
ه ا سرم

ان ارشی از حال و روز خانواده های دو کود اف گ
، زنده زنده در آتش سوختند  که در ی کارگاه ضایعا

ی

برجام و فقر توانمندساز و خدمات بیمه ا

در ســالروز یک ساله شــدن برجــام آقــا 
رئیس جمهوری گفت وگو مطبوعات و رادیو 
و تلویزیون را تدارک دید که به پرســش ها 
اصحاب رسانه ها پاســخ گوید. روزنامه شهروند 
موریت و رســالت رسانه ا  نیز متناســب با م
خود به موضوعات اجتماع پرداخت و پرسش 
له فقر و مشــکالت مردم  اصل خود را به مســ

اختصا داد.
همان مشــکل که در بیشــتر گزارش ها 
شــهروند انعــکاس دارد و درپربازتاب ترین 
گــزارش آن یعن گورخواب ها نیز دیده شــد. 
ثیر برجام  شــهروند به موضوع ت پرســش 
له رفع فقر و مشــکالت معیشت مردم  برمســ
مربو بود و آقــا روحان نیز پاســخ دادند 
2 دی  ماه  ســال گذشته اجرا  اگر برجام  که: 
نمی شــد و تحریم ها نیز به حالــت قبلی باقی 
می ماند و تصاعدی پیشــرفت نمی کرد، درآمد 
نفتی امسال ما به حدود  هزار  میلیارد تومان 
می رســید اما با اجرای برجام تا پایان این   سال 
درآمد نفتی ما حــدود  هزار  میلیارد تومان 
خواهد بود و اگر این پول را نداشــتیم، حقوق 
مین  اقشــارمختلف جامعــه را ازکجا بایــد ت
می کردیم... حاشیه نشــینان را بیمه کردیم و 
11 میلیون نفر حاشیه نشین که بسیاری از آنها 
بیمه نداشــتند، امروز تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتند و بهداشــت و درمان بــه آنها خدمات 
می دهد. پس برجام و آثــار آن متعلق به همه 
مردم اســت و موضوع برجام یک موضوع ملی 

است.
واقعیت این اســت که نگاه بــه فقر و رفع آن 
از دومنظر امکان پذیر اســت. نگاه اول، بســیار 
ســنت و عقب مانده اســت. رفع فقر را معادل 
کمک بــه فقرا ازطریــق صنــدوق صدقات و 
پرداخت ها بالعــوض م داند. این نگرش در 
آموزه ها سنت بســیار رایج است و از منظر 
کید م شــود، ول درنگاه  اخالق نیز بر آن ت
جدید این شیوه مبارزه با فقر ناکافی و ناکارآمد 

تلق م شود.
هرچند درموارد بسیار استثنای کمک ها 
مستقیم هم ضرور اســت، ول مبارزه با فقر 
به منزله یک پدیده اجتماعی در درجه اول باید 
ازطریق توانمندســاز افــراد و در درجه دوم 
ازطریق خدمات و چتر بیمه ا انجام شــود و 
پرداخت ها مستقیم فقط وقت الزم است که 
این دومرحله به اجرا درآید و برا تعداد اندک 

از مردم کفایت نکند.
توانمندســاز به این معناســت که انسان 
ضعیف را تقویت کرد تا خودش کســب درآمد 
کند. توانمندساز گاه متمرکز برفرد م شود. 
مثــل افزایش ســطح تحصیالت یــا آموزش 

حرفه ا و هنر و... گاه متمرکز برسطح جامعه 
ازطریق افزایــش زمینه ها ســرمایه گذار 
و ایجــاد اشــتغال و خالقیت و بهبــود فضا 
کســب وکار و نیز کنترل تورم... اســت. نظام 
بیمــه ا نیــز در دو زمینه بیمه بهداشــت و 
درمان و نیــز بیمه حــواد و بازنشســتگ 
متبلور م شــود کــه شــهروندان را دربرابر 

