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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

علی ربيعــی بــا 129 رأی از وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی کنار گذاشته شد. روز گذشته در جلسه پرحاشيه  
استيضاح ربيعی در مجلس، 111 نماینده به ماندن او رأی 
دادند امــا در مقابل مخالفان کاری از دستشــان برنيامد و 
درنهایت ربيعی که پيش از این هم اسفندماه گذشته برای 
استيضاح پایش به مجلس باز شده بود، برکنار شد. او پيش 
از این هم در تير 9۵ به دليل عدم ارایه برنامه برای ادارات کل 
استان ها و وضع شرکت های تأمين اجتماعی استيضاح شده 
بود. با این حال، استيضاح دیروز منجر به برکناری اش شد؛ 

جلسه ای که با حواشی بسياری همراه بود.
اوج ماجرا با صحبت های پورابراهيمی

اوج ماجرا زمانی بود کــه محمدرضا پورابراهيمی رئيس 
کميسيون اقتصادی در موافقت با استيضاح نطق خودش 
را ایراد کرد اما  صحبت هــای او خالی از بگم بگم نبود و یک 
روی سخنش با وزیر بود و روی دیگرش را خطاب به مسعود 
پزشکيان بيان کرد. او گفت: آقای پزشکيان باید به این سوال 
جواب دهد که زهرا پزشکيان مسئول فاینانس پتروشيمی با 
مدرک ليسانس چه نسبتی با او دارد. پزشکيان در پاسخش 
گفت: دختر من در پتروشــيمی جم کار می کند، ليسانس 
ندارد بلکه دارای تحصيالت فوق ليسانس است. او مسئول 
نيست بلکه پروژه ای را گرفته است. در فضای مجازی گفتند 
که دختر من 1۰ ميليون تومان حقوق می گيرد که باز هم 

درست نيست، او چهار ميليون تومان حقوق می گيرد. 
قدرت البی گری

پورابراهيمــی در ادامه گفت: در جلســاتی که با برخی 
دوســتان داشــتم، آقای ربيعی را »خدای البی« معرفی 
کردند. طيف های عظيم کارگری و برخی در مجلس با فشار 
 به نمایندگان اجازه طرح مباحث استيضاح را سلب کردند. 
 ای کاش وزیر تعاون جایگزین وزیر خارجه می شد تا برجام را 

حل می کرد و من مطمئنم که ایشان با قدرت البی گری خود 
می توانست این پرونده را حل کند.

رئيس کميســيون اقتصادی مجلس ادامه داد: منبع 
بزرگترین شرکت های توليدکننده دارو و حمل ونقل کاال 
را متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانســت و 
افزود: ۶۶ درصد پتروشــيمی جم، ۷۸ درصد پتروشيمی 
اميرکبير، ۴9 درصد پاالیشــگاه ســتاره خليج فارس، 
9۵ درصد نفت پاسارگاد و بيش از ۳۰ شرکت مهم در این 
حوزه متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت. 
اشتغال ماموریت کدام دستگاه اســت که مردم به کف 

خيابان ها می آیند؟
رشوه رئيس یکی از سازمان ها

رســتميان- نماینده دلفــان- مدعی پرداخت رشــوه 
۵۰۰ميليونی توسط رئيس یکی از سازمان ها برای سکوت 
درباره وضع و مشکالت استان لرستان شد و درعين حال به 
ممانعت  رئيس این سازمان، برای ورود این نماینده به برخی 
استان ها برای رســيدگی به مشکالت، صرف 9۰۰ ميليون 
تومان برای هزینه همایــش و ميهمانی ها، خرید خودروی 
شاســی بلند از محل هزینه خرید ویلچــر و کمک به ایتام 
و... اشــاره کرد که رئيسی سازمان در گفت وگو با ایسنا، این 
اظهارات را اتهام خواند و گفت:   علت این اتهامات این است 
فردی که آقای رستميان به عنوان مدیر برای استان معرفی 
کرده بود اما فاقد شاخص های الزم بوده و در کميته انتصابات 
ســازمان رأی نياورد و منصوب نشد و فردی که مورد تأیيد 
سازمان بود، برای این ســمت انتخاب شد. متاسفانه آقای 
رستميان دنبال این بود که این فرد را به سازمان تحميل کند.

