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رئیس جمهوری در پیامی به الماس بیک آتامبایف همتای قرقیزستانی خود سالگرد استقالل قرقیزستان را به وی و مردم این کشور تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد: در سایه اراده جدی مسئوالن دو کشور، مناسبات دوستانه فی مابین 
در راستای منافع متقابل، بیش از پیش گسترش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، متن پیام حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم جناب آقای الماس بیک آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان، فرا رسیدن سالگرد استقالل جمهوری قرقیزستان را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم. اطمینان دارم در سایه اراده جدی 
مسئوالن دو کشور، مناسبات دوستانه فی مابین در راستای منافع متقابل، بیش از پیش گسترش خواهد یافت.  از خداوند متعال، سالمتی و موفقیت آن جناب و سربلندی و بهروزی مردم قرقیزستان را مسئلت دارم.

متاســفانه از حــدود 205 اصله درخت چنار در حــد فاصل چهار راه 
ولی عصر )ایستگاه مترو تئاتر شهر( تا خیابان نوفل لوشاتو که بیشتر از 
250 متر فاصله نیست حدود 150 اصله از این درختان چنار قدیمی در 

این چند وقت گذشته خشک شده اند.
اگر مســیرتان به خیابان ولی عصر افتاد، حتما به حد  فاصل چهارراه 
ولی عصر )ایستگاه مترو تئاتر شهر( تا خیابان نوفل لوشاتو سری بزنید 
و ســرتان را کمی باال بگیرید و به فضای سبز باالی سرتان نگاه کنید 
تا با یک مشکل عظیم زیست محیطی در این خیابان قدیمی و مشهور 

خاورمیانه روبه رو شوید.
 بله شما با حدود 205 اصله درخت چنار قدیمی روبه  رو خواهیدشد که 
در دو طرف خیابان ســال های زیادی است که در وسط و یا کناره های 
جوی جا خوش کرده اند ولی متاسفانه مدتی است که این درختان دیگر 
مثل قدیم ها ســبز و شاداب نیســتند و به اصطالح مردم عادی، این 

درختان دیگر حال خوشی ندارند.
متاســفانه طبق یک سرشماری خیلی ساده و ابتدایی یعنی شمردن 
درختان خشک شــده و سر سبز، شما می فهمید که از 205 اصله درخت 
موجــود در یک فاصله 250 متری، حــدود 150 اصله از این درختان 
تنومند کامال خشک شده اند و دیگر آن پوشش سبز قدیمی را ندارند و 
شاخه های این درختان عریان از برگ های سرسبز هستد. این درختان 
دیگر جانی در بدن ندارند و به چوب های خشکی تبدیل شده اند که یا 

برای تهیه الوار مناسب هستند و یا باید هیزم شومینه ها شوند.
آیا این یک فاجعه بزرگ زیست محیطی برای ساکنان شهری نیست 
کــه به یک باره حدود 75 درصد درختان مســافتی 250 متری از یک 
خیابان قدیمی و معروف در شهری سرسبز که روزگاری به چنارستان 

ایران مشهور بوده خشک شوند؟
باید یاد آوری کنیم که در چند ســال گذشــته، تنه های خشــک و 
پوسیده  شده تعداد زیادی از درختان چنار در همین محدوده که پیش از 
این خشک شده بودند، برای جلوگیری از حوادث و خطرات ناخواسته، 
توسط شهرداری تهران با اره برقی قطع شده اند تا مبادا بر اثر وزش باد 
و پوسیدگی، تنه درختان روی ماشین ها و یا عابرین پیاده سقوط کنند 

و حادثه ای پیش بیاید.
اگر از روی تنه برش خورده این درختان قطع شــده بخواهیم میزان 
ســن این آن ها را تا پیش از قطع شدن بدانیم با شمارش خطوط روی 

کنده این درختان، سن آنان به حدود هفتاد و یا هشتاد سال می رسد.