اتفاقات و حــواد و بیمــار و ازکارافتادگ
مین می کند. ت

در دولت گذشــته نگرش رفع فقر مبتن بر 
نگاه ســنت بود. نگاه که گمــان م کرد، با 
4 هزارتومان به افراد، فقر را م توان  پرداخت 
ریشه کن کرد. درحال  که اکنون م بینیم آن 
پرداخت ها مثل یک ُمســکن و تسکین دهنده 
موقت آالِم فقرا عمل کرد و با ســرعت ازطریق 
درصد سال ها پایان دولت پیش  تورم 
اثرات همــه آن کمک ها نقد ازمیان رفت و 
مهم تر از همه این کــه عزت نفس مردم و فقرا را 
نیز مورد سوال قرار داد. این شیوه رفع فقر، مثل 
ریختن آب دست به چاه خشک است و فقط تا 
وقت که آب به چاه ریخته م شــود، چاه آب 
دارد، درحال  که چاه باید خودش آب داشــته 
باشد. همین سیاســت بود که وضعیت اشتغال 
را در دولت گذشــته بــه مرز بحران رســاند و 
1 به  نر فعالیت را از 41 درصد در  ســال 4
 درصــد درپایــان آن دولت رســاند و از هر 
1نفر فعال، یک نفر را از گردونه فعالیت خارج 

کرد.
در دولت جدید و بــرای فقرزدایی، همزمان 
سه اقدام اساس صورت گرفته است. اقدامات 
که نتایج آنها ارتبا مستقیم با برجام دارند. 
نخســتین اقدام که کم دیر آغاز شد و هنوز 
هم به مراحل کامل خود نرسیده، حذف یارانه 
افراد اســت که نیازمند نیســتند و ب جهت 
چنین پولــ را دولت پیش به آنــان پرداخت 
م کــرد. اقــدام دوم برقرار بیمه ســالمت 
اســت که بخش مهم از منابــع آن ازطریق 
صرفه جوی مال در اقدام اول به دســت آمد. 
، همه مردم  براســاس این سیاســت بیمــه ا
ایران مشــمول بیمه درمان شدند و از خدمات 
بهداشت و درمان مطابق بیمه بهره مند شدند. 
اقدام ســوم نیز به کارگیر منابع مال کشور 
برا ایجاد اشــتغال و رونق اقتصاد و بهبود 
فضا کســب وکار و کاهش تــورم بود که این 
سیاست و برنامه سوم پس ازبرجام شدت گرفته 
اســت و آمار موجود نیز، حکایت از شکل گیر 
رونق و ایجاد اشــتغال می کند که امیدواریم با 
کید بیشتر براین سیاســت، شاهد آن باشیم  ت
که مصادیق ناراحت کننده فقر از جامعه ایران 

رخت بربندد.
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20صفحه  |  500 تومان

ر شده اند آستانه دچار اختال ن   ایران و روسیه در خصو ترکی نشست صل سوریه در 
اکرا آستانه دعو می کنیم فت ایران، از آمریکا برای م ا : با وجود م انی: ایفای نقش آمریکا در اجال آستانه کامال منتفی است                 الورو    علی شم

یدی سه شرکت  صوال تو ت، از م ی جمهوری در حاشیه جلسه هیا دو ر
دانش بنیان در زمینه موتورسیکلت و خودرو برقی بازدید کرد 

 رانندگی با خودرو برقی 

اد ا

شهروند از زندگی کاری راننده های 

جمع کردن خودکارهای تبلیغاتی!
برداشتن گزینه نظامی از روی میز!
گذاشتن کلید اتمی زیر جاکفشی!

جاسازی میخ روی صندلی ترامپ! 
شرکت در گودبای پارتی مجردی!
فایل بندی نامه های احمدی نژاد!

جمع کردن خودکارهای تبلیغاتی!

شهرونگ

ه      صف
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شهر فرنگ

تماشاخانه

جمع کردن خودکارهای تبلیغاتی!

برداشتن گزینه نظامی از روی میز!

گذاشتن کلید اتمی زیر جاکفشی!

جاسازی میخ روی صندلی ترامپ! 

شرکت در گودبای پارتی مجردی!

فایل بندی نامه های احمدی نژاد!

