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با نرخ سود باال ، بانک ها زیان می بینند 
یادداشت روز 

جواد شقاقی - روزنامه نگار

به گزارش دیده بان ایران، شــهربانو امانی منتخب شورای پنجم درباره پیشنهاد پست شهرداری به معصومه ابتکار گقت:با توجه به شرایط 
موجود و ســخت در تهران، تنها شخصی می تواند؛ سمت شــهرداری را به عهده بگیرد که در سطوح باالی مدیریتی کار کرده باشد. با آنکه 
زنان در سطوح میانی مدیریت، کارنامه موفقی از خود به جای گذاشته اند ، اما به دالیل پنهان و آشکار از درخشش در سطوح باالی مدیریتی 
باز مانده اند. البته معصومه ابتکار یکی از زنانی اســت که در عرصه های محیط زیســت، شــورای شهر و دانشگاه کارنامه درخشانی از خود به 

جای گذاشته است.

معصومه ابتکار پیشنهاد 
شهرداری تهران را نپذیرفته 

است

مدرنیته ای که در غرب ایجاد شــده ، برآمده از ســنت های دیر پای 
خودشان بوده و پاسخی ست که بر اساس تفسیر و پرسشی تازه از میراث 
تاریخی شان گرفته اند. می توان به انحاء مختلف با سنت یا فرادهش های 
تاریخی ارتباط برقرار کرد؛ می توان ســنت را همان گونه که در جریان 
بوده است، بی هیچ کم و کاستی ای پذیرفت و دوباره و دوباره تکرارش 
کرد؛ می توان اگر امکانش باشد، سنت را به کل به کناری نهاد و طرحی 
به کل تازه برای زندگی ریخت؛ می توان ســنت خود را با ســنت های 
دیگر درآمیخت و برای مســائل امروز راه حلی پیدا کرد؛ می توان سنت 
را با مفاهیم و پرسش های عصر حاضر مورد پرسش قرار داد و پاسخی 
دریافــت کرد و طرحی برای آینده ریخت؛ و ... پرسشــی که در اینجا 
پیش می آید، این است که، کدام عامل باعث می شود تا چرخه تکرار و 
بازگشت های دوباره سنت در هم بشکند و تکرار همسانی جای خود را 
به شدن ها و تغییرات بدهد؟ یا اینکه می توان به گونه ای دیگر پرسشی 
دیگر را مطرح کرد؛ چه عواملی نوع رابطه ما را با سنت تعیین می کنند؟ 
زمانــی که زندگی در حالتی از تعادل قرار گرفته اســت، آنچه که از 
گذشــته بوده و آن گونه که اکنون برقرار اســت، همچنان در آینده نیز 
در جریان خواهد بود؛ در این شــرایط ذهن و عین یکی است؛ ذهنیت 
منطبق با واقعیت است؛ هیچ کس چون و چرایی در مورد جایگاه خودش 
نمی کند؛ و واقعیت و حقیقت یکی ست. آنچه باعث می شود این چرخه 
تکرار بشــکند و انطباق حقیقت و واقعیت بــه هم بریزد، ورود نیرویی، 
ایده ای و یا پدیده  هایی مادی از جایی دیگر، و به تبع آن بر هم خوردن 

نظم و صورت بندی آشنای زندگی ست.
بــا ورود ایده ای جدید و یا پدیده های مــادی تازه به یک جامعه، آن 
هماهنگــی و انطباق ذهنیت و عین در جامعه مزبــور به هم می ریزد 
و دســته بندی ها و قشــربندی های تازه ای با ذهنیت های جدید ایجاد 
می شــوند و جامعه در مســیر تغییر و دگرگونی قرار می گیرد. اما آنچه 
کــه نوع ارتباط یک جامعه را در یک دوره تاریخی با ســنت و میراث 
تاریخی اش مشــخص می کند، نوع صورت بنــدی آن جامعه و جریان 
زندگی و مسائل سیاسی اســت. نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی 
با توجه به موقعیت خود در برابر دیگر نیروها، ذهنیت ویژه خود را دارند 
که برگرفته از سنتی از اندیشه تاریخی خودشان یا جامعه ای دیگر است. 
فرم و یا شــکل زندگی در این میــان تأثیر ویژه ای بر نحوه ارتباط این 
نیروها با سنت دارد؛ در یک فرمی از زندگی که هنوز ارتباط میان جوامع 
در ســطحی نازل و ناچیز قرار دارد، بالطبع ذهنیت نیروهای اجتماعی و 
طرح های آنها بیشــتر برگرفته از سنت خودشان است، اما در شکلی از 
زندگی که ارتباطات و روابط میان جوامع به صورتی گســترده اســت، 
نیروهای اجتماعی، ذهنیت و طرح های شان برگرفته از سنت ها و شرایط 

