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آغاز طرح مسکن اجتماعی با الگوبرداری از برنامه موفق اروپا

  مسکن کارگری هم به زودی رونمایی می شود
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گروه اقتصاد| پس از گذش��ت حدود یک سال و نیم، 
س��رانجام دولت یازده��م اولین طرح خ��ود در بخش 
مسکن را به مرحله تصویب رساند. عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی که چندی است مورد هجمه منتقدان 
دولت و کارشناسان قرار گرفته و حتی تا پای استیضاح 
نیز پیش رفته، باالخره با تأخیر فراوان اولین برنامه خود 
در بخش مسکن را به مرحله تصویب و اجرا رساند. طرح 
مس��کن اجتماعی پس از کش وقوس های ف��راوان در 
شورایعالی رفاه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری مطرح و امروز )چهارش��نبه( در جلسه 
هیأت وزیران به تصویب نهایی می رس��د. در این طرح 
که از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و زمزمه اجرای 
آن از دولت های گذشته مطرح شده بود اقشارکم درآمد 
صاحب مسکن اس��تیجاری در تملک دولت می شوند. 
به گفته عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، دولت 
مسکن اجتماعی را به اقشار کم درآمد با اولویت معلوالن، 

مستمری بگیران، مددجویان تحت پوشش بهزیستی، 
کارگران و بازنشستگان واگذار می کند. 

آخوندی که به نطق های آتش��ین در انتقاد از مس��کن 
مهر مشهور ش��ده، اخیرا این پروژه را »طرح مزخرف« 
خطاب کرده بود تا زیر فشار قرار بگیرد که چرا برنامه ای 
ن��دارد؛ جایگزین ک��ردن برنامه های اجرای��ی او هم در 
بررسی مانده بود و فرصت کارشناسی کردن موضوع، به 
شکست های پی در پی تعبیر ش��ده بود. حاال وزیر راه و 
شهرسازی کابینه یازدهم که از ابتدای به دست گرفتن 
کلید این وزارتخانه، از ده ها برنامه در بخش مسکن سخن 
گفته در مسیری تازه قرار دارد و بنا دارد تا در کنار میراث 
دولت پیشین کاری صورت دهد. ده ها برنامه آخوندی 
که تا امروز در حد حرف و ایده باق��ی مانده اند و بارها به 
تیتر یک رسانه های داخلی تبدیل شده است؛ تا آنجا که 
برخی از آنها توانسته اند بازار مسکن را به صورت مقطعی 

دچار تنش کنند. 
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مذاکرات در سوییس 
رجزخوانی در کنگره 

 نتانیاهو: اگر اسرائیل مجبور شود 
به تنهایی درمقابل ایران می ایستد

پرونده دخل و خرج 94 با کاهش 3 هزار  میلیارد تومانی بودجه یارانه بسته شد

رأی مجلس به حذف یارانه ثروتمندان
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دکتر ضیایی در همایش معاونان 
توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 

جمعیت هالل احمر:

سرمایه هر سازمان  
نیروهای انسانی 

آن است

 درآمد 5000 میلیاردی دولت
 از مشموالن غایب 

 ۱۹۰ هزار نفر
 برای خرید 

 سربازی
 ثبت نام کردند

حادثه

    صفحه 18

 اجرای حکم قصاص اسید پاشی
 برای اولین بار در ایران

 مرد اسیدپاش 
نابینا شد

 براساس مصوبه مجلسی ها، میزان جریمه 
برای غایبان زیر دیپل��م 10 میلیون، دیپلم 
15میلیون، فوق دیپلم 20 میلیون، لیسانس 
25 میلی��ون، فوق لیس��انس 30میلی��ون، 
دکترای غیرپزش��کی 35 میلیون، دکترای 
پزش��کی 40 میلیون و پزشکان متخصص و 

باالتر 50 میلیون تومان است.
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 فروشی را حل کنیم
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فريدون جیراني

 دغل بازی درون 
و مشارکت اجتماعی
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سعید  اصغرزاده

 سیاه نمایی 
عنوان خوبی نیست

هفت اقلیم
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آرش معیريان

يادداشت ها يادداشت

ماست ها را کیسه کردند!

