ها شود               صاد              ق
چه صاد              ق ها شود               کاذب

چه عابد ها شود               فاسق
چه فاسق ها شود               عابد

چه زشتی ها شود               رنگین
چه تلخیها شود               شیرین

چه باالها رود               پایین
عجب صبری خدا د              ارد              که پرد              ه بر نمــی د              

ارد             !!
ایــن مطلب را ما ننوشــتیم ســهراب 

سپهری نوشت.

محمد               مهد              ی بهکیش اقتصاد              د              ان د              رباره الیحه بود              جه ســال 
1397 گفت :الیحه بود              جه سال آیند              ه زمینه های الزم برای 
ایجاد               رقابت د              ر اقتصاد               ایران را به وجود               نیاورد              ه اســت.مهم 
ترین مسئله این هست که اقتصاد               ایران باید               به سمت رقابتی 
تر شــد              ن برود              که یکی از منافع جنبی که شــاید               مهم تر از 
خود              ش باشد               مبارزه با فساد               است. د              ر الیحه بود              جه د              و نرخی 
بــود              ن قیمــت ارز را می بینیم . از طرف د              یگــر به تعرفه ها 
نگاهی بیند              ازید               د              ر همه جا د              و یا سه د              رصد               است د              ولت تعرفه 
را 150 د              رصــد               که با چیزهای جنبی غیرتعرفه ای آن باالی 
200 د              رصد               تعیین می کند               و  اعالم می کند               که می خواهیم 
عضو ســازمان تجارت جهانی هم بشویم. به اعتقاد               من با این 
تصمیم گیری ها د              ر واقع د              ولت خود              ش زمینه ایجاد               فساد               را 
بیشتر می کند              . بنابراین من تصور می کنم با توجه به همین 
د              و، ســه نمونه ای که مثال زد              م حد              اقل از این جهت بود              جه 
به سمت اصالح ساختار حرکت نمی کند              . عالوه بر این خود               
آقای رئیس جمهور اعالم کرد              ند               که بود              جه انقباضی است، اما 

سوال من این هســت که چرا اصال باید               انقباضی باشد              ؟ چرا 
د            رآمد               نفت د              ر بود              جه امسال 10 د              رصد               کمتر از بود              جه سال 
گذشته د              ید              ه شد              ه اســت؟ علت این چیست؟ آیا قیمت قرار 
اســت کاهش پید              ا کند              ؟ آیا مقد              ار صاد              رات قرار است کاهش 
پید              ا کند               که ما خبر ند              اریم؟  رئیس جمهور د              ر جلســه ارائه 
بود              جه یکــی از ویژگی های مهم و بزرگ الیحه امســال را 
اشــتغالزایی اعالم کرد              ند               و گفتند               که اجرای الیحه می تواند               
بخشی از مشکل بیکاری را د              ر کشور حل کند              . ولی سوال این 
اســت چگونه د              ولت می تواند               اشتغالزایی فراگیر را به نتیجه 
برســاند               زمانی که ســرمایه گذاری د              ر این کشور نمی تواند               
صورت گیرد              ، آن چه عمال د              ر بود              جه های عمرانی هزینه می 
شود               تنها د              ر حد               نگهد              اری سرمایه هایی است که د              اریم، هیچ 
ســرمایه گذاری جد              ید              ی صورت نگرفته و امسال هم نخواهد               
گرفت؛ طرح های نیمه تمام به جای خود              شــان باقی است و 
به صورت کلی هم باید               بگویم بود              جه ای که د              ر الیحه تد              وین 
کرد              ه اند              ، همه اش تحقق پید              ا نخواهد               کرد               و این را می توان 

از همین حاال براساس تجربه سال های گذشته گفت.به این 
ترتیب بود              جه عملیاتی نیســت. زمانی که نه بخش خصوصی 
تشــویق به سرمایه گذاری می شــود               و نه د              ولت منابعی د              ر 
اختیار د              ارد              ، سوال این اســت که چگونه قرار است، اشتغال 
فراگیر رخ د              هد              ؟ از طرف د              یگر هم که می بینیم صاد              رات کاال 
و خد              مات غیرنفتی هرســال د              ر حال کاهش اســت و د              ر این 
شرایط شــغل جد              ید               که ایجاد               نمی شود               هیچ ما شاهد               رشد               
بیکاری هم متاســفانه خواهیم بود               و چالش مهاجرت جوانان 
و نخبگان از کشور بیشتر می شود              . این مطلب را ما ننوشتیم 

ایستانیوز نوشت.

علــی ربیعی ،وزیر تعــاون، کار، رفاه و امور 
اجتماعی امحای فقر شد              ید               را د              ر د              ستور کار 
جد              ی د              ولت د              انســت و بیان کرد              : د              ر برنامه 
بود              جــه  96 امحای فقر شــد              ید               به گونه ای 
که هیچ ایرانی زیر کــف حمایت اجتماعی 
نباشد              ، تعریف شد              ه است.رکود               منفی، تورم 
باال و بیکاری متولد              ین د              هه  60 از مشکالت 
پیش روی د              ولت بود               ولی اکنون پنجره بازار 
کار باز شــد              ه و ساالنه بیش از یک  میلیون 
نفر وارد               بازار کار اکنون ســالیانه 600 هزار 

میلیــارد               ریال بــه بازنشســتگان پرد              اخت 
می شــود              ، که د              ر ٤ سال آیند              ه د              ولت باید               به 
ســمت کار و تصمیمات سخت حرکت کند               
و د              ر بحث اشتغال باید               ساختارها را افزایش 

د              اد              ه و رویکرد               سنتی ند              اشته باشیم.
بنــا د              اریم که هیچ ایرانــی از کف حمایتی 
ما بیرون نباشــد               و برای ایــن کار د              ر حال 
طبقه بنــد              ی هســتیم تا افــراد              ی که تحت 
پوشــش ما هستند               از حد              اقل د              ستمزد               6٤0 
هزارتومان برخورد              ار باشند               که برای این کار 

باید               منابع مد               نظر ما تأمین شوند              .نرخ رشد               
از ســال 95 تا 96 قابل توجه اســت و باید               
برای افزایش آن به د              نبال کار رفت.روش های 
کار باید               عوض شود               و این موضوعی است که 
جامعــه ما به آن نیــاز د              ارد               و باید               با نگاه به 
آیند              ه آماد              گــی ایجاد               کنیم و د              ر د              نیایی که 
همه از هم ســبقت می گیرند               با هم افزایی و 
همسویی بیشــتر کار عقالنی را د              نبال کرد              .

د              ولت کم صد              ا و با همه توان آنچه مصلحت 
مرد              م است را به پیش می برد              .

مطهره ناظــری ،رییس انجمن حمایــت از حقوق کود              کان 
گفت: استثناهایی د              ر قانون کار وجود               د              ارد               که ناقض حقوق 
کود              کان اســت و موجب د              ور زد              ن قانون می شــود              . حد              اقل 
سن کار طبق قانون، 15 ســال و د              ر مورد               مشاغل زیان آور 
حد              اقل ســن 1۸ سال است اما با این وجود              ، به قانون پایبند               

نیستیم و برخی قوانین هم ممکن است مواد              ی از قانون کار 
را نقض کند              . د              راســناد               بین المللی ایران د              ر ســال 13۸0 با 
تصویب مجلس شــورای اسالمی به کنوانسیون محو بد              ترین 
اشــکال کار کود              ک پیوسته اســت و اما با وجود               گذشت 16 
سال از این آیین نامه ها، د              ر عمل به هیچ وجه موفق نبود              یم 
و د              ر بســیاری از موارد               کار کود              ک د              ر مشاغل زیان آور، رشد               
تصاعد              ی د              اشته است.  کار کود              ک مضر و مخل حقوق اوست 
و فعــاالن حقوق کود              ک سالهاســت که د              ر ایــن زمینه کار 
می کنند              .اکنون بســیاری از کود              کان کار را مهاجران تشکیل 
می د              هند              ؛ زمانی که این افراد               وارد               کشور ما می شوند               باید               از 
حقوقی برخورد              ار شوند               اما نسبت به رعایت حقوق مهاجران 
هم بسیار ضعیف عمل می کنیم.قوانین حمایتی د              ر این زمینه 
وجود               ند              ارد               و چون تامین نیازهای اساسی آنان هزینه باالیی 
د              ارد              ، این افراد               د              چار انواع آســیب ها می شوند               تا جایی که 

حتی برای زند              ه ماند              ن و تامین هزینه های د              رمان، معیشت 
خانواد              ه به خطر می افتند               و مجبور می شــوند               فرزند              ان خود               
را به کار واد              ارند              .د              ر قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون 
و مرجع حقوقی، موضوع رفاه و عد              الت اجتماعی مطرح شد              ه 
است و د              ولت ها به توزیع عاد              النه ثروت مکلفند               اما د              ر عمل 
این اتفاق رخ نمی د              هد               و خانواد              ه های ضعیف از بســیاری از 
نیازهای اساســی محرومند               و خانواد              ه های مهاجران نیز این 
مشــکالت را د              ارند              . بسیاری از کود              کان که حقوق آنان نقض 
می شود               د              ر معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار می گیرند               
و د              ر این مورد               کود              کان کار وضعیــت بحرانی د              ارند              .واقعیت 
این اســت که واکنش خوبی به کار کود              ک ند              اشتیم و با نگاه 
های سطحی، شعارگونه و امنیتی سعی بر ساماند              هی د              اریم 
اما بایــد               د              ر این زمینه برنامه ریزی هــای د              قیق و اقد              امات 

کارشناسانه انجام شود              .

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی: عبد             الرضا عزیزی ، نسبت به رفتار 
نامهربانانه جامعه با معلوالن انتقاد              کرد             .یارانه 
مراکز توانبخشی بسیار کم است و به موقع 
هم پرد             اخت نمی شــود             . باید              به تمام افراد              

د             ارای معلولیت وام اعطا شود             . 
پیشــگیری از معلولیت اهمیــت ویژه ای 
د             ارد             ، هزینه پیشــگیری، یک سوم هزینه 

های د             رمانی اســت. اگر الیحــه حمایت 
از حقــوق معلوالن به قانون تبد             یل شــود              
حتی با شــهرد             ار نیز د             ر این زمینه برخورد              
خواهد              شد             .وی پوشــش بیمه ای خد             مات 
توانبخشی و پیگرد              مســئوالنی که قانون 
سه د             رصد              اســتخد             امی معلوالن را رعایت 
نمی کنند             ، را از د             یگر موارد              مطرح شــد             ه 
د             ر الیحه حمایت از حقوق معلوالن عنوان 

کرد             .مشــارکت فعال، د             سترســی پذیری و 
تامین امنیت زمینه توانمند             سازی معلوالن 
را فراهــم می کنــد             . رئیــس فراکســیون 
اسالمی: ساعی  مجلس شــورای  معلوالن 
الیحه حمایت از حقوق معلوالن 13 سال 
د             ر کش و قوس بود             ه و تمام تالش خود              را 
می کنیم تا طی هفته های آیند             ه، طلســم 
این الیحه را بشــکنیم و آن را به تصویب 

برسانیم.تمام وظایف د             ســتگاه ها د             ر این 
الیحه، بازنگری شد             ه است.

»قارون«... هرگز نمی د             انســت که روزی،کارت عابر بانکی که د             ر جیب ما هست .از 
آن کلید             های خزانه وی که مرد             های تنومند              عاجز از حمل آن بود             ند             ، ما را به آســانی 

مستغنی می کند             .
»خسرو پرویز«... پاد             شاه ایران نمی د             انست که مبل سالن خانه ما از تخت حکومت 

وی راحت تر است.
»قیصر«... که برد             گان وی با پر شترمرغ وی را باد              می زد             ند             ، کولرها و اسپلیتهایی که 

د             رون اتاق هایمان هست را ند             ید             .
»هرقل«... پاد             شــاه روم که مرد             م به وی بخاطر خورد             ن آب ســرد              از ظرف سفالین 

حسرت می خورد             ند             ؛ هیچگاه طعم آب سرد             ی را که ما می چشیم نچشید             .
»خلیفه منصور«... که برد             گان وی آب سرد              و گرم را باهم می آمیختند              تا وی حمام 
کنــد             ، هیچگاه د             ر حمامی که ما براحتی د             رجه حرارت آبش را تنظیم می کنیم حمام 
نکرد             . بگونه ای زند             گی می کنیم که حتی پاد             شــاهان گذشته نیز اینگونه نمی زیستند              
اما باز گله مند             یم ! و هر آنچه د             ارائیمان زیاد              می شــود              تنگد             ســت تر می شویم...! کمی 

متفاوت بنگریم...

د              اری زیِر باِر مشکالتت له میشی
میگن: برو خد              ارو شکر کن سالمی!

مریض میشی، میگن: خد              ارو شکر کن زند              ه ای!
می میری، میگن: خد              ارو شکر ُمرد              ، راحت شد               بد              بخت!

این مطلب را ما ننوشتیم فامیل د              ور نوشت.

و  فیروز  بهد             اشتی  مد             یرعامل شرکت 
رییس هیات مد             یره کانون معلولین 
توانا با اشاره به لزوم توجه به اشتغال 
معلوالن گفت: فیروز تنها کارخانه 
از  د             رصد                ۸0 که  است  ایران  د             ر 

معلوالن  را  آن  تولید               خط  کارکنان 
این  کارکنان  مجموع  از  می  د             هند             .  تشکیل 

کارخانه، 9 نفر نابینا و کم بینا ، ٤2 نفر معلول 
جسمی و حرکتی ، د             و نفر با ویلچر و ٤٤ نفر 

ناشنوا می باشند              که به تولید              لوازم بهد             اشتی برای 
کود             کان می پرد             ازند             . این پست رو صرفا برای یاد              آوری 
گذاشتم که هم از افراد              کم توان جامعه غافل نباشیم 

این  که  مراکزی  شناسایی  با  اینکه  هم  و 
عزیزان فعالیت می کنن و با خرید              از 

به  می کنند               تولید               که  محصوالتی 
رفاه اون ها کمک کنیم.

امیــر حمزه زینالی، وکیل د             اد             گســتری 
و عضــو مرکز تحقیقات رفــاه اجتماعی 
د             انشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی 
الیحه حمایت از کود             کان و نوجوانان بزه 
د             ید             ه و د             ر معــرض خطر بزه با همکاری 
صند             وق کود             کان سازمان ملل )یونیسف( 
تهیه و د             ر سال 1390 به مجلس شورای 
اسالمی تقد             یم شــد              اما هنوز به تصویب 
نرســید             ه اســت.تصویب الیحــه حقوق 
کود             ک و لزوم کنتــرل و کاهش کود             ک 
آزاری اید             ه اولیه این الیحه برای حمایت 
از کود             کان قربانی جرم و آزار د             ید             ه، ابتد             ا 
د             ر مجلس ششــم مطــرح و 25 آذرماه 
ســال 13۸1 د             ر 9 مــاد             ه قانون حمایت 
از کود             کان و نوجوانان تصویب شــد             . این 
قانــون د             ر زمان تصویب، شــش بار بین 
مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت 
د             اشت و د             ر نهایت قانون ناقصی د             ر 9 ماد             ه 
تصویب شد             .  از جمله ایراد             های مهم آن 
استثنا کرد             ن والد             ین و سایر اولیای قانونی 
از شمول قانون بود             ؛ د             ر حالی که بر اساس 
تحقیقات علمی، بیشتر کود             ک آزاری ها 
د             رون خانواد             ه ها رخ می د             هد             . این قانون 
سن بزه د             ید             گی را کود             کان زیر 1۸سال و 
کــود             ک آزاری را جرم عمومی اعالم کرد              
که بد             ون نیاز به شکایت شاکی خصوصی 
قابل تعقیب اســت.  بر اساس این قانون 
د             ر راستای کاهش موارد              رقم سیاه کود             ک 
آزاد             ی و افزایش موارد              مکشوفه، گزارش 
د             هی موارد              آن را اجباری کرد             ؛ به طوری 
کــه اگر تمام اشــخاص که مســئولیت 

نگهــد             اری کــود             ک را برعهــد             ه د             ارند              از 
کــود             ک آزاری مطلع و آن را گزارش ند             ه

ند             ، مجرم محسوب می شوند             .  بر اساس 
قوانین فعلی، هرگاه بر اثر انحطاط اخالقی 
والد             ین، سالمت جسمانی یا اخالقی طفل 
مورد              خطر قرار گیرد             ، د             اد             ستانی می تواند              
د             خالت کند              که ما این ماد             ه را به مباحثی 
از جمله بی سرپرستی کود             کان و نوجوانان 
ابتالی والد             ین بــه بیماری های واگیرد             ار 
اختالالت رفتاری و... زند             انی شد             ن هر یک 
از والد             ین، اعتیــاد              والد             ین، محروم کرد             ن 
کود             ک و نوجوان از تحصیل، خشــونت 
مســتمر والد             ین و اولیا نسبت به یکد             یگر 
نگرفتن شناسنامه برای کود             ک و نوجوان 
توســعه د             اد             یم.  د             ر این الیحه ضمن ارایه 
مفاهیــم و تعاریــف، راهکارهایی نظیر 
مد             اخله فوری قضایی، ارائه مشاوره، ایجاد              
شرایط مناسب برای کود             کان د             ر معرض 
خطر و د             رخواست اتخاذ مجموعه اقد             امات 
موقت و د             ائمی تا زمــان بهبود             ی کامل 
بزه د             ید             ه پیش بینی شــد             ه که بهزیستی 
می تواند              ورود              پید             ا کند             .  همچنین د             ر این 
الیحه، ضابط اجتماعی تعریف شد             ه است 
و مد             د             کاران مــی توانند              به عنوان ضابط 
اجتماعی د             ر این مســایل ورود              کنند             . د             ر 
این الیحــه نقش اورژانــس اجتماعی و 
نیروی انتظامی و پلیس نیز د             ید             ه شد             ه و 
همچنین تعهد             اتی که د             ر قبال کنوانسیون 
حقوق کود             ک د             ر مورد              ممنوعیت خرید              و 
فــروش و هرزه نگاری کود             کان د             اریم، د             ر 

فصل سوم الیحه آمد             ه است.

د              ستور کار جد              ی د              ولت

کار کود              ک، مخل حقوق اوست

هزاران بار باید              تکرار کنیم

باید              به افراد              معلول وام اعطا شود             

د              ر باب د              ید              ن نعمت ها  می فرمایند              

خد              ا رو شکر کن

صرفا برای یـــــــــــــاد            آوری 

تالش این روزهای فعاالن مد             نی

خدا گر پرد ه بر د ارد ز روی کار آد م ها ! چرا اصلا باید              انقباضی باشد             ؟!
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محســن غرویان، اســتاد  حوزه علمیه قم :بارها د ر ســخنان 
رییس جمهوری شــاهد  بود یم ایشان قسم های جالله ای را بر 

زبان جاری کرد ه اند . 
این سخنرانی ها نشان می د هد  ایشان با مرد م د رد  د ل می کند  
و می گوید  می خواهم یک ســری کارها انجام شود  اما برخی 

جریان ها اجازه کار کرد ن نمی د هند . اســتنباط می شــود  که 
می خواهــد  مرد م را د ر جریان امور گذاشــته و به مید ان وارد  
کند .رییس جمهــوری می د اند  مرد م تنها پناه د ولت هســتند  
و معتقد نــد  که صحبت ها بایــد  با مرد م بازگو شــود . د ولت 
د وازد هــم د ر بود جه97 از خود  هزینه کرد  و حاضر شــد  د ر 

برابر شد ید  ترین انتقاد ات قرار گیرد  اما بود جه به صورت شفاف 
د اختیار مرد م گذاشته شود . ایشــان می خواهد  به وعد ه های 

خود  عمل کند . 
همه می د انند  موانعی د ر این مسیر وجود  د ارد  و مرد م د وست 
د ارند  این موانع را رییس جمعهور به صورت شفاف بیان کنند  
اما رییس جمهور بنا بر مصالح کشــور د ر بعضی موارد  بعضی 
مطالــب را می گوید  د ر برخی موارد  بــه تاخیر می اند ازد . این 

مطلب را ما ننوشتیم اعتماد  نوشت.

ایشان با مرد م د رد  د ل می کند 
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عمومی  روابط  مد             یر  فرهند               محمد             باقر  
شهرد             اری منطقه 12 : د             ر خصوص تقسیم 
حیاط کافه ناد             ری  از ســوی یکی از فعاالن 
حــوزه میراث فرهنگی به ما اطالع د             اد             ند              که 
یکی از د             ســتگاه های حاکمیتــی که مالک 
ضلع جنوبی حیاط کافه ناد             ری اســت، قصد              
د             ارد              بخشــی جنوبی حیاط را با د             یوارکشی 
از  بقیه کافه ناد             ری جــد             ا کند             ، د             ر حقیقت 
حیاط مجموعه را به د             و قســمت تقســیم 
کنــد             . با توجه به اینکه  کافه  ناد             ری اثر ثبت 

شــد             ه میراث فرهنگی و تنها کافه ثبت شد             ه 
تهران اســت و نقشــی کلید             ی و اساسی د             ر 
شکل گیری تاریخ اد             بیات ایران معاصر د             ارد             . 
وقتی مطمئن شــد             یم کــه احتمال د             ارد              که 
این اتفاق بیفتد              به شهرد             ار منطقه اعالم شد              
و ایشان به سرعت د             ســتور د             اد             ند              واحد             های 
گشتی د             ر آنجا مستقر شوند             ، همچنین ترد             د              
د             ر خیابان نیز ممنوع شــد              و به رســانه ها و 
فعــاالن میراث فرهنگی نیز اعالم کرد             یم که 
ما د             ر آنجا مستقریم تا مانع هر گونه مد             اخله 

د             ر این بنا شویم. مالک قد             یمی هیچ عالقه ای 
برای مد             اخله به آن بخش از حیاط ساختمان 
ند             ارد             ، و ســتاد              اجرایی فرمان امام  به هیچ 
عنوان صحت د             اشتن و یا ند             اشتن این ماجرا 
را تایید              نکرد             ه اســت. اقد             امات شهرد             اری هم 
جنبه پیشگیری د             اشته چراکه نه شهرد             اری و 
نه میراث و نه هیچ نهاد              د             یگری عالقه ای برای 
آسیب رسید             ن به این بنای با ارزش ند             ارند             . و  
مرجــع ذیصالح که تاکنون هیچ گونه مجوز 
قانونی برای مد             اخله نســبت به این بنا صاد             ر 
نکرد             ند             . ســال گذشــت مالکان کافه ناد             ری 
د             رباره پیشنهاد               د             رباره خرید              کل مجموعه و 
همچنین شرط آنکه د             ِر حیاط را برای ورود              
عموم باز شد             ه تا تبد             یل به پاتوق محلی شود              
حیاط و فضای ســبز را با هماهنگی میراث 
مرمت و احیا کنیم مخالفت کرد             ند              و تمایلی 

برای مرمت نشان ند             اد             ند             .
 خلیل آباد             ی عضو کمیسیون اجتماعی 
و فرهنگی شورای شهر تهران: شهرد             ار 
منطقــه به ما قــول د             اد              که این مســاله را 
پیگیری و مشــکل آن را حل کند              و شهرد             ار 
به د             نبال آن است که هیچ مشکلی برای آن 
پیــش نیاید             . بحث تخریــب د             ر میان نبود             ه 

اســت بلکه مجوز گرفته بود             ند              تا قسمتی از 
حیاط را از هتــل و کافه جد             ا کنند              اما فعال 
شهرد             اری مانع آنها شد             ه است.بخش مذکور 
متعلق به ســتاد              اجرایی فرمان امام است و 
باقی متعلق به مالکان د             یگر اســت و ســتاد              
اجرایی فرمان امام قصد              د             اشت سهم خود              را 

از بقیه جد             ا کند             .
 مارد             یراس پاشایی: مالک و صاحب هتل 
و کافــه ناد             ری و نیز بحش عمد             ه حیاط این 
مجموعــه، حاضر به گفت وگو با خبرنگار ان 
نیست  و آنها  را برای پیگیری به مسئوالن 
ذی ربطــی همچــون میــراث فرهنگی و 
شــهرد             اری ارجاع مــی د             هد             .این مناقشــه 
د             ر حالــی رخ د             اد             ه که هتــل و کافه ناد             ری 
ثبت ملی شد             ه است ولی حیاط مجموعه از 

شرایط نامناسبی برخورد             ار است.

،عضو شــورای شــهر  علیخانی  محمد              
تهران و فعال سیاسی اصالح طلب گفت:  
د             ر شــورای شــهر تهران همه 21 نفر 
اصالح  طلب هستند              و به آقای نجفی رای 
د             اد             یم اما متاسفانه ایشان به اصالح طلبان 
بها نمی د             هند              و طبق آماری که ارائه د             اد             ند              
53 د             رصد              مستقل به شهرد             اری نیرو وارد              

کرد             ه اند             . چرا وقتی صد              د             ر صد              شــورای 
شهر تهران اصالح طلب است، نباید              60 
د             رصد              اصالح طلب وارد              شهرد             اری تهران 
بشود             ؟ این مورد              هم از کسانی است که 
به د             نبال حفظ میز هستند              و ما اعتراض 
خود             مان را به این روند              خواهیم د             اشــت. 
فرق اصالحات با جریان د             یگر این است 
که اصالح  طلبان انحصارطلب نیســتند             . 
هرچه فشــارها بیشــتر شــود              و عرصه 
بر مرد             م تنگ تر شــود             ، مرد             م خود             شان 
بهتریــن انتخاب را می کننــد              و د             ید             ید              
که د             ر انتخابات هــای اخیر چه انتخابی 
کرد             ند             .منافع ملی کشــور وقتی محقق 
می شود              که به رأی مرد             م احترام گذاشته 
شود              و یکسری به این اعتقاد              د             ارند              و د             ر 
راستای مرد             م حرکت کنند             . عد             ه  ای هم 
فقط  می خواهند              میزشان را حفظ کنند              
و مزد             ورانه خود             شان را همراه نشان می 
د             هند              ولی اعتقاد             ی به رای مرد             م ند             ارند             .

این مطلب را ما ننوشتیم ایلنا نوشت.

1- ماد             ها
2-پارت ها

از  یا  و  ماد             ی حل مي شود               از طریق  یا  این سرزمین  د             لیل، مشکالت  به همین   
طریق پارتی...!

بعد              از آن نیز مرد             م سه گروه شد             ند             :
1. اشکانیان: آنانکه د             رمراسم عزاد             اری شرکت مي کنند              و اشک مي ریزند             !

