
 مسير مجلس خبرگان
  بايدهمان مسيرانقالب باشد

رهبر معظم انقالب:

 شنبه 8 خرداد  1395
  21 شعبان1437، 28 مه 2016
  سال سيزدهم، شماره 3537
16 صفحه ، 1000 تومان

Sat, 28 May 2016
vol.13, No. 3537
16 Pages, 10000 Rials

دولتپارلمان

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي:محمدرضا عارف: 

 اگر رييس شوم با   افراد بدقول
 بهتر برخورد خواهم كرد

 دولت امسال 35 هزار نفر را
 استخدام مي كند

24

جواد دليري
سردبير

عليه سكوت
»دانش آم��وز دخت��ر كالس س��وم 
دبس��تان به همراه همكالسي هايش 
در حي��اط مدرس��ه منتظر ايس��تاده بود ت��ا مدير 
مدرس��ه يك به يك نام بچه ها را صدا كند، جايزه اي 
بده��د و بچه ها تش��ويق كنند و مادره��ا و پدرها از 
دور ذوق كنند. اس��امي خوانده مي شد، دخترك با 
چش��ماني منتظر، به همكالسي هايش نگاه مي كرد 
كه دستان شان از جايزه پر بود و صورت هاي شان از 
خنده. با هر نامي كه خوانده مي ش��د دل كوچكش 
بيش��تر مي تپيد، ش��ايد اين يكي باش��د؛ نه، حتما 
بعدي است و بعدي و بعدي و بعدي... اسامي خوانده 
شد، جايزه ها تمام شدند. دخترك رها شد در ميانه 
هياهوي همساالنش كه غرق ش��ور بودند و شادي. 
او ماند و چشمان اش��ك آلود و بغضي در گلو و شايد 

دلي بي اميد.«
اين يك داستان و قصه ظهر جمعه نيست، داستاني 
واقعي اس��ت كه در ش��هر تهران و در يك مدرسه با 
نام و نش��ان رخ داده اس��ت. مدير مدرسه در جشن 
روز آخر مدرس��ه چون پدر قسط شهريه دانش آموز 
را دير پرداخت كرده اس��ت، به دخترك كالس سوم 
مدرس��ه اش نه جايزه داد، نه تشويقش كرد. پدر هم 
كه از دور شاهد ماجرا بود نتوانست صحنه را تحمل 

كند و مدرسه را ترك گفت و.... 
نمي دانم وزي��ر آموزش و پ��رورش و رييس جمهور 
عزيز اين داس��تان غم انگيز را خوانده يا ش��نيده اند 
يا مشغله هاي روزمره و مش��ابه نگذاشته اين درد را 
بفهمند. حتما اگر اين دخترك تنبيه بدني شده بود 
تا حاال حرفي و سخني بر زبان همه جاري شده بود، 
اگر جان كس��ي گرفته ش��ده بود يا در خطر افتاده 
بود كميته اي ش��كل گرفت��ه بود و اگر ش��خصيت 
سياس��تمداري با هجمه نابرجاميان روبه رو ش��ده 
بود بيانيه و نطق ها س��رازير مي ش��د و اگر نشستي 
و تجمعي برهم خ��ورده بود، داد همگان به هوا رفته 
بود اما انگار روح و روان دانش آموزان براي هيچ كس 
و حتي ما رس��انه اي ها اهميت ن��دارد. البد طبيعي 
اس��ت، وقتي در برنامه ه��اي تلويزيوني ما، مجريان 
مردمان را به راحتي تحقير مي كنند ديگر اين اخبار 

عادي باشد. 
از اين دس��ت اخبار كه به روح و روان دانش آموزان 
آسيب وارد شده است اين روزها در آموزش و پرورش 
زياد منتشر مي شود. بگذريم از رشد خودكشي بين 
دانش آموزان و كارهاي خالف عرف و شرع و اخالق 
و انس��انيت اندك معلمان و... بگذريم از مش��كالت 
اقتص��ادي و رفاهي معلمان و ده ه��ا بگذريم ديگر و 
هرچند كه اخبار و رويدادهاي بسيار خوب و نيكويي 

هم در مدارس ما و بين معلمان ما رخ مي دهد. 
ش��ايد ديگ��ر هروق��ت از دخترك معص��وم قصه 
دردناك ما، سوال شود كه علم بهتر است يا ثروت، 
بدون مكث، ثروت را برگزيند و داستان ها و داليل 
درناك زيادي را براي مان بشمارد. شايد دانش آموز 
مظلوم و بي گناه ما خداي نكرده درس و مش��ق و 
علم را رها كند و ب��ه دنبال ثروت برود تا ثابت كند 
كه ثروت بهتر است و ش��ايد دل پر از كينه و غم و 
غصه، او را به هزاران فكر نامناس��ب سوق دهد و او 
را از جاده درس��ت به انحراف بكشاند تا ثابت شود 
منشأ بسياري از آسيب هاي اجتماعي همين تحقير 
و ناسپاس��ي و كوچك شمردن انسان ها است. خدا 
نكند دانش آموز عزيز مدير و معلم و دوست و آشنا 