روحانی 
سالگرد استقالل 

قرقیزستان را
 تبریک گفت

حسین عبیری گلپایگانی - فعال محیط زیست

حال درختان چنار تهران خوب 
نیست 

خراســانی  وحید  اهلل  آیــت 
تصریح کردنــد: باید همان گونه 
موســی  حضرت  به  خداوند  که 
فرمان داد کــه با فرعون با زبان 
با جهان  نیز  ما  بگوید  نرم سخن 

با زبان خوش صحبت کنیم.
مرجــع  انتخــاب،  گــزارش  بــه 
جهان تشــیع در دیدار رئیس دفتر 
فرصت  داشتند:  اظهار  رئیس جمهور 
خدمت محدود و موقت اســت، قدر 

ایــن فرصت را بدانید. در این فرصت 
محدود در مســیر خدمت به مردم و 
گره گشایی از مشــکالت آنان تالش 
و ســعی کنید همه کارهای شما در 
خدمــت به دین، مذهب و شــعائر و 

ارزش ها باشد.
حضــرت آیــت اهلل العظمی وحید 
خراســانی در ایــن دیدار کــه روز 
برگزار  ایشــان  دفتر  در  پنج شــنبه 
شــد، با آرزوی توفیــق برای واعظی 
در مسئولیت جدیدش و ابالغ سالم 
بــه رئیس جمهور، گفتنــد: اگر همه 
کارهای شــما در خدمــت به مردم 
و دیــن باشــد یاری خــدا و کمک 
امام زمان هم مشــمول شما خواهد 
شــد. بنده همــواره بــرای موفقیت 
رئیس جمهور و دولت دعا کرده و دعا 

خواهم کرد.

مرجع معظم تقلید شیعه در بخش 
دیگری از سخنان شان تصریح کردند: 
باید همان گونه که خداوند به حضرت 
موسی فرمان داد که با فرعون با زبان 
نرم ســخن بگوید ما نیز با جهان با 
زبان خوش صحبــت کنیم. صحبت 
کــردن با زبان خشــن و تنــد و با 
روش های افراطــی با جهان، خدمت 

کردن به اسراییل است.
در ادامه این دیــدار دکتر محمود 
واعظی با تبریک اعیاد ســعید قربان 
و غدیر و ابالغ سالم روحانی خدمت 
حضــرت آیــت اهلل العظمــی وحید 
خراســانی اظهــار داشــت: دیدار و 
ارتباط مستمر با مراجع عظام تقلید و 
دریافت نظرات و رهنمودهای ایشان 
بر مبنــای تاکیدات رئیس جمهور، از 

سوی اعضای دولت دنبال می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشــاره 
بــه اینکه تالش ما بر این اســت که 
میان همه قــوا، نهادهــای انقالبی، 
مردم، گروه هــای مختلف و نخبگان، 
انســجام و یکدلی ایجاد شود، اضافه 
کرد: تالش می کنیم کشور به نحوی 
اداره شــود که نام اســالم و شــیعه 
براساس اعتقادات اصیل دینی مردم، 

تعالی یابد.
اظهار  رئیس جمهور  دفتــر  رئیس 
داشــت: بنــای دولــت در ارتباط با 
مراجــع عظام تقلید، علمــا و حوزه 
علمیــه قــم، صرفــا مالقات هــای 
تشــریفاتی نیست، بلکه به دنبال آن 
هستیم که به شکلی منظم و مستمر 
از نظــرات و راهنمایی هــای مراجع 
بــرای بهبود برنامه ها، سیاســت ها و 

فعالیت های دولت بهره بگیریم.

تعدادی  جان باختن  پــی  در 
هرمزگانی  آمــوزان  دانش  از 
اتوبوس،  واژگونی  ســانحه  در 
در  رئیس جمهور  اول  معــاون 
به ملت  پیامی ضمن تســلیت 
ایــران و خانواده های آنان، از 
تا  خواست  ذیربط  مســئوالن 
این  بروز  علت  بررســی  ضمن 
حادثه ناگوار به وضعیت آسیب 
ســریعا  مصدومان  و  دیدگان 

رسیدگی شود.
کامل  متــن  ایســنا،  گزارش  به 
پیام  اســحاق جهانگیری به شرح 

زیر است:
واژگونی  غم انگیز  و  تلــخ  حادثه 
آموزان  دانــش  حامــل  اتوبــوس 
شهرســتان  در  هرمزگانی  دختــر 
بــه جان باختن و  داراب که منجر 
مصدوم شــدن تعــدادی از دانش 
آموزان عزیزمان شــد، موجب تاثر 

