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تندروها پس از سخنان اخیر رهبر انقالب چه خواهند کرد؟

انتقاد یک نماینده مجلس
از تصویب کلیات بودجه:

نمایندگان پشت مردم
را خالی کردند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،گفت :این
بودجه تکافوی نیازمندیهای امروز مردم ایران
را نخواهد داد و من با صراحت میگویم که قطع
به یقین شــک نکنید آبروی دولت سیزدهم و
مجلــس یازدهم را خواهد بــرد و حتماً باعث
نارضایتیهای شــدید خواهد شــد و مطمئن
باشید که نارساییهای اجتماعی را هم در سطح
وسیع گســترش میدهد .علی بابایی کارنامی
نایبرئیس اول کمیســیون اجتماعی مجلس
شورای اســامی در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ
به این ســؤال که «مجلس علیرغم نگرانیها و
انتقاداتی که داشت به کلیات الیحه بودجه رأی
مثبت داد ،به نظر شما در فرصت بررسی جزئیات
در تلفیق امکان اصالحات مدنظر مجلس وجود
دارد؟» گفــت :به نظر من خیر ،اص ً
ال تلفیق در
کل تجربه مجالس مختلف هیچوقت نتوانسته
است تغییرات ماهوی و اساسی در بودجههای
پیشنهادی دولت بدهد.

مذاکرات وین
روی دور تند

روزگار دشوار
مخالفان مذاکره
همدلی| رهبر انقالب در دیدار با مردم قم به مناسبت
سالروز واقعه 19دی درباره موضوع مذاکره هم سخن
گفتند .مذاکرات هســتهای ایران سالهاست که در
فضای سیاسی کشور محل مناقشه احزاب و گروههای
مختلف است .بخشی از نیروهای سیاسی طی سالهای
گذشته بارها با طرح دالیل گوناگون تأکید داشتند که
هرگونه مذاکره برخالف مصالح کشور است درحالیکه
روز گذشــته رهبر انقالب در آخرین سخنرانی خود

مذاکرهکننده ارشــد ایــران در ادامه رایزنیهای
فشرده دیپلماتیک در چارچوب هشتمین دور از
مذاکرات در وین که با محور رفع تحریمها جریان
دارد وارد هتل کوبورگ شد.به گزارش ایرنا ،علی
باقری کنی در نخستین دیدار خود در روز گذشته،
به گفتوگو با میخائیل اولیانوف مذاکرهکننده ارشد
روسیه پرداخت.
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احتمال حذف امکان خرید سربازی
برای مشموالن قوت گرفت

حتی مذاکره با دشــمن را هم جایز دانستند .مجوز
ضمنی رهبر انقــاب به دولت رئیســی برای انجام
مذاکرات ،به نظر میرســد که مخالفان همیشــگی
مذاکرات هســتهای ایران را در موقعیت سختی قرار
میدهد .آنانی که همواره با شعارهای مختلف تالش
کردند بگویند هرگونه مذاکره به ضرر منافع ایران است
حاال با این مجوز به دولت مواجه شدهاند.
شرح در صفحه 2

مصائبسربازیاجباری
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مرگ ،جراحت و آتشسوزی
نتیجه برخورد 50خودرو

تصادفمرگبار
در جاده اهواز  -بهبهان
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پیام تبلیغاتی «مقصد دانشگاه باشه
درآمد تو مسیرشه» نشان از بیتوجهی
دولتها به اشتغالزایی دارد

2

گوناگون

 8دانشمندان در حیرت از «کهکشان
بدون ماده تاریک»
 8روشهای اثربخش در گفتوگوها
 8رونمایی از نقص مدارک پرسپولیس
و استقالل
 8مگر ممکنه سراغ کسی دیگه برم؟
 8فراموشی ،کاله من و این روزهای
سپید
 8روزی که دادشاه کشته شد

سیاوش جمادی؛ مترجم آثار فلسفی
در گفتوگو با «همدلی»:

مالقات احمد مسعود با طالبان تأیید شد

دیدار در تهران

سکوت رسانه ملی درباره سالگرد آیتاهلل واکنش برانگیز شد

ادامه ممنوعالتصویری هاشمی پس از درگذشت
نظام جمهوری اســامی به نظرم حذف
نام ایشــان امکانپذیر نیســت ».وی در
ادامه تأکید کــرد« :حتی این برخوردها
شــاید نام ایشان را در میان مردم بلندتر
هــم کند؛ همینجــوری کــه روزبهروز
محبوبیت ایشــان در جامعه دارد بیشتر
میشود .شــاید هم این روشی است که
خداوند دنبال میکند تا ایشان محبوبتر
شود ».محسن هاشــمی در ادامه عنوان
کرد« :بعد از اتفاقاتی که ایشــان دیگر به
نماز جمعه نرفتند و بعد اختالف نظراتی
در مــورد نحوه هدایت جامعه پیش آمد،
مجموعاً احساسشان این است که مطرح
کردن آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی شاید
تضعیف حاکمیت است».
همانطور که محســن هاشــمی هم
اشــاره کرد ،ممنوعالتصویــری آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی صرفاً به زمان پس
از مرگ ایشان محدود نمیشود .آخرین
حضــور هاشــمی رفســنجانی در یک
برنامه تلویزیونی مربوط ســال  87بود و
پسازآن نیز تنها یک ســخنرانی ایشان
در سال  94به مناســبت روز زن پخش
شد که حاشیههایی نیز به همراه داشت.
همچنیــن ســال  ،88بــرای آخرین بار
امامت نماز جمعه تهران بر عهده آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی بود که پسازآن
اعالم شد که ایشــان به دلیل جلوگیری
از درگیــری احتمالــی در مراســم نماز
جمعه از حضور در نمــاز جمعه انصراف
دادهاند .رضا تقوی رئیس وقت شــورای
سیاستگذاری ائمه جمعه چند سال بعد
در مصاحبهای به فشار سنگین برگزاری
آخرین نمــاز جمعه به امامت هاشــمی
رفسنجانی اشاره و اظهار کرد« :این نماز
جمعه را با چنگ و دندان کنترل کردیم.
آیا واقعاً در هر هفتهای که آقای هاشمی
میخواســت بیاید ما باید یک لشکری را
بســیج کنیم و به این شکل نماز جمعه
را اداره کنیــم .آن جمعه کنترل کردیم،
اگر جمعه بعد میخواست ایشان تشریف
بیاورد و بریزند نماز را به هم بریزند اص ً
ال
چه میماند برای نماز جمعه؟ کشورهای
اســامی در مورد ما چه میگفتند؟ دنیا
چگونه نــگاه میکرد؟ لــذا جناب آقای
هاشمی خودشــان هم متوجه شدند که
به این شکل نمیتواند نماز بخواند ».پس
از فوت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی نیز
نعمت احمدی ،حقوقدان و فعال سیاسی
در مصاحبهای به موضوع ممنوعالتصویری

ایشان اشــاره کرد و ضمن گالیه از این
موضوع گفت« :صداوســیما را ببینید در
ده ،دوازده ســال گذشــته هیچ عکس و
تصویری نشــان ندادند ،ایشــان نانوشته
ممنوعالتصویر بود ».اما احمدی در ادامه
به این موضوع اشــاره کرد که «از زمان
فوت آقای هاشمی مدام تصویر ایشان را
نشان میدهند» و گفت« :مردم این نفاق
و دوگانگی را میبینند .متوجه میشوند
کــه چه اتفاقــی افتاده اســت و متوجه
میشوند که چه کسی صداقت دارد و چه
کســی ندارد ».گرچه در زمان اعالم خبر
درگذشــت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
صداوســیما به پوشش این خبر و پخش
برنامههــای مختلف در خصوص ایشــان
پرداخت و حتی حجتاالســام ســید
مهدی طباطبایی ،عضو جامعه روحانیت
مبــارز در یک برنامــه تلویزیونی عنوان
کرد« :صداوســیما مدام گله میکند که
چرا مردم ماهواره میبینند و چرا بیننده
صداوســیما کم شده اســت ،من وظیفه
دارم بگویــم که صداوســیما اگر از آقای
هاشــمی تجلیل نکند ،مردم را از دست
خواهــد داد ،مردم فقــط آن چهارنفری
نیســتند که شــما فکر میکنید .او تنها
یک خبــردار و اهل خبر نبود ،او مجتهد
بود ».اما به نظر میرســد پسازآن سال،
محدودیتهای ســختگیرانهای در این
زمینه اعمالشده اســت .بهطوریکه دو
ســال پیش روزنامه جمهوری اسالمی به
ممنوعیت نام و تصویر آیتاهلل هاشــمی
رفسنجانی در تلویزیون اعتراض کرد و با
طرح این سؤال که معلوم نیست چرا اسم
بردن از آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی در
صداوسیمای جمهوری اسالمی حتی بعد
از رحلت نیز ممنوع است؟ نوشت« :بخش
مربوط به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
سخنان رئیسجمهور روحانی در مراسم
افتتاح خط شــش متروی تهران در خبر
تلویزیون حذف شد!» گرچه در سالهای
اخیر در برخی از برنامهها و مســتندات
پخششده از سوی صداوسیما ،به نمایش
بخشی از ســخنان هاشمی رفسنجانی یا
مطالبــی در خصــوص وی در دورههای
مختلف انقالب پرداختهشــده اســت اما
عموماً این مطالب بریدهای از ســخنان و
در جهت زیر ســؤال او بوده اســت و به
نقش ،تأثیر و اهمیت هاشمی رفسنجانی
در وقوع انقالب و پسازآن ،در رسانه ملی
کمتر اشارهای شده است.
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باید فکر کردن را
یاد بگیریم
عملکرد مدیران شعب زیر ذرهبین