نشان دهد كه در روي كاغذ و مقابل 
چشمان همه علم بهتر است اما در 

پنهان و روابط انسان ها و امورات جامعه و زندگي، 
ثروت حرف نخست را مي زند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

نمايندگان فراكسيون اميد و اصولگرايان هوادار الريجاني  
همزمان با آغاز فعاليت مجلس جديد در آخرين ساعت هاي 
باقي مانده به انتخاب هيات رييسه، سر يك ميز مي نشينند
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يك جلسه رسمي و شسته و رفته همه ماجرا نيست. 
مجلس دهم در ميان جلسات و پيغام هاي غيررسمي 
آغاز به كار مي كند. براي جلس��ه تحليف نمايندگان 
همه چيز از قبل مش��خص اس��ت. امروز صبح كارها 
طبق برنامه قبلي، همان طور كه هميش��ه بوده پيش 
خواهد رفت. براي قس��مت اصلي تر و ناپيداي ماجرا 
اما همچنان خيلي چيزها نا مش��خص مانده. كسي 
در اين ساعت ها به فكر قسمت رسمي ماجرا نيست. 
پيغام هايي كه رد و بدل مي ش��وند و جلس��اتي كه بر 
پا مي شوند، دلمش��غولي اصلي مجلس دهمي ها در 

ساعات ابتدايي امروز است؛ ساعاتي كه بايد براي انجام 
وظايف نمايندگي سوگند ياد كنند. قطار رايزني ها در 
روزهاي منتهي به جلس��ه افتتاحيه مجلس ش��تاب 
گرفته و قرار نيست تا بعد از پايان آن هم شتاب خود 
را از دس��ت بدهد. همين ام��روز عصر دو طيف اصلي 
منتخبان قرار اس��ت جداگانه تش��كيل جلسه دهند 
تا تكليف وزن و نامزدهاي ش��ان براي هيات رييس��ه 
را مشخص كنند. روزهاي پنجشنبه و جمعه، ليست 

اميد آخرين دور مذاكرات براي تعامل 
بر سر ديگر كرسي هاي هيات رييسه 

را كليد زد؛ مذاكراتي كه براي مشخص شدن نتيجه 
نهايي آن بايد تا عصر امروز صبر كرد. 

گروه سياسي

چشم در چشم تاريخ 
پس از 70 سال 

رييس جمهور امريكا در 
هيروشيما عذرخواهي نكرد

عزل مديران خاطي 
 در پي فوت 

دختر پنج ساله

12

13

4

11

استقبال مردمي 
از بازگشت كاروان 

طاليي كن
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جهان اسالم  انتخاب 
 كند؛  راديكاليزم 

يا دموكراسي سازي

گفت وگو با »داود فيرحي«  

سياست كاهش 
نرخ سود شكست 

مي خورد

تحليل كارشناسان بانكي

رجوع به صفحه   15

جهت سفارش آگهي  با شماره  هاي
  66429506 - 66429409    

تماس حاصل فرماييد

 بهسا گشت  66596370
 صالحان  22381442
 ماداليت  26205515

از كيوسك هاي مطبوعاتي 
بخواهيد

 الياس حضرتی، سيدفريدموسوی، غفاراسماعيلی
 شاهی عربلو، غالمحسين آزاد، محمداسدی، حسن نوروزی، 
 اكبرسليم نژاد،احمدقلی پور، ناصرعبدی، آذر احمدزاده
 ولی اله اصغری، نادرسازور،سيدبشيرهاشمی نژاد
پرويزجعفری، كريم نايبی، غفورقاسمپور،حسين قاسمپور

برادران محترم وحدت 
درگذشت مادر گرامي تان را تسليت گفته 
براي آن مرحومه غف�ران و  آمرزش الهي 
و ب�راي ش�ما و بازن�دگان صبر و س�المتي 

آرزومنديم.

 فراكسيون» اميد«
رويش دارد نه ريزش

 محمود ميرلوحي
 در گفت وگو با »اعتماد«:

 اصغرفرهادي و شهاب حسيني: 
از شادي مردم خوشحاليم

 ادامه درصفحه
 02

 ادامه درصفحه
 05

 ادامه درصفحه
 11

اقتصاد؛ اولويت اصلي مجلس دهم چرا خودزني مي كنيم؟
يكي از صاحب نظران اجتماعي سال ها 
پيش گفته ب��ود كه م��ا ايرانيان مردم 
خودويرانگري هستيم. در واقع نيازي نيست ديگران 
ما را تخريب و وي��ران كنند، خودمان در اين كار خبره 
هستيم. البته قصد او از بيان چنين گزاره اي توجه دادن 
ما به وج��ود چنين ويژگي منفي در جامعه بود. اكنون 
مصداق روش��ن آن را در نقد و حتي رد اقدام پسنديده 
ش��هرداري در نصب تابلوهاي م��وزه اي تحت عنوان 
»نگارخانه اي به وسعت ش��هر« مي بينيم؛ اقدامي كه 
صداي مخالفت با آن از داخل برخي نيروهاي منتسب 
به نهادهاي گوناگون شنيده مي شود. توجه كنيم، بحث 
بر سر اين نيست كه ش��هرداري كارهاي مشكل دار يا 
قابل انتقادي انجام نمي دهد، اتفاقا ما نيز مثل س��اير 
رس��انه ها كه متعهد به حقوق مردم باش��ند، اظهارات 
و عملكردهاي ش��هرداري را نقد مي كنيم، ولي نقد به 