وضع کارگران، خطری برای نظام 
ربيعی در دفاع از خود پشــت تریبون مجلس تلویحا 

اذعان کرد که وضع کارگران بحرانی ا ست و این خطر نظام 
را تهدید می کند. ربيعی گفت: برای نخستين بار او بوده 
که »آژیر« را به صدا درآورده اســت. او گفت، همه ارکان 
نظام می بایست پاسخگو باشــند. استيضاح حق مسلم 
نمایندگان مجلس اســت اما هرکس که با فساد مبارزه 
کرد، نباید اینچنين مورد مواخذه قرار بگيرد؛ چراکه فساد 

دو دشمن دارد؛ شلوغ کردن و سياسی کردن آن. 
تالش های او و نمایندگان موافقش برای ماندگاری اش 
در ِسمت وزارت نتيجه نداد و او درنهایت برکنار شد و حاال 

باید در انتظار وزیر کار جدید ماند. 

مثل آقای»فرنوش« باشیم

زهرا جعفرزاده
روزنامهنگار

»فرنوش« یک انســان به تمام معناست؛ پول ندارد، 
حساب بانکی اش خالی اســت، دو هفته از ماه گذشته 
اما هنوز صاحب کارش، همان مرد سبيلوی چهارشانه 
کبابی »سبالن« که وقتی داد می زند، چهار ستون بدن 
کارگرانش به لرزه می افتد، حقوقش را نداده. موتورش 
خراب است، جعبه پشــت موتورش کج است و از زور 
بی پولی نمی تواند درستش کند و گوشه کفش کتانی اش 
پاره است اما همين فرنوش، وقتی یکشنبه شب، ترمز 
موتورش سر پيچ خيابان دوازدهم از کار افتاد و با همه 
بارش محکم به سپر »رانا« زد، خيلی محترمانه از پشت 
موتور پياده شــد، خودکارش را درآورد و شــماره اش 
را روی قبض بانک نوشت: »فرنوشــم، با ماشين شما 
برخورد کردم، لطفا تماس بگيرید.« و چســباند ميان 

برف پاک کن و شيشه جلویی. 
خانم ایکس که روز بعد، سر ظهر، موقع رفتن به محل 
کارش، یادداشــت را دید، اصال فکرش را هم نمی کرد، 
»فرنوش«، کارگر کبابی سر کوچه شان است که تازه از 
یکی از شهرهای غربی آمده و درِ خانه مردم و شرکت ها 
کباب می برد. فکر کرد فرنوش زن جوانی اســت که با 
یکی از خودروهای چينی، در حالی که خودرو در جای 
درســتی پارک شــده بود، به آن زده و حاال می خواهد 
خسارت دهد! اما وقتی با شماره همراه اعتباری تماس 
گرفت و صدای مردی را از پشت تلفن شنيد، اول کمی 

متعجب شد و بعد عصبانی.
  خانم ایکس: باید خسارت پرداخت کنيد!

  آقای فرنوش: )خنده از روی شــرمزدگی( 
به خدا من کارگرم.

  خانم ایکس: باید خسارت پرداخت کنيد.
  آقای فرنوش: چشم، پرداخت می کنم.

  خانم ایکس: قرارمان ســاعت 7:30،  محل 
تصادف.