2. سامانیان: آنانکه میلیارد             ی برد             ند             ، خورد             ند              و سر و سامان گرفتند              !
3. صفویان : که همیشه د             رصف مرغ ، تخم مرغ ، بنزین، گاز و غیره هستند             !!!

بانک های د             ولتی و خصوصی مشترکا تصمیم گرفتند              هزینه چاپ سررسید              1397 
را برای بازسازی  خسارات ناشی از زلزله کرمانشاه هزینه کنند             .

شــماری از باستان شناسان و تاریخ پژوهاِن کشور طی نامه ای  
که برای معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاند             ار فارس 
و مســئول کارگروه علمی و اجرایی بزرگد             اشت روز کوروش 
فرســتاد             ند             ، خواستار ثبِت هفتم آبان ماه به عنوان روز کورش 
بزرگ د             ر تقویم رسمی کشــور شد             ند             .د             ر آغاِز این نامه، آمد             ه 

اســت: »همان گونه که جنابعالی نیز تأکید              کرد             ه اید             ، موضوع 
بنیاد             گذار سلســله ی هخامنشی، که اند             یشمند             ان د             نیا او را با 
نام کورش بزرگ می شناسند             ، از گروهک های معاند              جد             است 
و د             ر صورت مد             یریت د             رســت توســط مرد             م و مسئوالن، نه 
تنها امکان اســتفاد             ه ابزاری از این روز به د             ست فرصت طلبان 
نخواهد              افتاد             ، بلکه گرامی د             اشت این روز می تواند              نقشی مؤثر 
د             ر ایجاد              وحد             ت ملی و همبستگی همه ی ایرانیان و د             ستیابی 
به توسعه ی گرد             شگری د             ر استان فارس د             اشته باشد              .بنابراین 
انتخاب روزی جایگزین به جای هفتم آبان ماه بد             ون توجه به 
سوابق و مســتند             ات و خواست مرد             م، صرفاً به خاطر مقابله با 
اقد             امات ضد             امنیتــِی گروهی معد             ود             ، د             ر عمل می تواند              باعث 
د             وقطبی شــد             ن جامعه و افزایش تنش ها د             ر این روز شود             .د             ر 
خصوص مستند             ات علمی ـ گاهشماری برای روز هفتم آبان 
ماه ب د             ر کتیبه ی بابلی با قد             مت بیش از 2500 ســال، که 
اکنون د             ر موزه ی بریتانیا نگهد             اری می شــود             ، د             ر روز سوم از 
ماه اَرخسمنو طبق سال نامه ی بابلی برابر با 29 اکتبر / هفتم 

آبان  ســال 539 پیش از میالد              است.از این رو انتظار می رود              
که اعضای محترم آن کارگروه، ضمن د             ر نظر گرفتن مصالح 
ملــی، با پایبند             ی به اصول علمی د             ر تثبیت و ثبت روز هفتم 
آبان ماه به عنوان روز کورش بزرگ د             ر تقویم رســمی کشور 

کوشا باشند             . این مطلب را ما ننوشتیم ایلنا نوشت.

بزرگد             اشت روز کورش
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اسکندر مقدوني کسي که با حمله خود              به ایران تخت جمشید را به آتش زد              و جنایت 
های بسیار نمود               .

با خواندن  باکتیبه ای مواجه شد که  برای خراب کرد              ن مقبره کوروش رفت،  وقتي 
آن به متاثــر شــد                و از خراب کرد              ن مقبره کوروش کبیــر منصرف شد: »ای آنکه بر 
خاک من مي گذری...بــد               ان و آگاه باش کــه پای بر خاک کسي نهاد              ه ای که د              ر تمام 
زندگي، نگاهبان نیکي بود             ه و جز به اندیشه و گفتار و کرد             ار نیک با کسي رفتار نکرد              ه 
است...بدان شهریاری من موجب آزار هیچ انسان بیگناهي نشده... بدان که سرزمین 
پارس بسیار گسترد              ه بود              ه و د              ر تمام این گستره هیچکس توان زورگویي بر ناتواني 
را نداشته... بدان که ارتش من، ارتش رهایيبخش همه انسان  های ستمدیده بود              ه ومن 
بدون چشم د              اشت به تاج و تخت و د              ارایي آنها همواره یار و پشتیبانشان بود             م...پس 

به پاس نیکویی های من این یک وجب خاک را بر من ببخش...«

مي د             ونستید              »پیش قاضی، معلق بازی« 
غلطــه؟ صحیحش اینــه: »پیش غازی 

معلق بازی«. غازی هم یعنی بند             باز. 
یعنــی جلــوی بند             بــاز و معرکــه گیر 
شــیرین کاری کرد             ن. صورت و معنای 
 د             رست این ضرب المثل را بیش تِر مرد             م 
می کننــد              صورِت  گمان  و  نمی د          اننــد              
د             رســت  آن »پیش قاضی و معلق بازی« 

است. 
د             ر حالی که د             رست آن این است:»پیش 
غــازی و معلق بازی«. »غــازی« یعنی 
»بند             باز« )البته معنای د             یگری هم د             ارد             : 

جنگجــو( منظور از ایــن تعبیر عامیانه 
این است که »پیش کسی که روی بند              
معلــق می زند              و شــیرین کاری می کند  

معلق زد             ن هنرنماییِ  ناچیزی است!«

قد             یمی  اساتید               از  یکی  از  این خاطره 
صنعتی  د             انشگاه  متالورژی  د             انشکد             ه 

شریف نقل شد             ه است:
امتحانی  های  ورقه  د             اشتم  بار  یک 
به  می کرد             م،  تصحیح  را  د             انشجوها 
برگه ای رسید             م که نام و نام خانواد             گی 
ند             ارد             .  ایراد             ی  گفتم  با خود             م  ند             اشت. 
نام  برگه  یک  از  بیش  که  است  بعید              
ند             اشته باشد             . از تطابق برگه ها با لیست 
د             انشجویان صاحبش را پید             ا می کنم.

تصحیح کرد             م و 17.5 گرفت. احساس 
مي آید               پیش  کمتر  است!  زیاد               کرد             م 

کسی از من این نمره را بگیرد             . د             وباره 
تصحیح کرد             م 15 گرفت! برگه ها تمام 
شد             ؛ با لیست د             انشجویان تطابق د             اد             م 
تازه  بود             .  نماند             ه  د             انشجویی  هیچ  اما 
خود             م  که  را  آزمون  »کلید             «  فهمید             م 

نوشته بود             م تصحیح کرد             م!

فرق اصالحات با جریان د             یگر این است

سرزمین آریایی از د             و قوم بوجود              آمد             ه

بانک ها امسال سررسید              چاپ نمی کنند             

آورد             ه اند              که...

 پیش غازی 
معلق بازی؟!

قابل توجه عالقمند             ان به کلید             

مجید              فرهانی ،عضو شورای شهر تهران از تبد             یل سوله مد             یریت 
بحران آبشناســان واقع د             ر منطقه ٤ به شهربازی  و واگذاری 
حق بهره برد             اری آن  به یکی از نورچشمی های شهرد             ار سابق 
گفت: پیش از زلزله غرب کشــور و د             ر 1٤ آبان ماه 1396 د             ر 
تذکری به شــهرد             اری تهران خواستار توجه و اجرای مصوبه 
شورا د             ر »الزام شــهرد             اری تهران به د             راختیار قرارد             اد             ن کلیه 
پایگاه های پشــتیبانی مد             یریت بحران به سازمان پیشگیری 

و مد             یریت بحران شهر تهران« شد             م، 

مصوبه مهمی که زلزله کرمانشاه و کرمان لزوم اجرای سریع 
تخلیه پایگاه های پشتیبانی مد             یریت بحران از سوی شهرد             اری 
و د             ر اختیار ســازمان پیشگیری و مد             یریت بحران قرار د             اد             ن 
این پایگاه ها را بیش ازپیش روشــن کرد             ه است.متأســفم که 
از 102 ســوله مد             یریت بحران شــهر تهران، تنها 22 سوله 
به عنوان پایگاه پشــتیبانی مد             یریت بحران د             ر اختیار سازمان 
پیشگیری و مد             یریت بحران شهر تهران است و بقیه یا برای 
ورزش د             ر اختیار ســازمان ورزش اســت یا به عنوان 

فضای کسب وکار و کاربری های غیرمرتبط و غیرمعقولی که 
هرجایی برایشان می توان متصورشد             ؛ بجز »پایگاه پیشگیری 
و مد             یریت بحران« مورد             اســتفاد             ه است.پخوشبختانه تاکنون 
تعد             اد              ٤ سوله باز پس گرفته شد              و باید              د             ر اسرع وقت تمامی 
این پایگاه ها تخلیه شــوند             ،برای من جای تعجب است که با 
چه مجوز و منطقی پایگاه پشتیبانی و مد             یریت بحران شهید              
آبشناسان، د             ر منطقه ٤ شهرد             اری تهران علی رغم هزینه ٤0 
میلیارد              ریالی شــهرد             اری تهران، تبد             یل به شهربازی کود             ک 
شــد             ه و طی قرارد             اد             ی به مد             ت 10 ســال بهره برد             اری آن به 
یکی از منصوبان و نورچشمی های مد             یریت سابق شهر تهران 

با بهایی اند             ک واگذارشد             ه است؟

یکی از نورچشمی های شهرد             ار سابق

پشت پرد             ه  حیاط کافه ناد             ری که بود؟

ایران  زلزله شناسی  علم  پد            ر  عکاشه  بهرام 
گفت: .من ایمان د            ارم که تهران یک روزی 

نابود             خواهد             شد            .  
قرار  مهیب  زلزله  بستر  د            ر  تهران  استان 
استان  د            ر  نگار  لرزه  ایستگاه   10 و  د            ارد             
منظور  این  به  را  این  است.  فعال  تهران 
شود              ایجاد              وحشت  و  رعب  که  نمی گویم 
زلزله  وقوع  نتوانسته  کشوری  هیچ  هنوز  و 
وقوع  و  کند              پیش بینی  مد            ت  کوتاه  د            ر  را 
استان  است.  امکانپذیر  بلند             مد            ت  د            ر  زلزله 
تهران د            ر بستر زلزله مهیب قرار د            ارد             و 10 
فعال  تهران  استان  د            ر  نگار  لرزه  ایستگاه 

زلزله  شاهد              سال   10 هر  متوسط  است. 
د            ارای  تهران  هستیم.استان  ریشتری   7
این گسل ها د            ر  گسل های خاصی است که 
هم  ریشتری  هفت  زلزله  گذشته  سال های 
به خود             د            ید            ه است و گسل های شمال تهران  
استان  این  اصلی  از گسل های  ری  و  مشاء 
بزرگی  به  زلزله ای   1۸30 سال  هستند            .د            ر 
7.1 ریشتری د            ر شهرستان د            ماوند             به وقوع 
پیوسته است و استان تهران امروز د            ر بستر 
حاد            ثه بزرگ زلزله مهیب قرار د            ارد            .سه زلزله 
د            ر  د            ماوند              شهرستان  حوالی  د            ر  تاریخی 

سال های گذشته به ثبت رسید            ه است.

تهران روزی نابود             خواهد             شد            

خبر مسرت بخش ثبت 
جهانی چوگان

محمد              رضا تابش ،رئیس فراکسیون ورزش مجلس طی پیامی 
ثبت جهانی چوگان به نام ایران د             ر یونسکو را تبریک گفت:

»به نام خد             ا«
خبر مســرت بخش »ثبت جهانی چوگان« به نام ایران عزیز 
که مهد              تاریخی این بازِی آیینی، اصیل و جذاب است بسیار 

مسرت بخش بود             . د             ر تاریخ کهن ایران زمین، بازی چوگان 
بــه عنوان عنصری تاریخــی، د             ارای ارزش های متنوعی از 
جمله هویت و شــان اجتماعی  و ورزشــی است فاخر که 
ســالمت روح وجســم را تضمین می کند             . ایجــاد              ارتباط 
میان طبیعت، انســان و اسب خصوصا د             ر پاسخ به نیاز بشر 
شهرنشــین، مفرح بود             ن و کارکرد             های شاد             ی آفرین، ایجاد              
حس تعلق اجرا کنند             گان به یک جامعه و تاریخ و همچنین 
حضور اعضــای خانواد             ه و ایجاد              روابط بین نســلی د             ر یک 
رقابت ســالم چوگان را د             ر جایگاه واالیی قرار می د             هد              که 

بسیار ارزشمند              و هویت بخش است.بجاست تا موفقیت ثبت 
جهانــی چوگان به نام ایران را ابتد             ا به تمامی عالقه مند             ان، 
مربیان و ورزشــکاران این رشــته اصیل و زیبا و سپس به 
اعضای محترم فد             راســیون چوگان جمهوری اسالمی و به 
ویژه تیم علمــی و مذاکره کنند             ه مرتبط با ثبت چوگان د             ر 
عرصه جهانی تبریک بگویم و پیشرفت روزافزون و فراگیری 
این بــازی زیبا، جــذاب و تاریخی که ریشــه د             ر هویت و 
اصالت ایرانــی ما د             ارد              را آرزو نمایم.محمد             رضا تابش/رئیس 

فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی«

 ساخت تخت جمشید              
و طاق بستان  د             ر د             بی

برخی کشورها مانند              امارات، بد             لیل ند             اشتن پیشینه 

تاریخی، آثار باســتانی و فرهنگــی خاصی ند             ارند              و 

برای جذب توریست، د             ست به این ابتکارات می زنند             ! 

و از تمد             ن کشور های د             یگه استفاد             ه می کنند             .
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پرورد            گارا...
سپید            ه د            م که فلک بید            ار می شود            .سرزمینم از د            روغ و تهمت پاک شود            .

پرورد            گارا... 
اکنون روحم به  استراحت می رود             و تو مراقبش باش.

شب نیک

مد             تی اســت حــال یکــی از قد             یمی ترین 
د             انشگاه های ایران خوب نیست. 

کالس هــای د             انشــگاه صنعت نفــت، یکی 
از پرســابقه ترین د             انشــگاه های ایران چند              
هفته ای است که به علت تحصن د             انشجویان 
تعطیــل شــد             ند              و د             ر مقابــل وزارت نفت 
تجمــع کرد             ند             .د             ر گذشــته، وزارت نفت د             ر 
د             فترچه کنکور سراســری متعهد              شد             ه بود              
که فارغ التحصیــالن برتر این د             انشــگاه از 
اولویت اســتخد             ام برخورد             ارند              اما د             ر ســال 
9٤ این اولویت را حذف می کند              و بخشــی 

از فارغ التحصیالن برتــر را قربانی می کند             . 
آنها که به امید              همین اولویت اســتخد             امی 
بــا رتبه های برتر کنکور، تصمیم به تحصیل 
د             ر این د             انشــگاه گرفته بود             ند              هم اکنون د             ر 
بالتکلیفی به سر می برند             .این د             ر حالی است 
که وزارت نفت معتقد              است تعد             اد              زیاد             ی از 
این افراد              از صالحیت الزم برخورد             ار نیستند              
و تخصص کافــی را برای قــرار گرفتن د             ر 
شــرکت نفت ند             ارند             ، توســط د             انشگاه ها یا 
شرکت های بزرگ نفتی خارج از ایران جذب 
می شــوند             ؛ شــرکت هایی که هنگام قرارد             اد              

با ایران مبالــغ هنگفتی د             ریافت می کنند              و 
این افراد              را به صــورت محد             ود              و مقطعی به 
ایران می فرســتند              تا برای کشور خود             شان 

کار کنند             .
این د             ر حالی است که  نخبگان  فارغ  التحصیل 
ک د             انشــگاه نفت و صنعتی شــریف که د             ر  
مصاحبه های کاری د             ر ایران حذف شد             ه اند               
با ابراز رضایت و خشنود             ی از شرایط کنونی 
د             ر خارج از کشــور می گویند              که همه چیز 
د             ر اینجا با ایــران فرق د             ارد             ؛ نحوه احترام ها 
برخورد              افــراد             ، هزینه، انــرژی و وقتی که 

صرف تخصص افراد              می شود             .و اما عد             ه ای نیز 
که به واســطه شرایط شخصی د             ر ایران مان
د             ه اند              به مشــاغل گوناگون و نامرتبط روی 
آورد             ه اند             . آنچه غیرقابل انکار اســت اینکه به 
کار نگرفتن این افراد              آســیب ها و پیامد             های 
جبران ناپذیــری بــه د             نبــال د             ارد             . د             ر واقع 
این گونه به نظر می رسد              که استخد             ام نکرد             ن 
این افراد              ظلمی سه سویه به فارغ التحصیالن، 
صنعت نفت و کشــور محســوب می شود              و 
باید              چاره ای اساســی برای آن اند             یشید             . این 

مطلب را ما ننوشتیم، ایلنا نوشت.

د             ر ســالیان پیش که نایب حســین کاشــی یاغی 
معروف کاشان برای خود              حکومتی تشکیل د             اد             ه و 
مشغول چپاول مرد             م بود              حاکم تهران تلگرامی برای 
فرزند              وی: ماشاهلل خان بد             ین مضمون ارسال د             اشت: 
»ماشاهلل خان به خد             ا سوگند              اگر به تهران بیایی تو 
را سرد             ار می کنم.« خان یاغی به طمع سرد             ار لشگر 
شد             ن فورأ به تهران آمد              و به محض رسید             ن به تهران 

به د             ستورحاکم او را د             ستگیر نمود             ه و به د             ار کشید           ند             . 
یکی از اطرافیان به وی گفت: مگر شما سوگند              یاد              
نکرد             ی که به محض ورود              ماشاهلل خان او را سرد             ار 
 کنی؟ حاکــم خند             ید              و گفت: چــرا و به این قول 
عمــل کــرد             م. اگر ماشــاهلل خان قد             ری شــعور و 
د             رایت د             اشــت می فهمید              که منظــور از حکم ما 

برسرد             ارکرد             ن اوست نه سرد             ار کرد             ن .

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/09/29 - 23:27:37
محل وقوع: مرز استانهای تهران و البرز  - حوالی مالرد              )تهران(

بزرگی: 5.2
طول جغرافیایی: 50.96
عرض جغرافیایی: 35.69

عمق زمین لرزه: 7 کیلومتر
د             شت  مشکین  کیلومتری   7 مالرد             )تهران(،  کیلومتری   3 نزد             یک ترین شهرها: 

)البرز(، 9 کیلومتری شهریار )تهران( 
نزد             یکترین مراکز استان:16 کیلومتری کرج، 39 کیلومتری تهران.

مرد            م د            ر مناطق زلزله زد            ه همچنان با مشکالت و کمبود            های 
مواجه  بهد            اشتی  اولیه  امکانات  زمینه  د            ر  حتی  بسیاری 
هستند             و این موضوع نیازمند             توجه بیش از پیش مسئوالن 
به وضعیت مرد            م زلزله زد            ه است تا بی توجهی مسئوالن غم 

د            یگری را بر د            ل این مرد            م د            اغ د            ید            ه نیافزاید            . 
کرمانشاه:  کوییک  محمود              روستای  از ساکنین  یکی 
می د            ه بالعوض  وام  موقت  مسکن  تامین  برای  گفتند            ؛  اول 
نمی د            ه پول  د            یگر  بگیریم  کانکس  اگر  گفتند            ،  بعد              اما  ند            ، 

ند            . مرد            م اینجا همه چیزشان را از د            ست د            اد            ه اند             و ترجیح 
برای  وام  می گویند              د            یگر  طرف  از  بگیرند            ،  پول  می د            هند             
اینجا  مرد            م  اینکه  به  توجه  با  اما  می د            هند            ،  خانه  ساخت 
همه سرمایه شان را که د            ام هایشان بود            ه یا زیر آوار از د            ست 
د            اد            ه اند             یا به د            لیل کمبود             علوفه می فروشند            ، سوال این است   
چگونه می خواهند             اقساط وام را بپرد            ازند            .مد            رسه حد            ود             یک 
برای  انگیزه ای  بچه ها  اما  است،  باز شد            ه  که  است  هفته ای 
د            رس خواند            ن ند            ارند            ، اینجا همه چیز از بین رفته است. ما 
همه چیز د            اشتیم، اما حاال هیچ ند            اریم. مرد            م تازه د            اشتند             

بعد             از جنگ جان می گرفتند             که زلزله نفسشان را گرفت.
سارا د            ختر 22 ساله و معلول: او که زیر آوار بود            ه و د            وست 
ند            ارد             د            رباره آن شب صحبت کند             می گوید             شرایط سختی 
د            ر روستا د            اریم، د            ر روستا حمام و د            ستشویی وجود             ند            ارد             و 
اهالی روستا از سرویس های بهد            اشتی منازلی که به صورت 
نیمه تخریب است، استفاد            ه می کنند             برخی از روستایان که 

خانه هایشان به طور کامل تخریب شد            ه، مجبور هستند             برای 
را  زیاد            ی  مسیرهای  و حمام  بهد            اشتی  از سرویس  استفاد            ه 
طی کنند             و این مشکل د            ر شب ها سخت تر می شود            .جمعیت 
ما زیاد             است و د            ر یک چاد            ر به سختی شب ها می خوابیم؛ یک 
کانکس هم از طرف یک خیر برای ما آورد            ه اند            ، اما سقف آن 
خراب است و نمی توانیم از آن استفاد            ه کنیم. اهالی روستای 
بیکاری  به شرایط  توجه  با  و  کارگر فصلی هستند              ما همه 
که د            ر منطقه وجود             د            ارد            ، نمی توانیم اقساط وام را پرد            اخت 

کنیم.
همه  برای  هنوز  ها  کانکس  د            هیار:  محمود            ی،  اهلل  عزت 
االنبیاء  خاتم  قرارگاه  است؛  قرار  اما  نیامد            ه،  روستا  اهالی 
کانکس های ٤ د            ر ٤ را برای همه اهالی روستا بیاورند            . شغل 
متاسفانه  که  بود              کشاورزی  و  د            امد            اری  روستا  مرد            م  اصلی 
اثر زلزله نیم بیشتری از د            ام ها از بین رفته است، جهاد              بر 
کشاورزی مقد            اری جو برای د            ام ها به کشاورزان د            اد            ه است، 
اما جوابگو نیست اهالی برای اینکه باقی ماند            ه د            ام هایشان از 

گرسنگی تلف نشوند             آنها را می فروشند            .
فرهاد             صفری از اهالی روستای  تپانی د            شت ذهاب: او 
سه نفر از اعضای خانواد            ه اش را د            ر زلزله از د            ست د            اد            ه است 
همه اعضای خانواد            ه ام را با کمک همسایه ها از زیر آوار خارج 
کرد            یم و د            ر یک پتو پیچید            یم و خود            مان د            ر کنار هم د            فن 
کرد            یم. اهالی این روستا از د            ه روز پیش مکانی برای جانمایی 
کانکس د            رست کرد            ند            ، اما هنوز کانکسی برایشان نیامد            ه و 
نباید             بگیرند            . شرایط روحی  را  اگر کانکس هم بگیرند            ، وام 
و روانی مرد            م پس از زلزله اصال مناسب نیست، پیرزنی که 
همه زند            گی اش را د            ر این زلزله از د            ست د            اد            ه است، گفت: 
»آرزو می کنم بمیرم، چراکه د            یگر امید            ی برای زند            گی ند            ارم 

همه آنچه که د            اشتم از د            ست د            اد            م.
هاشم صفری، د            انش آموز سال آخر د            بیرستان روستای 
از مقاطع مانند             د            بیرستان مد            ارس د            ایر شد            ه  تپانی: برخی 

شد            ه است،  نیمه تخریب  مد            رسه  اینکه  د            لیل  به  اما  است، 
بچه ها از ترس جانشان به مد            رسه نمی آیند            ، البته قول د            اد            ند             
کانکسی برای مد            رسه به این روستا بیاورند             که هنوز خبری 
نیست. ناصری یکی از اهالی روستای بی بیانی د            شت ذهاب: 
خیرین برایش کانکس آورد            ه بود            ند             و قرار بود            ه با د            و خانواد            ه 
د            یگر از آن استفاد            ه کنند            ، اما کانکس ها را از ما گرفتند             و 
برای مد            رسه  را  و کانکس  است  اولویت  د            ر  گفتند            ؛ مد            رسه 
به هر 3  که  د            ارد              خانوار  الی 1٤0  روستا 130  بد            هیم.این 
الی ٤ خانواد            ه با هم یک کانکس 3 د            ر ٤ د            اد            ه اند             که البته 
هنوز به همه اهالی روستا این کانکس ها د            اد            ه نشد            ه است. 
برخی  و  بازی شد              فامیل  امد            اد            ی  اقالم  توزیع  د            ر  متاسفانه 

بی د            لیل د            ر اولویت هستند            .
د            رباره  ذهاب:  د            شت  بی بیانی  اهالی  از  د            یگر  یکی 
بسته هایی غذایی که از طرف هالل احمر به مرد            م زلزله زد            ه 
قوطی  چهار  بسته ها  این  د            ر  گفت  شد            ه است،  د            اد            ه  تحویل 
انواع کنسرو، مقد            ار کمی برنج، چای و قند             بود             که به همراه 
د            یگر  روز  آن  از  و  شد              توزیع  پیش  روز  د            ه  آشامید            نی  آب 

نیاورد            ه اند              ما  برای  چیزی 
اگر کمک های مرد            می  و 
بسته ها  این  با  ما  نبود            ، 
د            وام نمی آورد            یم د            ر حال 
حاضر نیز آب آشامید            نی 
که توزیع شد            ه بود            ، تمام 
به  مجبور  مرد            م  و  شد            ه 
روستا  آب  از  استفاد            ه 
موضوع  این  و  هستند             
ما  برای  را  مشکالتی 
ایجاد             می کند            .این مطلب 
نجمه  ننوشتیم  ما  را 

رحمتی ایلنا نوشت.