معناي ضديت و دشمني نيست و هر جا هم كه ديديم 
اقدام درستي انجام مي ش��ود به همان نسبت وظيفه 

داريم كه از آن دفاع كنيم. 
متاسفانه پس از آغاز طرح نگارخانه اي به وسعت شهر 
از سوي سازمان زيباسازي هجمه اي عليه آن آغاز شد. 
اگرچه رييس محترم شوراي شهر و اكثريت قاطع شورا 
اعم از اصالح طلب يا اصولگرا از اين اقدام دفاع كردند، 
ولي سكوت در برابر اين هجمه ها به نفع جامعه نيست، 
به ويژه آنكه مي بينيم برخي خبرگزاري ها كه قبال اخبار 
مثبت از اين اقدام منتش��ر كرده اند، پس از اين هجوم، 
اخبار مثبت و قبلي را از خروجي خود حذف كرده اند! 

در چنين شرايطي مي توانيم حدس 
بزنيم كه مس��اله بيش از آنكه ارزشي 

و فرهنگي باشد، از معادالت پشت پرده تاثير مي گيرد. 
همه مي دانند كه شهر تهران از نظر فضاي عمومي و ...

اقتصاد هميش��ه مهم بوده اس��ت ولي هرچ��ه از عمر 
بش��ر مي گذرد اهميتش آشكار تر مي ش��ود. در دوره 
37 ساله انقالب اسالمي هم تاثير روزافزون اقتصاد نمايان و ضرورت 
تامل و تمركز بر آن به نقطه اجماع نزديك ش��ده است. دولت يازدهم 
با تاكيد بر چرخش مطلوب زندگي مردم بر س��ر كار آمد و منتخبين 
مجلس دهم نيز عموما با وعده توجه عميق به وضعيت معيشت مردم 
موفق به جلب آراي آنان شدند. اقتصاد كشور ما در وضعيت مطلوبي 
به س��ر نمي برد. ما هنوز در ابتداي راه پيچيده غلبه بر آثار تحريم هاي 
ظالمانه هستيم و از طرفي وارث ناكارآمدي ها و سوءمديريت هاي دو 
دولت قبل كه حل و فصل آنها پهلوان��ان مردافكن اقتصادي را طلب 
مي كند. شاخص هاي ركود و بيكاري همچنان نگران كننده هستند، 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي اطمينان و مشوق هاي بيشتر و عيني 
و عملي مي خواهند و هيوالي قاچاق كه گلوي توليد را مي فشرد هنوز 
اسير و در بند نشده است. مجلس دهم در حالي كار خود را آغاز مي كند 
كه بسياري از واحدهاي توليدي با حداقل ظرفيت خود كار مي كنند. 

نرخ بيكاري در حدود 10 درصد است و به قول وزير محترم كشور اگر 
نرخ رشد اقتصادي به 6/5 درصد نرسد تا سال 1400 با 11 ميليون نفر 
بيكار روبه رو خواهيم بود. مهاجرت از روستا به شهر سير صعودي دارد و 
حاشيه نشيني با انبوهي از ناهنجاري  هاي اجتماعي پيرامون شهرهاي 
بزرگ را به احاطه خود درآورده اس��ت. 94 هزار ميليارد تومان چك 
برگشتي در سال 94 اوضاع نابسامان بازار كار و تجارت را نشان مي دهد 
و از همه بدتر فس��اد اقتصادي است كه هر آن از جايي سر برمي آورد و 
رقم هاي 3هزار ميلياردي و باالتر را نشان مي دهد. سيستم ناكارآمد 
و ربوي بانك ها مزيد بر همه علت هاست. از طرفي مطالبات نجومي و 
ديون معوق بانكي وجود دارد، از طرف ديگر بهره بانكي باال كه تقريبا 
در هيچ كشوري ديده نمي شود واحد هاي صنعتي را با جرايم انباشته 

ديون خود مواجه كرده است. اگر به ميزان بهره بانكي 
در كشور هاي مختلف مراجعه كنيم نكته مهمي به 

دست مي آيد و آن اينكه كشورها به نسبت توسعه يافتگي و استحكام 
اقتصادي داراي بهره بانكي كمتري هستند. 

نگاهسرمقاله
محمد كاظمياعتماد

منتخب مردم ماليرشوراي نويسندگان
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