فعلی جوامع دیگر نیز می باشد. 
بنابراین می توان  گفت که نوع ارتباط با ســنت در هر جامعه ای متأثر 
از فرم زندگی و روابط میان نیروهای اجتماعی و سیاســی آن جامعه با 
یکدیگر اســت. بسته به اینکه کدام نیروی سیاسی در نبرد با گروه های 
دیگر دست باال را داشته باشد، نوع ارتباط خود با سنت و طرح اش برای 
آینده را در اولویت آن جامعه قرار خواهد داد. اما گاهی پیش می آید که 
یک کشــوری در نحوه ارتباط خود با ســنت اش و شرایط عینی جامعه 
خود، دچار ســردرگمی تاریخی شود و این سردرگمی بیش از صد سال 

ادامه داشته باشد، مثل ایران یکصد سال اخیر...
خبر 

سخن روز 

یادداشت مهمان 

امير مقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

چند شب پیش به مراسم ختم یکی از آشنایان در رستورانی دعوت شدم. علی رغم میل همیشگی 
به دالیلی به این مراسم رفتم. رستوران در طبقه پنجم مجتمعی در شرق تهران بود و راه ورود به آن 
از طریق  آسانسور بود. با باز شدن درب آسانسور با صحنه غیر منتظره ای مواجه شدم. ارکستر موزیک 
در حال نواختن قطعه ای شاد و ریتمیک بود که هر انسان خوشحالی را به رقص وا می داشت. از اجرای 
موفق و با کیفیت ارکستر که بگذریم فضای موجود با هدف من از حضور در آن تاالر منافات داشت. 
در وهله اول فکر کردم که آدرس را اشتباه آمده ام اما با دیدن آشنایان در گوشه ای از تاالر این حدس 
بر طرف شد. با راهنمایی آشنایان به قسمتی هدایت شدم که مربوط به مجلس ختم بود. در تاالر فوق 
فضاهای مختلف با پارتیشن از هم جدا شده بود و هر فضا به خانواده یا جمعی اختصاص داشت. بدیهی 
بود که صدای ارکستر بر کل این فضا حاکم بود و مجلس یاد بود مرحومه مذکور تحت تاثیر آن قرار 
می گرفت. شــاید به نظر برخی ها این وضعیت حکایت از جریان زندگی باشد که در کنار مجلس ختم 
زندگی فردی ، دیگری برای پیوند با همسرش فضای شاد و رمانتیکی بر پا می کند. اما از منظر دیگری 
این وضعیت نشــان از چیز دیگری دارد. برگزاری دو مجلس با دو هدف متفاوت در یک فضا تنها با 
محوریت عنصری به نام »پول« میســر است. ساخت و راه اندازی آن تاالر نه برای مغفرت اخروی در 
گذشــتگان است و نه برای خوشــبختی زوج های جوان. آن فضا ساخته شده تا مالک آن بتواند پول 
بیشــتر و بیشتری کسب کند. وقتی هدف درآمد مالی است دیگر چه فرقی می کند مجلس ختم باشد 
یا نامزدی. باید از جای جای آن سالن پول به دست آورد پس می توان توامان مجالس مختلف را در 

کنار هم برگزار کرد و از موجودی در صندوق لذت برد. 
وضعیت امروز ایران به مانند آن تاالر اســت. برای پول همه کار می توان کرد. مادامی که هدف از 
فعالیتی پول باشد هر روندی قابل تحمل است. اخالق، سیاست، فرهنگ ودیگر حوزه ها باید در خدمت 
پول باشــد. مگر کســب مال حالل منافاتی با دین و آموزه های ارزشی دارد؟ تا وقتی که حقی خورده 
نمی شود و راه دستیابی به پول با شرعیات در تضاد نیست، باید در این راه تالش کرد. حرف بی راهی 

نیست و منطق قابل پذیرشی دارد. اما آیا موضوع به همین سادگی است؟
آیا تا به حال به کارکرد مراسم ختم و یا عروسی فکر کرده اید؟ آیا می دانید که این مراسم چه کاربرد 