   احمدی نژاد:  عرضه نداری! چند میلیارد دالر
  از کاخ سفید برمیداشتی

دانشگاه آمریکاییان می زدی باهاش! صفا سیتی!

   میشل اوباما: حاال با فراغت کامل می تونم
 معمای شاه رو ببینم!

   هیالری کلینتون: االن من با ید داخل کاخ سفید باشم! چی 

 شد که این طوری شد؟    همه اش تقصیر
 این شوهر شل تنبونمه، برم دوباره بهش گیر بدم!

   جواد الریجانی: به سالمت کاکاسیا! ... اوه اوه...
 سالم بر سفیدپوست کشتی گیر!

#او_ با_ما #چراغ_به دست #عمو_تم#شهرونگ
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برنامه آخرین روز کاری اوباما: 
تزريقات

جيگر�

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

این گوش حقی هم دردسری شده برای ما. هر 

روز گوشش را می کنم، نوندونی شده برای دکترا! 

دیروز باز می خواست برود مریض خانه گوشش را 

وصله پینه بزند. غلط نکنم تیریپی دارد با یکی 

که هر روز می رود مریض خانه! امروز نگذاشــتم 

برود، خودم به زور گرفتم گوشش را با تف و ِکِش 

ماست چسباندم. حاال ناراحت است که چرا شبیه 

وانت پراید شده ! حاال شاید اگر گوشش را َمنگنه 

می کردم، قشنگ تر می شد، ولی بد هم نشده! از 

آن طرف پلنگ خان آن قدر دل و جیگر  خورده که 

عنقریب است نِقرس بگیرد، َسَقط بشود، خونش 

بیفتد گــردن ما. همین منوال باشــد به  زودی 

به خاک سیاه می نشــینیم و آن سخن بزرگان 

عبدولی کشــتی گیر را باید نثار کنم! مشکالت 

ازخیلی جهات فشار می آورند. باال، پایین، چپ، 

پایین، پایین، پایین! دراین بی پولی می ترســم 

باالخره آن روی ســگم باال بیاید، این روی سگم 
را گاز بگیرد!

بگذریــم، چند روز پیش یــک روباهی آمد 

داخل جیگرکی. حقی با زنبیل افتاد دنبالش 

که بگریدش ببریــم مولوی بفروشــیمش. 

زبان بســته به زور زبان باز کــرد و گفت: من 

رابین هود معروف هستم. حقی گفت: از کجا 

بدانیم. روباه تیروکمانش را بیرون آورد. ما سالم 

کردیم. پلنگ خان ســالم نکرد. گفت: برای ما 

پلنگ ها اُفت دارد. به روباه  جماعت سالم کنیم. 

روباه محلش نگذاشــت، آمد کنارم نشست و 

گفت: چرا آن قدر رنــگ و رویت پریده؟ گفتم: 

مشکالت فشار می آورند. پرسید: به کجا بیشتر 

فشار می آورند. درِ گوشش توضیح دادم. روباه 

درحالی  که ازشدت خنده به خود می پیچید، 

گفت: دوای دردت پیش من اســت. می دونی، 

تو همه بدبختی ات ازترس است. بعد هم یک 

پارچه چرکی را درآورد و گفت: این را شــب ها 

بپیچ دور خودت و ایــن دوتا حیف نان. گفتم: 

این چیســت؟ گفت: معجون زرده تخم مرغ، 

زردچوبه، روغن حیوانی اعال و فوت کوزه گری 

است. گفتم چه کار می کند؟ گفت: جیگردارت 

می کند. چنــان دل و جیگــری می دهد که 

می توانی بروی با مشت بزنی توی کله مشکالت 

و پدرشــان را دربیاوری. حقی گفت: الکی که 

نمی گویی؟ روباه گفت: بچه شدیدها، پس فکر 

کردید چگونه من با این جثه کوچک به جنگ 

شاه جنگل شــروود رفتم و شکستش دادم؟ 

ما خیلی خوشــحال داروندارمان را به همراه 

چند ســیخ دل و جیگر دادیم به روباه. او هم 
خداحافظی کرد و رفت.