و تالم فراوان شــد. ایــن مصیبت 
غم بــار را بــه ملت ایــران، مردم 
شریف اســتان هرمزگان و به ویژه 
صمیمانه  عزیزان  این  خانواده های 
تســلیت می گویم و از مســئوالن 
محترم  وزرای  به خصــوص  ذیربط 
آموزش و پرورش، راه و شهرسازی 
و بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
رسیدگی  می خواهم ضمن  پزشکی 
و  آسیب دیدگان  وضعیت  به  فوری 

مصدومــان با بررســی دقیق علت 
اســرع  ناگوار، در  این حادثه  بروز 
وقــت نتیجــه را به اطــالع مردم 

برسانند. ایران  بزرگوار 

معــاون رئیس جمهور در امــور زنان و 
خانواده گفت: سهم ۳۰ درصدی مدیریت 
زنــان در ارکان مدیریتی کشــور به جد 

پیگیری می شود.
به گزارش ایســنا، معصومه ابتکار در نشســت 
تخصصی اقشار مختلف بانوان استان کردستان در 
سنندج، با قدردانی از اقدامات شهیندخت موالوردی 
و فعالیت هایی که در چهار ســال گذشــته در این 
معاونت انجام گرفت، اظهار کرد: بی تردید بخشی از 
این برنامه ها تداوم یافته، برخی اصالح و برنامه های 
جدیدی نیز پیگیری خواهد شد و در مجموع برنامه 

ما در دولت دوازدهم در ادامه برنامه های دولت یازدهم است.
وی افزود: ما حــوزه زنان را با نگاه ملی می بینیم و در این دوره برنامه ریزی برای حوزه 

خانواده خواهیم داشت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه نگاه ما فرادولتی اســت، عنوان 
کرد: قوای مقننه و قضائیه و ســازمان های مختلف به ویژه سازمان های مردم نهاد در این 
زمینه برنامه ها و وظایفی دارند که با همکاری آن ها می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد.

وی بیــان کرد: مــا در دولت وضعیت حوزه زنان را رســیدگی می کنیــم و هر جا که 
سیاســت گذاری اتفاق می افتد ما موضوع زنان و خانواده را بررســی می کنیم تا تاثیر آن را 

ببینیم.
ابتکار تصریح کرد: اینکه حوزه زن و خانواده را از هم جدا کنیم درست نیست اما باید در 
جایی که آمارها و شاخص ها نشان می دهد تعادل جنسیتی نداریم، سیاستی جدا داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اصل این اســت هرجا سیاستی 
تدوین شود به نیازهای بانوان که غفلت شده توجه کنیم و جایی که شکاف و فاصله است 

برای آن برنامه ریزی درست کنیم تا این شکاف ها از بین برود.
وی تاکید کرد: خشونت داخل خانه علیه زنان و کودکان زیاد است و این مناسبات خانواده 
را به هم می زند؛ البته خشونت تعریف خاص خود را دارد و آخرین مرحله کتک زدن است.

ابتکار گفت: ما حتما باید گفت و گوی ملی را گسترش دهیم چون با وجود پیشرفت ها در 
حوزه زنان و خانواده، هنوز آسیب های زیادی داریم.

وی با بیان اینکه ساختارهای مربوط به زنان را باید ارتقا داد، افزود: باید متولی امور زنان 
و خانواده در هر دستگاهی جایگاه خاصی داشته باشد که در سطح دولت روی این موضوع 

کار خواهیم کرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: قدرت توجیه و قانع کردن بســیار 
مهم اســت و ما باید توان کافی داشته باشیم که در شورای معاونان دستگاه ها و یا شورای 

برنامه ریزی استان ها، سیاست ها و برنامه های بهبود وضعیت خانواده را پیش ببریم.
وی ادامه داد: ما یک جامعه اسالمی هستیم اما متاسفانه ٣٠ درصد آب، خاک و نهاده های 

کشاورزی ما هدر می رود که این به خانواده برمی گردد و باید روی آن کار شود.
ابتکار عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی زنان را پیگیری خواهم کرد و باید همه روی 

آن کار کنیم.
وی به برخی مشکالت در حوزه زنان اشاره کرد و افزود: باید برای افزایش تمایل جوانان 
به ازدواج و تقویت نشاط در جامعه، برنامه ریزی کرد و آموزش در این عرصه ها بسیار مهم 

است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، توان افزایی زنان و دختران در مناطق شهری، 
روستایی و عشایری را نیز ضروری دانست و با بیان اینکه باید آموزش های مهارتی به این 
افراد ارائه داد، گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان از دیگر پروژه های این معاونت است و باید 