اجتماعی به همراه داشته است؟
مراســمی  که با تجمع قوم و خویش و آشنایان دوستان شکل می گیرد ریشه در زندگی 
گذشــته ی ما دارد. این مراســم بهانه ای بود برای جمع شــدن عده ای که »خون و ایل« 
ریسمان اتصال ما بین آنها بود. این مراسم نه تنها وابستگی افراد حاضر را به یکدیگر گوش 
زد می کرد بلکه محفلی بود تا حدود و مرزهای یک اجتماع تعیین شود. با این وصف زندگی 
اجتماعی انســان شکل و شمایلی داشــت که اهداف و شیوه ی زندگی منطبق با یکدیگر و 
توجیه کننده ی منطق تداوم آن بود. فرد در جمع معنا می یافت و هویت فردی فارغ از حضور 
در جمع نبود. در گذشــته های دور این مراســم در دل طبیعت و در تعامل با آن برگزار می 
گردیــد. یعنی فرد، اجتماع و طبیعت ارکان زندگی انســان بودند که نبود هر یک به معنای 
خاتمه زندگی بود. انسان آن شرایط نه تنها هویت داشت بلکه شاد و سرخوش از بودنش به 
زندگی ادامه می داد. اکنون این طرز از زندگی سالهاست که از بین رفته است. انسان امروز 
نه با طبیعت ارتباطی هویتی دارد و نه با افراد اطرافش. همانطور که بیان شد تنها پول عامل 
معنا بخش کنش و منطق زندگی وی شده است. انسان امروزین مراسم عزا یا سرور برگزار 
می کند بدون آنکه به آن وابستگی داشته باشد و یا حتی دلیلش را بداند. به بیان دیگر زندگی 
چند وجهی انسان به شکلی تک بعدی تبدیل شده است. تقلیل زندگی بیش از هر چیز نتیجه 
روند جدا ســازی عرصه های مختلف و تعریف جداگانه هر عرصه برای خود بوده اســت. از 
زمانی که عرصه ی دین و عقل دو ساحت متفاوت تلقی گردید که نزد برخی یکی سنگین تر 
از دیگری اســت. از زمانی که زندگی خصوصی از زندگی عمومی جدا گشــت. از زمانی که 
عامل شناسایی)سوژه( از موضوع شناسایی)ابژه( جدا گشت و از زمانی که حقیقت و واقعیت 
دو مقوله جدا از هم تلقی گردید، روز به روز از وجوه انســان کاســته شد تا به امروز که تنها 
یک وجه دارد. امروز بارزترین وجه انسان همان انسان کاسب است. انسانی که باید پول به 
دست آورد و راه دستیابی به این هدف منطقی ترین شیوه در زندگی محسوب می شود. انسان 
کاسب نه تنها هویت بلکه طبیعت را می خواهد با پول به دست آورد. خانه و اتومبیل گران 
قیمت عوامل هویت بخش و ویالی شمال و عامل پیوند با طبیعت شده است. شاید خیلی 
ها این روند را ناشی از مدرنیسم بدانند و آن را نتیجه حضور غرب در ایران تلقی کنند. این 
نظر بی راه نیســت اما راه بازگشت به انسان چند وجهی نه مقابله با مدرنیسم وبازگشت به 
گذشته و نه بی تفاوتی در این روند است. باید برای شرایط زندگی خود طرحی نوین انداخت 
تا مجددا شــاهد ظهور و حضور انسان چند وجهی باشیم. قدم اول فرا رفتن از دو گانه هایی 

مانند دین و عقل و امثالهم است.   

هیچ گناه و خطایی بدتر  از  توجیه گناه و خطا نیســت؛ زیرا گناه کار و خطاکار معترف، غالبًا 
در فکر توبه و اصالح است، ولی گناه کار و خطاکار توجیه گر در فکر سرپوش نهادن بر گناه و 
خطای خویش است! او نه تنها در صراط توبه نیست، بلکه توجیه گناه و خطا، او را در ارتکاب 

گناه و خطا جری تر می کند.
امام صادق)ع( در باره خطر توجیه گناه و خطا، هشداری تکان دهنده دارد که لب آن این است 
که گاهی توجیه گناه و خطا به قدری خطرناک است که گناه کار را به  وادی تفسیر به رأی قرآن 
و سنت و تحریف معنای کتاب خدا و کالم رسول خدا )ص( می کشاند؛ به گونه ای که گناه کار 
و خطاکار توجیه گر، کالم خدا و رســولش را مبدل  به  موم یا خمیری در دستان خود می کند و 

به دل خواه، آن را به هر شکلی که خود می خواهد، در می آورد!
امام صادق)ع( با ذکر مثالی از این نوع توجیهات، از چگونگی توجیه قتل عمار یاسر صحابی 
بزرگ رســول خدا)ص( که آن حضرت صریحاً او را بهشــتی معرفی کرده بود توسط معاویه 
رونمایی  می کند! در حدیثی معروف از رسول خدا)ص( آن حضرت در باره صحابی بزرگوار خود 

عمار یاسر فرموده بود:  عمار یاسر را گروه متجاوز و ستمگر می کشد.
براین  اســاس مسلمانان،  همواره عمار یاسر را معیاری برای حقانیت اردوگاهی می دانستند 
که او در آن باشد!   از  این رو زمانی که عمار یاسر همراه با علی)ع( در جنگ صفین به جنگ با 
معاویه آمد و به دست سپاهیان معاویه به شهادت رسید، در میان سپاهیان معاویه در باره متجاوز 