شب موقع خواب، پارچه کثیف را دورخودمان 

پیچاندیم و خوابیدیم. صبح درحالی  که خودمان 

را مثل بهروز افخمی می خاراندیم، از خواب بیدار 

شــدیم. صبحانه مفصل خوردیــم تا به جنگ 
مشکالت برویم. 

مغازه را بــاز کردیم و درحالی  که به شــدت 

خودمــان را می خاراندیم، منتظر مشــکالت 

نشســتیم. خیلی نگذشــته بود که ســروکله 

مشکالت پیدا شــد. من به حقی گفتم: برو و با 

یک مشت پدرشان را دربیاور. حقی رفت و مچاله 

برگشت. نامردها گوش وصله پینه شده اش را هم 

کنده بودند. پلنگ خان که دید چه بالیی سر حقی 

آمده، پا به میدان نمی گذاشــت. مجبور شدم او 

را ُهل بدهم. مشکالت او را هم خورد و خاکشیر 
کردند.

من ســریع با آن هــوش و ذکاوت ویژه خود 

فهمیدم که روباه نامرد رابین هــود نبوده، بلکه 

روباه مکار پینوکیو اینها بوده که آمده و ســر ما 

کاله گذاشته و به ما آشغال انداخته. چاره ای جز 

غلط کردم نداشتیم. دستمان را باال گرفتیم و از 

مشــکالت عذرخواهی کردیم و برای این که از 

دلشان دربیاوریم، کلی دل و جیگر کباب کردیم 

دادیم خدمتشان. آنها هم دیدند خشک و خالی 

نمی شود، درحالی  که می خوردند و می خندیدند 

به جاهای مختلف ما فشار مختصری وارد کردند 

که خب جمله همیشــه حق با مشتری است را 
برای این موقع ها ساخته اند!

| ســامی ریگی| ماده 12 قانون حقوق شهرونگی: همه شهرونگان حق دارند به 

اتکای حق قانونی اعتراض، در روز هوای پاک، هوای آلوده و ناسالم استنشاق کنند. 

سازمان محیط  زیست، شهرداری ها، سازمان ترافیک شهرها و سایر نهادهای ذیربط 

موظفند امکان این شیوه اعتراضی )تنفس هوای آلوده( را در کل هفته هوای پاک 

و - در صورت استقبال و سکوت نشانه رضایت است شهرونگان - در تمام طول  سال 

مهیا کنند. با متخلفان از این ماده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

شهرونگ خبرنگار: سالم به عشــقیا، من امروز که روز هوای پاکه، اومدم به مرکز 

معاینه فنی و همون طور که می بینید این بخش کامال خلوته و اصوال پرنده پر نمیزنه 

که خب البته شاید از ترس ضدهوایی ها باشه، ولی در سه سوت کار معاینه خودرو من 

انجام شد. حاال این وسط من نمیدونم این خلوتی معاینه فنی به خاطر سرویس دهی 

عالی این مرکزه یا بی تفاوتی مردم به معاینه فنی یا مردم توی روز هوای پاک نخواستن 

خودروشون رو بیارند بیرون یا چی؟! این گزارش رو برای شهرونگ خبرنگار گرفتم!

| سوشیانس| 

)با لهجه آبودانی خوانده شود!( کا، خو این تهرونتون که المصب یه نخل نِداره ما 

زیرش لم بدیم، خو نِشسته بودیم رو یکی از چنار سوسولیاتون که هفت تا سازمان 

باید تر و خشکشون کنه و روزنامه ها تیرتشــون کنن! داشتوم آفتاب میگرفتوم که 

یهو یه کالغ سوسول تهرونی گفت: عامو، یه مدت بود گنجشک توی تهران ندیده 

بودم! گفتوم عامو مو گنجشک نیستوم، مو عقابوم! و شروع کردوم به پریدن و داشتوم 

میرفتوم سمبوسه بزنوم که یهو دیدم ضد هواییا زدن! حاال نزن کی بزن! ضد هوایی 

اولو رد کردم، دومی رو رد کردوم، ســومی، چهارمی، هی بندری میزدوم، جاخالی 

میدادوم، یکیشون همینجور که رگبارو گرفته بود رو مو، داد زد: خدا رو کولت، بچه 

آبودانی؟! گفتوم ها! از تیز و چابوکیم فهمیدی؟! گفت نه کوکا! از عینک ریبونت! یهو 

دیدوم 4 تا جت بلندشدن اومدن مونو ببافون! گفتوم ُولِک چند نفر به یه نفر؟! بوگو 

سمبوسه نداریم! خو فک کردین سمبوسه قحطه؟! میروم پیش امیر چرکو و سد ضیا!