عضو کمیســیون عمران مجلس: حسن 
علــوی از تخریب کانکس زلزله زد             گان غرب 
کشــور د             ر اثر طوفان روزها اخیر، انتقاد              کرد              
. متاســفانه بازی با جان مرد             م برای کســب 
ثروت بیشتر حتی د             ر روزهای سخت و د             ست 
و پنجــه نرم کرد             ن هموطنانمان با مرگ نیز 
اد             امه د             ارد             . د             ر شــرایط فعلی امکان ساخت 
خانه با آجرو ســیمان فراهم نیســت زیرا با 
سرمای هوا امکان یخ زد             گی وجود              د             ارد              از این 

رو بهترین راهکار اسکان مرد             م د             ر خانه های 
موقت ایمن اســت.بنیاد              مســکن باید              طبق 
قرارد ا د              منعقد             ه با شرکت های طرف قرارد             اد              
ساخت کانکس با تخلف آن ها د             ر عد             م مقاوم 
سازی سازه ها برخورد              کند             ، کانکسی که باید              
حد             اقل 6 ماه میزبان هموطنان زلزله زد             ه ما 
باشد              متاسفانه خود              بالیی بد             تر از زلزله را بر 
سر آن ها آوار کرد             ه است. متاسفانه عملکرد              
ضعیف سازمان مد             یریت بحران علت تخریب 

کانکس ها است زیرا عد             م پیش بینی به موقع 
این نوع امکانات علت ضعف چنین سازه ها و 

پیامد             هایی است. 
نمایند             ه مــرد             م ســنند             ج، کامیاران و 
د             یوانــد             ره د             ر مجلس : متاســفانه برخی 
ســود             جویان با مرد             گان نیز مباد             له اقتصاد             ی 
می کنند             ، باید              با شرکت های سازند             ه کانکس 
که د             ر ســاخت آن ها تخلف کرد             ه اند              برخورد              
شــد             ه و ضمــن پرد             اخت جریمــه متعهد              به 

ســاخت مجد             د              خانه های موقت برای زلزله 
زد             گان شــوند             . رعایت اصول مهند             ســی د             ر 
ساخت کانکس الزم است.د             ر غیر این صورت 
فاجعه ای همانند              زلزله د             ر اثر طوفان د             ر این 

کانکس ها رخ خواهد              د             اد             .

مراسم  د             ر  کاناد             ایی  مهند             س های 
فارغ التحصیلی حلقه هایی آهنی د             ریافت 
می کنند              که نماد              تعهد              و اخالق د             ر این 
حرفه است. این حلقه ها یاد             آور مرگ ۸۸ 
آهنی سال  پل  د             ر حاد             ثه سقوط  کارگر 

190۸ نیز هست.

چگونه امنیتی د       ر کشور پهناور خود        ایجاد        
نمود       ی که وقتی زنی با طبقی از جواهرات 
طول کشــور را طی می کند       ؛ کســی به او 
تعرضــی نکرد       ه و جســارتی نمی کند       ؟ د       ر 
جواب، جمله کوتاه ولی با تاملی می گوید       : 
د       ر هــر شــهری که د       زد       ی د       یــد       م، گرد       ن 

د       اروغه را زد       م!!

گویند             ...

زلزله ای که تهران را لرزاند             

مد            یریت بحران د            ر زلزله

تخریب کانکس زلزله زد             گان د             ر اثر طوفان

فرق ها

از تیمورلنگ 
پرسید      ند      

د            عای شب بخیر ایرانیان باستان 

حال قد            یمی ترین د            انشگا ه ایران خوب نیست

بهقولبعضیها

بهقولبعضیها

بد             ون شــک بزرگترین اعتــراف د             رباره 
محمد             رضــا  را  احمد             ی نــژاد               محمــود              
باهنر نماینــد             ه چند             یــن د             وره مجلس 
شــورای اســالمی انجام د             اد             . د             ر شرایط 
مانند               احمد             ی نــژاد               محمــود               کنونــی 
مین خنثی نشــد             ه ای عمــل می کند              و 
اصولگرایــان نیز به خوبــی به خطرات 
د             ارند             .د             ر  آگاهی  این مین خنثی نشــد             ه 
حالی کــه محمود              احمد             ی نــژاد              روز به 
روز به ســقوط کامل نزد             یک تر می شود             ، 
واکنش ها به اقد             امــات وی و یارانش د             ر 
فضای سیاســی کشــور قابل تأمل بود             ه 
اســت. برخی از اصولگرایان از شــد             ت 

شرم و حیای سیاســی گوشه عزلت گز
ید             ه اند             ، برخی به د             نبال این هســتند              که 
به شــکل های مختلف مانع از آبروریزی 
بیشــتر جریان اصولگرایی شوند             ، برخی 
خود              را به جریان اصالحات نزد             یک کرد             ه 

اند              و عد             ه ای د             یگر نیز د             ر صف اول مقابله 
با احمد             ی نژاد              ایستاد             ه اند             . 

گویا آژیر خطر د             ر جریان اصولگرا د             رباره 
احمد             ی نژاد              به صد             ا د             رآمد             ه و احمد             ی ن

ژاد              نیت خود              را آشــکار کرد             ه است. آیا 
سرنوشــت احمد             ی نژاد              به یــک تابوی 
همیشــگی بــرای اصولگرایــان تبد             یل 

خواهد              شد             ؟

زلزله تقریبا د            ه ثانیه احســاس شد            . اما 
میلیــون ها نفر به خیابان ریختند            . نیمه 
برهنه، با د            ســت خالی، بد            ون ســوئیچ 
ماشین، ســند             خانه، د            سته چک و حتی 
مد            ارک شناسایی. میلیون ها نفر همه آن 
چیزهایی که یک عمر برای د            اشتن شان 
جنگید            ند            ، عرق ریختند             یا خون د            یگران 
را د            ر شیشــه کرد            ند             را بد            ون لحظه ای 
د            رنگ رهــا کرد            ند             و فقط جــان ناقابل 
را برد            اشــتند             و به خیابان زد            ند            . میلیون 
ها زن طالهای عزیزشــان، چکمه هایی 
که روزها پاســاژها را برای خرید            ن شان 
وجب کرد            ه بود            ند            ، یخچالی که د            وستش 
د            اشتند            ، د            کوری که د            ه بار برای چه جور 
چید            نش با همسرشان جوری بحث کرد            ه 
بود            ند             انگار مهمترین اتفاق زند            گی است 
غذایی که برای پختنش از صبح زحمت 
کشید            ه بود            ند            ، را از یاد             برد            ند             و گریختند            . 
میلیون ها نفر حتی یاد            شــان رفت کی 
هســتند            ؟ تا د            قایقی پد            ر و ماد            ر و همسر 
و فرزند             و معشوقه از یاد            شان رفت. همه 
آن چیزهایــی که یــک روز با اطمینان 
می گفتند             امکان نــد            اره یه ثانیه از یاد            م 
بــره! هیچکس به فکر این نبود             که فالن 
لباس مارک، فالن کفش گران قیمتش 
را با خــود            ش برد            ارد            . یــا حتی مد            رک 

تحصیلی و حکم انتصاب به عنوان مد            یر 
فالن جای مهم که برایش زیرآب صد            ها 
نفر را زد            ه بود            ، بد            ون وضو رفته بود             صف 
اول نمــاز جماعــت اد            اره، حاجی فالنی 
سفارشش کرد            ه بود            . میلیون ها نفر فقط 
فرار کرد            ند            ، از ترس فرو ریختن ســقفی 
که برای خرید            نش، برای اجاره کرد            نش 
برای پرد            اخت قســط هایــش روزها و 
شب ها زحمت کشــید            ه بود            ند            . از ترس 
سقفی که بخشی از عمر و سالمتی شان 
را برای د            اشــتنش حراج کرد            ه بود            ند            . آن 

چند             د            قیقه محشر بود            . 
میزان شــجاعت آد            م ها، میزان عشــق 
و وفاد            اری شــان بــه خانــواد            ه، میزان 
اد            عاهایشــان حد            اقــل به خود            شــان و 
اطرافیان شــان ثابت شــد            . تلخ بود             اما 
آن چنــد             ثانیــه را د            وســت د            ارم. برای 
اینکه هزاران بــار د            ر ذهنم با آن مواجه 
شــد            ه ام، اینکه تا د            قیقه د            یگر هیچکد            ام 
مان ممکن است نباشیم. اینکه مرگ به 
اند            ازه زند            گی واقعیت د            ارد             .زلزله، د            رس 
عبرتی بود             برای ما که عبرت نمی گیریم. 
مایی که بعد             از آرام شــد            ن نسبی اوضاع 
د            وباره همان موجود            ی شد            یم که بود            یم! 
این مطلــب را ما ننوشــتیم احســان 

محمد            ی نوشت.

د            رس شگفت انگیز زلزله کرج و تهران

از شد             ت شرم و حیای سیاسی

د        ر زمان گذشــته مرد        م برای اینکه نشــان د        هند         نامه یا د        ست خطی که نوشته اند         متعلق به 
انهاســت، انتهای آن را مهر می کرد        ند        . د        ر روی این مهر ها اسم شخص صاحب نامه نوشته 
شد        ه بود         که مثال اگر شخص حاکم بود         د        ر باالی آن لفظ »الملک اهلل« و شعری که حاکی نام 
شاه بود         بر روی مهر کند        ه می شد        .مرد        م عاد        ی و طبقات فرود        ست فقط نام خود         بر روی مهر 
ذکر می کرد        ند        . د        ر برخی د        هاتها مرد        م آنقد        ر فقیر بود        ند         که مهر را نه از  آهن یا چوب بلکه 
از صابون و یا کشــک د        رست می کرد        ند        . و وقتی د        ر انتهای نامه ای چنین مهری بود        ، معلوم 
می شد         که شخص صاحب نامه فرد         معتبری نیست و می گفتند        . :«مهرش کشکی است. »از 
همانجا اصطالح »کشکی حرف می زند        «. د        ر میان مرد        م رایج شد        ، که منظور آن است حرف 

های گویند        ه، آن بی پایه و اساس است و اعتبار چند        انی ند        ارد        .

مد       یرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران: آزارهای جنسی همزمان با ایجاد        شهرهای 
بزرگ آغاز شد       ه اند       . د       ر حال حاضر آزار خیابانی زیرگروه خشونت د       ر عرصه خصوصی، عمومی 
و نیمه عمومی مانند        د       انشگاه و محل کار قرار می گیرد       . د       ر گذشته گفته می شد        برخی زنان به 
د       لیل خود       نمایی، استفاد       ه از لباس ها و آرایش های خاص و یا حضور د       ر اماکن نامناسب مورد        
آزار قرار می گیرند        و بد       ین ترتیب خود        زنان مورد        آزار قرار می گرفتند       ، این د       ر حالی است که 
پژوهش ها نشان می د       هد        که شکل ظاهری و نه پوشش و نه حتی نگاه کرد       ن و یا حضور زنان 
د       ر مکان های خاص هیچ تاثیری بر روی این آثارها ند       ارد       . مزاحمت گفتاری شامل مخاطب 
قرار، توهین، کنایه، تمسخر و استفاد       ه از الفاظ با نیت شهوانی، فحش و ناسزا و تهد       ید        هستند       . 
همچنین مزاحمت های رفتاری شامل بوق زد       ن رانند       گان و تعقیب کرد       ن و ... را شامل می شود       .

رایج ترین آزار خیابانی زنانکشکی حرف زد        ن
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شــورای  عضــو 
تشخیــــــص 

 : م مصلـــحت نظا
محســن  د          کتــــــر 
رضایــی د          ر صفحــه 
خــود            اینســتاگرام 
تهران  د          رباره زلزلــه 
زلزلــه،  نوشــت. د          ر 
و  بــم  رود          بــار، 
ز  ه ا نشـــــــا ما کر
هد            د          یک شـــــا نز
عمــق آســیب های 
وارد          ه به مرد          م و ســاختمان ها و اموال و احشــام آنها بود          ه ام 
و صحنه هــای تلخ و نگران کنند          ه فراوانی را با چشــم خود           
د          ید          ه ام.تصور زلزله ی مشابهی د          ر شهرهای بزرگ ایران بویژه 

د          ر تهران عمیقــا نگرانم  می کند          .  اگر خد          ای ناکرد          ه زلزله ای 
ماننــد           آنچه د          ر بم رخ د          اد          ، د          ر تهران اتفاق بیافتد          ، بیش تر از 
چند           صد           هزار کشــته و مجروح د          ر پی خواهد           د          اشت..شاید           
زلزله قبلی د          ر پاکد          شــت و زلزله اخیر د          ر مالرد           کرج، هشد          ار 
الهی به مسؤوالن و مرد          م باشد           که تا د          یر نشد          ه فکری بکنید          .  
هیچ ارتباطی بین زلزله ازگله کرمانشاه، د          ماوند          ، راور کرمان 

د          یر بوشهر و لنگرود           وجود           ند          ارد          .
عضو هیات علمی پژوهشــگاه زلزله شناســی: د          کتر 
مهد          ی زارع د          ر صفحه اینســتا گرامش نوشت.نه زلزله ازگله 
ســرپل ذهاب قابل پیش بینی بود          ه و نه کســی یا سازمانی 
آن را پیــش بینی کرد          ه بــود           و هیچ کس هــم نمی تواند           
ارتباط مستقیم زلزله های ازگله ، زلزله د          ماوند           استان تهران  
هروک راور و کوهبنان کرمان ، د          یر بوشــهر و لنگرود           گیالن 
و همچنین خوزستان را با هم نشان د          هد          .این زلزله ها هریک 
د          ر یک پهنه مجزا لرزه زمین ســاختی ایــران رخ د          اد          ه اند           و 

عمال ارتباط زمین ســاختی یا زلزله شــناختی آنها با هم و 
بنابراین پیش بینی توالی آنها نه د          ر ایران و نه د          ر هیچ کشور 

پیشرفته جهان هنوز ممکن نیست. 
اینکه د          ر ســه هفته گذشته زلزله های متعد          د          ی د          ر ایران رخ 
د          اد          ه اند           واقعیت اســت و نشان از فعال بود          ن این پهنه ها به 

لحاظ لرزه زمین ساختی د          ارد          .
هرنــوع پیام شــبه علمی را که د          ر توضیح غیــر علمی این 
رخد          اد          ها و ربط د          اد          ن آنها بــه هم د          ریافت می کنید          ، لطفا با 

پاک کرد          ن آن پیام و عد          م فوروارد           کرد          نش، ناکام بگذارید          .

فارغ از فروش انواع و اقسام کاالهای خارجی 
مصرفی اعم از سس، شکالت،کمپوت و... د          ر 
فروشگاه شــهروند          ، این روزها شاهد          یم که 
غرفــه کوچکی نیز د          ر بخش ســوپرمارکت 
شــعبه آرژانتین این فروشــگاه افتتاح شد          ه 
که محصوالت کشــاورزی خارجــی را که 
عمد          تاً جزو میوه های جنوب شــرق آســیا 
هستند           به اســم میوه ایرانی و با قیمت های 
نجومی با قیمت هایی که هر کیلوگرم از این 
میوه ها چند           صد           هزار تومان است به فروش 
می رســاند          ! هویج  آمریکایی 90هزار تومانی 
که علی رغم نوشته التین آن، برچسب تولید           
د          اخلی به روی آن خورد          ه،بســته 175گرمی 
قیمــت کیلویــی ٤۸0هزار  بــا  تمشــک  
تومان،عرضــه میوه های خــاص که به روی 

بسته بند          ی آن نام کشور کلمبیا حک شد          ه با 
نام ایرانی به گونه ای که محمد           ســرخو عضو 
اصالح طلب شورای شهر چهارم ضمن انتقاد           
از عرضه محصوالت خارجی د          ر شهروند           گفته 
بــود           که  د          ر چند           ماه گذشــته د          ر خصوص 
فروش اجنــاس خارجی د          ر فروشــگاه های 
زنجیــره ای شــهروند           به شــهرد          اری تهران 
تذکــر د          اد          م امــا ایــن نهاد           به تذکــر بند          ه 
توجهی نکرد           و د          ر حال حاضر شاهد           فروش 
اجناس خارجی د          ر فروشگاه های زنجیره ای 
شهروند           هســتیم د          ر حالی که این موضوع 
با اقتصــاد           مقاومتی مغایــرت د          ارد          . فروش 
د          وباره محصوالت خارجی د          ر شــهروند          ، د          ر 
مد          یریــت جد          ید           شــهری د          ر حالی رخ د          اد          ه 
است که شورای عالی استان ها د          ر سال 91 

مصوبــه ای د          ر خصــوص ممنوعیت فروش 
کاالهــای خارجی د          ارای مشــابه د          اخلی د          ر 
د          اشته  به شهرد          اری ها  وابسته  فروشگاه های 
اســت اما حاال شاهد          یم مســئوالن جد          ید           

»خیابان  بهشــت« یا از روی بی اطالعی و 
یا د          ر ســایه غفلت، عرصــه را برای فروش 
کاالهای خارجی باز گذاشــته اند          .این مطلب 

را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

به قول بعضی ها

خبری از شهرد           ار نبود           
خبری از محمد            علی نجفی شهرد           ار امور مربوط به زلزله تهران هستند           ، د           ر حــال آماد           ه بــاش  و رتق و فتق مســئوالن رد           ه اول تهــران بید           ار و د           ر حالــی که د           ر شــب زلزله  اکثر 

تهران نبود           ! مسعود            شفیعی، رییس سازمان نقشه 
برد           اری کشــورگفت :تهران بجای 29 
د           ســتگاه ثبت تغییرات پوسته زمین 
یک د           ســتگاه د           ارد            .زنــگ خطری که 
رییس ســازمان نقشه برد           اری به صد           ا 

د           رآورد           .
برای پایش تغییرات پوســته زمین د           ر 
تهران د           ستکم 29د           ستگاه ژئود           ینامیک 
نیــاز د           اریــم د           ر حالی کــه فقط یک 

ایستگاه فعال د           ر تهران د           اریم! 
اگرچه نمي تــوان زمین لرزه را پیش 
بیني کــرد            اما مــي تــوان از برخي 
د           اد           ه ها، به عنوان پیش نشانگر د           رباره 
 احتمال وقوع زلزله د           ر مناطق مختلف 

استفاد           ه کرد           .
از د           اد           ه های  اســتفاد           ه  بــرای 
نقشه  ســازمان  ایســتگاه های 
بــرد           اری کشــور د           ر بررســي 
احتماالت زلزله، باید            تعد           اد            این 
قرائت  فاصله  نیز  و  ایســتگاه ها 
ایستگاه ها را افزایش د           هیم؛ این 
امر با تجهیزات فعلي امکان پذیر 

نیست. 
برخــي د           اد           ه های ایســتگاه های 
مــا د           ر  نزد           یکي کانــون زلزله د           ر 
 استان کرمانشــاه معناد           ار است و 
نمي توان از کنار آنها به ســاد           گي 

عبور کرد           .

محمد        مهد        ی مفتح ،سخنگوی کمیسیون 
برنامه و بود        جه مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مجلس با حذف یارانه پُرد        رآمد        ها 
موافق اســت.قانون هد        فمند        ی یارانه ها، 
قانــون خوبی برای شــکوفایی و رشــد         
اقتصاد        ی کشور د        ر همه بخش ها بود        ، اما 
نکته ای که وجود         د        ارد        ، این است که این 
قانون د        ر بخش هایی به د        رستی اجرا نشد        .
د        ولت ها همــواره د        ر پرد        اخت یارانه های 
نقد        ی بی قانونی کرد        ه اند        ، به  طوری که ما 
د        ر مجلس به د        ولت تکلیف کرد        ه ایم که 

نســبت به حذف یارانه پرد        رآمد        ها اقد        ام 
کند        ، اما این کار صورت نگرفته است.

معتقد        م که د        یوان محاسبات باید         نسبت 
به بررســی تخلف د        ولــت د        ر پرد        اخت 
یارانه هــای نقد        ی اقــد        ام کند        ؛ پرد        اخت 
یارانــه نقــد        ی با وضع موجود         آســیب 
جــد        ی به د        یگر بخش هــا نظیر تولید         و 
اســت.مجلس طبق  کرد        ه  وارد          صنعت 
قوانینی که تصویب کرد        ه، با حذف یارانه 
پرد        رآمد        ها موافق است و مشکلی با این 

موضوع ند        ارد        .

ولی اهلل ســیف، رئیس کل بانک مرکزی 
د        ر واکنش به خبر جایگزینی نهاوند        یان 

با وی گفت: رفتنم شایعه است.

همیــن اآلن آقــای نهاوند        یــان هم د        ر 
کنفرانــس اقتصاد         ایران گفت شــایعه 

است.

غیرمجــاز  موسســات  ســپرد       ه های 
همچنان د       ر چرخــه د       اللی قرار د       ارد        و 
وجوه چند        میلیــارد       ی تا چند        میلیونی 
سپرد       ه گذاران به محلی برای سود       آوری 
افراد       ی با هویت مشــکوک و البته آگاه 
از جریان موسســات تبد       یل شد       ه است 
د       ر این بین کســی نــه نظارت می کند        
نه پیشــگیری!از حد       ود        چنــد        ماه قبل 
اینترنتی خرید         فروشگاه های  برخی  د       ر 

و فــروش ســپرد       ه یکی از موسســات 
غیرمجاز مشهود        بود        و خرید       ارانی برای 
سپرد       ه این موسســه وجود        د       اشتند       ، به 
طوری که حاضر بود       ند        ســپرد       ه ها را با 
د       رصــد       ی نزد       یک به 25 د       رصد        پایین تر 
از مبلغ کل خرید       اری کرد       ه و آن را نقد       ا 
پرد       اخت و یا با ملک و حتی خود       روهای 
لوکس معاوضــه کنند       .این مطلب را ما 

ننوشتیم ایسنا نوشت.

مهد           ی زارع، اســتاد            پژوهشــگاه بین المللی 
زلزله شناســی د           رخصــوص مناطق پرخطر 
تهــران د           ر زمــان وقوع زلزله گفت: بســته 
به اینکــه کد           ام یــک از گســل های تهران 
فعــال شــود            میــزان خرابــی د           ر مناطق 
متفاوت اســت امــا به د           لیل بافت ســنتی و 
قد           یمی این مناطق و ســطح باالی آب های 

زیرزمینی، بافت فرســود           ه و تراکم جمعیت 
بیشــتر که د           ر مناطق9 تا 20تهران شــاهد            
هســتیم گســل های تهران د           ر پهنه شمالی 
و جنوبی تهران بیشــتر واقع شد           ه اند           . گسل 
مشــا د           ر فاصله 35کیلومتری شمال تهران 
د           ر روســتای کالن از توابع لواســان اســت 
که با گسل شــمال تهران تالقی د           ارد            و این 
منطقه یک منطقه خطرناک برای زمان وقوع 
زلزله است.د           ر 10کیلومتری این گسل شهر 
پرد           یس را د           اریم که ساخت و سازهای زیاد           ی 
د           ر آن انجام شد           ه و جمعیت زیاد           ی هم د           ارد            
که د           ر این پهنه احتمال تکان های شد           ید            و از 
هم گسیختگی سطح زمین بیشتر است. اما 
نکته ای که نباید            به آن بی توجه بود            این است 
که د           ر تهران ســاختمان ها و برج ها د           ر روی 

گســل شمال تهران بنا شــد           ه اند            و د           ر زمان 
وقوع لرزش د           ر این گسل با خرابی های زیاد            

مواجه خواهیم بود           . 
گسل شــمال به د           لیل برج سازی  های فراوانی 
که د           ر ایــن منطقه انجام شــد           ه و کوچه ها 
هم تنگ اســت احتمال اینکه ماشــین های 
آتش نشــانی و اضطراری نتوانند            خود           شان را 
وارد            کوچه ها کنند           ، هســت. با وجود            اینکه 
تراکم د           ر این منطقه کم است ولی برج سازی  
زیاد            اســت. گســل جنوب هم به د           لیل بافت 
فرســود           ه آن مورد            توجه است به خصوص د           ر 
منطقه16 نازی آباد            زیرا تقاطع گســل مشا و 
جنوب است. گسل مشا هم گسلی است که از 
سمت شرق می آید            و زلزله فیروزکوه متصل 
به این گسل بود           .تخریب و آسیب های بعد            از 

زلزله بستگی به شــد           ت، محلی که زلزله د           ر 
آن واقع شد           ه و همچنین ساعت وقوع زلزله 
د           ارد            گســل شــمال تهران با توجه به تراکم 
جمعیت و گســل جنوب تهــران با توجه به 
بافت فرســود           ه و جمعیت باال خطرناک ترین 

گسل د           ر تهران هستند           . 
با این حال گســل های مشا، ایوانکی، پیشوا 
کهریزک و رباط کریم و جنوب کرج و حتی 
گســل الموت و طالقان هر کد           ام می توانند            
لرزه خیزی باالی 6 ریشتر د           اشته باشند            که 
به تهران آسیب جد           ی وارد            کنند           . همینطور 
گذر گســل پرد           یســان از بزرگراه همت که 
ساخت و ســازها و برج های زیاد           ی ازجمله 
برج میالد            د           ر آن واقع شــد           ه د           رصورت فعال 

شد           ن می تواند            خرابی زیاد           ی راببارآورد           .

تهران پس از زلزله کذاییی صبح سی ام آذر ماه ... 
می توانســت حامل تلخترین اخبار باشد           . می توانست شهر پر هیاهوی ما را با اشک و 
گریه و ماتم، پیوند            بزند           . امروز صبح... خاطره ایست که می توانست بد           ون سقف، بد           ون 
فرزند           ، بد           ون ماد           ر و بد           ون آنچه زند           گی می نامیم، اتفاق بیفتد           . می توانســت ملغمه ای 
باشــد            از اشــک وآوارگی.  اما ... خورشــید            مثل هر روز د           امنش را د           ر  آسمان شهرم 
گســتراند            و هوا هر چند            با کمترین موجود           ی اکسیژن ، د           ر جریان است و فرزند           م د           ر 
حصار ســبز خانه ام روز می گذراند            و بخار زند           گی از الی د           ر قابلمه هامان باال می رود           . 
من می توانســتم االن نباشم و چه می کرد           م اگر االن برای آنچه کرد           ه و نکرد           ه ام، باید            
پاســخگو می بود           م ؟ خد           ای خیلی بزرگم، مهربانیت را ســپاس، تلنگر می زنی قبل از 

اینکه ســیلی آخر را بخــورم. صد           ایم می کنی قبــل از اینکه د           ر انتهای صف 
امتحان از تــرس بلرزم. خد           ای خوبم ممنونم کــه فرصتی د           اد           ی برای عذر 
خواهی از آن ها که د           ر حقشان بد           ی کرد           م، برای بوسید           ن د           ست پد           ر و ماد           رم، 
برای جبران حق هایی که د           انســته و ند           انسته ضایع کرد           م. برای برگشتن قبل 

از د           یر شد           ن؛ به سمت تو. 
تلنگر ها را جد           ی بگیریم.

ببری خــان گربه مــورد           عالقه ی 
ناصرالد          ین شــاه بود          . ببری بر ســر 
سفره با شاه می نشست و هر روز یک 
د          ست جوجه کباب غذای مخصوص 
وی بــود           که قبل از خورد          ن کنترل 

می شد           که سمی نباشد          .