و ستمگر بودن معاویه سر و صدا راه افتاد!
معاویه و عمرو عاص از این وضعیت، احساس خطر کردند و وقتی دیدند که ممکن است با 
استناد به این حدیث رسول خدا)ص( شیرازه سپاهشان از هم بپاشد، مکارانه به فرماندهان سپاه 
خود گفتند که فریاد بزنند؛ علی قاتل عمار یاسر است؛ زیرا این علی  است که عمار را به میدان 

جنگ آورده است!
علی)ع( در پاسخ به این توجیه مکارانه و خطرناک معاویه و عمرو  عاص فرمود: اگر این سخن 
معاویه درست باشد، باید بگوییم که پیامبر اکرم)ص( حمزه را کشت، زیرا این رسول خدا)ص(  

بود که حضرت حمزه را به میدان جنگ احد آورد.
انجام گناه و خطا برای نیل  به ثواب!

گاهی اوقات، کار توجیه گناه و خطا، چنان باعث انحراف فکری و عملی گناه کار و خطاکار 
می شود که چه بسا آن عمل، را به نیت ثواب و تقرب به خدا انجام می دهد! قرآن کریم این گونه 
افراد را زیان کارترین افراد معرفی می کند: بگو: آیا شــما را از زیان کارترین مردم آگاه گردانم؟ 
آنان  کسانی  هستند که کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته است و خود می  پندارند که کار 
خــوب انجام می  دهند. در کربال نیز افراد بی بصیرتی در مقابل امام حســین)ع( با این توجیه 
ایستادند که امام حسین)ع( بر خلیفه وقت شوریده و وحدت جامعه اسالمی را مخدوش کرده 
و حفظ وحدت امت و نظام اســالمی از اوجب واجبات اســت و وظیفه شرعی آحاد امت است 
که با این فرد یاغی  و شورشی  بجنگند تا آرامش  و وحدت و ثبات را به جامعه و نظام اسالمی 

برگردانند! و با این توجیهات، آن جنایت عظیم را با قصد قربت، رقم زدند!
امام محمدباقر)ع( فرمود: ۳۰ هزار نفر در کربال برای کشــتن پسر پیغمبر جمع شده بودند و 
همگی به قصد قربت در صدد ریختن خون حسین بودند تا با ریختن خون او به بهشت بروند.!

ما در این ایام شــاهد بوسیدن دســت یکی از مقامات کشور توسط حسام الدین آشنا مشاور 
فرهنگی رئیس جمهوری بودیم که بازتاب منفی بســیار گســترده ای در شبکه های اجتماعی 
داشــت و انتظار می رفت که آقای آشــنای  ناآشــنا به معارف دینی و حساسیت های اجتماعی 
که به ناحق بر مســند مشاورت رئیس جمهوری تکیه زده است، ضمن اعتراف به اشتباه خود و 
عذرخواهی از ملت، از سمت خود استعفا بدهد، اما متاسفانه او به جای این کارهای خوب، اقدام 

به توجیه کار نادرست خود کرد و در کانال خود از قول آیت اهلل دکتر روحانی  نوشت:
روحانی: ما همه می توانیم با وحدت و اتحاد و همبســتگی و آرامش، با کمک از رهبر عزیز 
و فرهیخته ای که من حاضرم برای برخی امور ده ها بار دســت ایشان را ببوسم، مشکالت را 
حل کنیم. آقای آشــنا به جای توبه و عذرخواهی و استعفا با این فرافکنی در صدد توجیه رفتار 
نادرســت خود برآمد ، در حالی که ســخن دکتر روحانی صرفاً بیان یک  اصطالح و استعمال 
مجازی در میان مردم و به  معنای نهایت احترام است، نه صدور حکم جواز دست بوسی؛ زیرا ما 
دکتر روحانی را در حال انجام این عمل ندیده ایم و همین برای ابطال دلیل  توجیه حسام الدین 

آشنا کافی است!
براین اساس، بهترین کار، استعفا یا عزل آشناست!

انسان تک ساحتی و چند ساحتی
شکل های  ارتباط با سنت 

به گزارش ایســنا ، طهماسب مظاهری درباره مباحث 
مطرح شــده پیرامون نرخ سود بانکی اظهار کرد: درباره 
ســود بانکی دو نکته کلیدی وجود دارد که باید رعایت 
شــود. ابتدا اینکه ســود بانکی که بانک به سپرده گذار 
پرداخت می کند و آنچه در  ازای ارایه تسهیالت بانکی  از 
مشتریان خود وصول می کند باید بر مبنای قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا باشد. به عبارتی در معامالت پولی از 
جمله معامالت بانکی شــائبه غلتیدن به آفت ربا بسیار 
زیاد است و به همین دلیل باید مراقبت های الزم صورت 
بگیرد تا نظام بانکی دولت ایران از ربوی شدن معامالت 
بانکی چه در معامله بین ســپرده گذاران و بانک و چه در 
معامله بین بانک و مشــتریانی که تســهیالت دریافت 
می کنند، مصون باشــد. راه حل این بخش از کار چنین 
اســت که ضوابط بانکداری بدون ربا عینا رعایت شود و 
اگر الزم اســت این قانون اصالح شــود باید با مالحظه 