 نانوای بی نوا

آتشی تـوی تنــور افروختــم                                                        چشم ها بر شعله هایش دوختم

ایستــادم ســال ها پای تنـور                                                       تــا پس انداز کمـــی اندوختم

مشکلی از مشکالتم حل نشد                                                    در نهایت من خــودم را سوختم

فیلتر
لیستی از مسئــول ها حاضر شده                                  جملگی شان عضو توییتر شده

جالب این که توی ایران سال هاست                              فیس بـوک و توییتر فیلتر شده

در بــه دست آوردن فیلتــرشـکن                            ملت و دولـــت همه ماهر شده

همچو قـــانونی که دورش می زنند                         خودبه خود بی روح و نامثمر شده!

| ارمغان زمان فشمی| 

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir

ی میشه!
ث چاق

*ریختن آشغال درخیابان و جنگل باع
ی کنیم کال داره چرت میگه! خرافه هفته: 

ش اینه که فکر م
ی، گذرونده میتونه حرفای مفیدی بهمون بزنه، بدی

ی رو که داشت
ش تو بوده و بحران

ش اینه که چون توی حال 10 سال پی
* معاشرت با یه آدم بزرگتر از خودت خوبی
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استمداد فرهادی از افخمی 
برای رهایی از فشار

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری 

برنامه هفت یادداشتی را در روزنامه هفت 

صبح مرقوم فرموده و به کنایه گفته که اصغر 

فرهادی برای فرار از تماشــاگران ناراضی 

فروشنده که به دنبال پس دادن بلیت خود 

هســتند و همچنین جهــت پرت کردن 

حواس ها از ضعف های فیلم ناچار شده که 

در مــورد گورخواب ها به رئیس جمهوری 

نامه بنویســد. از آنجا که خبر موثق داریم 

اصغر فرهادی از شــدت تــرس از هجوم 

تماشاگران ناراضی جرأت نمی کند که وارد 

ایران شــود اقدامات بعدی این کارگردان 

ورشکسته را برای پرت کردن حواس ملت 
پیش بینی می کنیم: 

تالش اول
نامه مجدد به حســن روحانــی: آقای 

رئیس جمهور! من در مــورد گورخواب ها 

نامه می نویســم آن وقت شما ایرباس وارد 

کشــور می کنید؟ این بود شهر آرمانی ای 

که می خواستیم بسازیم؟ من دیگر چقدر 

باید نامه بنویسم تا حواس ها از فیلم پرت 

شــود؟ این دیگه آخرین تالشمه + عکس 

+ فیلــم + نامه عجیب کارگردان اســکار 

گرفته به رئیس جمهــوری + واکنش کیم 

کارداشیان به نامه اصغرفرهادی از زوایای 

مختلف + عکس دیده نشــده سه بعدی از 
سحر قریشی

تالش دوم
نامه ســوم به روحانی: میگم پرزیدنت 

جــان! دو تا نامــه آخر جواب نــداد. االن 

سیلی از تماشاگرهای ناراضی روانه منزل 

شدن و دارن قفل در رو می شکنن. دستم 

به دامنت. نمیشه بنزین رو گرون کنی که 

مردم حواسشون از فروشنده پرت شه؟ 
تالش سوم 

پست اینســتاگرامی اصغر فرهادی با 

عکســی از خود با یقه هایی افراشته: مردم 

عزیز ایران! سالم! وقتی شبکه های توزیع 

غیرمجــازی مانند ممنتو فیلم و ســونی 

پیکچرز اقدام به فیلم هــای غیراخالقی 

کرد)!( متاسفانه بی غیرتی هایی در جامعه 

رواج پیدا کرد که خوشبختانه من با اتحادی 

که بیــن کارگردان هــا و حقوقدان های 

سراســر جهان به وجود آوردم، توانســتم 

این دو کمپانی را تعطیل کنم. با تشــکر از 

حمایت های شــما، امضا... فدریکو فلینی 
وطنی.