نهاوند        یان: شــایعات د        رباره تغییر آقای سیف صحت ند        ارد        .آقای سیف  تشریف د        ارند        ، 
کارشــان را اد        امه می د        هند         و تمام بحث ها د        ر  زمینــه تغییر مد        یریت بانک مرکزی 
هیچ پایه ای ند        ارد        . برخی ها د        وســت د        ارند         حرف های ناد        رست بزنند         و ذهن جامعه 

را مشغول کنند        .

تهران یک د           ستگاه ژئود           ینامیک د           ارد           

مجلس هم  موافقت کرد        

رفتنم شایعه است

د       اللی سپرد       ه  رونق گرفت 

تلنگر ها را جد           ی بگیریم

گربه های اشرافی

آقای سیف  تشریف د        ارند        

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی د        ر امور بین الملل: 
اصغرفخریه کاشان ،د        ر مصاحبه با نیویورک تایمز اظهار کرد         
اگر چینی هــا بخواهند         د        ر پول و زمــان صرفه جویی کنند         

کوتاه ترین مسیری که انتخاب خواهند         کرد         ایران است. 
عد        ه ای د        یگر اما نگران هستند         که حضور چین د        ر بازار ایران 
بیش از اند        ازه افزایش یابــد        . برنامه چین به گونه ای طراحی 

شد        ه که هژمونی چین جهان را به د        و قسمت تقسیم می کند         
همنطور متقابال همکاری با چین به ایران اجازه د        سترسی به 

بازارهای جد        ید         را خواهد         د        اد        .
استاد         اقتصاد         د        انشگاه عالمه طباطبایی: به گفته مهد        ی 
تقوی چین د        ر بازار ایران د        ســت باال را د        ارد        . کارگران چینی 
عالقمند         به کار د        ر ایران هستند        . آنان با یاد         گرفتن چند         کلمه 
فارســی و هم چنین وام های کم بهــره و معافیت از مالیات 
از ســوی د        ولت هــای چین و ایران از ســال 2002 میالد        ی 
د        ر حــال حرکت برای کار د        ر ایــران بود        ه اند        .  تنها آقای لین 
هشــت کارخانه د        ر ایران د        ارد         که می تواند         بازار خوب فروش 
محصوالتش را د        ر ایران و کشــورهای همســایه بیابد         روابط 
تجــاری میان ایران و چین از زمانــی اوج گرفت که د        ر اوایل 

ســال 2007 میالد        ی اروپایی ها و امریکایی هــا ایران را به 
د        لیل برنامه هسته ای اش تحت فشار قرار د        اد        ند        . شرکت های 
د        ولتی چینی د        ر سرتاسر ایران فعال هستند         از ساخت بزرگراه 
تا اســتخراج معاد        ن تا صنعت فوالد        سازی تا مغازه های تهران 
که با محصوالت چینی پر شــد        ه اند         و خیابان های شهرهای 

ایران که پر از خود        روهای چینی هستند        .
کارآفرین چینی: آقای لین که خود        روی خود         موسیقی پاپ 
چینی گوش می د        اد         د        ر حالی که ســیگار می کشــید         مد        عی 
است که اقتصاد         ایران رشد         خواهد         کرد        . چین نیز اقتصاد         رو به 
رشــد        ی د        ارد        . قد        رت هر د        و کشور افزایش می یابد        . زند        گی د        ر 

ایران خوب است و ایند        ه خوب خواهد         بود        .

کارآفرینان و کارگران چینی د        ر ایران چه می کنند        ؟

هشد          ارالهی به مسؤولان و مرد          م

قضیه شهرد          ار جد          ید            تهران و هویج آمریکاییی 

حجت االســالم رئیسی تولیت آستان قد          س 
رضوی د          ر مراســم گرامید          اشت روز د          انشجو 
گفت: نشــد           یک بار به حــرم امام رضا بروم 
و چنــد           نفری د          ر گوش من نگویند           که ما د          ر 

انتخابات نسبت به شما اشتباه کرد          یم . 
د          ر ایام انتخابات برای جمع رای به د          انشــگاه 
نرفتم. این را بد          انید           که د          ر د          وران مسئولیتم 
همواره خود          م را با د          انشــگاه مرتبط می د          ید          م 

و د          ر محافل د          انشــگاهی حضور د          اشتم و از 
نظرات آنان استفاد          ه کرد          ه ام.

برخی اتهامات به آســتان قــد          س رضوی را 
مرد          م نمی گویند           بلکه چند           سایت می گویند          . 
صبح و شب اتهامات زیاد          ی می زنند           آیا باید           
کار کــرد           یا به این اتهامات پاســخ د          اد          ؟ این 
اتهامات حرف مرد          م نیست.د          ر خصوص عد          م 
د          اد          ن مالیات آســتان قد          س  باید           بگویم امام 

خمینی)ره( رسما مرقوم فرمود          ند           که آستان 
قــد          س رضوی و شــرکت های تابعه از د          اد          ن 
مالیــات معاف هســتند           و من نیــز به رهبر 
انقالب د          ر این خصوص نامه نوشتم و ایشان 

تاکید           بر اجرای نظر مام راحل د          اشتند          . 
ما اکنون مالیات تکلیفی، مالیت ارزش افزود          ه 
و مالیات عملیاتی به صورت جمعی و خرجی 
را می د          هیــم و عالوه بر د          اد          ن مالیات د          ر این 
زمینه هــا چند          ین برابر د          ر مناطق محروم که 
 رسید          گی به این مناطق از وظایف د          ولت است 
هزینه می کنیم. برای اولین بار پای موسسه 

حسابرسی غیر از موسسات حسابرسی آستان 
قد          س را به مجموعه باز کرد          یم و شفافیت د          ر 
د          رآمد          ها و هزینه های آســتان قد          س وجود           
د          ارد          .ســال گذشته کلنگ زائر سرا را زد          یم و 
امسال از آن بهره برد          اری کرد          یم ما معتقد          یم 
ما می توانیم و»ما می توانیم« شــعار ما است. 
د          ر کرمانشــاه و بویژه ســر پل ذهاب طبق 
گزارشــات قویترین بخش مربوط به آستان 
قد          س و بنیــاد           کرامت اســت.من ارتباط با 
مرد          م د          ارم و همیشه وقتی به آنان اختصاص 

د          اد          ه ام.

بهقولبعضیها

نشد           یک بار به حرم امام رضا بروم و ...
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د        کتــر ابراهیــم صاد        قی فر ،سرپرســت 
صند        وق بازنشســتگی کشــوری گفت: 
کشــوری  بازنشســتگان  حقوق  ترمیم 
یکــی از اولویت های مهــم این صند        وق 
به شمار می رود        .مد        یران نهاد        های د        ولتی 
باید         بد        انند         که زمانی آن ها هم بازنشسته 
می شوند         و باید         این آیند        ه را مورد         توجه 
برای تصمیــم گیری های اکنــون قرار 
د        هند        ؛ منابع مالی حاصل از سود         سرمایه 
گذاری هــا و فعالیت های اقتصاد        ی نباید         
د        ر حوزه حقوق مصرف شود        ، بلکه د        رآمد         
اقتصاد        ی باید         صــرف کرامت و افزایش 

رفاه اجتماعی بازنشستگان شود        . 
از  بازنشســتگی کشــوری  د        ر صند        وق 
محل ســرمایه گذاری ها، بیش از 1700 
میلیــارد         تومان برای کســری حقوق و 
۸00 میلیارد         تومان برای بیمه تکمیلی 
هزینــه می شــود        ؛ د        ر حالی که مجموع 

این اعتبــارات باید         بــرای افزایش رفاه 
تعریف  شــود        .  هزینــه  بازنشســتگان 
بســته های خد        مــات د        رمانی اســت تا 
بازنشســتگان براســاس نیــاز و تقاضا 
بســته مورد         نظر خود         را د        ریافت کنند        . 
ظرفیت های خوبی د        ر حوزه گرد        شگری 
وجــود         د        ارد         و برنامه هــای متنوعی نیز 
د        ر  بازنشســتگان می توان  برای ســفر 
نظر گرفت که همــه این موارد         نیازمند         
برنامه ریــزی و مطالعه بود        ه که این کار 
آغاز شد        ه است. خانه های امید         با اجرای 
بویژه  و تخصصی  فرهنگــی  برنامه های 
با کمک ســازمان بهزیستی که یکی از 
نهاد        های متخصــص و باتجربه د        ر حوزه 
ارتقای  ســالمند        ی اســت، می تواند         به 
کیفیــت و ایجاد         د        وران ســالمند        ی پویا 
کمــک کند        .باید         کاری کرد         که روحیه و 

امید         به بازنشستگان بازگرد        اند        ه شود        .

چنــد          ی پیــش د          ر افشــاگری تــازه د          رباره 
احمد          ی نژاد          ی ها .پورمختار عضو کمیســیون 
حقوقی و قضایی به بقایی گفته بود          : عکس های 
ســفرت به نیویورک را منتشر کنم؟ماجرای 
جاسوســان د          ر بیوت چه بــود          ؟ این اظهارات 
او د          ر واکنش به یاد          د          اشت تلگرامی علی اکبر 
جوانفکر بود           که پرســید          ه بود           جرا  اتهاماتی 
را که به بقایی معــاون اجرایی د          ر د          ولت قبل 
نســبت د          اد          ه بود          ید           با وجود           تعیین مهلت 2٤ 
ساعته از سوی بقایی نتوانستید           اسناد          ی د          ال 
بر اثبات اد          عاهای خود           ارائه کنید           . پور مختار 
هم د          ر پاسخ  متذکر شد           اوالً منظور جوانفکر 
از وجود           اســناد           ارتباط بقایی با جاسوسان د          ر 

»بیوت«، خانه احمد          ی نژاد          ی ها بود          ه است نه 
بیت علما. برخی رفت و آمد          های مشــکوک به 
بیت آقای احمد          ی نژاد           می شود           اینها همه د          ر 
ســوابق برخی از آقایان که رفت و آمد          هایی به 
خارج از کشــور د          ارند           وجود           د          ارد          . افراد          ی که 
وابسته به کشورهای خارجی هستند           با افراد          ی 
که د          ر بیت آقای احمد          ی نژاد           هستند           رفت و 
آمد           می کند          . روشی که د          ر این آقایان د          ید          یم 
این اســت که آنچه را منســوب به خود          شان 
اســت رد           می کنند           و خود          شــان را ذی حق 
می د          انند           مخصوصا آقای بقایی. این آقایان باید           
پاســخ د          هند           که پول ها و ارتباطات کجا و به 
چه نحوی بود          ه؟ سفر خانواد          گی به نیویورک 

برای چه بــود          ؟ 3 میلیون و 700 هزار یورو و 
530 هــزار د          الر کنفرانس جنبش عد          م تعهد           
کجاست؟ تکلیف برد          اشت 16 میلیارد           تومان 
از بیت المال و واریز آن به حساب شخصی چه 
شد          ؟ این آقایان به این سواالت پاسخی ند          اد          ند          . 
آقایان برای اقد          اماتی که انجام د          اد          ند           پاسخی 
ند          ارند           و فلسفه بافی می کنند           تا اصل موضوع 

به فراموشی سپرد          ه شود          ..
مثاًل بر اســاس گــزارش نیــروی انتظامی 
آقای بقایی از گیت خارج شــد          ه اما از کشور 
خارج نشــد          ند          . اما ایشان بیایند           و پاسخگوی 
ســفرهایی که به نیویورک د          اشتند          ، باشند          . 
ایشان یک ســفر با د          وستانشان به نیویورک 

د          اشتند           و یک سفر نیز با خانواد          ه به نیویورک 
د          اشتند          . عکسهای آقای بقایی با خانواد          شان 
د          ر ســفر به نیویورک را برای خود          شان هم 
فرســتاد          م اگر می خواهند           منتشــرش کنم. 
این عکسها مربوط به قبل از سه سال پیش 
است. اینها رفته اند           نیویورک چه کاری انجام 
د          هند          ؟البته ما حســاب آقــای احمد          ی نژاد           
را از افــراد          ی که د          ر اطراف او هســتند           جد          ا 
کرد          ه ایــم. همین جا از ایشــان می خواهیم 
که صحبت های اطرافیانشــان را با د          ید           شک 
بررســی کنند          .ایــن مطلب را ما ننوشــتیم  

اعتماد          آنالین نوشت.

کمــال الملک نقــاش چیره د         ســت ایرانی 
)د         وران قاجار( برای آشــنایی با شــیوه ها و 
سبکهای نقاشــان فرنگی به اروپا سفر کرد         .
زمانی کــه د         ر پاریس بود          فقــر د         امانش را 
گرفت و حتی برای سیر کرد         ن شکمش هم 

پولی ند         اشت.
یک روز وارد          رســتورانی شد          و سفارش غذا 
د         اد          د         ر آنجا رســم بود          که افراد          متشــخص 
 پــس از صرف غــذا پول غــذا را  روی میز 
می گذاشتند          و می رفتند         ، معموال هم مبلغی 
بیشتر، چرا که  این مبلغ اضافی بعنوان انعام 
به گارسون می رسید         .اما کمال الملک پولی 

د         ر بساط ند         اشت بنابراین پس از صرف غذا 
از فرصت اســتفاد         ه کرد          از د         اخل خورجینی 
که وســایل نقاشــی اش د         ر آن بود          مد         اد         ی 
برد         اشــت و پس از  تمیز کرد         ن کف بشقاب 
عکــس یک اســکناس را روی آن کشــید 
بشــقاب را روی میز گذاشت و از رستوران 

بیرون آمد         .
گارســون که اسکناس را د         اخل بشقاب د         ید          
د         ســت برد          که آن را برد         ارد          ولی متوجه شد          
که پولی د         ر کار نیســت و تنها یک نقاشی 
ســت بالفاصله با عصبانیــت د         نبال کمال 
الملک د         وید          یقه او را گرفت و شــروع به د         اد          

و فریــاد          کرد          صاحب رســتوران جلو آمد          و 
جریان را پرسید         .

گارسون بشــقاب را به او نشان د         اد          و گفت 
ایــن مرد          یک د         زد          و شیاد         ســت بجای پول 
عکس اش را د         اخل بشــقاب کشید         ه صاحب 
رســتوران که مرد         ی هنر شناس بود          د         ست 
د         ر جیــب برد          و مبلغی پول به کمال الملک 
د         اد         .بعد          به گارســون گفت رهایش کن برود          
این بشقاب خیلی بیشــتر از یک پرس غذا 
ارزش د         ارد         .امروز این بشقاب د         ر موزه ی لوور 
پاریس بعنوان بخشــی از تاریخ هنری این 

شهر نگهد         اری می شود         .

آلمان: آموزش د       وره های نوین رانند       گی 
و سپس خرید        بنز و سفر به تمامی اروپا 

به همراه خانواد       ه
آمریکا: شــرکت د       ر کلیه کنســرت ها و 

جشن ها به همراه خانواد       ه.
کاناد       ا: آموزش شــنا و ســپس تفریح و 

نشاط به همراه خانواد       ه 
چین: آموزش د       وره های رزمی و سپس 

ورزش و نشاط به همراه خانواد       ه
انگلیس: تیراند       ازی، شــکار و تفریح د       ر 

جنگلها به همراه خانواد       ه
ژاپن: خرید        هواپیمای شخصی و تفریح 
و نشاط بر فراز اسمان به همراه خانواد       ه

ایران: خرید        یک پراید        قســطی با چهار 
ضامن معتبر و کار د       ر یک تاکسی تلفنی 

به صورت تمام وقت!

اگر بخواهیم به ازای هر یک نفر از شهد      ا و جانبازان ایرانی جنگ ایران و عراق تنها 
1د      قیقه سکوت کنیم، بیش از 2 سال طول می کشد      .

گفت:مد      ت هاست  تهران  شهرد      اری  معاون  پورسید      آقایی 
شهر  پیاد      ه روهای  و  معابر  میهمان  د      وچرخه  َرک های  که 
شد      ند      ؛ رک هایی که با آنکه ماه هاست نصب شد      ند       اما هنوز 
آنکه  جای  به  حاال  و  نگرفته  قرار  آنها  روی  بر  د      وچرخه ای 
محلی برای د      وچرخه ها باشند      ، به محلی برای قرار گرفتن میز 
د      ستفروش ها و یا پارک موتور و ... تبد      یل شد      ه اند      .  اشکال 
کار د      ر مد      یریت قبلی این بود       که قرارد      اد       یکپارچه ای د      ر مورد       
سیستم د      وچرخه ند      اشتند      . سعی د      اریم سیستم یکپارچه ای 
را د      ر نظر بگیریم به گونه ای که یک شرکت مسئول کل کار 

باشد       و ما نیز به ازای سرویسی که به مرد      م می د      هد       مبالغ 
مشکل  قرارد      اد      ،  تکمیل  با  امید      واریم  که  کنیم  پرد      اخت  را 
رک های رها شد      ه د      ر شهر حل شود      .مد      ل د      وچرخه سواری د      ر 
تهران نمی تواند       به مانند       شهرهای اروپایی از مبد      أ تا مقصد       
باشد       و بر همین اساس د      ر تهران باید       از مد      ل حمل و نقل 
ترکیبی با اتکا بر د      وچرخه استفاد      ه کنیم.این مد      ل ترکیبی 
د      ر واقع مد      لی از د      وچرخه خصوصی د      ر مبد      أ  به عالوه مترو 
د      ر  اشتراکی  د      وچرخه  از  استفاد      ه  همچنین  و  اتوبوس  یا  و 

مقصد       سفر است.

اولیــن اختالس آقای بــالت رئیس 
آلمانــی بانــک ملی ایــران تو زمان 
رضاشــاه انجام د       اد        و بــه لبنان فرار 
کرد       .ولی به ایران برگرد       وند       ه شد        و به 
1۸ ماه حبس و 63هزار تومن جریمه 

محکوم شد       !

قضیه اروپا رفتن کمال الملک
پس از بازنشستگی ...

1 د     قیقه سکوت کنیم

سرنوشت خانه میلیارد     ی شهرد     ار سابق

مد      ل د      وچرخه سواری د      ر تهران 

استاد        خاوری که بود       ؟

خانه امید         بازنشستگان عکس های سفرت به نیویورک را منتشر کنم؟

یحیی کمالی پور ،عضو هیات رئیســه کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس از رئیس جمهور خواست تا با صد       ور د       ستوری 
قاطع برای اجرای قانون بازنشستگی به انتظار جوانان نخبه 

پایان د       هد       .
قانون بازنشســتگی پس از کش و قوس های فراوان تاکنون 
به نحو مطلوب اجرایی نشد       ه است و هم اکنون نیز که تاکید        
بر اجرای این قانون، مجد       د        د       ر د       ســتورکار قرار گرفته و برای 
آن ســازوکاری هم تعریف شد       ه اســت، اما متاسفانه باز هم 

مسئوالن امر از اجرای آن سرباز می زنند       .
عــد       م توجه به قوانین کارآمد        یکی از بحران های اساســی و 
مفســد       ه ای است که د       ر حوزه اجرایی کشور وجود        د       ارد       ، کما 
اینکه د       ر پی عد       م اجرای قانون بازنشســتگی بخش اعظمی 

از جوانان نخبه که می توانند        مد       یران آیند       ه ساز کشور باشند 
پشــت خط اصرار بر تد       اوم فعالیت بازنشســتگان د       ر بخش 

مربوطه ماند       ه اند       .
جای تعجب د       ارد        که بســیاری از مســئوالن اصــرار د       ارند 
همچنــان از افراد        بازنشســته برای فعالیت د       ر ســمت های 
مد       یریتی اســتفاد       ه کنند       ، آن هم د       ر شرایطی که پیرساالری 
حاکم بر سیستم مد       یریتی، کشور را به نابود       ی کشاند       ه است.

متاسفانه افراد        بازنشسته انگیزه ای برای د       ست کشید       ن از کار 
ند       اشــته و با خیال راحت به فعالیت هایشــان د       ر بخش های 
د       ولتی اد       امه د       اد       ه اند       ، و این د       ر حالی است که، ایجاد        شرایطی 
برای ورود        جوانان نخبه به ســطوح مد       یریتی، کشــور را به 

نشاط و بالند       گی می رساند       .

پشت خط اصرار بر تد       اوم فعالیت بازنشستگان

موسی غضنفرآباد       ی ،رئیس د       اد       گاه انقالب از 
صد       ور حکم حبس برای محمود       رضا خاوری 
خبر د       اد       .پس از شــش ســال از فرار خاوری 
مد       یرعامل سابق بانک ملی د       ر نهایت 30 آبان 
ماه امسال د       ر جلسه ای غیابی محاکمه شد       . 
د       ر کیفرخواســت صاد       ره از سوی د       اد       ستانی 
تهران، اخــالل د       ر نظام اقتصــاد       ی، پولی و 
بانکی به عنوان اتهــام اصلی خاوری مطرح 
شد       .  خاوری د       ر چهار عنوان اتهامی به حبس 
طویل المد       ت و جزای نقد       ی و رد        مال محکوم 
شد       ه اســت.مقرر شد       ه است د       اد       ســرا اموال 
وی را بفروشــد        و از محــل فروش این اموال 

بخشــی از رد        مال و جزای نقد       ی انجام شود       .
با توجه به شــایعه مرگ خاوری، د       ر صورت 
تایید        شد       ن این شــایعه، د       ر حکم، به د       اد       سرا 
برای فروش اموال اختیار د       اد       ه شــد       ه اســت.

با توجــه به اینکه این فــرد        د       ر د       اد       گاه ایران 
محکوم شد       ه است، پیگیری های بین المللی 
راحت تر می شود        چرا که وضعیت وی از حالت 
متهم به مجرم تبد       یل شــد       ه است و پیگیری 
ها انجام می شــود       . یکی از نکات بسیار مهم 
د       ر پروند       ه خاوری، ضمانت اجرای حکم است. 
با توجه به اینکه خاوری از کشــور فرار کرد       ه 
و بعید        است بازگرد       د       ، موضوع تضمین اجرای 

حکم مطرح اســت.  بنا بر اعالم قوه قضائیه  
اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد        این 
قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد       ، 
فعال کاری از د       ســتمان برنمیاید       .د       ر رابطه با 
این مطلب که بعد        از صد       ور حکم غیابی بتوان 
اموال محکوم علیه را به نفع محکوم له توقیف 
و مصاد       ره کرد        د       ر اجرا ســختی زیاد       ی د       ارد        
چرا که طبق قانون آیین د       اد       رسی مد       نی باید        
از طرف ذینفــع ضمانتی تحت عنوان وثیقه 
گذاشته شــود        که البته د       ر خصوص پروند        ه 
خاوری محکوم له جامعه و د       اد       ســتان بود       ه و 

محکوم علیه چند        نفر هستند       .

شش سال پس از فرار خاوری

بــاد        خوبــی از غرب 
بــه  خــاوری  میــاد      ، 

چنگه این د       فه

خانه »مهربان« مربوط  به د      وره پهلوی اول اســت که د      ر سال ۸٤ د      ر فهرست میراث 
ملی ثبت شــد      ه اســت. شــهرد      ار ســابق تهران که برای برگرد      اند      ن زند      گی به قلب 
تهران تصمیم گرفت خود      ش د      ر یکی از خانه های آن زند      گی کند      ، مانند       بســیاری از 
تصمیماتش، زود      تر از خود      ش پولش را جلو فرســتاد      ؛ خانه را خرید      ند       و ساختند       اما 
شهرد      ار اثاث کشی نکرد       و به آن چه برای شهروند      ان توصیه می کرد      ، عمل نکرد       و این  
گونه بود       که خانه ای چند        د      ه میلیارد      ی به نام خانه شهرد      ا روی د      ست شهرد      اری ماند       و 
حاال معاون محمد      علی نجفی می گوید       این خانه را ساختمانی اد      اری می کنیم.او حاال 
ســاکن محله خواجه عبد      اهلل انصاری اســت. پیش تر د      ر د      وره مسئولیتش   د      ر جریان 
افتتاح  خط 3 مترو گفته بود       از پرسنل مترو تشکر می کنم؛ چراکه سرانجام مترو به 
د      ر خانه ما نیز رسید      .شــهرد      ار سابق تهران برای منطقه 12 روی خانه های تاریخی و 

قد      یمی این منطقه که بافتی ارزشمند       د      ارند      ، د      ست گذاشت. 
صد       خانــه تاریخی د      ر محد      ود      ه محله عود      الجان و بافت تاریخی تهران شناســایی و 
خرید      اری کرد      ه تا معاونان و مد      یران ارشــد       شــهرد      اری تهران د      ر آنها ســاکن شوند 
خــود      ش هم به  عنــوان اولین نفر از مجموعه شــهرد      اری تهــران د      ر بافت تاریخی 
عود      الجان ســاکن می شود      . هر چند       که این اقد      امات شهرد      اری تهران با هر رویکرد       و 
هر مد      یریتی نوعی جیب به جیب برای شــهرد      اری تهران محسوب می شود       اما مسئله 
این اســت که از این همه برنامه ریزی و پول خرج شــد      ه و راه باز برای ساخت وســاز 
همچنــان مرد      م منطقه 12 منفعتی نبرد      ه و سرشــان بی کاله اســت و منفعت این 
اتفاقات را ســرمایه گذارانی برد      ه اند       که به  موقع توانستند       آن صد       خانه  د      یگری را که 

تبد      یل به رستوران و سفره خانه شد      ند      ، تبد      یل به احسن کنند      . 
این مطلب را ما ننوشتیم شرق نوشت.

د  فاعیه سعید   مرتضوی د  ر مورد   زیاد   نوشتن 
چک بابک زنجانی د  ر زمان ریاست سازمان 
تامین اجتماعی : شــب بود  ،آخر وقت بود   

،خسته بود  م ... »سهو قلم« پید  ا کرد  م.
د  فاعیــه علی صد  قی مد  یر برکنار شــد  ه 
بانک رفــاه د  ر مورد   حقوق نجومی: بابک 
بود   ،یک سفره ای پهن بود  ، مد  یر بود  م ... 

»سهو حقوق« پید  ا کرد  م!
د  فاعیه مامور سد   معبر شهرد  اری د  ر مورد   
ضرب و شتم یک د  ستفروش: د  ستفروش 
بود  ، افغانی بود  ، مامــور و معذئر بود  م ... 

»سهو لگد « پید  ا کرد  م.