پرهیز از ربوی شدن، اصالحات الزم صورت بگیرد.
مظاهری درباره نرخ ســود بانکی در شــرایط کنونی 
کشــور توضیح داد: امروز با این وضعیت مواجه هستیم 
که بانک ها ســودی معادل ۲۴ تا ۲۵ و حتی موسســات 
غیرمجاز سودهای باالتری ارائه می کنند و این موضوع 
با توجه به نرخ اعالم شــده تورم دو ضرر دارد ابتدا اینکه 
بانکی که چنین ســودی پرداخت می کند دچار مشکل 
خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور 

با مشکل روبرو می شود.
مظاهری با بیان اینکــه در ماه های اخیر از توضیح و 
اظهارنظر درباره سود بانکی خودداری کرده به این دلیل 
که می خواسته کنار بایســتد، اظهار کرد: نمی خواستم با 
بیان انتقاداتی نسبت به وضعیت سود بانکی اظهاراتم به 
نحوی ســیاه نمایی یا انتقاد شدید علیه دولت تلقی شود 
ولی وقتی وزیر اقتصاد این دولت که شخصی کارشناس، 
فهیم و باتجربه اســت و چهار ســال اقتصاد دولت را در 
دست داشته و همچنین معاون اول رئیس جمهور به این 
موضوع اشــاره می کنند به این معنی است که آنها هم 
در حوزه کارشناســی به این اصل اساسی واقفند که سود 
بانکی باید در محــدوده پایین تری قرار گیرد تا به دلیل 
مصلحت اقتصادی و نبــودن در حیطه بانکداری ربوی 
اصالحات الزم صورت بگیرد اما اینکه چگونه می شــود 
به این مســیر رفت و چه عواملی باعث شــده که چنین 
فاصله ای بین ســود بانکی و تورم قرار بگیرد و کشــور 
چگونه به این مســیر نامتعادل رفته است، مفصال جای 

بحث دارد.
او همچنین در بخشی از ســخنانش درباره باال بودن 

ســود بانکی  چنین گفت: از منظری می توان سود باال را 
چنین توجیه کرد که تورم ۹ درصدی که اعالم می شود، 
منطبق با واقعیت نباشــد و اگر تورم به دالیل سیاسی و 
با هدف تبلیغاتی منطبــق با واقعیت اقتصاد ایران اعالم 
نمی شــود، باید به عدد واقعی برگردد. البته چندی پیش 
اکبر کمیجانی -با توجه به مســئولیت سازمانی که دارد 
و  ضمن اینکه وی فردی صاحب نظر و دانشــمند است 
و تجربه علمی و کار بانکی ارزشمندی دارد- پیش بینی 
تورم ۱۲ درصد برای ســال جاری کرده بود. اکنون باید 
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و ... 

برای این موضوع طراحی الزم را بکنند. 
وی در ایــن باره ، توضیح داد: در ابتدای شــروع کار 
رئیس دولت اصالحات وی جلساتی را با حدود ۵۰ تا ۶۰ 
نفر از اقتصاددانان از طیفی از چپ گرایان تا معتقدین به 
بازار آزاد برگزار کرد. این افراد در ۶ جلســه ۴ ساعته گرد 
هم آمده و این آزادی به آنها داده شده بود که هر مطلبی 
که صــالح می دانند بیان کنند. هر یک از صاحب نظران 
فرصت داشــتند که ۴۵ دقیقه صحبت کنند و در نهایت 
نیز مطالب به صورت علمی و اصولی جمع بندی شــد و 
از میان مباحث مطرح شــده راه حل هایی ارائه شــد. در 
ادامه نیز برنامه سوم توســعه با نظر کارشناسان تدوین 
شــد و همه آن اعضــا هم به دولت اعــالم وفاداری و 
آن را همراهی کردنــد. نتیجه چنین اقدامی این بود که 
شــاخص های اقتصادی در دولت اصالحــات به تعادل 
رســید. به این ترتیب نرخ تورم سود بانکی کاهش پیدا 
کرد و اشــتغال باال رفت،  با بیکاری تا حد قابل توجهی 

مقابله، ارز تک نرخی شد و صادرات هم افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش 
منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی کالنشهرهای 
کشــور گفت: آنچه که امروز حاصل حضــور مردم در 
انتخابات بــوده، برای ما عــزت  و کرامت و همچنین 
توفیق در عرصه جهانی را یک بار دیگر در شرایط موجود 
منطقه به همراه داشته است. بی تردید این حضور مردم 
قدرت نمایی بزرگی در عرصه جهانی بوده است که باید 
قدردان این مردم باشیم و در این مرحله قدردانی ما انجام 

کار برای مردم است.

