
سرمقاله

به طور كل��ي هر جامعه اي ب��ا انواع 
ش��كاف هاي طولي و عرض��ي مواجه 
اس��ت. يكي از تفاوت ه��اي مهم ميان 
جوام��ع از اين حيث اس��ت ك��ه نوع 
و ش��دت ش��كاف هاي هر يك از آنها 
چگونه اس��ت؟ ش��كاف طول��ي، مثل 
نابرابري اجتماعي است. نابرابري ميان 
طبقات فقير و غني. نابرابري آموزشي 
و انواع نابرابري هاي ديگ��ر را مي توان 
در اين گروه تقسيم بندي كرد. شدت 
اين شكاف ها نيز از طريق شاخص هاي 
معيني سنجش مي ش��ود. براي نمونه 

ضريب جيني يك شاخص مهم براي 
س��نجش نابراب��ري اقتصادي اس��ت. 
در نابرابري ه��اي عرض��ي، تفاوت ه��ا 
برحس��ب متغيرهاي عرضي اس��ت. 
مثل نابرابري قوميتي ، زباني و مذهبي. 
شايد بتوان نابرابري جنسيتي را هم در 
اين گروه طبقه بندي كرد. س��نجش 
اين نوع نابرابري قدري سخت تر است 
هرچند در نهايت شاخص هاي روشني 
براي سنجش بخش��ي از نابرابري هاي 

عرضي وجود دارد. 
ادامه در صفحه 4

حماسه حضور 
 پيش از

  حماسه 
هفتم  اسفند

 اعالم نامزدهای
  سودای سیمرغ

 جشنواره فیلم فجر 

 دولت فعلی
 مورد عالقه من است

 مهم ترين مسوولیتم
 داشتن صداقت بود 

فردا در سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
در خيابان هاي ايران خواهيم ديد

باز هم از حاتمی کيا خبری نيست!
 »ابد و يک روز« رکورددار شد 

 آيت اهلل صافی گلپايگانی
 در ديدار معاون اول رييس جمهور:

 رژيم  شاه از خود متشكر 
و  طلبكار از مردم بود

 ايران رابطه سنتي خود
 با  اروپا را بازتعريف مي كند

دست از بازي ناراست 
سيمان برداريم!

گفت و گو با حميدرضا جاليي پور

گفت وگو با سفير ايران در اتريش

يادداشتي از جالل   برزگر

گفت وگو با بهروز شعيبي در مورد سيانور

روحانی، سخنران ويژه مراسم 
۲۲ بهمن

آماده باش  براي 
ليست  اصالح طلبان

با اينكه از روند بررس��ي صالحيت ه��ا گاليه دارند اما با پايان بررس��ي 
نهايي ش��وراي نگهبان و اعالم اس��امي كانديداهاي تاييد صالحيت شده 
اصالح طلبان بر س��ر حرف خود ماندن��د و از عصر روز گذش��ته به تدوين 
نهايي ليس��ت انتخاباتي خود پرداختند. س��اعت 15 روز گذشته بود كه 
اعضاي هيات رييسه ش��وراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصالح طلبان 
طبق وعده پيشين دور هم جمع شدند تا ليس��ت 30 نفره تهران را تدوين 
كنند. اصالح طلبان با وجود رد صالحيت گس��ترده چهره هاي نام آشناي 
خود با فراخ��وان دريافت رزوم��ه از كانديداهايي كه تماي��ل به حضور در 
ليس��ت انتخاباتي اين جريان داش��تند، توانس��تند چهره ه��اي كارآمد و 

موثري را شناسايي كنند كه هر كدام شايس��تگي نمايندگي مردم تهران 
را دارند. براساس بررس��ي ها حدود 300 رزومه در تهران به دست مديران 
اصالح طلب رس��يد كه پس از پااليش اوليه و انج��ام مصاحبه با كانديداها 
حدود 130 نفر باقي ماندند. با تكميل ارزشيابي و امتياز دهي به كانديداها 
از عصر روز گذش��ته بررسي شايس��تگي اين نفرات آغاز ش��د تا در نهايت 
ليس��ت 30 نفره تهران ارايه شود. عصر ديروز نخس��تين جلسه بررسي و 
تدوين ليست انتخاباتي تهران با حضور چهره هايي نظير محمد رضا عارف، 
عبدالواحد موس��وي الري، الهه كواليي، حسين كمالي، حسين مرعشي، 
ادامه در صفحه 11 محسن رهامي و الهام فخاري برگزار شد.  

بزرگان اصالحات، نشست هاي فشرده تدوين لیست نهايي 
كانديداهاي تهران را آغاز كردند 

درخواست اعدام متهم نفتي 
 نماينده  دادستان در آخرين  جلسه دادگاه

 درخواست اشد مجازات براي بابك زنجاني كرد
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انتصاب بجا و شايس�ته جنابعالي به عنوان مع�اون حقوقي و امور 
مجلس وزارت كار و امور اجتماع�ي را تبريك گفته، از خداوند 

منان توفیقات روزافزونتان را خواستاريم.

جناب آقاي مهندس تقي زاده

الياس حضرتي- غالمحسين آزاد- محمد جعفريان
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مانيگشت
صالحان

پارساگشتراگا

درگذشت همس�ر گرامیتان را تس�لیت گفته،براي آن مرحومه 
غفران و آمرزش الهي  و براي ش�ما و بازماندگان صبر و سالمتي 

مسالت دارم.

 برادر گرامي

جناب آقاي مهدي آخوند زاده

الياس حضرتي

تا من باشم، نفت 
تعطيل نمي شود

بيژن زنگنه، وزير نفت:

۲00 ميليارد دالر سرمايه گذاري مي خواهيم 
بدون خارجي ها بايد نفت تعطيل شود

بازگشت به رقابت
مدير مسوول روزنامه اعتماد خواستار شد

حضوري پرشور براي روي كارآمدن مجلسي خردورز 
اصالح طلب و اعتدال محور

الياس حضرتي تاييد صالحيت شد

سالروز پيروزي  شكوهمندانقالب اسالمي را گرامي مي داريم
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تاثير صندوق هاي راي  بر شكاف هاي اجتماعي

در گذش�ت  پدر خان�م گرامیتان را تس�لیت گفته ، ب�راي آن مرحوم 
غفران و آمرزش اله�ي و براي ش�ماو خانواده محترم صبر و س�المتي 

آرزومنديم.

 جناب آقاي محمد صالح ضيایی

 دكتر محبوب حضرتي،محمد عنايت شعار
فتح اهلل يونسي،حجت طهماسبي

معاون مديرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد

تلفن:661۲40۲5