براي بهبود وضع جامعه و اقتصاد کشور، تأمین کدام 
ش��رایط الزم و ضروري اس��ت؟ برخي افراد نگاه شان 
فقط معطوف ب��ه اقدامات دولت اس��ت، برخي دیگر 
همراهي هاي مردم و جامعه را نیز ضروري مي دانند. 
در این یادداش��ت به یکي از م��وارد ضروري همراهي 
مردم و جامع��ه با اقدامات سیاس��تي دولت اش��اره 

مي شود.
در این تردید نیست که بخش مهمي از نارسایي هاي 
کنونی اقتصاد کشور در سیاست هاي به غایت نادرست 
دول��ت قبلي ریش��ه دارد. ولي آیا آن دول��ت، اقدامات 
خود را بي توجه به زمینه هاي اجتماعي انجام مي داد؟ 
و نیز آی��ا دولت موج��ود مي تواند بودن توج��ه به این 
زمینه ها کاري را انجام دهد؟ اجازه دهید که نمونه اي 
تقدیم شود. پس از س��ه برابر شدن قیمت ارز که مثل 
زلزله تمام اقتصاد را دچار بح��ران و خرابي کرد رئیس 
دولت پیشین، گفت وگویي را با صداوسیما انجام داد و 
گفت: »به خدا اگ��ر دخالت نمي کردند، دولت این قدر 
قش��نگ بازار ارز و فالن رو داشت مدیریت مي کرد که 
ملت اصالً متوجه نمي ش��دند که فشار دشمن هست 
ولي خب اي اي اي...«. )در این جا رئیس دولت سابق با 
تکان دادن دست خود مثل ویراژ ماشین، معلوم نیست 
چه مي خواهد بگوید و خبرنگار به دادش مي رس��د و 
س��وال دیگري را طرح مي کند!( آی��ا گمان مي کنیم 
که اگر در یک جامعه س��الم قرار داش��تیم ممکن بود 
یک رئیس دول��ت در توجیه وضع نابس��امان اقتصاد 
کش��ورش تا این حد غیرموجه سخن بگوید و آب هم 
از آب تکان نخورد؟ معلوم نیست چه کساني و چگونه 
در اختیارات و وظای��ف دولت دخالت کرده اند؟ دولتي 
که همیشه یک لیست اس��امي مفسدین در جیبش 
بود، چرا این بار هیچ اسمي را نگفت؟ دولتی که درحال 
مدیریت جهان بود از انجام وظایف قانونی اش باز مانده 
بود و آن را تقصیر نیروهای ناش��ناخته می گذاشت! به 
عالوه حق مردم این وسط چه مي شود؟ اگر قرار باشد 
هر کس که مسئول اداره دولت یا هر نهاد دیگري است 
نارسایي ها و مشکالت را ناشي از دخالت دیگران معرفي 
کند، دیگر چه نیازي به وجود این افراد خواهد بود که 
به عنوان مدیر غیرمسئول حقوق هم بگیرند. البته اگر 
در کنار حقوق، میلیاردها رانت توزیع نکنند. بنابراین 
زمینه هاي بي تفاوتي یا ذهنیت هاي نادرست در جامعه 
وجود دارد که صاحب منصبی به خود جرأت مي دهند 