در حالی که از ساعت یک ظهر تا ۷ شب خانم ایکس 
و همکارانش، انواع و اقســام تحليل های کارشناسی و 
غير کارشناســی درباره اتفاق رخ داده و آمدن و نيامدن 
»مقصر« حادثه را به هم بافتند و در نهایت به این نتيجه 
رسيدند که »طرف« ترسيده و سر قرار نمی آید، ساعت 
۷:2۰ وقتی خانم ایکس با آقای فرنوش تماس گرفت، در 
کمال ناباوری متوجه شد که »مقصر« چند دقيقه دیگر 
سر قرار می رسد و رسيد، با همکارش که پيک موتوری 
مغازه همبرگری بغل بود. حسابش خالی بود، سرش از 
شرمندگی باال نيامد، درخواست خسارت کمتر کرد و 
در نهایت اجازه خواست تا برود و کمی پول جمع کند 
و خسارت تقریبی را بدهد. همکار تهرانی اش - از آن سر 
و زبان دارها – اما کار فرنوش را »مردانه« )شما بخوانيد 
انسانی( خواند و فرنوش ساکت به خسارتی که به سپر و 
پنجره پالک و ... وارد کرده بود، نگاه می کرد و لبخندی از 
سر شرمزدگی می زد. قرار شد برود و از دوستانش کمی 
پول بگيرد. صاحب خــودرو به او اطمينان داد که اگر از 
پولش اضافه ای آمد، پس اش می دهد. آن شب از فرنوش 
خبری نشد؛ خانم ایکس باز هم قضاوت کرد؛ روز بعد، 
با 2۵۰ هزار تومانی که از دوســتانش قرض گرفته بود، 
آمد درِ خانه: »هوامو داشته باش.« فرنوش بی پول، شاید 
چند کالس هم بيشتر سواد نداشت اما وقتی به کسی 
خسارت زد، ایستاد و وظيفه انسانی اش را انجام داد: »باید 

فرهنگش در جامعه ایجاد بشه.«

یادداشت

ره
چه

 ترکیه به خرید گاز ایران
 ادامه می دهد

وزیر انرژی ترکیه روز گذشــته اعالم کرد 
تحریم های آمریکا تأثیــری بر تصمیم آنکارا 
برای خرید گاز از ایران ندارد و گفت: »ترکیه 
قــرارداد بلندمدت با تهران دارد که تا ســال 
2026 ادامه خواهد داشــت.« دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا، روز سه شــنبه با 
انتشار پیامی در صفحه توییتر خود اعالم کرد: 
»تحریم های ایران به طور رسمی اجرا شده اند. 
این تحریم ها سخت ترین تحریم هایی است 
که تاکنون اعمال شده  اســت و در ماه نوامبر 
دور دیگری از این تحریم هــا اجرایی خواهد 
شــد.« اما اردوغان با غیرعملی خواندن این 
جمله گفت: »ما در زمان دولت قبلی آمریکا 
هم به اوباما گفتیم کــه از ایران گاز می خریم. 
اگر از ایران نخریم از کجا بخریم؟ اگر از ایران 
گاز نخریم در فصل زمســتان چه کار کنیم؟ 
شهروندانمان اذیت خواهند شد. این موضوع 

را به ترامپ هم گفته ایم.«

 سخنان سردار شعبانی 
وارونه نقل شده

به گزارش سپاه نیوز در پی انتشار خبر منسوب 
به سردار ناصر شــعبانی از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس مبنی بر اینکه »حزب اهلل لبنان و انصاراهلل 
یمن عمق عقبه ما هســتند، دشــمن به قدری 
آســیب پذیری دارد که می توانیم آنها را آن طرف 
مرز درگیر کنیم و...« سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی 
کل ســپاه با تکذیب مطالب منتشرشده، گفت:   
»آن چه وی مطرح کرده است، این است که دشمن 
و برخی مقامات و رسانه های غربی و معاند در تالش 
هستند این گونه القا کنند که ما به یمنی ها گفته ایم 
که ناو سعودی ها را بزنند، در حالی  که یمنی ها و 
لبنانی ها به آن حد از توانمندی رسیده اند که خود 
بتوانند برای دفاع از کشور و منافع ملی خود تصمیم 
بگیرند؛« بوده اســت که متاسفانه با نقل ناقص و 
وارونه موجب سوءاستفاده بیگانگان و رسانه های 
معاند شده است. سخنگو همچنین گفت در حال 

حاضر سردار شعبانی مسئولیتی در سپاه ندارند.

