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ليبرال كيست و چه مي گويد 
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چن��د س��ال ب��ه خص��وص در 
س��ال هاي 74 و 75 در بخ��ش 
كتاب وزارت ارش��اد آن زمان رخ 
داد ك��ه بعدها به ص��ورت كتاب 
مستندس��ازي ش��د. ممي��زي 
و سانس��ور كت��اب ب��ه ش��كل 
س��خيفي در آمد و پ��س از دوم 
خرداد مجموعه آن مس��تندات را در اختيار دكتر احمد 
رجب زاده قرار دادند و وي براساس 1400 سند مميزي 
در آن دوره، كتابي را با نام »مميزي كتاب« نوش��ت كه 
خواننده جز تاس��ف و تاثر از وجود چني��ن مقطعي در 
فضاي فرهنگي كش��ور نمي تواند احس��اس ديگري را 

بيان كند. آنان كه در پي ضعف توليدات 
فرهنگي در كشور هستند و اين را تقصير 

همه كس مي دانند جز خودش��ان، بهتر اس��ت يك بار 
زحمت خواندن اين كتاب را به خود بدهند، تا بدانند ...

ممّيزِي آييني
نگاه روز

عباس  عبدي

دولت ه��ا موظ��ف ب��ه تنظي��م 
ك��ه  هس��تند  سياس��ت هايي 
س��امت ش��هروندان را تامي��ن 
كند. سياس��تگذاري سامت بر 
سياس��تگذاري در زمينه درمان 
تق��دم دارد و طبع��ا ه��ر ان��دازه 
وضعي��ت س��امت يك كش��ور 
مناسب تر باشد، نياز به هزينه هاي درماني كمتر مي شود. 
دولت ها موظفند شرايط مناسبي را براي سامت روحي و 
جسمي شهروندان خود فراهم سازند. سامت شهروندان 
اقتضا مي كند كه شرايط و امكانات مناسب براي همه آنان 
در سراسر كشور براي ورزش وجود داشته باشد. فراگيري 

ورزش در كش��ور، ب��ا توس��عه وضعيت 
سامت شهروندان نسبت مستقيم دارد. 

سامت شهروندان، همچنين مس��تلزم توجه جدي به 
منابع آب و مواد غذايي مورد مصرف آنهاست. 
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مجيد   وحيد
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رييس ات��اق ايران در نشس��ت 
اخير هيات نمايندگان اين نهاد 
مه��م بخش خصوص��ي ضمن 
تحليلي از مس��ائل و مشكات 
اقتصادي كش��ور، 10 پيشنهاد 
اين مجموعه را براي تقويت توان 
اقتصاد ملي ارايه كرد. در همين 
يك ماه اول س��ال اين دومين خواست جمعي بخش 
خصوصي از دولت و حاكميت ب��راي اصاح وضعيت 
اقتصادي است. هفته گذش��ته نيز رييس اتاق تهران 
مجموعه اي از خواس��ت ها و مطالب��ات را براي بهبود 

كس��ب و كار مردم و توسعه اقتصادي 
كش��ور بيان كرده بود. به سال گذشته 

نيز كه بنگري��م چندين بيانيه در خصوص مس��ائل و 
مشكات فعاالن اقتصادي و فهرست هايي از مطالبات 

آنان از دولت منتشر شده بود. 

صداي بخش خصوصي 
اقتصاد

حسين  حقگو
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انتخاب ش��هردار ب��راي پايتخت 
كش��ور اهمي��ت بس��يار زيادي 
دارد و فك��ر نمي كن��م در ميزان 
اهميت نح��وه انتخاب ش��هردار 
ته��ران اختافي وجود داش��ته 
باشد اما با توجه به شرايط كنوني 
سه توصيه به كس��اني دارم براي 
كس��اني كه مي خواهند ظرف چند روز آينده دس��ت به 
انتخاب شهردار بزنند. به نظرم اولين نكته اي كه بايد به آن 
توجه كرد پذيرش شرايط موجود و تاش براي فعاليت 
در همين شرايط است. به روشني مشخص است كه ما از 
زمان وقوع اتفاقات سال 88، براي اينكه بتوانيم با نهادهاي 

باالدس��ت نظام ب��ه مفاهمه برس��يم، با 
محدوديت هايي مواجه بوده ايم اما به هر 

حال پذيرفته ايم كه با وجود اين مشكل، در مسير اعتاي 
ايران و خدمت به مردم قدم برداريم.