حواستون پرت شد؟ 
تالش چهارم

عجب آدمــای ول نکنی هســتین ها! 

حاال همیشه با چهار تا خبر آبکی و تجاوز 

به تمساح و اینا حواســتون پرت می شدا! 

به ما کــه رســید همه متمرکز شــدن. 

)اصغر دکمــه ویدیوی گوشــی را لمس 

می کند و روبه روی خــود می گذارد( واقعا 

نمی خواســتم ولی مجبــورم کردین! یه 

پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. )اصغر 

شــال گردن را بــه دور گردنش می پیچد 

 و بــه قصد خودکشــی فشــار می دهد(
 ... آآآآآآ .... هیع! )ســپس سعی می کند با 

زدن هشتگ های جذاب حواس بینندگان 

هوشیار را از گاف های فروشنده پرت کند.( 

#فرهادی #خودکشی _جهانبخت #مملی 

_لمینت #قشنگم #تتلو #استاد_باقری 

#سرهنگ_علیفر #استیج #استیک _بزن 
تالش آخر 

فرهادی کــه با همه ایــن کار ها باز هم 

نمی تواند حواس مخاطــب را پرت کند و 

از فشار مردم که می خواهند بلیت شان را 

پس دهند، بکاهد دســت به دامن افخمی 

می شود. افخمی می گوید تنها راهت این 

است که بیایی از اول دستیار من بایستی، 

هفته ای یک بار هم بنشــینی وسط من و 

فراســتی اعتراف کنی که تمام جایزه ها و 

تمام افتخارات را با البی و آشنابازی گرفتی 

و از سینما هیچ نمی دانی و از ابتدا مقواساز 

بودی. آن وقت اســت که مردم بی خیال 
می شوند و دیگر فشار نمی آورند!

جیگرکی نیست)قسمت هشتم(

رابین هود

oostakbar@gmail.com

|  هاد   ی حید   ری  |   د   بیر گروه شهرونگ |
instagram: hadi_heidari

|  هاد

سیاس

ه   صف

امامی را مطر 
کنیم که پاسخگوی 

نیازهای جامعه باشد

سیدحسن خمینی: 

سیاس

ی سازمان زندان ها از بی عالقگی    ر
شهرداری به خرید زندان اوین خبر داد

 مصون بودن از تعر به حریم خصوصی باید 
صی شود مان سو استفاده از عک های ش

هروند| فرج ا رجبی رئیس ســازمان نظام  ش
مهندسی شد . اکبر ترکان که بهمن سال 2 طی حکمی 
بر کرسی  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تکیه 
زده بود، دیروز به طور رســمی از ساختمان مهستان 
خداحافظی کرد. مراسم تودیع و معارفه رئیس قبلی  و 
جدید این سازمان در حالی روز گذشته در وزارت راه و 
شهرسازی برگزار شد که قرار است گزینه انتخابی عباس 
آخوندی  سالی بر این کرسی تکیه زند. عباس آخوندی 
وزیر راه و شهرســازی که در سال های گذشته کمر به 
اصالح ساختار نظام مهندسی ساختمان بسته است در 
این نشســت دوباره قانون فروشی شهرداری ها را مورد 

انتقاد قرار داد.
مهندسان ، نقشه های ساختمانی غیرقانونی 

یید نکنند را ت
مهندسان یک مســئولیت اجتماعی بزر در برابر 
جامعه دارند و باید به مســئولیت حرفه ای و اجتماعی 
خود به طور جدی توجه کنند، این نکته ای بود که عباس 
آخوندی در این نشست  بدان اشاره کرد و توضیح داد: 
مهندسان حجم گسترده ای از ساختمان سازی های 
خالف قوانین و مقررات در شهرها را امضا کرده اند که 
نتیجه آن شکل گیری شــهرهای غیرقابل سکونت و 