د  فاعیــه ب.ز و جمعی از حروف الفبا  د  ر 
مورد   پروند  ه د  کل نفتی گمشد  ه : تحریم 
بود  ،نفت بود  ، سعید   بود  ،د  الر بود  ،من بود  م 
،اســی د  رخت ،حمید   زنبیل ! آره و اینا 
خیلی بود  یم !محمد  مئنم بود  ! »ســهو« 

د  کل پید  ا کرد  م.
د  فاعیــه خانــم مجری نامــد  ار د  ر مورد   
کلییپ منتشره: سوئیس بود  ،باد   بود  ، د  ر 
محیط خانواد  گی بود  م... »سهو پوشش« 

پید  ا کرد  ه بود  م.
ایــن مطلــب را ما ننوشــتیم احمد  رضا 

کاظمی د  ر بی قانون نوشت.

اشتباه سهوی!

 مصطفی ترک همد  انی ،وکیل کارگران شــاکی 
از ســعید  مرتضوی د  ر تأمین اجتماعی: ســعید   
مرتضوی می گفت شــب بود  ، خســته بود  م و به 
همین د  لیل مبلغ چک بابک زنجانی را باال نوشتم! 
سعید  مرتضوی ،مد  یرعامل سابق تأمین اجتماعی 
از جای د  یگری مصوبه گرفت و شــرکت ها را به 
بابک زنجانی واگذار کرد  . آن هم د  ر شرایطی که 

نه مزاید  ه برگزار شد  ه بود  ، نه قیمت ها کارشناسی 
شــد  ه بود   و نه زیان د  ه بود  ن شرکت ها اثبات شد  ه 
بــود  . اتفاق عجیب تر اینکه همیــن اتفاق هم باز 
شــبانه رخ می د  هد  . واگذاری ها و تعهد   سازمان 
تأمین اجتماعی به بابک زنجانی.بله، عجیب است 
د  ر شــرایطی که بابک زنجانــی یک ریال هم به 
ســازمان تأمین اجتماعی ند  اد  ه، هم شرکت ها را 

به او می د  هنــد  ، هم به او تعهد   می د  هند  .ضمانت 
برای اینکه زیر توافقشــان با زنجانی نزنند  . اینکه 
ســازمان تأمین اجتماعی به او چک بد  هد  . چک 
ضمانت اینکه اگر قرارد  اد   را نوشــتند   و سازمان 
تأمین اجتماعی قرارد  اد   را به هم زد  ، بابک زنجانی 

بتواند   چک ها را به عنوان خسارت نقد   کند  .
این مطلب را ما ننوشتیم شرق نوشت.

 قضیه شب بود ،  

خسته بود م
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مرتضی نــی د      اُود       د      ر خاطراتــش می گوید      : 
عارف عاشق و د      یوانه  ایران بود      . وقتی عارف 
د      ر کنســرت هایش مي خواند      ، گریه مي کرد       
یعنی تا این حد       وطن پر ست و احساسی بود      . 
شــخصیتی که د      ر 150 سال اخیر د      ر ایران 
ظهور نکرد      ه، او میهن د      وستی تمام عیار بود      . 
بی  چشمد      اشــت به وطنش عشق می ورزید      . 

وطن را به خاطر وطن مي خواست. 
مناعت طبعش د      ر کمتر شاعری د      ید      ه شد      ه 

است.
خود      ش مي گوید      : از وقتی عاشق وطنم شد      م، 
پشــیمانم که چرا غیر از وطنم به چیزهای 
د      یگــر پرد      اختم. حاضرم د      ر خاکســتر توِن 
حمام بخوابم، ولی ملتم شــریف و بزرگوار و 
مملکتم آباد       و آزاد       باشــد      . ایران اگر آباد       شد       

همه  اش از آِن من است. 
چرا باید       کوته  نظر باشم و به یک باغ و خانه 
قانع شــوم ؟ او به همین خاطر با استغنای 

طبعی که د      اشــت، هیچ کمکی را از کسی 
نپذیرفت و د      ر نهایت د      ر تنگد      ســتی کامل 

ُمرد      . 
عارف هم شــاعر بود       و هــم مبارز و چریک 
اد      بی. او موفق شد       روش اد      بی خود      ش را که 
برای هر حاد      ثه ای شــعر و تصنیف مي گفت، 

از سال 12۸5 تا 1305 اد      امه د      هد      . 
د      ر نهایت هم تبعید       شد      . او د      ر ایام تبعید       د      ر 
همد      ان به روزگار و بخت خود       بسیار نالید      . 

د      کتر محمود       صاد      قــی، نمایند      ه مجلس 
اعالم کرد      ه اســت که د      کتر غالمی، وزیر 
علوم، تحقیقــات و فناوری تأیید       کرد      ند       
که بیش از صد       د      انشــجوی ستاره د      ار د      ر 
ســال تحصیلی جد      ید       وجود       د      ارد      ، اما به 
گمان نگارند      ه ایــن آمار غیرواقعی بود      ه 
و تنها د      ربرد      ارند      ه آن کســانی است که 

رسما و آشکارا ستاره د      ار شد      ه اند      .
د      ر حالــی که  عماد      الد      یــن باقی مد      عی 
اســت طبــق مراجعات متعــد      د      ی که 
مــا د      اریم، کســانی که پــس از قبولی 
د      ر آزمــون، بد      ون ارائــه هیچ توضیحی 
رد      صالحیت شــد      ه اند       و برخی هم رمق 
پیگیری ند      ارند      ، بسیار بیش از این تعد      اد       
است. اگر مسئوالن واقعا قصد       د      ارند       آمار 
کامل تری را به د      ســت آورند      ، نیازی به 
اعالم نام ها از ســوی د      یگران نیســت و 
کافی اســت فراخوانی صــاد      ر کنند       تا 
افراد      ی که د      ر این رابطه با مشکل مواجه 
شــد      ه اند       گزارش بد      هند      .د      رعین حال این 
تعد      اد      ، چه یک نفر باشد       و چه هزار نفر، 
از این نظر که د      ولت مکلف به استیفای 

حقوق آنان اســت فرقی نمی کند      ، زیرا 
د      ر قانون، محرومیــت اجتماعی تعریف 
شــد      ه و محرومیــت از تحصیل، عملی 
غیرقانونی اســت و ارتکاب آن از سوی 
نهاد      های مربوطه، نقض قانون از ســوی 
د      ستگاه هایی است که باید       مجری قانون 
باشــند       و د      یگر نمی توانند       از شهروند      ان 
عــاد      ی توقع پایبند      ی به قانون د      اشــته 

باشند      .
انقالب اســالمی برای این بود       که چنین 
اعمالی وجود       ند      اشــته باشد      ، نه اینکه د      ر 
زمان گذشــته افراد      ی محکوم به زند      ان 
می شد      ند       )چه د      ر پروند      ه های سیاسی و 
امنیتی و چــه عاد      ی( و پس از آزاد      ی از 

زند      ان سر کالس د      رس بازمی گشتند      .
اکنون نمونه هایی را ســراغ  د      رحالی که 
د      اریــم که حتــی افراد      ی را بــه خاطر 
بســتگان د      رجه یکشــان رد      صالحیــت 
می کنند      . پد      ید      ه ســتاره د      ارها، پد      ید      ه ای 
صد      د      رصد       مغایر با حقوق بشــر و حقوق 
شــهروند      ی و قانون اساســی جمهوری 

اسالمی و قوانین عاد      ی است.

ریزعلی خواجوی )د    هقان فد    اکار( که چند     روز پیش به د    لیل عارضه شد    ید     ریوی بستری 
بود    ، د    ار فانی را ود    اع گفت. روحش شــاد     و یاد    ش گرامی. سه  نکته د    رباره د    هقان فد    اکار 

که تحریف شد    ه: 1.اسم او آژبرعلی حاجوی بود    .
2.قطار با آتش زد    ن لباس نایستاد    ،بلکه با صد    ای شلیک تیرهوایی تفنگش متوقف شد    .

3.بعد     از ایستاد    ن قطار،مرد    م پیاد    ه شد    ند     و کتکش زد    ند    .

شهرد  ار تهران د  ر پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران که گفته بود   ٤ ماه زمان 
زیاد  ی نیست، اما شما د  ر این چهارماه 
با انتصاب هاتان و وعد  ه های اجرایی 
نشــد  ه تان نشــان د  اد  ید   که شهرد  ار 
موفقــی نخواهید   بود  ، پاســخ د  اد   که 
ما د  ر باتالق بد  هی های شهرد  اری د  ر 
مد  یریت ســابق هستیم..د  ر این میان 
زلزلــه تهران و غیبت شــهرد  ار بحث 

برانگیز شد  ، طوری که پرویز سروری 
عضو شورای شهر چهارم د  ر گفتگویی 
عنوان کرد    د  ر زلزله شهر تهران آقای 
نجفــی کجا بود  ند   و چه نقشــی را د  ر 
جلســات مد  یریت بحران شهر تهران 
د  اشتند  . محمد   نجفی ،شهرد  ار تهران 
د  ر جمــع خبرنــگاران تاکید   کرد   که 
کیش و مشــهد   نبود  ه است، شش ماه 

است کیش نرفته ام.

پیش  از  این د       ر د       ی سال 
95 د       ر آیین نامه اجرائی 
 169 ماد       ه   5 تبصره 
مکـرر قـانون مالیات های 
آستانه  حد         مستقیم 
اطالعات  بررسی  برای 
حساب های بانکی 500 
میلیون تومان اعالم شد       ه 
بود        که د       ر همان زمان نیز واکنش های زیاد       ی به 

همراه د       اشت. 
مخالفت هایی که از نگرانی کارشناسان د       رباره 
سرنوشت گرد       ش های مالی پس از اجرای این 
آیین نامه تا حرمت تجسس د       ر د       ین اسالم را 
شامل می شد        و البته گروه های ذی نفع را نیز 
به واکنش هایی واد       اشت. حاال به نظر می رسد        
د       ر  مالیاتی  امور  سازمان  و  اقتصاد         وزارت 
بررسی اطالعات  عقب نشینی آشکار آستانه 
حساب ها را به 10 برابر میزان قبلی افزایش 
حساب های  از  بزرگی  قسمت  تا  است  د       اد       ه 
سازمان  مستقیم  بررسی  از  اشخاص  بانکی 
حالی  د       ر  این  بمانند       .  مصون  مالیاتی  امور 
است که هنوز عد       ه ای بررسی همین مقد       ار 
از حساب های بانکی را نیز »سرک کشید       ن د       ر 
حریم خصوصی مرد       م« می د       انند        و معتقد       ند        

نباید        کّم و کیف حساب »مرد       م« که ساالنه 
و  می آید         حساب شان  به  تومان  میلیارد       ها 

می رود       ، بررسی د       قیق تر شود       .
د       ر این باره  قانون می گوید       : برای شفافیت 
نظام  استقرار  و  اقتصاد       ی  فعالیت های 
اطالعات  پایگاه  مالیاتی،  اطالعات  یکپارچه 
هویتی،   عملکرد       ی و د       ارایی مؤد       یان مالیاتی 
پولی  مالی،  اطالعات  نظیر  موارد       ی  شامل 
ملکی  و  سرمایه ای  اعتباری،  معامالتی،  و 
اشخاص حقیقی و حقوقی د       ر سازمان امور 

مالیاتی کشور ایجاد        می شود       . 
میانه  د       ر  با این حال   : افتاد        مشکل ها!  چرا 
سال جاری مد       یر کل د       فتر اطالعات مالیاتی 
سازمان مالیاتی از وجود        اختالفاتی با بانک ها 
بر سر ارائه اطالعات حساب ها به این سازمان 
د       ریافت  به  نوبت  »وقتی  گفت:  و  د       اد         خبر 
بلند       مد       ت  و  کوتاه مد       ت  سپرد       ه های  اطالعات 
)د       ید       اری و غیرد       ید       اری( رسید       ، بانک مرکزی 
اعالم کرد        به این اطالعات د       سترسی ند       ارد        و 
باید        از طریق بانک ها تأمین شود       که  تاکنون به 

نتیجه نرسید       ه است.
 بانک ها  از چه  می ترسند       : بانک ها البته هرگز 
به طور مستقیم مخالفت خود        را با اجرای این 
قانون نشان ند       اد       ند       ؛ اما همواره د       و نگرانی مهم 

را د       ر این زمینه مطرح کرد       ند        .اولین نگرانی د       ر 
قالب انتقاد       ات حقوقی به بررسی حساب های 
بانکی مطرح می شد       . این نگرانی البته ریشه 
مهم تری د       اشت و آن ترس بانک ها از انتقال 
ثروت سپرد       ه گذاران از بانک ها به سمت بازارهای 
ارز و سکه و مسکن بود       ؛ خطری که می توانست 
عالوه بر زمین زد       ن بانک ها،   آشفتگی هایی هم 
د       ر بازارهای مورد        اشاره ایجاد        کند       . نگرانی مهم 
د       یگر بانک ها اما منطقی تر و البته د       رد       سرسازتر 
است که  اگر قرار بر ارائه اطالعات حساب های 
بانکی به سازمان امور مالیاتی باشد        این اقد       ام 
باید        به صورت هماهنگ از سوی همه بانک ها 
و مؤسسات مالی- اعتباری انجام شود        وگرنه 
وجود        هر استثنایی د       ر این زمینه منجر به فرار 
سپرد       ه ها از بانک های همکاری کنند       ه به سمت 
بانک هایی خواهد        بود        که از ارائه اطالعات خود        

خود       د       اری می کنند       . 
اقتصاد       ی  فعاالن  نگران ها:  د       یگر  اما   و 
بانکی د       رشت، اصناف  صاحبان حساب های 
و اتاق های بازرگانی د       یگر طرف های د       رگیر 
هستند        که د       ر موارد        مختلف به قسمت های 
که  د       یگری  قانون  هر  و  قانون  این  مختلف 
میان  د       ر  آن  د       ر  بانکی  تراکنش های  پای 
باشد        ایراد        وارد        کرد       ه اند       . چک کرد       ن حساب 

شخصی  کامال  حسابی  که  اصناف  بانکی 
و  است  مقررات  و  قوانین  خالف  است 
نمی تواند        مالک عمل سازمان امور مالیاتی 
بانکی  از گرد       ش  قرار گیرد         چراکه بخشی 

اصناف مبتنی بر د       رآمد        آنها نیست
برابرتر:  بعضی ها  اما  برابرند         با هم   همه 
د       ر شرایطی که مالیات کارگران و کارمند       ان 
کشور پیش از د       ریافت حقوق از حساب شان 
کسر می شود       ، به نظر می رسد        بخش مهمی 
از  است  مایل  همچنان  ایران  اقتصاد         از 
گزارش های  کند       .  فرار  مالیات  پرد       اخت 
جمع آوری  د       رباره  گذشته  سال های  متعد       د        
تا  فروشگاه ها  و  مغازه ها  از  کارتخوان ها 
تالش های  و  یک سو  از  پزشکان  مطب های 
از  بانکی  حساب های  بررسی  برای  ناموفق 
هستند         همچنان  می د       هد         نشان  سو  د       یگر 
صد       ها  و  د       ه ها  د       رآمد       ی  با  که  بسیاری 
آنها  از  کمتر  ایرانی،  کارمند         و  کارگر  برابر 
مالیات  به کلی  یا  می کنند         پرد       اخت  مالیات 
نمی پرد       ازند       . کسانی که برای عد       م پرد       اخت 
مالیات از احاد       یث و روایات تا قوانین مختلف 
واژه  پشت  و  می د       هند         قرار  د       ستاویز  را 
»مرد       م« به کسب ثروت مشغول هستند       .این 

مطلب را ما ننوشتیم شرق نوشت.

سرکشی به حساب های »میلیونرها« ممنوع!

کرباسچی ،شهرد     ار اسبق تهران گفت : آقای نجفی آد     م خیلی خوبی است و حتما رابطه 
خوبی هم با اعضای هیات د     ولت و رئیس جمهوری د     ارد     ، اما این رابطه خوب نباید      تنها 
د     لیل پرد     اخت بد     هی باشد     . ان شاءاهلل که اینطوری نیست.  قد     م آقای نجفی که روی چشم 
شــهروند     ان! ولی تالش ایشان د     ر جذب نیروهای توانمند     ، شاد     اب، پرانرژی و فعال باید      
واقعی باشد     . خد     ای ناکرد     ه شهرد     اری جای مد     یران بازنشسته و خسته نیست. از نجفی و 
همه مد     یرانشان د     ر خواست می کنم  که شهرد     اری را تبد     یل به محلی کنند      که حقوق 

را بــه کار می د     هد     ، نه به بیــکاران.آن چه این اواخر به 
عنوان هولوگرام انجام می شد     ، معجونی از عد     م شفافیت 
بود      و د     ر عین حال شهرد     اری، د     الل ها و کسانی که از 
بیــرون مد     اخله می کرد     ند      پیچید     گی های را به وجود      
می آورد      که احتمال فساد      و کارهای مالی غیرشفاف را 
باال می برد     . د     ر حال حاضر وظیفه شهرد     اری این است 
که هرچه ســریع تر تکلیف کسانی را که قبال د     ر این 
زمینه اقد     اماتی کرد     ه اند     ، بد     ه بستان های مالی د     اشته 
اند      یا به شــهرد     اری اعتماد      کرد     ه بود     ند      روشن کنند     .
د     غد     غه آقای نجفی د     رآمد      پاید     ار اســت تا شهرد     اری 
بتوانــد      نیازهای کنونی خــود      را تامین و برای حال 
حاضر هزینه کند     ؛ نه مثل صد     ور هولوگرام که آیند     ه 
فروشــی می کرد     .به نظرم د     ر حال حاضر شهرد     اری 
گران اد     اره می شــود     . مرد     م می خواهند      شهرشــان 
خوب اد     اره شود     ، نه گران؛ بنابراین صرفه جویی خود      
یکی از د     رآمد     های پاید     ار است. باید      بد     انیم شهرد     اری 
وزارت کار نیست که محل تولید      شغل و جمع آوری 
آد     م های بیکار باشد     . این پولی است که مرد     م از نان 

شــب و حقوق اند     کشان به شهرد     اری پرد     اخت می کنند      و هیچ وقت راضی نیستند      به 
آد     م هایی پرد     اخت شود      که کارآیی الزم را ند     ارند      و وجود     شان د     ر مجموعه شهرد     اری مفید      
نیست. آقای نجفی و همه مد     یرانشان باید      شهرد     اری را تبد     یل به محلی کنند      که حقوق 

را به کار می د     هد     ، نه به بیکاران. این مطلب را ما ننوشتیم شهر نوشت.

انقالب اسالمی برای این بود      که ...

مرد    م پیاد    ه شد    ند     و کتکش زد    ند    

شش ماه است کیش نرفتم

آقای نجفی آد     م خیلی خوبی است

رضا ضراب، از شــرکای بابــک زنجانی، متهــم رد      یف اول 
بزرگ ترین فســاد       نفتی د      ر ایران اســت. آذر 1392 پلیس 
ترکیــه اعالم کرد       د      ر جریــان ماجرای بحران فســاد       مالی 
ترکیه، 53 نفر را به اتهام پول شــویی و فساد       مالی بازد      اشت 
کرد      ه اســت؛ یکی از این افراد      ، رضا ضراب بود      . او د      ر ترکیه 
بد      ون محکومیت آزاد       شــد      ؛ اما فرورد      یــن 95 د      ر آمریکا به 
اتهام صد      ها  میلیون د      الر معامالت مالی د      ر نقض تحریم های 

آمریکا علیه ایران بازد      اشت شد      .
یک هم سلولی سابق رضا ضراب اد      عا کرد      ه است که ضراب بین 
نوامبر 2016 و مارس 2017 )آبان تا اســفند       سال گذشته( 
د      ر زند      ان منتهن، که هر د      و آنها د      ر آن نگهد      اری می شد      ند      ، به 
او تجاوز کرد      ه است. او همچنین ضراب را به انجام چند       مورد       
آزار جنسی د      یگر نیز متهم کرد      ه است. د      ر شکایت نامه ای که 
د      رباره اتهام جد      ید       تجاوز ثبت شــد      ه، آمد      ه است ضراب پس 
از شــکایت هم سلولی اش به محل د      یگری منتقل شد      ه است. 

شــاکی هم هنوز د      ر زند      انی د      ر آمریکا به سر می برد      . شاکی 
مرد      ی 62ســاله و اهل ساحل عاج اســت و د      ر انتظار حکم 
محکومیتش د      ر پروند      ه ای د      یگر است.شکایت نامه او می گوید       
رضا ضراب، ابتد      ا د      ر زند      ان با او د      وســت شد      ه و پس از جلب 
اعتماد      ش به او تجاوز کرد      ه و ســپس با تهد      ید       باعث شــد      ه 
که او به ســرعت موارد       تجــاوز و آزار اد      عایی را به مقام های 
زند      ان گزارش نکند      . همچنین اد      عا می شــود       ضراب به جرم 
خود       د      رباره پرد      اخت رشوه به یک زند      انبان آمریکا برای تهیه 
الکل و گوشــی موبایل اعتراف کرد      ه اســت. مشخص نشد      ه 
ضراب چه اســتفاد      ه  ای از گوشی خود       کرد      ه است.  وکیل او 
از توضیح د      راین باره به رسانه های بین المللی خود      د      اری کرد      .

محمود       بهمنی، رئیس ســابق بانک مرکزی همکاری ضراب 
با د      ولت احمد      ی نژاد       را نیــز تکذیب کرد      ه. این د      ر حالی بود       
که همان زمان، نامه ای از رضا ضراب به محمود       احمد      ی نژاد      ، 
رئیس د      ولت د      هم، د      ر فضای مجازی منتشــر شد       که د      ر آن 

نامه، ضراب به احمد      ی نژاد       نوشــته 
بــرای  د      ارد        »آماد      گــی  بــود      : 

حواله هــای ارزی و همچنین 
تعد      یــل نرخ ارز بــا نظارت 
محترم  عوامــل  مســتقیم 
استفاد      ه  با  د      ولت،  اقتصاد      ی 
از کمترین تسهیالت، اعتبار 

و منافع فعالیت کند      «. 
به ســال  نامــه مربوط  این 
تأیید        1390 اســت و هنوز 
است.این  نشــد      ه  تکذیب  یا 
مطلب را ما  ننوشــتیم شرق 
به نقل از بی بی سی نوشت.

محمــود       صاد      قــی  نماینــد      ه مــرد      م تهــران د      ر مجلس د      ر 
گفتگوی رسانه ای  خود      ش را اینگونه معرفی می کند      . عضو 
فراکسیون امید       اســت وکنش های سیاسی اش 
د      ر پارلمان شــخصی است. او کسی است که به 
پیگیری موضوعات جنجالی معروف شد      ه است  
جسارتش یاد      آور  علی مطهری است. تحصیالت 
حوزه علمیه د      ارد        و روحانی اســت  جانباز است 
و به د      لیل ترکش هایی که د      ر ســرش د      ارد        د      ر 
ســال 13۸0 به عارضه مغزی د      چار شد       و تا مرز 
شــهاد      ت هم  پیــش رفت. مد      تی بــا ویلچیر  و 
ســپس با واکر ترد      د        می کــرد      و تعاد      ل راه رفتن 
ند      اشــت و از محیط حوزوی هم د      ور شــد      ه بود        
لبــاس روحانیت را کنار گذاشــت که این تغییر 
لباس هیچ گونه ارتباطی با سیاســت ند      اشت.پس 
از انتخابات ۸۸ برای نخســتین بار عضو شــورای 
مرکزی انجمن اســالمی مد      رسین د      انشگاه ها شد       
و از این راه توانســت د      ر ســال 9٤ به لیست امید       

راه پیــد      ا کند      .اما د      ر مرحله بعد      ی  به د      لیل عد      م التزام عملی 
به والیت فقیه رد       صالحیت شــد       و فرصت د      فاع به او  تعلق 
گرفت  ، کند      . به واســطه آنکه د      انشــیار حقوق بود        و از نظر 
اجرایی مشاور وزیر  و از نظر سیاسی نیز عضو شورای مرکزی 
جامعه مد      رسین بود       توانست شورای نگهبان را متقاعد       کند      و 
با امتیاز باال  به لیســت  امید       راه پید      ا کرد      . این موضوع سبب 
پوســت اند      ازی اجباری اش  د      ر نیرو های سیاسی اصالح طلب 
شد      .  به  گفته خود      ش: »من نخواستم مطهری باشم. مطهری 
مطهری است؛ شــخصیت خاصی است که می تواند       الگو هم 
باشد      . اصال چنین چیزی نیست که بخواهم شبیه سازی کنم. 
ممکن است د      ر شهامت، صراحت و شجاعت با ایشان شباهتی 
د      اشته باشم اما از لحاظ فکری تفاوت هایی هم د      اریم. ایشان 
قابل احترام اســت و قابلیت الگو شــد      ن د      ارد       .« او  به د      لیل 
آنکه تربیت حقوقی شــد      ه، می د      اند      مجلس کجاست، نمایند      ه 
چه وظایفــی د      ارد       و... برمبنای آموزه های حقوقی خود       عمل 
می کند      . از طرفی هم چون به انقالب وابســتگی زیاد      ی د      ارد      ، 
بنابراین احســاس تعهد       برای حفــظ ارزش ها، احیا و اجرای 

آن ارزش ها را نیز د      ارد      . مقلد       مکارم شــیرازی است و  روحیه 
انقالبــی د      ارد       ،هیچ گونه ابایــی از هزینه هایی که برای حفظ 
انقالب باید       بد      هد       ند      ارد      . فکر نمی کند       کار ویژه ای انجام د      اد      ه ؛ 
تنها به وظایف نمایند      گی خود       عمل کرد      ه. با این د      ید      گاه سعی 
کرد      ه موقعیت شناس باشد      و لحظه ها را از د      ست ند      هد      .او خط 
قرمز های مجلس را به عمد        با جسارت شکسته تا فضا را د      ر 
مجلس برای پرسشگری باز کند      . او می گوید       : »از ابتد      ا نیامد      م 
که نمایند      گی مجلس شغلم باشد       و بخواهم چند       د      وره حضور 
د      اشته باشــم. من استاد       د      انشگاه و وکیل د      اد      گستری هستم و 
موقعیت هایی د      ارم که اصال از لحاظ شغلی به نمایند      گی د      ل 

خوش نکرد      م.«

ابتد      ا د      ر زند      ان با او د      وست شد      ه و پس...

کیست وپشتش به چه کسی گرم است؟

کسی که عاشق و د     یوانه ایران بود     

 من نمی د     انم ایران 
چه آبی د     ارد     !

نقل اســت که پروکوپیوس مورخ 

ساســانیان  عصر  رومِی  معروف 

د      ر مورد       ایرانیان گفته اســت:من 

نمید      انم ایــران چه آبی د      ارد      ! که 

بذر نهایِت میهن د      وســتی راد      ر 

جان مرد      مانش پرورش می د      هد      !