توصيه براي انتخاب شهردار
شهر
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حسين  مرعشي

يكي از عمده ترين مش��كات در 
كش��ور اين است كه هماهنگي ها 
بين بخش هاي مختلف حاكميت 
براي پيش��روي تصميم��ات قوه 
مجريه كمتر وجود دارد و مكمل 
تصميم��ات و فعاليت هاي دولت 
چن��دان ق��وي نيس��ت. در اين 
راستا بايد قواي مقننه و قضاييه به صورت هماهنگ تر و 
همس��و تري با قوه مجريه عمل كنند. وجود انسجام بين 
رفتارها و عملكرد قوا مي تواند فرآيند حل مش��كات را 
تسريع كند. در اين صورت نتايج حاصل از تصميمات در 
عمل بيشتر خواهد بود. اينكه بنا اس��ت تا سران سه قوه 

ديداري براي حل مسائل ملي اقتصادي 
وهمگرايي داشته باشند، امري پسنديده 

و قابل توجه اس��ت. به هر حال مس��ائل و مشكات ملي 
نمي تواند با اراده و خواست يكي از قوا حل شود. 

بركات همفكري قوا
سياست - 2

پروانه   مافي
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خب��ر غيررس��مي كناره گيري 
آق��اي كاوه مدن��ي از معاون��ت 
سازمان حفاظت محيط زيست 
را من هم شنيده ام اما بايد كمي 
صب��ر كنيم ت��ا موضع رس��مي 
رياست اين س��ازمان درباره اين 
اتفاق هم منتشر شود. به هر حال 
اين اتفاق را نمي توان مثبت ارزياب��ي كرد. آقاي مدني 
از نخبگان متولد دهه 60 اس��ت كه در داخل و خارج از 
كش��ور مدارج علمي را در دانشگاه هاي معتبر گذارنده 
است. ايش��ان قبل از بازگش��ت به ايران در زمينه هاي 
علم��ي و پژوهش��ي به چه��ره اي بين الملل��ي تبديل 

ش��ده بود. خصوصا اينكه اظهارنظرها 
و مقاله هاي ش��ان در ح��وزه بح��ران 

محيط زيس��ت و بحران خشكس��الي در همايش ها و 
رويدادهاي علمي صاحب نظر هستند. 

لزوم موضع گيري شفاف
جامعه

بهروز   بنيادي 
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مصيبت وارده را تسليت گفته، براي آن س�عيده فقيده غفران و 
آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.

جناب آقاي حاج علي طهماسبي
خانواده محترم عباسيان

 الياس حضرتي- دكتر محبوب حضرتي
 محمد عنايت شعار- حجت طهماسبي- هادي طهماسبي

مصيبت درگذش�ت مادر بزرگوارتان )همس�ر گرامي ش�هيد( را 
تسليت گفته، براي آن مرحومه آمرزش و علو درجات و براي شما 

و بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.

برادر گرامي
 جناب آقاي دكتر سيدمهدي معززي

الياس حضرتي- دكتر محبوب حضرتي

ترامپ صالحيت ندارد
كومي،  جيمز  ديدگاه 
رييس سابق اف بي آي 
در خص���وص ع��دم 
دونال�د  ص��احي��ت 
ترامپ كام��ا صحيح 
اس��ت، چرا كه ترامپ 
براي رياست جمهوري 
كشوري مانند امريكا هيچ گونه صاحيتي 
ندارد، زي��را در رواب��ط بين المللي قضاوت 
روي يك فرد به دليل اينكه در راس قدرت 
قرار گرفته به كل مردم يك كش��ور بس��ط 

داده مي شود. 
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