غیرقابل حرکت با هزاران معضل اجتماعی است.
پیکان اتهام مقام ارشد شهرسازی کشــور در ادامه 
عملکرد شهرداری ها را نشــانه رفت و گفت: در بودجه 
1 شــهر تهران، درآمد از محل فروش تراکم  سال 
 هزار میلیارد ریال پیش بینی شــده است و اگر به 
یک مهندسی اعالم شــود با فروش تراکم غیرقانونی 
باید نقشه آن را تایید کند آیا مهندس می تواند بگوید 
این غیرقانونی است؟ او  درباره قانون سازمان های نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ماموریت اصلی این 

قانون، تایید حرفه ای مهندســان است و هر مهندسی 
بخواهد در کشور به طور حرفه ای کار کند، باید در یکی 

از سازمان های نظام مهندسی عضو باشد.
ام مهندسی به غل به ی مرک  سازمان های ن

توزی کار تبدیل شدند
آخونــدی در ادامه عملکرد برخی از ســازمان های 
نظام مهندسی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: 
متاسفانه در چندســال گذشته ســازمان های نظام 
مهندسی به غلط به یک مرکز توزیع کار تبدیل شدند 

و نتیجه آن، تنزل جایگاه این سازمان ها نزد مردم بود.
اکبر ترکان رئیس پیشین ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور در دوره ششم، نیز در این آیین پیگیری 
امور مربو به قراردادهای یکسان، تعیین فهرست بها 

در عملیات ساخت و ساز شهری و بازنگری در قانون و 
آیین نامه های نظام مهندسی در دوره هفتم را خواستار 
شد. فرج ا رضوی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی 
و ساختمان کشــور در دوره هفتم، نیز گفت: متاسفانه 
امروزه نظام مهندسی به فروش امتیاز و امضا متهم است 
در حالی که رقابت غیرقانونی در این ســازمان ها باع 

تضییع حقوق ها می شود.
رضوی پیشنهاد کرد مهندسان به جای ساخت و ساز 
شهری از اجرای طرح های عمرانی کشور نیز استقبال 
کنند. وی بر ضرورت اصالح قانون نظام مهندسی تاکید 
و اضافه کرد: بدون شک اصالح قانون نظام مهندسی باید 
با دقت بسیاری زیادی انجام شود و همه اعضای آن نیز 

در بح های کارشناسی شرکت کنند.

ا به مهندسان ساختمان: ام مهندسی، خ ی جدید ن وزیر راه و شهرسازی در نشست معارفه ر

یید نکنید یرقانونی را ت نقشه های 
یید نکنند ام مهندسی به غل به ی مرک توزی کار تبدیل شدند             مهندسان ، نقشه های ساختمانی غیرقانونی را ت   سازمان های ن

اگر نتوانیم برای توسعه و آبادانی روستاها راهکاری پیدا 
کنیم مشکالت در شهرهای بزر انباشت خواهد شد. 
این موضوعی است که معاون اول رئیس جمهوری روز 
گذشــته گفته و تاکید کرد: با توجه به ارتبا و نزدیکی 
شهرستان های استان تهران با پایتخت، باید هر برنامه و 
طرحی برای رفع معضالت با در نظر گرفتن این موضوع 

به طور جامع، کالن و همه جانبه انجام شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، جهانگیری 
با بیان اینکه مشــکالت این شهرســتان هــا به خاطر 
بزرگی و اهمیت تهران همواره مغفول واقع شده است، 
اظهارداشت: متاسفانه طی سال های گذشته امکانات و 
زیرساخت ها در شهرستان های اطراف تهران متناسب با 

مهاجرت ها و افزایش جمعیت توسعه نیافته است .