سهم زنان در سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال را جدا دید.
معــاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفت: یکی از اهداف ما این اســت که 
تجربه های موفق را مستندسازی و علمی کنیم تا در سطح وزارتخانه ها و استان ها موضوع 

لحاظ شدن ٣٠ درصد مدیریت ها در اختیار بانوان را اجرایی کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: هرچند در حوزه زنان و خانــواده عقب ماندگی و چالش داریم اما 
دستاوردهای زیادی داریم و می توانیم تجربیات خود را در این عرصه به جهان نشان دهیم 

و همکاری های بین المللی هم داشته باشیم.

وزیر کشــور توضیحاتی دربــاره پرونده فروش نفــت در زمان 
ریاست ش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد.

بــه گــزارش انتخاب، عبدالرضــا رحمانی فضلــی دربــاره تخلفات نفتی 
احمدی نژاد طی ســال های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاســت وی در دیوان 
محاسبات بوده است، گفت: بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای 

احمدی نژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.
وزیر کشــور با بیان اینکه دیوان محاســبات در آن زمــان وظیفه خود را 
انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و 
تخلفات تهیه می کنند و بررسی ها در مسیر دادسرا، هیئت های مستشاری و 
حاکم شرع قرار می گیرد، اما بنده چون سال ٩۲ نبودم اطالعی ندارم که این 

پرونده ها در چه مرحله از رسیدگی قرار دارد.
وی درباره اینکه آیا شــخص احمدی نژاد تخلفی انجام داده اســت یا خیر، 
ادامــه داد: بنده حضور ذهن ندارم و اگــر تخلفاتی بوده گزارش آن در قالب 

تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مســئله فروش نفت توســط نیروی انتظامی 
در همان زمان رســیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، یادآور شد: 
بررســی این پرونده ها فرآیند پیچیده و طوالنی دارد، چراکه در آن زمان نیز 
چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شــده بود، اما مشکلی وجود نداشت 
بلکه مشــکل اینجا بود که درآمد نفتی که فروخته شــده بود، چگونه هزینه 
شده و آیا به خزانه واریز شده یا خیر که موضوع مورد سوال این بخش بود.

وی بــا تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توســط 
نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شــده بود، افزود: این موضوع 
که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده 
سوال دیوان محاسبات بود لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چراکه امروز 

دیده می شود این مسائل به صورت کلی مطرح می شود.
وزیر کشور با بیان این که مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این 
مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام 
نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت به  خزانه واریز شده یا خیر 
و یا در محل تعیین شــده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن 

زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
وی با اشــاره به اینکه دیوان محاســبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته 
به مجلس اســت، اظهار کرد: در ۵ ســالی که بنده در دیوان محاسبات بودم 
مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان 
محاســبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اســناد سر و کار دارد بنابراین 

مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.
رحمانــی فضلی با بیــان اینکه یک حســابرس، حسابرســی می کند، اما 
حســابرس کل و معاون نظارت مربوطه تنها بر این حسابرسی نظارت دارند، 
افزود: موارد حسابرسی ها جمع بندی می شود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر 
می شــود، در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران 
و حاکم شــرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث می شود و در این اره 
رای گیری می کنند که همه رای می دهند و پس از آن در فرآیند رســیدگی 

قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بر این اســاس موضوعات ابتدا در دادســرا، ســپس هیئت 
مستشــاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی می شود و ٨ مرحله در فرآیند 
واقع اســت، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به 
این که محکمه قانونی اســت، هر مسئله ای که مطرح می شود باید اسناد آن 
را در دیوان دید و هر شــخصی برای اسناد دفاعیه داشته می تواند از حقوق 

خود دفاع کند.
وزیر کشــور تصریح کرد: به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات 
را سیاســی کند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات 
مطرح می شــود، ۵ ســالی که بنده دیوان بودم با چنین مســئله ای روبه  رو 
 نشــدم چراکه ســاختار آن به گونه ای شــکل گرفته که امــکان نفوذ وجود 

ندارد.