وی به معضالت اجتماعی همچون بیکاری، طالق و 
اعتیاد به عنوان آســیب های اجتماعی مورد تاکید مقام 
معظم رهبری اشــاره کرد و افزود: قطعا شــهرداری ها 
 باید در حل  و فصل آســیب های اجتماعی موجود نقش 
به سزایی داشــته باشند. باید انتخاب شوراها به گونه ای 
باشــد که مردم به آنها اعتماد کننــد. در دوره اخیر ۴۲ 
درصد شهرهایی که خود شورا شهردار را انتخاب کرده اند 
مجبور به تعویض شهردار شده اند که در پی آن مشکالت 
بســیاری ایجاد شده است.وزیر کشور تاکید کرد: باید در 

پایان دوره و پس از چهار سال خدمت به مردم ، پرونده 
مطلوبی داشــته باشیم. بنده به عنوان وزیر کشور اعالم 
می کنم از نظر شــرایط حیات و زیست شهری عملکرد 

شوراها مطلوب نبوده است .

    طهماسب مظاهری اقتصاددان : 

شهربانو امانی عضو شورای پنجم  شهر تهران :

 از نظر شرایط زیست شهری عملکرد 
شوراها  مطلوب نبوده است

وزیر کشور در دیدار با منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسالمی کالنشهرها: 

رحمت اله بيگدلی - فعال سياسی اصالح طلب:

   هیچ گناه و خطایی بدتر  از »توجیه گناه و خطا« نیست

                        در جلسه شورای شهر تهران اعالم شد:

                                                 محمد رضا باهنردبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری :

قراردادهای سه ساله و دارای ابهام شهرداری با قرارگاه امام رضا )ع(
عضو شــورای شــهر تهران در تذکر پیش از دستور 
جلسه شورا به ماهیت نامشــخص قرارگاه امام رضا)ع( 

اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، غالمرضا انصاری، عضو شورای شهر 
تهران با اشــاره به تذکری که در تاریخ ۹ بهمن ۹۵ به 
شــهردار تهران داده بود، گفت: در آن جلسه به شهردار 
تذکر دادیم که قرارگاه امام رضا )ع( به کجا وابسته است، 
باالخره NGO یا شــرکت است؟ و در کجا حسابرسی 
می شود؟ متاسفانه شهردار تاکنون پاسخی به این تذکر 

ارائه نداده است.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه بستن قرارداد 
سه ســاله دراز مدت با موسســاتی که منبع تشکیالتی 
مشخصی ندارند، وجهه حقوقی ندارد و شورای پنجم باید 

بر این مساله ورود کند.
وی افزود: از ســوی دیگر ۲۳ مرکز بهاران در مناطق 
مختلف شهر تهران با مبالغ نامشخص با قراردادهای سه 
ســاله یا درازمدت به قرارگاه امام رضا)ع(  واگذار شــده 
است و این در حالی است که انعقاد قراردادهای طوالنی 
مــدت آن هم در پایان دوره خالف اســت و باید به آن 

رسیدگی شود، چرا که از لحاظ حقوقی صحیح نیست.

امانی، معاون شهردار تهران در پاسخ به تذکر انصاری، 
قرارگاه امام رضا را یک شرکت خصوصی دانست و گفت: 
قرارگاه امام رضا)ع( یک شــرکت خصوصی است که در 
زمینه آســیب های اجتماعی به شهرداری تهران کمک 
می کند. این قرارگاه به شــهرداری وابسته نیست و هیچ 

کمک بالعوضی از شهرداری دریافت نمی کند.
او ادامــه داد: بهاران قرار نیســت در اختیار جایی قرار 
بگیــرد بلکه با قراردادهای ســه ســاله تحویل بخش 
خصوصی می شــود. اداره آســیب های اجتماعی و حل 

آسیب های اجتماعی توسط شهرداری منطقی نیست.

    بهترین کار، استعفا یا عزل آشناست 
   معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان از 
ثبت رکورد دمایی ۶۰درجه سانتی گراد در سطح 
زمین طی روزهای گرم تابســتان سال جاری در 
ایســتگاه آبخیزداری حوزه آبخیز معرف و زوجی 

دهگین رودان خبرداد. 
ابوالقاســم حســین پور در گفتگو با مهر بیان 
داشت: ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی 
اســتان با هدف پایش شــاخص های حوزه های 
آبخیز معرف مناطق خشــک کشــور تاسیس و 
بصورت مستمر ۱۷ پارامتر اقلیمی و داده مکانی 
را با دســتگاه های خودکار انــدازه گیری و ثبت 