به طور قطع اگر زیرساخت های الزم نظیر قطار شهری 
میان تهران و شهرســتان های اطراف ایجاد شود،  دیگر 
شــاهد تردد هزاران خودرو در محورهــای مواصالتی 
نخواهیم بود و به تبع آن از میزان آلودگی هوا در پایتخت 
کاسته خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری برنامه های 
دولت و کمبود اعتبار و منابع مالی را یادآور شد و در عین 
حال گفت: دولت تالش خواهد کرد تا مصوبات سفرهای 
رئیس جمهوری به این مناطق را مطابق زمان بندی اعالم 
شده اجرا کند تا از مشــکالت مردم این شهرستان ها 

کاسته شود.
ه دو فوریتی برای آبادکردن روستاها  الی

هنوز تصوی نشده است
رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به 

اینکه برای جلوگیری از رشد بی رویه شهرهای بزر و 
شهرستان های اطراف کالن شهرها راهی جز آباد کردن 
شهرستان های کوچک و روستاها نداریم،  خاطرنشان 
ســاخت: دولت برای این مهم الیحــه دو فوریتی برای 
برداشت یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به 
مجلس شورای اسالمی ارایه کرد اما متاسفانه این الیحه 
با وجود حمایت رهبر معظم انقــالب هنوز به تصویب 

مجلس نرسیده است.
او درباره ایجاد صنایع جدید در اطراف تهران نیز گفت: 
با توجه به مصوبه دولت و لزوم صیانت از محیط زیست 
تنها صنایع دانش بنیان سازگار با الزامات زیست محیطی 
12 کیلومتری پایتخت  اجازه خواهند داشت تا در شعاع 

راه اندازی شوند.

باید روستاها را دریابیم
ر انباشت می شود   جهانگیری: اگر روستاها آباد نشوند مشکال شهرهای ب

ه  دو فوریتی برای برداشت ی و نیم میلیارد دالر از صندو توسعه ملی، هنوز به تصوی مجل نرسیده است   الی

مدی| دیوار، آبی اســت. سقف، آبی است. در آبی  ناز م ا
است و چشم های زن ها رنگ خون است، قرمز قرمز رنگ 
صمد که آن روز موقع طواف دادنشان در  احد و  خون 
، روی  گل پری رخساره و  بســم ا و  خانه کوچک 
گل های قرمز دو قالی خانه ریخت و سخت پاک شد سخت 
صمد  احد و  تر از داغ بر دل نشســته پدر و مادر افغان 

 و  ساله. 
ی را تا همین دو روز پیش  صمد بهرام احد و 
ناخت آنها دو کودک از هزاران کودک  کسی نمی ش
مهاجری اند که در خیابان ها و کارگاه های ایران کار می کردند 
و پول به خانه می بردند. آنها هم پنجشنبه شب گذشته وقتی 
تازه سرهایشان را از ســطل های زباله تهران بیرون آورده و 
ضایعات جمع شده را به کارگاه بازیافت درغنی آباد یافت آباد 
بردند تا تحویل پدرشان بدهند و بعد انفجار کپسول گاز آنها 

را در اتاق کوچک کارگاه حبس، تنشان را تکه تکه و جانشان 
آن روز آنها را در کاور مشــکی آورده بودند. ما  را تمام کرد. 
بچه ها را دیدیم. همه جا را خون برداشــته بود. خون نمی 
ایستاد. احد کم سوخته بود اما صمد زیاد. سر صمد منفجر 

شده و شکم احد پاره شده بود. 
ند دو  صمد را حاال خیلی ها می شناس احد و 
کودک زباله گردی که پنجشنبه شــب گذشته در کارگاه 
بازیافت زباله تنشان تکه تکه شــد و بعد از چند روز، تازه 
دیروز خبر مردنشان به همه رسید. مردم ملک آباد، جایی 
نزدیک زندان قزلحصار اما حاال تقریبا یک هفته است که 
رخساره و  از داغ خانواده بهرامی اند که خبر دارند از داغ 
گل پری که دخترعمو و البته هووی همند هر دو همسر 
اند، مردی که آن شب وقتی دید انفجار  بسم ا بهرامی

کپسول گاز، در اتاق کوچک کارگاه را روی پسرهایش...