تحلیلیات
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مرا؛ برای د      زد      ید      ن تکه نانی به زند      ان اند      اختند       و پانزد      ه سال د      ر آنجا نان مجانی خورد      م! 
این د      یگر چه د      نیایی است...! ویکتور هوگو د     ر بینوایان می فرمایند     ...
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د    ر خیابانهای تهران زنان از یک طرف و 
مرد    ان از طرف د    یگر  عبور کنند    .  گاهی 
فریاد     آمرانه مامــوران نظمیه به گوش 
می رسید     که می گفت »باجی روت رو 
بگیر«، »ضعیفه تند     راه برو«. همچنین 
ســوار شــد    ن زن و مرد     به یک د    رشکه 
 اگرچه زن و شوهر و براد    ر و خواهر بود    ند     
ممنــوع بود    . د    رشــکه چی هــا موظف 
بود    ند     به هنگام سوار کرد    ن زنان کروکی 

د    رشکه را باال بکشند    .

رییس کارگــروه کاهش تقاضای اعتیاد       
کمیته مســتقل مبارزه بــا مواد       مخد      ر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام د      ر مورد        
تخصیص بود      جه هایی از سال 92 تا 96 
به منظور اجرای »بیمه د      رمان معتاد      ان« 
گفت: یک نفر د      ر ســتاد       مبارزه با مواد       
مخد      ر باید       کمربند      ش را سفت کند      . همه 
افراد       و ســازمان های مرتبط با بیمه را 
جمع کند       و جلســه بگذارد       تا مشخص 
شود       که مشکل کار اجرایی شد      ن بیمه 
معتاد      ان کجاست، اما این اتفاق نمی افتد       
چــرا که هماهنگــی و مد      یریت ضعیف 
است.معلوم نیست این بود      جه ها د      ر کجا 
هزینه می شوند      ، باید       از مسئوالن مرتبط 
ســئوال کنیم چرا د      ربــاره بیمه د      رمان 
معتاد      ان به مراکز د      رمان سرپایی اعتیاد       
یا همان کلینیک های ترک اعتیاد       اطالع 

رسانی نکرد      ه اند      ؟ 
چــرا از آنها نخواســته اند       کــه با بیمه 
طرف قرارد      اد       شوند       تا بیماران بتوانند       با 
د      فترچه بیمه و نــرخ د      ولتی که هزینه 
بســیار اند      کی د      ارد      ، بــرای د      رمان اقد      ام 
کننــد      ؟د      ر ســال 1392، 22.5 میلیارد       
تومان، ســال 1393، 30 میلیارد       تومان 
ســال 139٤، 30میلیارد       تومان، ســال 
1395، 33 میلیــارد       تومــان و ســال 
1396، 7۸ میلیارد       تومــان برای بیمه 
د      رمان معتاد      ان تخصیص د      اد      ه شد      ه که 

مبالــغ کمی هم نیســتند       و می توانند       
مشکالت بیماران بسیاری را حل کنند       
اما ایــن بود      جه ها اصال معلوم نیســت 
چرا منحرف می شوند       و د      ر کجا هزینه 
می شــوند      ؛ چرا با وجود       این همه بیمار 
بی بضاعت، این مبالــغ برای آنها هزینه 
نمی شــود      ؟ د      الیل زیاد      ی وجود       د      ارد       که 
فرد       مصــرف کنند      ه مواد       بــرای د      رمان 
مراجعــه نکند      . اگر از طریــق جراید       و 
رسانه ها و صد      ا و ســیما اطالع رسانی 
شــود       که بیمارانی کــه وضعیت مالی 
خوبی ند      ارند       می توانند       به کلینیک های 
ترک اعتیــاد       مراجعه کنند       و با د      فترچه 
بیمه د      رمان شوند       خیلی از معتاد      ان بی 

بضاعت برای د      رمان می آیند      . 
اگر مــرد      م بد      انند       که بــا د      فترچه بیمه 
می توانند       به این مراکز مراجعه کنند       و 
مثال با ماهی 30 هزار تومان پول د      رمان 
بشوند      ، خیلی ها مراجعه می کنند      . موازی 
کاری د      ر سیســتم اعتیــاد       خیلی زیاد       
اســت. هیچ کس زیر بار مسئولیت نمی 
رود      . د      ستگاه ها وظایف را گرد      ن یکد      یگر 
می اند      ازند      . این د      ســتگاه می گوید       این 
کار وظیفه من نیســت. آن د      ستگاه هم 
می گوید       وظیفه من نیســت و کار روی 
زمین می ماند      . به همین د      لیل است که 
هنوز بعد       از این همه سال »بیمه د      رمان 

معتاد      ان« اجرایی نشد      ه است.

هــای  ازروش  یکــی 
بــرای  معمــول 

تضمیــن 

بازپرد      اخت تسهیالت بانکی، وثیقه گرفتن 
ملــک اســت؛ د      ر ایــن روش، بانک 
ارزش  از  کمتــر  مبلغی  معمــوال 
کارشناســی شــد      ه ملــک را به 
متقاضی  به  تسهیالت  عنوان 
اگر  می کنــد      .  پرد      اخــت 
د      ریافت کنند      ه تسهیالت 
مقرر  مهلت  د      ر  بتوانــد       
اقســاط بد      هی خــود       به 
کند      ،  تســویه  را  بانــک 
ملک وثیقه گرفته شــد      ه 
بانــک خارج می  از رهن 
د      ریافت  اگــر  اما  شــود      ، 
نسبت  تسهیالت  کنند      ه 
بــه بازگرد      انــد      ن منابع 
بانک ناتوان باشد، بانک 
به صورت طبیعی ملک 
را طی یــک روال قانونی 
تصاحــب مــی کند      .د      ر 
ســال های گذشــته، 

بانک ملی ایران بارها بــا موارد       ناتوانی د      ر 
بازپرد      اخت اقســاط از ســوی تســهیالت 
گیرند      گان مواجه شــد      ه، اما تالش کرد      ه تا 
حد       امکان از تملک وثایق خود      د      اری کند      . 

روش بانــک ایــن بود      ه که با بد      هــکار وارد       
مذاکــره شــد      ه و حتی د      ر مــوارد      ی میزان 
تسهیالت پرد      اختی را افزایش د      اد      ه است. با 
این روش، بانک بــه رونق فعالیت اقتصاد      ی 
تســهیالت گیرند      ه کمک کــرد      ه تا از محل 
ســود       حاصل از آن، بد      هی بانک نیز تسویه 
شود      .این روند       طی یکی د      و سال گذشته اما 
تغییر محسوسی د      اشته است، به طوری که 
بد      هکاران اغلب ترجیح می د      هند       ملک خود       
را بــا بد      هی به بانک تهاتــر کنند      . د      ر روش 
قانونــی تهاتر، ارزش گذاری ملک توســط 
کارشناسان رسمی انجام می شود       که معموال 
قیمت برآورد       شد      ه از آنچه د      ر بازار آزاد       د      ید      ه 
می شــود      ، کمتر است.از سوی د      یگر، هنگام 
تهاتر اموال با بد      هــی، جریمه های مترتب 
بر تســهیالت نیز بخشــید      ه نمی شــود      . با 

ایــن روش، قیمت 
نهایی ملک، د      ست 
کــم 30 د      رصد       از 
د      ر  آن  جاری  نرخ 
خواهد        کمتر  بازار 
این  تمــام  با  بود      . 

اوصاف، طی مــد      ت اخیر، اغلب تالش بانک 
بــرای مذاکره و تغییر تصمیــم تهاتر ملک 
شــخص مد      یون با شکست مواجه می شود      .
توجیه این افراد       این اســت که بازار مسکن، 
رونق مناســبی ند      ارد       و فــروش ملک زمان 
زیاد      ی خواهد       برد      ، بنابراین ترجیح آنها این 
اســت که ملک را با قیمت کمتر د      ر اختیار 
بانک بگذارند      . این روش گرچه مطلوب بانک 
نیســت و بانک را د      رگیر فــروش اموال این 
چنینــی با فرایند      های قانونــی پیچید      ه می 
کند      ، اما نشــان می د      هد       که بازار مسکن به 

حرکتی جد      ید       نیاز د      ارد      .
این مطلب را ما ننوشتیم محمد       حسین زاد      ه 

د      ر ایرنا نوشت.

مسعود       سلطانی وزیر ورزش و جوانان از تد      اوم وام 10میلیون 
تومانی ازد      واج د      رسال آیند      ه خبر د      اد      ، گفت: د      ولت د      ر پرد      اخت 

وام ازد      واج د      ر سال جاری رکورد       استثنایی د      اشته است.
د      ولت د      ر ســال 95 ، 9 هزارو ۸00 میلیارد       تومان وام ازد      واج 
به زوج های جوان با سقف 10 میلیون پرد      اخت کرد      ه است.
مجموع وام ازد      واج د      ر ســال 92، د      وهــزار میلیارد       و نهصد       
میلیارد       تومان بود      ، این میزان نســبت به ســال 95 از رشد        
ســه و نیم برابری برخورد      ار شد      ه است.سیستم بانکی کشور 
هشــتصد       و هشتاد       و پنج هزار فقره وام ازد      واج با رقم 9 هزار 
و 200 میلیــارد       تومان به زوج های جوان پرد      اخت کرد      ه که 

به نظر می رســد       این آمار تا پایان سال به 12 هزار میلیارد       
تومان برســد       که رکورد       اســتثنایی برای د      ولــت د      وازد      هم 

محسوب می شود      .
میــزان وام 10میلیــون تومانی برای زوج هــای جوان د      ر 
پیش نویس بود      جه ســال آیند      ه نیز تصویب شد      ه است.این 
الیحه د      ولت برای تفکیک ســه وزارتخانه صنعت معد      ن، راه 
و شهرســازی و ورزش و جوانان به مجلس ارسال شد      ه است 
و ما منتظر نظر نمایند      گان مجلس شــورای اسالمی د      ر این 
خصوص هســتیم اما هم اکنون فعالیت های خود       را با تمام 

توان انجام می د      هیم.

این چند      روز د     ر معرض این پرســش قرار گرفته ام که از چه 
زمانی زنان از حضور د     ر اســتاد     یوم های فوتبال منع شــد     ند      
ســؤالی که تلنگری به گذشته بود      و خاطرات سال های قبل 
را برایم زند     ه کرد     . همچنین تبعیض هایی که د     ر د     ید     ه شــد     ن 
موفقیت بانوان می شــود     .  از ســال 1357 تا 137٤ حضور 
بانــوان را د     ر مکان ها و زمان هــای مختلفی مالحظه کرد     م. 
57 د     ر آستانه انقالب؛ تمام خیابان ها پر از خانم ها و آقایانی 
بود      که برای شــرکت د     ر تظاهرات آمد     ه بود     ند     . تا سال 7٤ از 
د     ه هــا یا صد     ها راهپیمایی عکاســی کرد     م که زن ها و مرد     ها 

د     ر کنار هم بود     ند     .  زمان جنگ خانم ها حضور گســترد     ه ای 
د     اشــتند     ؛ چه د     ر بخش کمک های پزشــکی و چه د     ر پشت 
جبهــه. د     ر خانه خد     ا هــم د     ر صف اول بانــوان و آقایان د     ر 
کنار هم هســتند     . د     ر گیالن و مازند     ران بانوان حرف اول را 
د     ر کار کشــاورزی می زنند     ؛ حتی از مرد     ها هم بیشــتر کار 
می کنند     . د     ر اطراف همه ما چند      همسر شهید     ، ماد     ر شهید      یا 
جانباز یا اســیر می شناسید      که سالیان سال است به تنهایی 
مســئولیت زند     گی را برعهد     ه د     ارند     ؟  د     یگر این روزها خلبان 
جنگی زن د     اریم. نیروی انتظامی سال هاســت ناگزیر شــد     ه 
از بانــوان چه د     ر بخش اد     اری، چه برای مأموریت اســتفاد     ه 
کنــد     . اما همین چند      وقت پیــش حرکت تبعیض آمیزی د     ر 
بازی ایران و ســوریه رخ د     اد     ؛ تماشاگران خانم سوری را راه 
د     اد     ند      اما از ورود      بانوان ایرانــی جلوگیری کرد     ند     . هیچ کس 
هم جواب گــو نبود      که چرا بین خانم های ایرانی و ســوری 
برای حضور و تماشــای بازی فوتبــال این تبعیض رخ د     اد     ه 
است.  چند      وقتی اســت که بانوان اجازه پید     ا کرد     ه اند      برای 
تماشای مسابقات بسکتبال شرکت کنند     . بر این باورم هر جا 
خانم ها باشــند      آنجا حاد     ثه کمتر است.  بانوان د     ر مسابقات 
باانگیزه شرکت می کنند     ، مرتب مد     ال می گیرند      مخصوصا د     ر 

رشــته های رزمی. به طوری که د     ر د     نیا قهرمان جهان شد     یم. 
ســؤال این اســت چرا این موفقیت ها کمتر د     ید     ه می شود     ؟   
چرا به اینجا رسید     ه ایم؟ چرا توجه نمی کنیم؟ از کجا معلوم 
شاید     ! اگر بانوان برای تماشای مسابقات به استاد     یوم ها بروند      
شــاد     ی جمعی رخ د     هد     . شاید      این شــور و نشاط حضور د     ر 
مجامع ورزشی مسکنی بر آن ناامید     ی، آن کمبود     ها، آن غم 
و مســائلی نظیری بی کاری باشد      که د     رد     ها را کمتر کند     .  به 
نظر می رســد      مســئوالن مفروضات و د     انسته هایی د     ارند      که 
به ســختی به آن می توانیم عمل کنیــم. می د     انند      و هر جا 
که نیاز باشــد      از اســم بانو یا زن اســتفاد     ه می کنند      مثال از 
د     امــان زن، مرد      به معراج می رود     ، بهشــت زیر پای ماد     ران 
اســت. اما وقتی قرار باشد      کاری انجام شود     ، بهانه می گیرند     . 
زمانــی که می خواهنــد      بگویند      همه قشــرها حضور د     ارند     ، 
به راحتی از خطوط قرمز مرسوم عبور می کنند     ، اما وقتی که 
همین اقشــار مختلف خواسته هایی د     ارند      به راحتی فراموش 
می شوند     .  امید     وارم فکری اساسی شود      و امکان حضور بانوان 

د     ر استاد     یوم ها هم فراهم شود     . 
این مطلب را ما ننوشــتیم علی کاوه پیشکســوت عکاسی 

ورزشی نوشت. 

اجتماعی  امور  ،مد      یرکل  سیاوش شــهریور 
و فرهنگی اســتاند      اری تهران گفت: میزان 
واقعه طالق استان د      ر 6 ماهه نخست امسال 
د      ر مقایســه با مد      ت مشابه سال گذشته 10 
د      رصد       کاهش یافته است.البته د      راین مد      ت 
شاهد       کاهش آمار واقعه ازد      واج نیز د      ر سطح 

استان تهران بود      ه ایم. 
تــالش ما این اســت که 2 برنامــه مهم را 
د      ر اســتان تهران برای کاهش آسیب های 

اجتماعی انجــام د      هیم. اولیــن برنامه این 
اســت که از همه نیروها، امکانات و ظرفیت 
های موجود       اســتان تهران برای هم افزایی 
هماهنگی و همکاری متقابل برای انجام یک 
کار ویــژه د      ر حوزه مد      اخله و پیشــگیری از 

آسیب های اجتماعی استفاد      ه کنیم.  
اقد      ام د      وم این اســت که بتوانیم نظریه های 
کارشناسان د      ستگاه های مختلف را د      ر حوزه 
های پیشــگیری د      ر همه بخش ها شنید      ه و 

مورد       اســتفاد      ه قرار د      هیم وبایــد       از فضای 
مجازی به عنوان یک ســرمایه اجتماعی د      ر 
راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
اســتفاد      ه کنیم  تا بتوانیم شیوه های تربیتی 
را از ایــن رویکرد       کم هزینه به مرد      م ارایه و 

معرفی کنیم. 
قطعا راه سومی را که باید       جد      ا از پیشگیری 
و مد      اخله مد      نظر د      اشته باشیم، توانمند      سازی 
و ارایه آموزش های کیفی برای کامیابی د      ر 

زند      گــی برای همه مرد      م به ویژه نســل نو، 
د      انش آموزان و د      انشــجویان است. حاشیه 
نشــینی، اعتیاد       و مفاســد       اخالقی از جمله 
آســیب های مورد       توجه د      ر ستاد       فرهنگی 
اجتماعی و مد      یریت و ساماند      هی آسیب های 
اجتماعی استان تهران است، ما این آسیب 
ها را به صورت تخصصی و بخشــی بررسی 
مــی کنیم تا د      ر همه حــوزه ها به توفیقات 

خوبی نایل شویم. 

مبنی براینکه عروس اســم د      وستان مجرد      ش را روی کفشش قبل عروسی می نویسد 
اسم کسی که زود      تر پاک شود      ، نفر بعد      ی است که ازد      واج می کند      !

های  بررسی  ،معاون  باستانی  سوسن 
د      ر  جمهوری  رییس  معاونت  راهبرد      ی 
حضور  برای  گفت:  خانواد      ه  و  زنان  امور 
اقتصاد      ی و سیاسی  زنان د      ر حوزه های 
راه طوالنی د      ر پیش است .روند       پیشرفت 
و حضور زنان ایرانی د      ر تمام حوزه های 
یکسان نبود      ه و به عنوان مثال د      ر حوزه 
های اقتصاد      ی و سیاسی برای حضورآنان 

راهی طوالنی د      ر پیش است.
از د      انشجویان د      انشگاه  نیمی  اکنون  هم 
ها را زنان و د      ختران تشکیل می د      هند       
های  رشته  برخی  د      ر  زنان  حضور  و 
تحصیلی مانند       رشته پزشکی و مشاغل 
بود      ه  بیشتر  مرد      ان  از  پزشکی  حوزه 
برمبنای  زمینه  این  د      ر  تحقیقات  است. 
مورد        های  حوزه  و  موجود        های  تفاوت 
و  شود        می  شناسائی  پژوهشی،  نیاز 
های  یافته  براساس  ها  سیاستگذاری 
تحقیقات صورت می گیرد       و تاکید       بیشتر 

رشته  است.تد      ریس  عد      الت جنسیتی  بر 
سال  از20  زنان  حوزه  با  مرتبط  های 
گذشته آغاز شد      ه و تعد      اد       د      انشجویان این 
رشته د      ر فارغ التحصیلی خود      ، تحقیقات 
جامعی د      ر موضوعات زنان و خانواد      ه ارائه 
و  تحقیقات  بیشتر  اکنون  اند      .هم  د      اد      ه 
فعالیت های بخش پژوهشی این معاونت 
د      ر حوزه های مورد       نیاز زنان و خانواد      ه 
سیاستگزاری  و  ریزی  برنامه  هد      ف  با 
صورت می گیرد       که می توان محورهای 
مهم آن را زنان سرپرست خانوار، اشتغال 
خصوصی،  و  د      ولتی  های  د      ربخش  زنان 
مشارکت سیاسی زنان و مسائل حقوقی 
سایر  همانند        نیز  ایران  د      انست.د      ر  آنان 
مرد      ان  و  زنان  میان  فاصله  ها  کشور 
وجود       د      ارد       ولی تالش و حرکت به سمت 
سال  طی  که  طوری  به  آنست.  کاهش 
پست  د      رصد         30 بایست  می  آتی  های 

های مد      یریتی به زنان اختصاص یابد      .

زنان اگر مجبور شــوند       روی د      یوارهای زند      ان آسمان آبی را نقاشی خواهند       کرد      . اگر 
پارچه های زخم بند      ی سوزاند      ه شود      ، پارچه های بیشتری خواهند       بافت. اگر خرمنها 

نابود       شوند      ، بذرهای بیشتری خواهند       پاشید      .
 آنجا که د      ری نیســت، زنان د      ر خواهند       ساخت و آن را باز خواهند       کرد       و از آن عبور 
خواهنــد       کرد       و به راههای جد      ید       و زند      گی های جد      ید       گام خواهند       نهاد      .این مطلب را 

ما ننوشتیم کالریسا پینکوال استس نوشت.

د      ولت رکورد       زد      

از اسم بانو یا زن استفاد     ه می کنند     

کاهش طلاق د     رتهران 

د     ر یونان رسم عجیبی وجود      د     ارد     

 30 د     رصد      پست های مد     یریتی 
 باید      به زنان اختصاص یابد     

د    رعصر قاجار رسم 
بر این بود    

زنانی که با گرگ ها می د     وند     ...!

یک نفر باید       کمربند      ش را سفت کند       رکود      مسکن، گریبان بانک ها را می گیرد     
به نفعتون 

نیست که خونه 
بیاد      پایین

پروانه سلحشــوری ،رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی نیز گفت: د   ر بررسی ابعاد    
مختلف خشونت علیه زنان به خشــونتهای آنان علیه خود    توجه نکرد   ه ایم.هرگاه صحبت از 
خشونت علیه زنان می شود   ، این نکته به ذهن می رسد    که مرد   ی زنی را مورد    آزار قرارد   اد   ه 
اما آیا تاکنون به این موضوع توجه کرد   ه ایم که نقش زنان د   ر باز تولید    خشونت چقد   ر است 
و آیا ما زنان خود    یکی از عوامل خشــونت نیستیم؟د   ر تقســیم خشونت به سه سطح خرد   ، 
میانــه و کالن، روابط و برخورد   های نامســاوی و تبعیض آمیز ماد   ر و د   ختر و یا ماد   رشــوهر 

و عروس د   ر خانواد   ه از مصاد   یق خشــونت زنان علیه زنان د   ر ســطح خرد    هستند    که باید    با 
آموزش و آگاه ســازی رفع شوند   . همین نوع روابط با کاهش اعتماد    به نفس د   ختران و زنان 
به این جنس آسیب رساند   ه و د   ر نتیجه به همه جامعه آسیب می زند   . نقش رسانه را د   ر آگاه 
ســازی خانواد   ه ها و کاهش خشونت علیه زنان مهم است که متاسفانه رسانه ملی ما تاکنون 
به این رســالت به خوبی عمل نکرد   ه است.وی، مخالفت برخی زنان نسبت به انتصاب پست 
های مد   یریتی توســط هم جنس های خود    را نیز از نمونه هایی خشــونت د   ر سطح کالن و 
مد   یریتی عنوان کرد   .نگاه جنســیتی به انسان ها را جفایی د   ر حق انسانیت است . مسئوالن 
ما باید    بد   انند    اعتالی جامعه زمانی محقق می شــود    کــه قبل از آن زنان به جایگاه و ارزش 

حقیقی خود    د   ست یافته باشند   .

ما زنان خود    یکی از عوامل خشونتیم

تحلیلیات
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محمد  مهد ی تند گویان ،معاون ساماند هی امور جوانان د ر گرد همایی فعاالن مد نی د ر ارتباط 
با کار د اوطلبانه و ســازمان های مرد م نهاد  گفت: د اوطلب بود ن د ر 20سالگی اتفاق نمی افتد ، 
د اوطلب بود ن باید  از کود کی و از مد ارس فرهنگ سازی شود ، د اوطلب یک نوع نخبه اجتماعی 
اســت. کسی که د اوطلب می شــود  هیچ تخصصی هم ند اشته باشــد  نخبه اجتماعی است. 

شــهرد اری تهران زیرســاخت و لیاقت بهره برد ن از توان تشکلهای مرد م نهاد  را ند ارد   منافع 
پیمانکاران زالوصفت اجازه این امر را نمی د هد .به این د لیل است که وقتی اسم تشکل میاید  
ذهن مســئوالن به سمت فعالیت سیاسی  می رود . فعالیت د اوطلبانه که تشکل ها بخشی از 
آن هســتند  جزو موضوعاتی است که نیاز به یک فرهنگ سازی د ارد . تشکلهای مرد م نهاد  د ر 
حوزه های مختلف همچون تفکیک زباله آماد ه همکاری هســتند  اما شــهرد اری زیرساخت و 
لیاقت استفاد ه از توان ســمن ها را ند ارد . اگر اموری چون آسفالت خیابان به تشکل ها واگذار 
شود  نان پیمانکاران زالو صفت آجر می شود  به همین د لیل اجازه نمی د هند .این مطلب را ما 

ننوشتیم مهر نوشت.

محمــد     محمود    ی شاه نشــین، نمایند    ه 
مــرد    م مــالرد    ، شــهریار و قــد    س د    ر 
مجلس: اصال مــا افزایش قیمت بنزین 
1500 تومانــی و گازوئیل ٤00 تومانی 
را تصویب نمــی کنیم که بخواهیم کم 
کنیم. این گونه نیســت کــه هر الیحه 
ای بیایــد     و هر قیمت کــه د    ولت د    اد    ه 
باشــد    ، د    ر مجلس تصویب کنیم. ما به 
این موضوع ورود     می کنیم و د    ر تلفیق 
به تمام رد    یف های آن به صورت جزئی 
وارد     می شــویم. بود    جه امســال نقاط 
ضعف بسیاری د    ارد     و عمد    ه ترین اشکال 
آن نیز مربوط به بخش اعتبارات عمرانی 
است؛ بخش عمد    ه ای از اعتبارات پروژه 
هــای عمرانــی د    ر یک ســتون با نام 
مشــارکت و منابع د    یگــر آورد    ه اند     که 

متأسفانه تعریف مشخصی ند    ارند    .

د    ستمزد    ها هم باید     جهانی محاسبه 
شود    

رئیس کمیسیون اقتصاد    ی مجلس: د    ولت 
اگــر می خواهد     قیمت هــای حامل های 
انرژی، بنزین و گازوئیل را با قیمت جهانی 
محاســبه کند     پس حقــوق کارمند    ان و 
د    رآمد     اقشــار جامعه را به صورت جهانی 
محاسبه کند    . قیمت سوخت جهانی شود 
د    ستمزد    ها هم باید     جهانی محاسبه شود    . 
این افزایش قیمت شــوکی د    ر بر د    اشته 
باشــد     حتماً مجلس بــا افزایش قیمت 

حامل های انرژی مخالفت خواهد     کرد    .
حاال که بحث سوت بلبلی د    اغ هست

 یاد    ی کنیم از سید     علی موسوی معروف 
به »ســید     بلبلی« رزمند    ه د    فاع مقد    س 
که سوت بلبلی های قبل و بعد    ش همه 

سوءتفاهم هست!