می کند. 
معاون آبخیزداری منابع طبیعی اســتان خاطر 
نشــان کرد: بر اساس آمارهای دمایی ثبت شده 
در ایستگاه مذکور برای نخستین بار رکورد دمای 
۶۰.۲ درجه سانتیگراد توسط دماسنج مستقر در ۵ 
ســانتی متری سطح خاک به ثبت رسید. این در 

حالی است که دمای حداکثر هوای ۴۹ درجه در 
اتفاع استاندارد و دماهای ۴۳ و ۳۹.۶ به ترتیب در 
۲۰ و ۵۰ ســانتی متری عمق خاک در ایستگاه 

مذکور ثبت شده است. 
حسین پور افزود: عالوه بر پایش و مانیتورینگ 
شاخص های تغییرات اقلیمی و داده های مکانی، 
تجزیه و تحلیل داده های ســیالب، فرســایش 
خــاک و رســوب، نفوذپذیــری زمیــن و روند 
تغییرات آب زیرزمینــی در آبخوان منطقه نیز از 
جمله آیتم های کاری ایستگاه آبخیزداری حوزه 
معرف و زوجی استان است که بطور دائم در قالب 
گزارش های ماهانه، فصلی و ســاالنه در دستور 
کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 

قرار دارد. 
 شایان ذکر است این گرمای بی سابقه اثرات 
نامطلوبی بــر روی منابــع آب و خاک و حیات 

عرصه های منابع طبیعی استان خواهد داشت.

ثبت رکورد دمای 
۶۰ درجه در رودان 

با حضور مقامات کشوری و لشکری، سردار محمدرضا یزدی به عنوان هرمزگان 
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ معرفی شد.

بــه گزارش بســیج پرس ؛ طی مراســمی که با حضور سرلشــکر 
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مسئولین و 
مقامات کشوری و لشکری در حسینیه حضرت فاطمه الزهرا)س( برگزار 
شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج محمدرضا یزدی به عنوان فرمانده 

سپاه حضرت محمدرسول اهلل  )ص( تهران بزرگ معرفی شد.
 در این مراسم سرلشکر جعفری ضمن تقدیر از خدمات شایسته سردار 
محسن کاظمینی و آرزوی موفقیت برای این رزمنده پیشکسوت، سردار 
یزدی را به سمت فرمانده  سپاه حضرت محمد رسول اهلل  )ص( تهران 

بزرگ منصوب کرد.
 سردار محمد رضا یزدی در سال های حماسه آفرینی دفاع مقدس در 
کســوت فرمانده گردان عماریاسر  لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول اهلل 
)ص(، افتخار آفرینی کرد و پس از جنگ با حضور در مجلس شــورای 
اسالمی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران مشغول 

به خدمت شد.
الزم به ذکرا ســت، در این مراسم ســردار غیب پرور رئیس سازمان 
بســیج مستضعفین، سردار کوثری  جانشــین فرمانده قرارگاه ثاراهلل و 

سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ،حضور داشتند.

انتصاب سردار محمدرضا یزدی  
به فرماندهی سپاه تهران

به گزارش دیده بان ایــران، باهنر در واکنش به طرح 
مساله آتش بس از سوی اصولگرایان و قرابت آن با طرح 
گفت وگوی ملی از سوی اصالح طلبان گفت: اگر دولت به 
این جمع بندی برسد که از نیروی رقیب در ادامه امورش 
اســتفاده کند این قدم رو به جلویی است اما گفت وگوی 

ملی اصالح طلبان برای فتنه بود.
 محمدرضا باهنر دبیرکل جبهــه پیروان، در خصوص 
اظهارات اخیر علیرضــا زاکانی درباره ضرورت آتش بس 
میــان جریان اصالحات و اصولگــرا و قرابت این مفهوم 
با طــرح  گفت و گوی ملــی که چندی پیش از ســوی 
اصالح طلبان مطرح شده بود، گفت: این تعبیری است که 
باید مورد تفســیر قرار گیرد. بعضی گفت و گوی ملی بین 
مــردم را مطرح می کنند؛ اما من این طرح را قبول ندارم. 

مردم با هم مشــکلی ندارند. مردم از ما دلخور هستند که 
چرا با هم دعوا می کنیم.