روز گذشته، علی ربيعی برای ابقا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی نياورد

یک استیضاح و هزار اتهام

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662

 

سرپرست ســازمان داوطلبان هالل احمر با اشاره به 
راه اندازی کمپين »نــذر آب« در مناطق حادثه دیده 
و متأثر از خشکســالی در استان سيستان وبلوچستان 
توضيح داده بود کــه در قالب کمپين نذر آب در تالش 
هســتند تا کمک های نقدی و غيرنقدی مردم سراسر 
کشــور را جمع آوری و آنهــا را در راه بهبود شــرایط 
معيشت، حل مشکل آب و رفع مشکالت زندگی مردم 
این اســتان محروم هزینه کنند. هالل احمر پيش تر با 

انتشار پوستری که در روزنامه شهروند  مورخه 9۷/۵/1۵ 
منتشر کردیم، از مردم کشور خواسته است تا با توجه به 
مسأله خشکسالی در استان های شرقی و جنوب شرقی 
به ویژه سيستان وبلوچســتان در این کمپين پيشقدم 
شوند. جالب اینجاســت که روز گذشته تهيه کننده، 
مجری و گزارشگر شهير کشــور عادل فردوسی پور به 
این کمپين پيوست و از ميان اهالی رسانه در این مسير 

پيشقدم شد. 

عادل فردوسی پور به کمپین نذرآب  پیوست

ون
ریب

ت
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در حاشيه جلسه هيأت دولت به خبرنگاران گفت: 
»واقعيتی که من دارم مشاهده می کنم این است که بيش از فشار اقتصادی، آمریکا با جنگ روانی وارد شده 
است و این کار را با شرکای خود انجام می دهد و سعی می کند آن را در ایران هم پياده کند. پس نباید فضای 
روانی ما متاثر شود و آن چه وجود دارد این است که دنيا عالقه ای ندارد تحریم های آمریکا را عملی کند و 
کشورهای مختلف دنيا سعی می کنند در این زمينه برای خنثی کردن تأثير آن عمل کنند. کارهایی که تا 

حاال اروپایی ها انجام داده اند نشان می دهد که تا حدی در عمل متعهد به برجام هستند.«

وزیر امور خارجه:  

دنیا عالقه ای 
به اعمال 
تحریم های 
آمریکا ندارد

اق
اتف

تاکید رئیس جمهوری بر نظر 
مردم، مبارک است 

محســن رهامی، فعال 
سياسی اصالح طلب: تاکيد 
این که  بر  رئيس جمهوری 
نظر مــردم فصل الخطاب 
تصميمات کشــور است، 
بســيار امر مبارکی بود. بهترین روش حل مسائل 
کالن ایجاد رفراندوم و بازگشت به رأی و نظر مردمی 
است که رئيس جمهوری به خوبی به این موضوع و 
اصل ۵9 قانون اساسی اشاره کردند. آقای روحانی 
بحق در نامه ای که به رئيس مجلس نوشتند، تصریح 
کردند که سوال پرسيدن حق نمایندگان است، اما 
در چنين شرایطی ممکن اســت این رفتار قانونی 
پاسخگوی نياز جامعه نباشد. رئيس جمهوری در 
گفت وگوی تلویزیونی با مردم هم توضيحات کافی 
برای دالیلشان که چرا ســوال نمایندگان درحال 

حاضر ممکن است تنش زا باشد را مطرح کردند.
عدم ثبات در قوه مجریه خواست 

دشمن است
 محمدجواد جمالی، عضو 
هيأت رئيســه کميسيون 
امنيــت ملی و سياســت 
مجلــس:   خارجــی 
اخيــر  صحبت هــای 
رئيس جمهوری به خصوص در بعد سياست خارجی 
بسيار مثبت بود. همان طور که ایشان اشاره کرد ما 
در چند  سال گذشته مستقيم با آمریکایی ها مذاکره 
داشتيم، حتی زمانی با تيلرسون وزیر خارجه ترامپ 
هم مذاکره کردیم،  این یعنی قطع مذاکره از سوی ما 
نبوده اســت. مردم بدانند عدم ثبات در قوه مجریه 
خواست دشمن است، ما مشکالت را می دانيم، اما از 
مردم می خواهيم که هيجانی نشده و تصميم گيری 
نکنند و به یک قسمت حاکميت تشر نزنند، بدانند 