کارشناسان اجتماعی معتقد    ند     که شیوه و پیامد    های خشونت 
شغلی علیه زنان اظهار د    اشت خشونت های جنسی، عاطفی 
و جسمی از انواع خشونت علیه زنان است که د    ر محیط کار 
هم شاهد     آن هستیم که توســط همکاران زن یا مرد     از راه 
های شفاهی، تلفنی، پیامکی، ایمیلی و ابزارهای اینترنتی و 

د    ست اند    ازی های فیزیکی اعمال می شود    . 
خشــونت های انفعالی شــامل بد    گویی، تهمت زد    ن، تحقیر 
و زیر آب زد    ن و ... بیشــتر از ســوی زنان علیه زنان به کار 
برد    ه می شــود    . اما نابرابری های جنسیتی، د    ستمزد     نابرابر 

و تبعیض مد    یریتی یا خشــونت های عاطفی علیه زنان که 
باعث ایجاد     روابط عاطفی و جنســی بد    ون تعهد     می شود    ، از 
ســوی همکاران مرد     اعمال می شود    .  همچنین محیط های 
کاری بر حسب د    ولتی یا خصوصی بود    ن و میزان گسترد    گی 
و اعتبار آن ها تفاوت د    ارند     و معموال هرچه د    ارای ســاختار 
کوچک تر بود    ه، از اعتبار کمتری برخورد    ار باشــند     یا کمتر 
تحت نظــارت از بیرون قــرار بگیرند    . د    وری هــر جامعه از 
مرزهای اخالقی هر چه بیشتر باشد    ، به همان نسبت میزان 

خشونت بیشتر می شود    . 
ایجاد     امنیت برای اشتغال زنان از جمله وظایف اصلی و مهم 

مسووالن و قانون گذاران است و الزم است توجهات ویژه ای 
به آن صورت گیرد    .  احتیاج به فرهنگ ســازی گســترد    ه از 
طریق رســانه های جمعی مانند     صد    ا و ســیما روری است . 
آموزش این مساله به زنان کارگر که د    ر صورت مورد     آزار قرار 
گرفتن، به جای سرزنش خود     و ترس از د    ست د    اد    ن آبرو به 

اعتراض و شکایت به مراجع قضایی بپرد    ازند    . 
بر همین اساس الیحه تامین امنیت زنان با 100 ماد    ه قانونی 
د    ر شرف تصویب قرار گرفته که هر اقد    ام جنسیتی علیه زنان 
را خشــونت تعریف کرد    ه است و ابعاد     پیشگیرانه خشونت را 

د    ر اولویت قرار می د    هد    . 

آنتونیو گوترش، د    بیرکل سازمان ملل 
د    ر پیام خود     به مناســبت روز جهانی 
رفع خشــونت علیه زنان گفت: جهان 
از فقر رها نمی شــود     و به هیچیک از 
اهد    اف توسعه پاید    ار د    ست نمی یابد    ، 
مگر جامعه جهانی با خشــونت علیه 
زنــان مبارزه کند    .مرد    ان به پتاســیل 
کامل خود     د    ست نمی یابند     مگر اینکه 
زنان نیز به موقعیت آنها برســند    .وقت 
آن اســت که با یک اقد    ام همگانی به 
خشــونت علیه زنان و د    ختران پایان 
د    هیم.این واقعیت د    انســت که از هر 
ســه زن د    ر جهان، بیش از یک زن د    ر 
زند    گی خود     خشونت فیزیکی، جنسی 

و یــا هر د    و را تجربــه می کند    . 
اکنــون وقت اقــد    ام واحد     ما به 
گونه ای است که زنان و د    ختران 
سراسر جهان بتوانند     فارغ از آزار 
و اذیــت زند    گی کننــد    . صند    وق 
امانی سازمان ملل برای مبارزه با 
خشــونت علیه زنان  یکی از راه 
هایی اســت که ســازمان ملل از 
طریــق آن به جامعه جهانی برای 
مبارزه با این خشــونت ها کمک 
می کند    . این صند    وق امسال بیش 
از 129 میلیــون د    الر به گروه ها و 
زنان کمک  اشخاص حامی حقوق 

کرد    ه است.

انســان غرق شود     قطعا می میرد    .چه د    ر د    ریا چه د    ر رویا،چه د    ر د    روغ چه د    ر گناه،چه 
د    ر خوشی چه د    ر قد    رت

چه د    ر جهل چه د    ر انکار،چه د    ر حســد     چه د    ر بخل،انسان بود    ن به تنهایی یک د    ین 
خاص هست .

این مطلب را ما ننوشتیم  گاند    ی نوشت.

سازمان برنامه و بود    جه به تشد    ید     شکاف 
طبقاتــی د    ر د    ولت روحانی اعتراف کرد    .

این ســازمان د    ر گزارشــی رســمی به 

مجلس اعــالم کرد     د    ر د    ولــت یازد    هم 
توزیع د    رآمد     و فاصله طبقاتی بد    تر شد    ه 

است.

شــهیند    خت موالورد    ی ،د    ســتیار رییس جمهوری د    ر امور 
حقوق شــهروند    ی گفت: بســیاری از انواع خشونت د    ر تمام 
د    نیا مانند     خشونت خانگی مشــترک است اما خیلی از آنها 
نیز مختص یک جامعه اســت، بنابراین راهبرد    های مقابله با 
خشــونت باید     به گونه ای تنظیم شــود     که تمام ابعاد     آن را 
زیر پوشــش قرار د    هد    .پس از 3.5 سال تشریح و بررسی، را 
با سند     پشــتیبان 500 صفحه ای به کمیسیون لوایح د    ولت 
الیحه  واین  فرستاد    یم 
به  توجه  با  اکنون  هم 
ماهیت قضایی موجود     
معاونــت  د    ر  آن  د    ر 
حقوقی قوه قضائیه د    ر 
است  بررسی  د    ســت 
تا پــس از تایید     برای 

تصویب به د    ولت و مجلس ارسال شود    . 
بــا تبد    یل این الیحــه به قانون و اجرای آن شــاهد     کاهش 
خشونت علیه زنان د    ر سطح جامعه بود     و کرامت ذاتی انسان 
ها فارغ از جنســیت آنان بیش از پیش گرامی د    اشته شود    . 
روز جهانی منع خشــونت علیه زنــان و حرکت ها و پویش 
های مختلف جهانی رفع خشــونت علیه زنان فرصتی فراهم 
کرد    ه اســت تا گفت و گوها و فعالیــت های نظری و عملی 
 زیاد    ی د    ر سراســر جهــان د    ر این خصوص د    ر د    ســتور کار 

قرار بگیرد    . 
ساختار نابرابر قد    رت د    ر روابط زن و مرد    ، جنسیت، د    کترین 
پنهان کاری که خشــونت را موضوعی خصوصی می د    اند     که 
د    ولت ها نباید     د    ر آن د    خالت کنند    ، روش های نامناسب حل 
و فصل اختالفات، نبود     تحرک کافی د    ر د    ولت ها، تاثیر سوابق 
کود    کی که چرخه خشــونت را اد    امــه د    ار می کند     به همراه 

تاثیر رسانه ها، استعمال مواد     مخد    ر، الکل و عوامل موقعیتی 
افراد     و ویژگی های شــخصیتی از جمله موارد    ی هستند     که 

منجر به خشونت علیه زنان می شوند    . 
آنچه خشــونت را د    وام می بخشــد     نخست عامل فرهنگی و 
ســپس عوامل اقتصاد    ی و د    سترســی محد    ود     به نقد    ینگی و 
جایگاه نازل زنان د    ر قوانین مکتوب و نانوشــته،پایین بود    ن 

سطح سواد     حقوقی زنان است. 
د    ر این خصوص همچنین عامل سیاســی کــه کم تر مورد     
توجــه قــرار گرفته اما با توجــه به مصاد    یــق آن می تواند     
بســیار موثر باشــد    ، کم بود    ن تعد    اد     زنان د    ر کرســی های 
مســئولیت اســت. باید     بد    انیم خالء و کمبود    های مربوط به 
قوانین که به خد    شــه د    ار کرد    ن حقوق زن و ترس و ناامنی 
 د    ر زند    گــی او منجر می شــود    ، به وقفــه و کند    ی حرکت 

جوامع می انجامد    .

لایحه تیامین امنیت زنان  شــهین د    خت موالورد    ی، د    ســتیار رئیس جمهوری گفــت: حاکمیت قانون د    ر 
کشــورهای توسعه نیافته د    رمان بسیاری از د    رد    ها است زیرا که سد    ی جلو گرد    ن 

کشی هاست. 
شهروند     به معنای ساکن شهر نیست بلکه با توجه به تغییر مسیر د    ولت با اجتماع 
که ریشه د    ر تحوالت اجتماعی جهان معاصر د    ارد    . د    ولت ها با به رسمیت شناختن 
ایــن حقوق، اجرای آنها را تضمین می کنند     اما این تضمین باعث نمی شــود     د    ر 
عمل هم شــاهد     اجرای حقوق شهروند    ی باشــیم و بد    ین منظور برای تضمین، 
نیاز به حمایت های مرد    می و ســازمان های مرد    م نهاد     وجود     د    ارد    .د    ولت ها باید     
نظارت مســتمر د    اشته باشند     تا قانون موجب نقض حقوق شهروند    ی نشود     چون 

مــا قوانینی د    اریم که ناقض این حقوق اســت و نظارت د    ولت تا حد     امکان 
می تواند     بازد    ارند    ه باشد    .

د    ر این راستا به د    ســتگاه اجرایی ابالغ شد    ه است که قوانین مخل حقوق 
 شــهروند    ی را شناســایی کنند     و پیشــنهاد     و راهــکار الزم را ارائه د    هند    

تا به یک برنامه جامع اقد    ام د    ست یابیم.

توسعه پاید    ار د    ست نمی یابد     مگر ...

چنین گفت بزرگی 

اعتراف سازمان برنامه و بود   جه

د   رمان بسیاری از د   ر د    ها

 مجلس افزایش بهای سوخت 
را تصویب نمی کند   

نوبخت معاون اول رئیس جمهور: برای ایجاد     حد    ود     یک 
میلیون فرصت شغلی نیاز به اصالح قیمت حامل های انرژی 

د    ر سال آیند    ه است.

 حمید    رضا براد    ران شــرکا، رئیس ســازمان برنامه و 
بود    جه کشور د    ولت اصالحات: یکی از فاکتورهای مربوط 
به شغل، ایجاد     د    رآمد     است، اما فاکتورهای د    یگر مانند     امنیت 
سرمایه گذاری و همچنین بستر الزم برای ایجاد     شغل پاید    ار 
فراهم نیســت.ارتباط افزایش نرخ حامل های انرژی و ایجاد     
اشــتغال اساســا منطق اقتصاد    ی ند    ارد     و بیشــتر به منظور 

پوشش هزینه های جاری است. 
مهــد    ی پازوکی، عضو هیات علمی د    انشــگاه عالمه 
طباطبایی: با گران کرد    ن نرخ بنزین و گازوئیل مشکل اشتغال 
حل نمی شــود     و برای رفع این معضل باید     زیرســاخت های 
اقتصــاد    ی را بهبود     بخشــید    . بهبود     فضای کســب و کار و 

همچنین حضور بیشــتر بخش خصوصی د    ر اقتصاد     می تواند     
موجب رشد     و توسعه اقتصاد    ی شود    ، اما این که بنزین را گران 

کنیم تا اشتغال ایجاد     شود    ، توجیه خوبی نیست. 
قد    رت اهلل امام ورد    ی، عضو هیئت علمی د    انشگاه آزاد     : 
افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغالزایی بد    عتی است 
که برای اولین بار گذاشته می شــود    . هیچ کجای د    نیا قیمت 

بنزین را افزایش نمی د    هند     تا اشتغال ایجاد     کنند    .
فرشــاد     مومنی ،اقتصاد     د    ان مطرح کرد    : افزایش قیمت 
سوخت ٤00 هزار فرصت شــغلی را از بین می برد    .افزایش 
7 د    هم د    رصد    ی تورم با رشــد     نرخ ســوخت/ برنامه ششــم 

بی کیفیت ترین برنامه توسعه ای کشور است.

د    ر واکنش وزیر کشــاورزی به واکنش ها فیلم گفتگویش با کشــاورز گیالنی،وی د    ر جواب اعتراض 
کشاورز گفته بود     به او سبوس بد    هید     بخورد    .  د    ر پی انتشار این خبر حجتی د    ر صفحه اینستا گرامش 
نوشــت:پناه به خد    ا می برم از بد    اخالقی ها و بی اخالقی ها.خد    ا نیامرزد     حجتی را اگر خد    ای ناکرد    ه 
شائبه توهین به بند    گان خد    ا را د    ر سر خود     بپروراند    . چه رسد     به کشاورز د    لسوخته و زحمتکشی که 

تالش می کند     قیمت حاصل تالش ساالنه محصولش برنج را به گوش مسئولین برساند    . 
محمود     حجتی 96/9/27

احتــرام به بانوان و حق حقوق آنها د    ر ایران 
باســتان 3600 ســال پیش د    ر وصیت نامه 

ایالمی آمد    ه است.
وصیت نامــۀ گیمیــل اَد    د     بی  شــک یکی از 
زیباترین اسناد     حقوقی خاور نزد    یک باستان 
اســت.  وصیت کنند    ه تمام امــوال فعلی و 
آیند    ۀ خود     را به شریک زند    گیش می بخشد    . 
ســند     تصریح می کند     که »ایــن هد    یه به او 
د    اد    ه شد     زیرا او )د    ر طول زند    گی مشترک( با 
شوهرش کار کرد    ه و زحمت کشید    ه است.« 
اگــر یکی از پســران یا د    ختــران او به این 
هد    یــه اعتراض کند     و صحــت هبه را قبول 

نکنــد، فرزند     معترض به طــور کلی از ارث 
ماد    ر محروم می  شــود     و فــوراً او را از خانه 
بیرون می  کنند    . به عالوه، هیچ نفقه  ای به او 
د    اد    ه نمی  شود    . اما فرزند    ی که د    ر کنار ماد    ر 
بماند     و د    ر کهن سالی از وی نگهد    اری کند    ، 

می تواند     وارث ماد    ر باشد    .
از این وصیت نامه ی باســتانی میتوان به 
غنــی بود    ن فرهنگ ایران باســتان و مقام 
واالی بانوان د    ر این ســرزمین پی برد     که 
د    ر مقایســه با حکومتهــای هم عصر خود     
د    ر ســرزمین های د    یگر به هیچ وجه قابل 

قیاس نیست.

آیا با گرانی بنزین شغل ایجاد    می شود   ؟

به او سبوس بد    هید     بخورد    !

هیچ تخصصی هم  که ند اشته باشد ...

به افتخار بانوان و تیاریخ پرافتخار سرزمینمان

نوعی خشونت جنسی  با زیرآب زنی

اگهقیمتبنزیناصالح
بشه،اتوبانچهاربانده

میزنیمبرات!

بهقولبعضیها

تاریخچه زیر آب زنی 
شــود    .د    ر همان زمان وقتی با کسی زیــرآب به چاه بــرود     و آب پاکیزه را باز می کرد     تــا لجن ته حوض از کسی د    رون حوض می رفت و زیرآب روش بــاز کرد    ن زیرآب این بود     که این زیرآب به چاهی راه د    اشــت و کــرد    ن آب، آن را بــاز می کرد    ند    . آب خانــه ها بود    ه کــه برای خالی د    اشــت. زیــرآب د    ر انتهای مخزن کشــی آب تصفیه شد    ه نبود     معنی کمتر از صد     ســال پیــش که لوله زیــرآب، د    ر خانه هــای قد    یمی  تا 

ضربه بزنند     زیرآب حوض خانه اش د    شمنی د    اشــتند    . برای اینکه به او 
صاحب خانه وقتی خبرد    ار می شــد     را که د    ر حوض د    ارد     از د    ست بد    هد    . را بــاز می کرد    ند     تا همه آب تمیزی 
خیلی ناراحت می شد     چون بی آب 
از همیــن کار د    ارد     که چند    ان د    ور اصطالح که زیرآبش را زد    ند     ریشــه می گفــت: »زیرآبم را زد    ه اند    .« این می ماند    . این فرد     آزرد    ه به د    وستانش 

هم نبود    ه است.
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موضوعی  که این روزها مطرح است  د    ر مورد     
فرد    ی خاص است  که د    ر د    ولت احمد    ی نژاد     
رد    یف بود    جه د    اشت .ســئوال اینجاست که 
»،پرفســور حمید     موالنا« با 67٤ هزار د    الر 
بود    جــه د    ریافتی چه کرد     و االن کجاســت؟ 
نامبرد    ه چه کمکی به کشــور کرد    ؟ اظهاراتی 
که با مشــاوره حمید     موالنا از سوی محمود     
احمد    ی نژاد     بیان می شد     چه هزینه هایی برای 
کشور د    اشت؟ و از آن مهم تر این که »پرفسور 
حمید     موالنا« د    ر حال حاضر کجاســت و به 

چه کاری مشغول است؟پس از انتصاب حمید     
موالنا به عنوان مشــاور احمد    ی نژاد    ، نام وی 
برای نخســتین بار د    ر بود    جه ســال 13۸7 
ذکر و رد    یف بود    جه بــرای او د    ر نظر گرفته 
شــد    . این بود    جه د    ر آن ســال به مبلغ 337 
میلیون تومــان تحت عنوان »بنیاد     فرهنگی 
موالنــا« به حمید     موالنا پرد    اخت شــد    . این 
مبلغ )337 میلیــون تومان( عینا د    ر بود    جه 
سال 13۸۸ قید     شد    . مجموع مبلغ پرد    اختی 
به حمید     موالنا د    ر بود    جه ســال های 13۸7 

و 13۸۸ مبلغ 67٤ میلیــون تومان بود     که 
با توجه به قیمت 1000 تومانی د    الر معاد    ل 
67٤ هزار بود    . حمید     موالنا اظهارات جنجالی 
احمد    ی نژاد     به خصوص د    ر ســازمان ملل را 
بخشــی از »د    یپلماسی عمومی« د    ر سیاست 
خارجی می نامید    .بســیاری از کارشناســان 
د    ر همــان د    وران، اظهــارات احمد    ی نژاد     را 
نوعی پاس گل به اســراییل و آمریکا ارزیابی 
می کرد    ند     و این سخنان را د    ر خد    مت منافع 

اسراییل می د    انستند    .

رئیس هیئت مد   یــره اتحاد   یه مرغ تخم 
گذار د   ر خصوص افزایش ناگهانی قیمت 
تخم مرغ اظهار کرد   :15 میلیون مرغ د   ر 
90 روز معد   وم شد    و  با این روند   ؛ افزایش 
قیمت تخم مرغ اد   امه خواهد    د   اشت. اگر 
بیماری حاد    تنفسی کنترل نشود    و روند    
معد   وم سازی مرغ تخم گذار اد   امه یابد   ، 
قیمت تخم مرغ باز هم افزایش خواهد    
مرغد   اری  د   ر  د   اشت.بیماری شایع شد   ه 
ها هنوز اسم خاصی ند   ارد    و بسیار واگیر 

د   ار است.وارد   ات تخم مرغ شروع شد   ه 
اگر سیر بیماری کنترل نشود    و 

اد   امه پید   ا کند    افزایش قیمت 
اد   امه  مرغ همچنــان  تخم 
د   اشت.ســازمان  خواهــد    
د   امپزشــکی د   ر فرورد   ین 
به د   ولت اعــالم کرد    که 
د   ر پاییز و زمســتان این 

می گیرد     شــد   ت  بیماری 
امــا نــه د   ر آن زمان د   ولت 

کاری انجــام د   اد    نه د   ر حال 
حاضر واکنشــی نشان می د   هد   . 

د   ولت یاید    از د   نیا یاد    بگیرد    که چطور 
این بحران را مد   یریت کرد   ه اســت. اگر 
با وارد   ات بخواهد    بر روی این مشــکل 

سرپوش بگذارد    د   ر سال های بعد    تولید    
کنند   ه ای نمی ماند    که مرغ تولید    کند    
و قیمت از این هــم باالتر خواهد    رفت. 
هیچ کس به فکر مرغد   اران و فصل سرما 
نیســت ، به محض افزایش قیمت همه 

اما تد   بیری اند   یشید   ه نمی شود   .

حسن روحانی، رئیس جمهور د    ر روزهای گذشته د    ر اظهاراتی از مرد    م و به خصوص 
جوانان خواســت بود    جه 97 را ول نکنند     و جزییــات پرد    اخت به نهاد    های گوناگون 
را مورد     پرســش قرار د    هند    .  د    ر این میان جد    ای از بود    جه ســال 1397 با نگاهی به 
بود    جه ســنوات گذشته، رســانه ها  به بود    جه افراد     و نهاد    های خاص  د    ر د    ولت قبل  

حساس شد    ند    .

زمانی کــه نصرت الد    وله وزیر د    ارایی بــود    ، الیحه ای تقد    یم 
مجلــس کرد     که به موجب آن، د    ولت ایران یکصد     ســگ از 

انگلستان خرید    اری و وارد     کند    . 
او شــرحی د    ربــاره خصوصیــات این ســگ ها بیــان کرد     
و گفــت: ایــن ســگ ها شناســنامه د    ارنــد    ، پــد    ر و ماد    ر 
آنها معلوم اســت، نژاد    شــان مشــخص اســت و از جمله 

خصوصیات د    یگر آنها این اســت که بــه محض د    ید    ن د    زد    ، 
 او را می گیرند    .مــد    رس طبــق معمول، د    ســت روی میز زد     

و گفت: مخالفم.
وزیــر د    ارایی گفت: آقــا! ما هر چه الیحه می آوریم، شــما 

مخالفید    ، د    لیل مخالفت شما چیست؟
مد    رس جواب د    اد    : مخالفت من به نفع شماســت، مگر شما 

نگفتید    ، این ســگ ها به محض د    یــد    ن د    زد    ، او را می گیرند    ؟ 
خوب آقای وزیر! به محض ورود    شان ، اول شما را می گیرند    . 

پس مخالفت من به نفع شماست.
نمایند    گان با صد    ای بلند     خند    ید    ند     و الیحه مسکوت ماند    .

این مطلب را ما ننوشتیم : سایت مرکز اسناد     انقالب اسالمی 
نوشت.

حبیب اهلل طاهرخانی ،معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
میزان مقاومت مســاکن مهر تهران د    ر برابر زلزله بررسی 

می شود    . 
د    ر مســاکن مهر کرمانشاه شــاهد     این بود    یم که پس از 
زلزله نمای واحد    های مســکن مهر فــرو ریخت . تفاوت 
مسکن مهر پرند     و پرد    یس این است که مسکن مهرهای 
اطراف تهران اغلب بلند     مرتبه هســتند     و د    ر ساخت آنها 
از قالب بتونی اســتفاد    ه شد    ه اســت بنابراین شاهد     این 

مشکالت د    ر مسکن مهر پرند     و پرد    یس نخواهیم 
البته موضوعاتی مانند     زمین شناسی منطقه  بود    . 

کیفیت اجرا و بســتری که د    ر آن ســاخت وساز 
انجام شد    ه د    ر میزان مقاومت واحد    ها د    ر برابر زلزله 
د    خیل هســتند    .با توجه به اینکه د    ر تهران همواره 
خطر وقوع زمین لرزه وجود     د    ارد     به طور قطع اگر 
نیاز باشد     اقد    امات افزایش مقاومت د    ر برابر زلزله 

برای واحد    های مسکن مهر انجام می شود    .

آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات د    رباره حقوق 
مصرف کنند    ه گفت: رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات راد    یویی د    ســتور بستن 
یکی از سرشماره های تبلیغاتی اپراتور تلفن 
همراهی را د    اد     چرا که این اپراتور با ارســال 
پیامک های تبلیغاتی اقد    ام به ســلب آرامش 

مرد    م کرد    ه بود    .
اپراتور تلفن همراه بیجا می کند     که اطالعات 

مشــترک را د    ر اختیار شرکت های تبلیغاتی 
برای فروش بگذارد    . موضوع، حریم شخصی 
مرد    م اســت برای نظام حریم خصوصی باید     
ســامانه ای راه اند    ازی کنیم. د    ر طول د    ولت 
یازد    هــم تیم جنگند    ه و قــوی الزم بود     که 
روی کار بیاینــد     و فعالیت هــای مهمی را 

انجام د    هند    . 
افزایش پهنای باند     و شــاخص های فناوری 

اطالعــات جهانــی، تســهیل مقــررات و 
وزارت  ســاختار  تثبیــت  قانون گــذاری، 
ارتباطات از جملــه اقد    امات کابینه فناوری 
اطالعــات د    ولــت یازد    هم بود    . باید     مســیر 
مد    یرپــروری و انتقــال کار بــه جوانان را 
طی کنیم من اعالم کــرد    م که از نیروهای 
جوان و بانوان د    ر عرصه اجرایی  اســتفاد    ه 
شــود    . جوانان د    ر بخش خصوصی هستند     

که اقتصــاد     د    یجیتال را ایجــاد     می کنند     و 
اشتغال زایی را فراهم می کنند     جوانان به ما 
می گویند     حمایت نمی خواهیم، گیر ند    هید    . 
اگر بخواهیم اقتصاد     و فرهنگ د    اشته باشیم 

باید     این خد    مات را خود    مان ارائه د    هیم. 

پر  7 سبد         خالی د        ر د        ست راستش و 7 سبد         
د        ر د        ست چپش، از یوزارسیف تعبیر خواستند         
گفت: وای بر شما 7 سال یارانه ای که از محمود         

گرفته اید         حسن از د        ماغتان بیرون می کشد        .

بانک شهر د    ر اقد    امی انسان د    وستانه به  الگویی موفق د    ر  مسئولیت اجتماعی بانکها  
تبد    یل شد    :اختصاص سه روز از حقوق مد    یران و یک روز از حقوق کارکنان و نیز تمامی 
هزینه های چاپ سالنامه و تقویم امسال بانک شهر به زلزله زد    گان کرمانشاه.همچنین 
امضای تفاهم نامه ساخت 200 د    ستگاه کانکس برای مناطق زلزله زد    ه کرمان از سوی 
با رئیس کمیسیون اقتصاد    ی مجلس شورای  بانک شهر  با هماهنگی صورت گرفته 
اسالمی،  از جمله اقد    امات ارزشمند     این بانک است .پیشگامی بانک شهر د    ر اقد    امات 
خیرخواهانه و کمک به مرد    م آسیب د    ید    ه زلزله د    ر کنار سرمایه گذاری د    ر پروژه های 

عمرانی کالنشهرها از اهد    اف این بانک است.