او بــا بیــان اینکه طبیعی اســت مواضــع اصولگرا و 
اصالح طلب با هم منطبق نشــود، گفت: مهم این است 
که ما در منافع ملی با هم هماهنگ باشیم و بر آن اساس 
سیاســت راهبردی خــود را تدوین کنیــم. این می تواند 
با گفت و گو و تعامل باشــد یا می توانــد به گونه ای دیگر 
صورت بگیرد. بــرای نمونه اگر دولت به این جمع بندی 
برسد که از نیروی رقیب در ادامه امورش استفاده کند، این 
قدم رو به جلویی است. باهنر گفت: اصالن طلبان از بحث 
گفت و گوی ملی برای فتنه حرف می زنند که این درست 

نیست و خط قرمز ماست.
او تاکیــد کرد: البتــه این اصال به این معنی نیســت 

کــه اصالح طلبــان را فتنه گر بدانیم. مــن بار ها گفته ام 
اصالح طلبان نیروهای مومن و انقالبی بســیاری دارند. 
ممکن هم هست با ما موضع داشته باشند اما این به معنی 
فتنه گر بودن آن ها نیست. اما طرح مساله گفت و گوی ملی 

با هدف نادیده گرفتن فتنه، خط قرمز ماست.

بحث گفت و گوی ملی برای فتنه  و خط قرمز ما است

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر 
اینکه برنامه موشکی ایران هیچ تعارضی با قطعنامه های شورای امنیت 
ندارد، گفت: ما با جدیت سیاســت مان را در حمایت از برنامه موشکی 

ادامه می دهیم.
به گزارش ایسنا عالءالدین بروجردی در واکنش به گزارش دبیرکل 
ســازمان ملل درباره عملکرد ایران نســبت به قطعنامه ۲۲۳۱ و طرح 
ادعاهایی نسبت به برنامه موشکی ایران گفت: برنامه موشکی ما هیچ 
ابهامی ندارد. آنها موضوع کالهک های هسته ای را مطرح می کنند. حال 
اینکه ما خودمان اضافه بر تعهدات در عهدنامه NPT اصل دستیابی 
به سالح هسته ای را تحریم  و ممنوع کردیم و مقام معظم رهبری نیز 
در این باره فتوا دادند. به قول علما این دیگر ســالبه به انتفاع موضوع 
اســت. وی ادامه داد: بر این اساس طرح این موضوع غیرمنطقی است 
و بدون تردید برنامه موشکی ایران هیچگونه تعارضی با قطعنامه های 
 شــورای امنیت ندارد. این فضاسازی ای اســت که آمریکایی ها انجام 
می دهند. رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
پایان تاکید کرد: ما این سیاســت را بــا جدیت ادامه می دهیم و قویا از 
وزارت دفاع، هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همه ارگان ها 

و دست اندرکاران ساخت، تولید و کاربرد موشک حمایت می کنیم.

بروجردی در واکنش به دبیرکل سازمان ملل: 
برنامه موشکی ایران هیچ ابهامی ندارد 

به گزارش ایســنا، آیت اهلل جنتی در دیدار با کارکنان شورای نگهبان 
اظهار کرد: در جمهوری اسالمی نباید به گونه ای باشد که مثل غربی ها 
به هر قیمت رأی جمع کننــد، البته باید از برخی عملکردهای خوب و 

درست در انتخابات نیز تقدیر کرد.
دبیر شــورای نگهبان افزود: در حالی که مســئول یــک نهاد کلیه 
کارکنان و منصوبین خود را از تمام فعالیت های انتخاباتی منع می کرد. 
 از طرف دیگر شاهد بودیم برخی دستگاه های کشور ستاد انتخاباتی شده 
بود نــد و همه مدیران و معاونان در خدمت یــک نامزد در آمدند، واقعًا 
این ها چــه جوابی دارند؟ به هر حال این تخلفات به دســتگاه قضایی 
منعکس شد که امیدواریم رسیدگی شود. رییس مجلس خبرگان رهبری 
ضمن انتقاد از برخی حمالت غیرمنصفانه در داخل کشــور علیه سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی، افزود: مگر امام نفرمود که اگر سپاه نبود، 
کشــور هم نبود؟ آیا فکر نمی کنند اگر سپاه نباشــد چه بر سر امنیت 
کشــور می آید؟  سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ابعاد مختلف مشغول 
خدمت است. من نمی گویم تنها سپاه مشغول خدمت به نظام است اما 
آن نهادی که جلوی خطرات سینه سپر می کند و با کمترین امکانات و 
هزینه به ارائه خدمات جهادی می پردازد، این نهاد انقالبی است. رییس 
مجلس خبرگان در انتها خاطرنشــان کــرد: امیدواریم نتیجه انتخابات 
باالخره به خیر و صالح این مردم تمام شود. همه باید دعا کنیم دولت 
موفق به کار و خدمت شــود. متاسفانه وضع کار و اشتغال خوب نیست. 
رهبری هم امســال را سال تولید و اقتصاد مقاومتی نام گذاری کردند و 
ما انتظار داریم دولت به دردها و مشکالت مردم برسد و در کابینه آینده 
از نیروهای انقالبی اســتفاده کند. اگر نیروی انقالبی؛ وزیر، استاندار و 

فرماندار شود؛ قطعا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.

                         آیت اهلل جنتی:
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ابعاد 

مختلف مشغول خدمت است