که تا این حد غیرمسئوالنه سخن بگویند و باکي هم از 
تبعات آن نداشته باشند. یکي از این ذهنیت نادرست 
اجتماعي که مانعي در راه اتخاذ سیاس��ت هاي مفید و 
موثر اقتصادي تلقي مي شود، واکنش و تحلیل مردم در 
برابر گران شدن اجناس است. اگر از برخي گراني هاي 
ساختگي که ناش��ي از انحصار یا خارج کردن جنس از 
بازار اس��ت بگذری��م، و دولت باید با این م��وارد جدي 
برخورد کن��د و عامالن آن را براي مج��ازات در اختیار 
دادگاه قرار دهد، چون چنین کارهایي جرم است، ولي 
در سایر موارد مسأله عرضه و تقاضا و افزایش نقدینگي و 
یا گران شدن قیمِت اجزاِي تولید است که عامل اصلي 
تورم شناخته می شود. در این موارد نمي توان با زدن و 
بستن کاري از پیش برد؛ ولي به علت آن که مردم تحت 
فش��ار گراني قرار مي گیرند و آخرین کسي که جنس 
را به آنان مي فروش��د، مغازه دار است، گمان مي کنند 
ک��ه او مقص��ر ماجراس��ت و از برخورد با او اس��تقبال 
مي کنند. ای��ن نکته را اخیراً در یک متن منتش��ره در 
ش��بکه وایبر دیدم که از روش هاي گوناگون به دست 
خواننده مي رس��د. نه تنها این مورد که موارد دیگر هم 
به وفور دیده مي ش��ود؛ و جالب این که از سوي افرادي 
منتشر مي شوند که جزو اقش��ار تحصیلکرده جامعه 
هستند. این متن به شرح نحوه برخورد مختارالسلطنه 
درخصوص قیمت ماست در تهران و در زمان قاجاریه 
مي پردازد. وي دس��تور مي دهد که ماست ارزان شود. 
پس از چندي به صورت ناشناس به مغازه اي مي رود و 
درخواست خرید ماس��ت مي کند. ماست فروش که او 
را نمي شناسد مي گوید چه جور ماستي مي خواهي؟ 
ماست خوب یا ماست مختارالسلطنه! خالصه توضیح 
مي دهد که ماست خوب گران است ولي درون ماست 
مختارالسلطنه که به قیمت رسمي فروخته می شود آب 
ریخته اند. او هم دستور مي دهد که مغازه دار را از درختي 
آویزان کنند و ماس��ت هاي مختار الس��لطنه را داخل 
تنبان هاي وي مي ریزند تا همه آب هایش چکه کند!! 
و چون س��ایر فروشنده ها مطلع مي ش��وند، خودشان 
ماس��ت ها را کیس��ه کردند! و این مبنای ضرب المثل 
»ماست ها را کیس��ه کردند« شده اس��ت. تا این جاي 
داستان مهم نیس��ت، ممکن است واقعی یا ساختگي 
باشد. مهم این است که در ذیل این داستان، نوشته اند 

که »ولي حیف که دیگر مختارالسلطنه اي نیست!«

|  مصطفی عابدی  |   روزنامهنگار   |

يادداشت

چقدر دلواپس ها زیاد شده اند!

اول - نط��ق تبلیغاتی و زیرکان��ه نتانیاهو در البی 
یهودیان آمریکا )آیپک( در واشنگتن را دوشنبه شب 
ش��نیدیم. ایش��ان با رعایت دقیق نکات سخنوری 
و تبلی��غ برای اقن��اع حداکثری ش��نوندگان عموما 
هموطن خ��ود، در و دیوار را به��م دوخت که جهت 
حفظ کرسی نخست وزیری اس��راییل در انتخابات 
دو هفته آینده کشورش، امنیت اسراییل را درخطر 
جدی ایران نش��ان دهد و غرب و به ویژه آمریکا را از 
رس��یدن به یک توافق احتمالی با ایران در ارتباط با 
بحران هسته ای بازدارد. ایش��ان به واقع »دلواپس« 
بزرگی یا کوچکی برنامه هس��ته ای ایران نیس��ت، 
عمدتا دلواپس موقعیت سیاسی خود و حزب حاکم 
لیکود است. بیشتر صاحبنظران سیاسی خاورمیانه 
و امنی��ت بین الملل��ی اینک می دانند ن��ان نتانیاهو 
و حزبش در بزرگ نمایی این خطر فرضی اس��ت. او 
خود گفته اس��ت هر کاری خواهد کرد که این توافق 