ژن خــوب؛ واژه ای که یادآوری می کند اگر ژن هایت کمی این طرف و آن طرف 
باشــد، جزو از ما بهتران نیســتی و باید خارج از گود نژاد برترها زندگی کنی. 
کلمه ای که مدت زمان نه چندان طوالنی، ســر زبان هــا افتاد و به فرهنگ زبانی 
مردم ورود پیدا کرد و شــاید شنیدن آن، هم لبخند را بر چهره بعضی ها نمایان 

کند از حیث برتر بودن و هم داغ دل دیگری ها را تازه.
مدت زمانی است که این واژه در میان مردم وارد شده و به لطف بعضی آقاها و 
آقازاده ها چنان گسترش پیداکرده که اصال گمان نمی کنی چیز عجیب  و غریب 

و جدیدی است.
متاســفانه در ماه های اخیر، شاهد استخدام ها و دریافت پست های مدیریتی از 
ســمت فرزندان برخی دولت مردان بودیم. پست هایی که شاید یک فرد معمولی 
با ژن متوســط، برای رسیدن به آن باید سال ها مو ســپید کند اما آقازاده هایی 
با ژن برتر، یک شــبه آرزوی خیلی ها را زندگــی کرده اند. اتفاقی که در رابطه با 
دریافت پست های مدیریتی از طرف فرزندان برخی دولت مردان افتاد، موجی از 
بی اعتمــادی مردم به حاکمیت را به دنبال آورد و ریشــه این تفکر که اگر از باال 

نباشی تا ابد به باال نخواهی رسید را تقویت کرد.
برخی از مســئوالنی که ادعا کرده بودند 3 فرزند بدون شــغل در خانه  دارند، 
با رو شــدن مسئولیت های مدیریتی فرزندان شان سکوت کردند. بعضی، از شغل 
فرزندان شــان، اظهار بی اطالعی کردند و خبرهــای پیرامون آن را، توطئه برای 
تخریب خواندند و همچنین بودند کســانی که درنهایت وقاحت، مهر تائید را هم 
بر موقعیت فرزندشــان زدند و از داشتن چنین فرزند کارآمدی اظهار خشنودی 

کردند.
شاید ســنگین ترین ضربه ای که به موازات درج این اخبار بر مردم وارد شد، از 
این حیث بود که کســانی که سال ها، هیتلر و آلمان های نازی را به سبب اعتقاد 
به نژاد برتر مذمت می کردند، اکنون خودشان درگیر این خودبرتربینی ها شده اند 
و در حالی که بســیاری از افراد عادی، برای رسیدن به موقعیتی بهتر در کارشان 
شــبانه روز تالش می کنند، عده ای بدون زحمت و به واســطه نام پدران شان، در 

اندک زمانی به باال می رسند.
طبیعتــا وجود چنیــن اتفاقاتــی، در میان مــردم ایجاد بدبینــی می کند؛ 
امــا بحــث آقازدگی، موضــوع جدیدی نیســت و به نوعــی از اوایــل انقالب 
بــه نحــوی مطــرح بــوده اســت. ایــن بحــث ژن خوب کــه چنــد مدتی 
 مطرح شــده، یــک مفهــوم تــازه اســت کــه در قالب ایــن واژه بیان شــده 

است.
ما در کشــور یک نظام دیوان ســاالر نداریم که افراد بــا توجه به معیار عینی 
انتخاب شــوند. سیستمی که حاکم است، یک سیســتم ایدئولوژیک است و در 
این سیســتم معیارهای شــخصی اهمیت می یابد. در بروکراسی، افراد بر اساس 
ضوابط جایگزین می شــوند و نه روابط، اما در جوامــع ایدئولوژیک، انتخاب ها و 
توزیع مشاغل، جنبه شخصی پیدا می کنند. به طور ناخواسته، در کشورهایی که 
عامل خویشاوندی وجود دارد، فرد قابل  اعتماد خویشاوند من است؛ یعنی من بر 

اساس شناخت شخصی و خویشاوندی، این فرد را در نظام اداری وارد می کنم.
متاسفانه بده و بستان های سیاسی، در این اواخر باب شده است که افراد برای 