معاون قــوه قضائیــه ژه ای: از تقاضای 
وزیرخارجــه انگلیس بــرای مالقات با 

آیت اهلل الریجانی اطالعی ند    ارم.
نژاد    برخورد      بااحمد    ی  که  است  حکمتی 

نمی کنیم.اگرنیاز باشد    به پزشکی قانونی 
معرفی می شوند    .

ننوشــتیم   مــا  را  مطلــب   ایــن 
تسنیم نوشت.

د   ر عصر فتحعلی شــاه قاجار د   ر ســال 
12٤6 قمری معاد   ل سال 1۸30 میالد   ی 
، آخرین زلزله مهیب تهران رخ می د   هد    
، این زلزله د   ر اثر حرکت گسل مشا و با 
بزرگی 7.1 ریشتر مربوط به 177 سال 
پیش اســت. د   ر این فاصله د   ر سال های 
چنــد      133٤،1362  ،1309،1326
زمین لرزه د   ر تهران احســاس شد   ه که 
تنها از نظر ارتباط با گســل مشا اهمیت 
د   ارد   .بر اثر این زلزله مناطق شمیرانات و 
د   ماوند    تقریبا به طور کامل ویران شــد    

و حد   ود    70 روســتا د   ر شرق جاجرود    از 
بین رفتنــد   . د   ر پایتخت حتی یک خانه 
از آســیب د   ر امان نماند   . بخشی از کاخ 
و بازار فروریخت و ســاختمان ســفارت 
بریتانیا به سختی آسیب د   ید   . اگر چه د   ر 
این زمــان آمار صحیحی از جمعیت آن 
د   وره شهر وجود    ند   ارد   ، اما براساس برخی 
گزارش ها د   ر پهنه شــمیرانات ٤5 هزار 
نفر کشته شــد   ند   . شاید    د   ر تاریخ حیات 
تهران، این بزرگترین زلزله ای باشــد    که 

د   ر د   وران قاجاریه به وقوع می پیوند   د   .

عبد  الرضا رحمانی .فضلی وزیر کشــور د  ر اجالس ماهانه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد   از نظام بود  جه و 
برنامه ریزی کشــور گفت: افراد  ی که د  ر همین د  ولت حضور د  ارند   د  ر ســال های پیش وقتی د  ر حال 
استراحت بود  ند   د  ر د  یوان محاسبات طرحی را برنامه ریزی کرد  ند   که اکنون د  ر مجلس مسکوت ماند  ه 

و د  ر د  ولت د  ر حال اصالح ست. 
مشــکلی اصلی کشور د  ر نظام بود  جه برنامه ریزی و بانکی اســت؛ هیچ کشور توسعه یافته ای د  ر د  نیا 

نظام برنامه ریزی بخشــی و کالن ند  ارد  . هیچ جای د  نیا چنین نظــام بود  جه ای وجود   ند  ارد  .اختیارات 
استاند  اران د  ر د  ست وزارت کشور نیست.  موانع بسیاری وجود   د  ارد   که بخش خصوصی به استاند  اران 
مراجعه کرد  ه و مشــکل آنها حل شــد  ه، ما نباید   تابع احساسات باشــیم و به صورت تشویق و سوت 
 کارها را پیش ببریم یعنی برای یک طرف ســوت بزنیم و برای طرف د  یگر کف بزنیم این روند   نتیجه 

مطلوب ند  ارد  .

آورد   ه اند    که...

حمایت نمی خواهیم، گیر ند   هید   

شخصی خواب د        ید         

مد    یرانی که  سه روز حقوقشان را د    اد    ند    

حکمتی است که برخورد    نمی کنیم!

صد  ایشان د  ر می آید   و مهم می شویم

آخرین زلزله بزرگ تهران  

بود    جه ۹۷ را ول نکنند    ! آقای  خاص که رد    یف بود    جه د    اشت

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس:د   ر نخستین جلسه بررسی بند   های مربوط به کمیسیون 
اجتماعی از بود   جه 97 پیشــنهاد   ات متعد   د   ی بررسی شد    و یکی از بند   هایی که روز گذشته 
مورد    تصویب قرار گرفت افزایش تسهیالت ازد   واج جوانان از 10 به 15 میلیون تومان بود   .این 

مصوبه قطعاً د   ر 
کمیسیون تلفیق نیز به تصویب نهایی خواهد    رسید    و د   ر صحن مجلس نیز 

مخالفی نخواهد    د   اشت.

حســن صاد  قــی رئیــس اتحاد  یه پیش 
کســوتان جامعه کارگــری : د  ولت باید   
اجتماعی  بحران هــای  با  مقابلــه  آماد  ه 
ناشــی از وضعیت وخیــم صند  وق های 

بیمه  ای باشد  .
د  ر حالیکــه بود  جــه ســازمان تأمیــن 
اجتماعی 30د  رصد   کسری د  ارد   و منابع 
آن پاســخگوی حقوق مستمری بگیران 

نیســت طبیعی است که پرد  اخت حقوق 
ابتد  ا با تأخیر و د  ر آیند  ه با احتمال عد  م 
پرد  اخت روبرو شود  . مد  تهاست که ما به 
وخامت مالی ســازمان تأمین اجتماعی 
اشــاره کرد  ه ایم اما کمترین توجهی چه 
از ناحیه مد  یران ســازمان و چه از ناحیه 
مجلس و د  ولت به آن نشد  .مد  ینه فاضله 
نشــان د  اد  ن وضعیت ســازمان از ناحیه 

مد  یــران عامل مختلف بــه این موضوع 
د  امن زد  ه است.از ســال ۸3 رشد   منفی 
د  ر سازمان شــروع شد   و سال گذشته و 
امسال سازمان عماًل وارد   حوزه خطرناکی 
بــرای تأمیــن مالی تعهد  ات خود   شــد 
تجمیــع بد  هی های بانکی و ســود  های 
وحشتناک از یک طرف و فروش د  ارائی ها 
از طرف د  یگر، ســازمان را د  ر سراشیبی 
ســقوط قرار د  اد  ه و ســازمان را به نقطه 
بی بازگشت تبد  یل می کند  . این بحرانی 
اســت که حکومــت را د  رگیــر می کند   

مشــکلی که طبیعــت آن گرفتار کرد  ن 
اقشــار ضعیفی از جامعه می باشد   که با 
اند  ک حقوق مســتمری همین االن هم 
به سختی به زند  گی خود   اد  امه می د  هند  .

این صحبت های هشــد  اری است به تمام 
کســانی که بود  جه 97 را بد  ون توجه به 
واقعیات جامعه می نویســند  ، متأسفانه 
شــاهد  یم که تقریباً هیچ پرد  اختی برای 
ســازمان د  ر الیحه بود  جــه 97 تضمین 
نشد  ه اســت و این نشــان از بی تفاوتی 

سازمان برنامه و بود  جه د  ارد  . 

افزایش وام ازد   واج

بحرانی که حکومت را د رگیر می کند 

اختالسوشرمندهایمولیمسکن مهر تهران قابل مقایسه با کرمانشاه نیست
مسکنمهروجمعمیکنیم

براتون!

یهاختالس
کمبشهمسکنمهر

جمعمیشه

مژدهمژده
قابل توجه

د  ولت برای کاهش قیمت تخم 
مرغ به خروس های ولگرد   وام 

ازد  واج می د  هد  .

مشکل اصلی کشور در نظام 

بودجه ریزی و بانکی است
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چند  ی پیش محســن هاشمی رئیس 
شــورای شــهر تهران با حضــور د  ر 
برنامــه جهــان آرا که از شــبکه افق 
پخش شد  ، شــرایط تهران د  ر مواجهه 
بــا زلزلــه احتمالی را مورد   بررســی 
قرار د  اد    و د  ر پاســخ بــه یامین پور 
مبنی بر این که اعضای شــورای شهر 
سیاســی عمل می کننــد   و د  ر قبال 
12سال مد  یریت ســابق شهر موضع 
سیاســی هم می گیرند  ، گفت: شــما 
موضع نگیرید   آنها هم نمی گیرند  .  د  ر 
مقابل موضع شــما سیاسی می شوند  . 
توان نظــام را زیرســوال نبرید  ، این 
شــما  از طرف  حرف های ضد  انقالبي 
مشکوک اســت، ناامید   و نگران کرد  ن 
مرد  م، ضد  انقالبي اســت، به جای این 
حرف هــا، بگویید   چــه کارهایي باید   
انجام شــود  .وی د  ر بخش د  یگری هم 
گفت: بر خالف آنچه آقای مرعشــی 
گفتند   خانواد  ه هاشمی آی کیو باالیی 

ند  ارند   و ما یک خانواد  ه عاد  ی هستیم. 
اما د  ر میان ما مهــد  ی به خاطر رتبه 
زیر100د  ر کنکــور از بقیه باهوش تر 
است.قصد   رئیس جمهور شد  ن ند  ارم. 
البته گاهی عیال می گوید   خوب است 
بشــوی و گاهی زیــر د  وش همچین 
فکرهایــی می کنم اما تــا االن چنین 

قصد  ی ند  اشته و ند  ارم. 

ســالم  بــا 
خد  مــت 
آموزگار خوب و د  وســتان عزیــزم .یلد  ا به ما 
خیلی خوش گذشــت.  د  ور هــم بود  یم و تا 
تونستیم خورد  یم و خند  ید  یم ،فال هم گرفتیم. 
البته پد  رم مي گفت شایعه شد  ه که هند  وانه ها 
را یه کسایی ارزون خرید  ن و انبار کرد  ن که گرون 
بفروشــن، به همین د  لیل من نخرید  م تا با مفاسد   
اقتصــاد  ی مبارزه کنم.ماد  رم هم گفت: خوب کاری 

کــرد  ی و به من گفت عکس یــک هند  وانه بکش بگذاریم تو 
سفره یلد  ا، منم کشــید  م خوشگل شد  . تو روزنامه خوند  م که 
د  ونه هــای انار د  ل د  رد   میاره، بــرای همین نخرید  م. ماد  ر من 
خیلی به سالمتی خانواد  ه اهمیت مي د  هد  . خواهرم عکس یه 
انار رو از تو روزنامه کند   گذاشــت تو سفره، یه انار بزرگ که 
د  ونه هاش سیاه بود  . مامان گفت: شب نمیشه آجیل خورد   سر 
د  لتون ســنگین میشه و خواب های بد   مي بینید   برای همین 
فقط نخود   چی و کشمش خرید  م که خیلی هم خاصیت د  ارد  . 
ماد  رم خیلی مهربان اســت. رفتم میوه فروشی که میوه بخرم 

خیلی شــلوغ بود   منصرف شد  م. مامان پرتقال و سیبی رو که 
د  اشتیم مثل گل د  رســت کرد  ه بود   و توی بشقاب چید  ه بود   
خیلی قشنگ شــد  ه بود   د  لمون نمي آمد   بخوریم ولی مامان 
گفت: بخورین که نمونه میکــروب مي گیره، مامانم خیلی با 
سلیقه هســت.بابا آخر شــب فال حافظ گرفت، همش یاد  م 
نیســت ولی اولش مي گفت: »مژد  ه ای د  ل که مسیحا نفسی 
مي آید  .« خالصه یلد  ای خوبی بود ، چون ما د  ل د  رد   نگرفتیم، 
خواب های بد   هم ند  ید  یم، تازه با مفاسد   اقتصاد  ی هم مبارزه 

کرد  یم. این بود   انشای من امید  وارم خوشتان آمد  ه باشد  .

محسن هاشــمی ،رئیس شورای شهر 
تهران د  رباره توان مترو د  ر برابر زلزله 
گفت: ایستایی مترو بستگی به شد  ت 
زمین لــرزه د  ارد  ، اما متروی تهران تا 
هشــت ریشــتر را تحمل می کند  . اما 
مترو با زلزله باالی هشــت ریشتری 
د  چار شکســتگی می شود   اما ریزشی 
ند  ارد  ، اما د  قت د  اشته باشید   که برای 
قابل استفاد  ه کرد  ن فضای د  اخل مترو 
، باید   فضای د  اخل آن تجهیز شــود  . 
د  ر زمان جنگ به بحث پناهگاه بود  ن 
خطوط مترو نیز توجه شــد  ه است اما 
همه اینها هزینه د  ارد   و باید   موقعیت 

را بــرای زمــان بحــران د  ر متــرو 
پیش بینی کنیم. 

د  ر حال حاضر 100 ســوله مد  یریت 
بحران  د  ر هــر ناحیه  د  اریم و 100 
ایســتگاه مترو د  اریم کــه می توانیم 
ســوله های بحــران را د  ر آنها ایجاد   
کنیم تا د  ر مواقع لزوم از آنها استفاد  ه 
شــود  .البته بند  ه به عنــوان  رییس 
شورای شهر اید  ه هایی د  ارم اما مطرح 
نمی کنم چرا که گمانه زنی ها موجب 
تشــویش اذهــان عمومی می شــود   
و د  اد  ســتان هم به تشــویش اذهان 

عمومی حساس هستند  . 

مرکــز پژوهشــهای مجلــس د  ر 
روایتی از بود  جه 97 به زبان ساد  ه 
نوشت: چون نفت یک ثروت ملی 
است، بنابراین منطقی است که از 
منابع حاصل از فروش نفت برای 
تامیــن هزینه های جــاری د  ولت 
اســتفاد  ه نشــود  . د  ر واقع، باید   از 
این منابع بــرای افزایش ثروت و 
رشــد   اقتصاد  ی کشــور بهره  گرفت..ارقام مربوط به محاسبه 
ســهم نفت د  ر بود  جه ذکر نمی شود   و باید   آن را برآورد   کرد  . 
ماشین حسابی که آماد  ه کرد  ه اید   را پیش روی خود   قرار د  هید   
تا ارقام نفت بود  جه ای امســال را برای هم حســاب کنیم: د  ر 
سال قرار است حد  ود   2.13 میلیون بشکه د  ر روز نفت و ٤00 

هزار بشکه میعانات گازی صاد  ر کنیم. حد  ود   100 هزار بشکه 
میعانات گازی به پتروشیمی ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت 
و میعانــات را حد  ود   55 د  الر د  ر نظر بگیرید   مجموع صاد  رات 
نفت و میعانات حد  ود   2.6 میلیون بشکه د  ر روز می شود  . این 
رقم را د  ر 55 د  الر و ســپس د  ر 365 روز ســال ضرب کنیم. 
حاصل حد  ود   52.7 میلیارد   د  الر د  ر سال است که باید   به ریال 
تبد  یل شــود   ، رقمی حد  ود   203 هزار میلیارد   تومان د  ر سال.
این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید   طبق قانون بین 
شرکت ملی نفت 1٤.5 د  رصد   ،صند  وق توسعه ملی 32 د  رصد   
و مابقی  بود  جه د  ولت تقســیم شود  . د  ر الیحه بود  جه امسال، 
د  ولت د  ر تبصره های ماد  ه واحد  ه بود  جه د  رخواســت کرد  ه که 
حد  ود   21 هزار میلیارد   تومان از ســهم صند  وق توسعه برد  ارد   
و بــرای بود  جه مصرف کند  . به ایــن ترتیب کل رقم نفت د  ر 

بود  جه د  ولت می شــود   حد  ود   132 هزار میلیارد   تومان .حاال 
حساب کنیم که ســهم سفره هر ایرانی از بود  جه نفت چقد  ر 
می شــود  . 132 هزار میلیارد   تومان تقسیم بر هشتاد   میلیون 
ایرانی می شود  ، هر ایرانی حد  ود   یک میلیون و ششصد   و پنجاه 
هزار تومان د  ر سال یا 137 هزار تومان د  ر ماه. اما توجه کنید   
که این رقم به این صورت ســهم هر ایرانی می شود   که د  ولت 
برفرض مثال، تمام کارهای خود   را از این بابت تعطیل کند   و 
مثال به هر ایرانی 137 هزار تومان بد  هد   و بگوید   بیمارستان ها 
و مــد  ارس و ارتش و پلیس راهنمایــی و رانند  گی و د  اد  گاه و 
پاسگاه و... را خود  تان اد  اره کنید  ! می بینید   که تصوری که بعضاً 
از حجم عظیم منابع نفتی وجود   د  ارد   و مرتباً هم ممکن است 
عد  ه ای با انگیزه های مختلف و یا ناآگاهی بر آن بد  مند  ، تا چه 

حد   د  ور از واقعیت است.

سهم هر ایرانی از سفره نفت چقد ر است؟ از زبان ناصرالد  ین 
به  را  شاه که،ما 
شــکار  قصــد   
د  شت  به  آهو 
قزویــن برد  ند   
د  ر  مــن  و 
به  زرعی  شش 

شلیک  شــکار 
بــه  کرد  م.مــن 

د  ید  م  خود    چشــم 
بــه خطا  کــه تیــرم 

شد  ت  به  اطرافیان  رفت!ولی 
هر چه تمامتر،هورا و هیاهو و ســر و 
صد  ا راه اند  اختند  ...!که د  ســت خوش 

تیرت   ، اعلیحضرتا 
به هــد  ف خورد  !و 
حالیکه  د  ر  مــن 
بــه فکــر فــرو 
رفتــه بــود  م به 
گفتم  مالزمینم 
ملک  این  ؛آیند  ه 
و مملکــت تنگ و 
تاریک است! زیرا که 
ریشه  خواری«  »پاچه 
ایــن ســرزمین را خواهد   
سوزاند  !جالب اینکه اینان پی به 
مقصود  م نبرد  ند   و  چند   باره شــروع 

کرد  ند   به تشویقم و هورا کشید  ند  !!!!

اما مطرح نمی کنم البته بند ه اید ه هایی د ارم 

نقل است ... 

گاهی زیر د وش همچین فکرهایی می کنم!

اتریشــی  پزشــک  پوالک«،  »اد  وارد    د  کتر 
و یکــی از اســتاد  انی که از ســوی نمایند  ه 
برای تد  ریــس د  ر د  ارالفنون  میرزاتقی خان 
خاطراتــش  د  ر  بــود  ،  شــد  ه  اســتخد  ام 
می نویســد  :»ما د  ر 2٤ نوامبــر 1۸51 وارد   
تهران شــد  یم. پذیرایی سرد  ی از ما نمود  ند  . 
احد  ی به اســتقبال ما نیامــد   و اند  کی بعد   
خبرد  ار شد  یم که د  ر این میانه، اوضاع تغییر 

یافته و د  ومین روزی بود  .« 
بــا برکنــاری امیرکبیــر، انگلیســی ها که 
د  ِل خوشــی از او و اصالحاتــش ند  اشــتند   
کوشــید  ند   به هر شــکل ممکن مانع تحقق 
برنامه های وی شــوند  . میرزا آقاخان نوری 
جانشــین امیرکبیــر کــه پیشــتر تابعیت 
انگلیسی د  اشت و د  ر ماجرای برکناری و به 
شهاد  ت رساند  ن میرزاتقی خان، نقش مهمی 

ایفا کرد  ، وظیفه محو آثار اقد  امات امیرکبیر 
را برعهد  ه گرفت. »پوالک« می نویسد  :»سفیر 
انگلیس از استخد  ام معلمان اتریشی خرسند   
نبود   و کوشــش کــرد   از میــان مهاجران 
ایتالیایی چند   نفر را برای ایران اســتخد  ام 
کند  .« واقعیت آن بود   که میرزاتقی خان، د  ر 
استخد  ام معلم، همواره سیاست د  وری از د  و 
د  ولت استعماری روس و انگلیس را مد   نظر 
قرار می د  اد   و استخد  ام معلمان اتریشی، د  ر 
همین زمینه صورت گرفت. به این ترتیب، با 
برکناری میرزاتقی خان، آرزوی بزرگ تحول 
علمی و ایجاد   د  ارالفنونی که بتواند   نخبگانی 
از تمام طبقات جامعه ایرانی را پرورش د  هد   
د  ر د  ل امیرکبیــر ماند   و جانشــینان او، د  ر 
اد  اره د  ارالفنــون، راهی خالف آن چه که وی 

تعقیب می کرد  ، طی کرد  ند  .

شهروند  ان تهران د  ر حالی آلود  ه ترین هوای سال 
را نفس می کشند   که مســئوالن راهکارهایی کم 
اثر که با اجرای آن د  ر هر ساعت پول هنگفتی به 
جیب پیمانکاران ســرازیر می شود   را امتحان می 
کنند  . غافل از آنکه کســی بپرســد   این اید  ههای 
ژولورنی  از بطن کــد  ام تحقیق و پژوهش بیرون 
آمــد  ه و تاثیر گذاری آن را کد  ام شــاخص اثبات 

کرد  ه است:
آبپاشــی معابر و آسمان: نیمه آذرماه سال ۸9 
بــود   چیزی بیش از یک شــوخی تلخ ،مخزن  د  ه 
هواپیمای کوچک بــا 2 متر مکعب )2000 لیتر( 
آب پر می شــد   و برای ایجاد   بــاران د  و میلیمتری 
د  ر تهران الزم بود   5 ســال مد  اوم کارشان را تکرار 

کنند  .
نصب پنکه های بزرگ  ویونیزه کرد  ن هوا: با 
نصب پنکه های بــزرگ باد   پد  ید   آورد   و به کمک 
آن آلود  گــی را از باالی شــهر د  ور کرد  ، همینقد  ر 
ســاد  ه و کود  کانه .یونیزه کرد  ن هــوا ی تهران و 
خوزســتان با  هد  ف مقابله با آلود  گی از نوع گرد   و 

غبار که پیشتر گفته می شد  ، تماما وارد  اتی  است و 
چند   سالی  است که مشخص شد  ه بخش بزرگی از 

آن منشأ د  اخلی د  ارد  .
 مه پاشی: اید  ه عجیب که همزمان بود   با وارد  ات 
انبوه د  ســتگاه های مه ساز و بخور سرد   به کشور و 
د  ر د  اروخانه ها به ذهنش رســید  ه بود   که د  ستگاه 
بخور بزرگی بســازد   تا همه از آن بهره مند   شوند  .  
نصب د  ود  کش: اید  ه ســاخت د  ود  کشی بزرگ که 
بتوانــد   هوای آلود  ه را باال برد  ه و آســمان را تمیز 
کند  . فناوری نوظهور د  ود  کش خورشــید  ی که د  ر 
تولیــد   برق کاربرد   د  ارد   و هنــوز به مراحل نهایی 

اجرایی نرسید  ه.
  تعطیلی و تشد  ید   محد  ود  یت: تعطیل کرد  ن 
مهد  های کود  ک و مد  ارس و گاه اد  ارات و د  انشگاه 
ها. تشد  ید   محد  ود  یت های ترافیکی غافل از آنکه 
پژوهــش های صــورت گرفتــه د  ر این خصوص 
حکایت از آن د  ارد   که اجرای این طرح نتوانســته 
به کاهش آلود  گی هوا منجر شود   و حتی به عکس 

به میزان کمی آن را افزایش هم د  اد  ه است.

انکار و د  عا: بعد   از انکار البتــه د  عا راهکار آخر 
و متفاوت از بقیه اســت؛ بلکه لطف الهی شــامل 
مان شــد  ه و باد   و باران و د  یگر نعمات آسمانی از 
شــر آلود  گی هوا خالصمان کند  .این مطلب را ما 

ننوشتیم تابناک نوشت.

عیســی کالنتری، رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت و معاون رئیس جمهور، د  ر حاشــیه اولین 
اجالس ملی، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع 
موانــع تحقق حقوق شــهروند  ی بیان کرد  : »د  ولت 
چاره ای نــد  ارد  ؛ اگر جلوی خود  روهــا را بگیریم تا 
هوا را آلــود  ه نکنند  ، حمل و نقــل از بین می رود  . 
گازوئیل ها هم غیراستاند  ارد   است.  باالخره باید   بین 
بــد   و بد  تر یکی را انتخاب کــرد  . باید   د  عا کنیم باد   

بیاید   تا آلود  گی ها را جابجــا کند  ، وگرنه می توانیم 
بــد  ون خود  رو و بد  ون ســوخت زند  گــی کنیم؟«؛ 
اظهارنظــری عجیب که موجب شــد  ، انتقاد  اتی را 
متوجه وی کند  ، باد  ، نه، برای رهایی از آلود  گی های 
هوا باید   د  عا کنیم »توفان« بیاید  ! نخستین اشکالی 
که د  ر این ســخنان به چشم می خورد  ، تأکید   ویژه 
معــاون رئیس جمهور به کیفیت ســوختی بود   که 
د  ولــت عرضه می کند  .  اشــکال د  یگربی توجهی به 

کیفیت خود  روها و میزان آالیند  گی شــان اســت 
.الزاماتی که اگر اند  شید  ه شوند  ، می توان به کاهش 
آلود  گی هوا د  ر کالنشــهرها تــا حد  ود  ی د  ل خوش 
کرد  ؛ اما به جــای آن، آقــای وزیرترجیح می د  هد   
ماجرا را جــور د  یگری د  ید  ه و پای انتخاب میان بد   
و بد  تر را به آلود  گی هوا باز کند  ! گویی آلود  گی هوا 
قابل رفع نیست و تنها باید   راه کم ضررتر را برگزید  . 

این مطلب را ما ننوشتیم تابناک نوشت.

آرزوییی که به د ل امیرکبیر ماند 

اید  ه های  ژولورنی د  ر  آلود  گی هوا 

د عا کنیم »توفان« بیاید !

موضوع انشا: يلد  اى خود   را چگونه گذراند  يد  ؟ 

فقــــــــر د ین و 
فرهنگ نمی شناسد 

حجت االسالم ســیف اهلل یعقوبی، 
اقتصاد  ی مرد  م حل شود   امام جمعه شــهرضا گفــت: وقتی  باشد  .وضعیت متعالی باید   اعصــاب و روان مرد  م مــی آیند  .بــرای د  اشــتن فرهنگ مرد  م خود   به د  نبال د  ین و فرهنگ مشکالت  ســالمت  د  ر  جامعه 

را بیچاره کــرد  ه و د  ولت باید   وضعیت کــرد  ه اســت، گرانی ها مــرد  م را بد   اقتصاد  ی اذهان مرد  م را مشوش  را کنتــرل کند  ..مرد  م  حتی آمار د  رســتی از آمار بیکاری، بــد   اقتصاد  ی از د  ین جد  ا کرد  ه ایم.بــا برخی کارهــا از جمله وضعیت اقتصاد  ی 
اشــتغال جوانان را بر اســاس نیاز وجود   ند  ارد  ، چطور می توان مشکل تعد  اد   بیــکاران و فارغ و تحصیالن 

جامعه حل کرد  .

تحلیلیات

ص
ص

مح
یر 

د             ش
ار

توفیق اقتصادی در 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گردد 
جهت اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید.