احتمالی صورت نگیرد. 
دوم - ش��یوخ نفتی جنوب خلیج فارس و در راس 

ایشان، حکومت عربس��تان نیز به شدت دلواپسند. 
دلواپسی آنان واقعی اس��ت. از تعامل ایران با جهان 
دلواپسند! این همسایگان ما پس از انقالب اسالمی، 
هرچه توانس��ته اند کرده اند تا نگذارند ایران با غرب 
به تعامل و سپس آشتی برسد. عربستان با فروکش 
اعتبار مصر بعد از ناصر، با تکیه بر منابع بیکران نفتی، 
با هدف رهبری اعراب سنی، نفوذ ایران در منطقه را 
مانع اصلی می بیند و از هیچ اقدامی در سنگ اندازی 
در مسیر بهبود روابط ایران و غرب چشم نمی پوشد 
و حتی در اشاره به ایران از آمریکا رسما خواسته بود 
»سر مار را با س��نگ بکوبد«. قطر در بلبشو بحرانی 
ب��ودن روابط ایران و غرب، حوزه ه��ای نفتی و گازی 
مش��ترک با ایران را می بلعد. امارات بازگشت جزایر 
س��ه گانه به ایران را  12س��ال پ��س از آن رویداد در 
تریبون های سیاسی به اصطالح دادخواهی می کند! 

و... بقیه نیز!
س��وم - در ایران نیز گروهی دلواپس��ند. من بین 
»دلواپس��ان« هموطنم تفکیک قائلم. گروهی واقعا 
»دلواپسان کاسب« هس��تند و گروهی خوش باوران 
عزیزی هس��تند که تحت تأثیر القائات این کاسبان 
دلواپس��ی، واقع��ا دلواپ��س ش��ده اند! این گ��روه از 
دلواپس��ان، بدون توجه ب��ه نیت »دلواپس س��ازان 

کاس��ب« عموما عالقه من��دان کش��ورند و نگران از 
دست رفتن امتیازاتی هس��تند که فکر می کنند ما 
داریم و ممکن اس��ت در میز مذاکره از دست بدهیم. 
همه دلواپس��ان وطنی را با یک چوب نمی توان راند. 
برای گروه اخیر باید روش��ن کرد ای��ران برای خروج 
 از بح��ران، باید به تعام��ل محترمانه با دنیا دس��ت 

یابد.
***  

دنیای هزاره س��وم، جهانی نیست که بتوان بدون 
تعامل؛ آس��ایش و رفاه ملت ه��ا را فراهم ک��رد و به 
احترام جهانی دست یافت. تجربه دوران اصالحات و 
اعتباری که ایران در جهان پیدا کرد، نشان داد به جز 
رجزخوانی ها و هیاهوی احمدی نژادی، نیز راه هایی 
هست! به باور من، اینک می توان ترس از توانایی در 
ایجاد و مدیریت بحران های منطقه ای را زمینه س��از 
یک احت��رام متقابل، م��دارا و تعامل با همس��ایگان 
کرد. وقتی ق��درت منطقه ای ایران از س��وی غرب و 
شرق پذیرفته شده اس��ت، باید خردمندانه کوشید 
نقش ب��رادر بزرگی را ب��ازی کرد ک��ه به فکر امنیت 
جمعی اس��ت و نه امنیت فردی. به هرحال همسایه 
را نمی ت��وان از خانه اش بیرون ک��رد. ما هم که قصد 

جابه جایی ایران را نداریم! 

حمید   هوشنگی
معاونخبریاسبقایرنا

 ادامه در صفحه2

ویژهنامه
کولهپشتی
ضمیمهرایگان

امروز

  یک حکم اجرا
 و دیگری به 2 ماه بعد موکول شد

شهادت حضرت فاطمه )س( تسلیت باد