ثبت موقعیت خودشان، حاضرند که به دیگری باج دهند.
 این باج دادن از عدم اعتماد فرد به جایگاه خودش نشــات می گیرد که سعی 
می کنــد برای تثبیت موقعیت خود، این کار را انجام دهد. در این میان، فرزندان 
مسئوالن هم به چشــم می خورند و به واسطه اینکه فامیلی ها یکسان است، این 
مســئله بیشتر به چشــم می آید. ولی تمام قضیه در همین حد نیست، اگر تنها 
4-۵ نفر از فرزندان مســئوالن، در این شرایط بودند، شرایط بهتر بود و پذیرش 
عمومی راحت تر می شــد؛ اما مســئله مهم در اینجا، سطح وسیع این جایگاه ها 

است.
این نوع کســب موقعیت ها، بی اعتمادی و تزلزل در نظام اداری و سیاسی را به 
همراه دارد. دریافت مقامات مدیریتی، بســیار بحث وسیعی است که بسیاری از 

الیه های آن بر ما آشکار نیست.
به طور طبیعی، اگر فرزندان مسئوالنی که تربیت سیاسی را هم به فرزندان شان 
یاد داده اند، در یک روند طبیعی، به مشــاغل گماشــته شوند، چندان عجیب  و 
غریب نیســت. بخشــی از نگاه ها به مســئله آقازادگی هم برگرفتــه از بدبینی 
جامعه بر این افراد اســت. این گونه نیســت که اگر کســی از فرزندان مسئوالن 
 در یک منصب مشــغول به کار شود، حتما و قطعا بر اساس یک نوع رابطه بوده 

است.
در این قضیه دو ســطح مطرح می شــود، اول منصوب شدن به برخی مشاغل 
اســت که می توان احتمال داد بر اساس شایســتگی فرد است؛ اما سطح بعدی، 
مفاسدی است که به واسطه این مشاغل، صورت می گیرد. بعضی از این آقازاده ها 
مباحثی را مطرح می کنند که اصال درست نیست؛ مانند همان شخصی که مدتی 
پیش گفت: ما ســهم خودمان را از ســفره انقالب بر می داریم. این حرف خیلی 
اشــتباه و بد است. یا مانند اینکه فرزند مسئولی باشی و به واسطه این موقعیت، 

در انتخاب های پدرت مداخله کنی.
جامعه به این نوع مســائل حساس اســت. فردی را که به عنوان باج دادن، در 
مقامی منصوب می کنند، زمینه آبروریزی و مفســده را فراهم می کند. افراد باید 
متوجه باشــند که در حوزه عمومی، رسانه ها حساس شــده اند. برخی رسانه ها 
در جهت شفاف ســازی و افشــاگری از این موضوعات برآمده انــد. البته گاهی، 
افشــاگری ها غیراخالقی است. برای مثال یک فردی که داماد مقام مسئولی هم 
هســت، درجایی مشغول به کارشــده. ما نمی توانیم به واسطه اینکه دامان فالن 
شخص است، بگوییم بر اساس رابطه وارد شده است. باید بررسی کنیم و ببینیم 

این شخص، در چه سیکلی باال آمده است.
راهکار رهایی از این بحران، وجود حساسیت های سازمانی است. اگر سازمان ها، 
به صالحیت و دانش و تخصص مرتبط افراد توجه کنند و فرد را بر اســاس این 
شایســتگی پذیرش کنند، جامعه هم آن را می پذیرد. مسئوالن باید توجه کنند 
که پســت های موجود در کشــور، ملک شخصی نیســت که هر کس هر زمانی 

خواست به آن ورود کند.
موردی که مدتی پیش به آن برخوردم، یک فارغ التحصیل کارشناســی ارشد 
بود که در رشــته مرتبط خودش، در یک سازمانی متقاضی استخدام بود. برای 
اســتخدام او آن قدر سؤال پرســیده بودند و بعضی از آن ها آن قدر بی ربط بودند 
کــه گریه او درآمده بود و دســت آخر هم او را رد کردنــد و نپذیرفتند. در این 
شــرایط وقتی این متقاضی جوان می بیند که پســر فالن مسئول و مدیر با سن 
کم و تحصیالت غیر مرتبط، در همان شــغل استخدام شده است، او به سازمان 

بی اعتماد می شود.
باید در انتصاب افراد، بازنگری دقیق و درستی صورت بگیرد و شایسته ساالری 

و روابط غیرشخصی برای انتصاب مدیران در دستور کار قرار بگیرد.
به نقل از: رویداد ۲4

تند صحبت کردن با دنیا، خدمت کردن به اسراییل است
آیت اهلل وحیدخراسانی:

در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان انجام شد؛

دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی
 به وضعیت مصدومان و آسیب دیدگان

واریز پول ها به خزانه

 مشخص نیست
سهم ۳۰ درصدی مدیریت زنان 

به جد پیگیری می شود

راهکار رهایی از بحران ژن خوب چیست؟
محمدامین قانعی راد - رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

دبیر شورای نگهبان با اشــاره به اینکه دولت مراقب 
نفوذ فتنه گران در بدنه دولت باشند، گفت: وظیفه اصلی 
دولــت دوازدهم نیز در درجه نخســت بهبود وضعیت 

اقتصادی و معیشتی مردم است.
دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به اینکه دولت مراقب نفوذ 
فتنه گــران در بدنه دولت باشــد، گفت: وظیفــه اصلی دولت 
دوازدهــم نیز در درجه نخســت بهبود وضعیــت اقتصادی و 

معیشتی مردم است.
به گزارش انتخاب، نماز باشــکوه ســعادت و بندگی در روز 
سعید قربان در مسجد مقدس جمکران به امامت آیت اهلل احمد 

جنتی برگزار شد.
آیت اهلل جنتی در خطبه های نماز عید ســعید قربان، با اشاره 
به توصیه ای از قرآن کریم به تقوای الهی اظهار داشت: اهمیت 
تقوا به خاطر این است که انسان از آینده خود خبر ندارد و در 

چنین شرایطی بهترین توشه و ذخیره، تقوا است.
وی با انتقــاد از وجود خیــل فقرا و نیازمنــدان در جامعه 
تاکید کرد: این ننگ برای نظام اســت که یک نفر فقیر با شکم 
گرســنگه شب را سحر کند و وظیفه اصلی دولت دوازدهم نیز 
 در درجه نخســت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشــتی مردم 

است.
دبیر شــورای نگهبــان تصریح کرد: عید غدیــر، عید بزرگ 
اسالم و عید والیت اســت که در منطق اسالم نسبت به تمام 
مسائل دیگر ارجحیت دارد و قوام تمام احکام اسالمی به وجود 
والیت بســتگی دارد و اسالم بدون والیت، اسالم سازش کاری 

و بی تفاوتی است.
آیــت اهلل جنتی با تاکید بر جایگاه ویــژه ولی فقیه در دوران 
غیبت گفت: متولی جامعه اســالمی در دوران غیبت ولی فقیه 
عادل و آگاهی اســت که نسبت به تمام مسائل احاطه دارد که  
این ویژگی ها در امام راحل و مقام معظم رهبری جلوه گر است.

دبیر شــورای نگهبــان ادامه داد: اطاعــت از ولی فقیه مانند 
اطاعــت از امام زمان واجب اســت چراکه هر دو در پی اجرای 
دستور خداوند در جامعه است که حساسیت رهبری نیز نسبت 

به مسئله فتنه از همین مسائل برخاسته است.
وی بــا توصیــه به دولــت بــرای هوشــیاری در برابر نفوذ 
اســتکبار جهانــی در دســتگاه های مختلف اجرایی کشــور 
تصریح کرد: دولت مراقب باشــد فتنه گــران در داخل دولت 
 وارد نشــوند و دشــمنان انقالب به اهداف و منویات خود نائل 

نشوند.
دبیر شــورای نگهبان خاطرنشــان کرد: فتنه 88 خط قرمز 
نظام است چراکه هدف آن ها براندازی نظام بود و مجرمان فتنه 
بدترین مجرمان تاریخ انقالب اسالمی بودند که 7 ماه کشور را 

در آشوب داخل کردند.
آیت اهلل جنتی بــا بیان خطرات وجود فتنه در جامعه  تاکید 

کرد: فتنه گر باید نابود شود و از بین برود تا نظام ایمن شود.
وی با قدردانی از حضور مردم در عرصه های مختلف کشــور 
ابــراز کرد: آن چیزی کــه ایران را در طول چهــار دهه اخیر 
ایمن کرده و در مقابل هجمه ها و تهدیدات ایســتادگی کرده 
حضور همیشــگی مردم درصحنه ها و پشتیبانی از والیت فقیه 

بوده است.

رحمانی فضلی با اشاره به پرونده نفتی نیروی انتظامی: معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان: 

این ننگ برای نظام است
آیت اهلل جنتی با انتقاد از خیل فقرا در جامعه: 

خبر