همه کارها درحال انجام است.
تا وفاق عمومی به وجود نیاید 

مشکل حل نمی شود
تابش،  محمدرضــا   
نایب رئيس فراکسيون اميد 
نهادهای رسمی  مجلس: 
جمهوری اسالمی باید پس 
از هر انتخاباتی تحليلی از 
این داشته باشند که چرا مردم این فرد یا گروه را 
انتخاب کردند، شــعارهای او را مورد مداقه قرار 
دهند و براساس خواســت هایی که مردم مطرح 
کرده و به آنها رأی داده اند، بســتر دستيابی به آن 
مطالبات را فراهم کنند. متاسفانه این کار انجام 
نشده و از آن غفلت شــده، درحالی که از  سال ۷۶ 
باید این کار انجام می شــد، ولی از آن گذشتيم. 
درحــال حاضر هم باید گفت تــا زمانی که وفاق 
عمومی به وجود نياید، مشکل حل نمی شود و هر 
قدر این امر را به تاخير بيندازیم، دامنه اعتراضات 

گسترده تر خواهد شد.

موافقان حضور ربیعی
محمدصادق حسنی، نماینده مردم رشت: ربيعی برای 
برقراری امنيت اجتماعی شب ها در وزارتخانه می خوابد و درعين 
رکود گسترده آرامش برقرار است و خبری از اعتصابات کارگری 

نيست.
سيدفرید موســوی، نماینده مردم تهران: ربيعی در 
دوران مسئوليتش ۳۰ دستورالعمل مبارزه با فساد داشته است. 
همگان می دانند که پيش از دولت یازدهم چه وضع اسفباری 
حاکم بود. امروز ارتقای شفافيت که از مهمترین اقدامات برای 
مبارزه با فساد است، مورد توجه قرار گرفته و در راستای ایجاد 

شفافيت اطالعات به روز قابل دستيابی است.
محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهریار:   
مسئولیت پذیری »ربیعی« برکسی پوشــیده نیست و ثبات 
در مدیریت تأمین اجتماعی از اقدامات موفق ربیعی در وزارت 

تعاون و کار بوده است.
غالمرضا تاج گردون نماینده مردم گچساران: ما باید 
یک نگاه استراتژی به این وزارتخانه داشته باشيم. آقای ربيعی به 
دليل نگاه استراتژیکش به بسياری از موضوعات فرد شایسته ای 

است و می تواند تلفيق بسيار خوبی از این سمت داشته باشد.

مخالفان حضور ربیعی 
رضا صابری نماینده مردم راميان و آزادشهر: کم توجهی 
وزیر پيشنهادی کار به بيکاران، سردرگمی آنها را بيشتر می کند 
و ۳۰ ســال ممارســت وی درحوزه های اطالعاتی و امنيتی و 

دانشگاهی کفایت تجربه کافی برای این مسئوليت نيست. 
عبدالوحيد فياضی، نماینده مردم نور و محمودآباد: 
آقای ربيعی در برنامه هایش افزایش سهم تعاونی ها در بازار پول را 

تا حدودی کمرنگ دیده است.
محمدرضــا پورابراهيمی، نایب رئيس کميســيون 
اقتصادی:    در برنامه وزیر پيشنهادی کار تحولی در قانون کار 

دیده نمی شود.
امير خجســته نماینده مردم همــدان و فامنين: 
صندوق های بازنشستگی شرایط بدی دارند. بازنشستگانی بعد 
از فراغت از کار با فشارهای اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند 
و دغدغه معيشــت دارند. آنها به جای تفریح، تنها در مشکالت 

غرق می شوند.