وعده وزیر صفهای وام ازدواج را جمع میکند؟
همدلی| مشــکالت فنی ســامانه وام
ن خارج
ازدواج بــرای ثبتنام ،اخــذ ضام 
از بندهای قانون ،معطلی یکســاله برای
تعیین شعبه ،نپرداختن وام به دلیل نبود
بودجه و منابع ازجمله مواردی اســت که
باعث شــده زوجها در صــف دریافت وام
ازدواج باشــند و بعضاً عطای این وام را به
لقای آن ببخشند؛ اما اکنون این سؤال بعد
از خبر تــازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی
بــا تخلفــات مدیران شــعب در پرداخت
تسهیالت ،به وجود آمده که آیا این وعده
پایانی بر معطلیهای چندین ماهه زوجها
بــرای وام ازدواج خواهد بــود یا همچنان
روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب
ادامه خواهد داشت؟
به گزارش ایســنا ،درحالیکــه هر بار از
سوی مســئوالن بخشــنامههایی مبنی بر
ســهولت و تســریع در پرداخت تسهیالت
بهخصوص وام ازدواج ابالغ میشود یا وعده
برخورد جدی با تخلفــات در این زمینه را
میدهند ،پس از گذشــت زمان کوتاهی از
این بخشنامهها ،برخی از بانکها در راستای
پرداخت تسهیالت بهویژه تسهیالت تکلیفی
چون وام ازدواج و ودیعه مسکنساز ناکوک
میزنند.
این موضوع باعث شده تا زوجهای ایرانی
از روند پرداخت وام ازدواج گلههای بسیاری
از ســنگاندازی بانکها داشــته باشند تا
عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفتخوان رســتم دریافت وام ازدواج از
زمان ثبتنــام در ســامانه وام ازدواج آغاز
میشــود تا زمــان مراجعه بــه بانک ادامه
مییابد زیرا ســامانه ثبتنام ازدواج دارای
برخی مشکالت فنی اســت که متقاضیان
باید مدتها زمان خود را صرف این سامانه
کنند تا بتوانند وارد آن شــوند و اطالعات
خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شــده تا سودجویان
از معطل شــدن زوجها در سامانه مربوطه
سوءاستفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود
۳۰۰هزار تومان ،ثبتنــام وام ازدواج را در
کوتاهتریــن زمان ممکن بــرای هر بانک و
شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پــس از فرازوفرودهای ورود به ســامانه
وام ازدواج بــرای ثبتنام ،مشــکل دیگری
که زوجها با آن مواجه میشــوند این است
که بانکهای فعال در استان آنها ،منابعی
برای پرداخت ایــن وام ندارند و نمیتوانند
بهراحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
بانکها :بودجه برای پرداخت وام

ازدواج نداریم
از ســوی دیگر ،با انتخاب بانک عامل نیز
بســیاری از زوجها گله دارند که بازه زمانی
بین شش ماه تا یک سال زمان میبرد تا به
بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی
شــوند که پسازاین مرحله ،در مواردی با
این پاســخ از بانکها مواجه میشــوند که
منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم
یا اینکه بر اســاس بخشنامهای در ماههای
پایانی نباید وام بپردازیم.
عالوه برایــن ،روند ســخت دریافت وام
ازدواج به اینجا ختم نمیشــود بلکه زوجها
پس از عبور از این مراحل با ســختگیری
برخــی از بانکها و شــرایط عجیبوغریب
آنها برای ضمانت این وام روبهرو میشوند
و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله
داشــتند ،برخی بانکها از آنها دو ضامن
رســمی یا کارمند و چک یا ســفتههایی با
مبالــغ  ۱۵۰یا  ۲۰۰میلیونی درخواســت
کردند.
درحالیکه طبق قانون ،بانکها باید برای
ضمانت ایــن وام صرفاً یکی از ســه مورد
اعتبارســنجی ،یعنی یک ضامن و ســفته
یا سهم فرد از حســاب یارانه هدفمندی را
بهمنزله ضمانت بپذیرند.
خانــدوزی :دســتورالعملی برای
نپرداختن وامها نداشتهایم
در شــرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند
ســختی را بــرای دریافــت ایــن وام طی
میکنند که این موضوع باعث شده تا عطای
وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار
راهی برای شکایت از تخلفها و سختگیری
بانکها هســتند تا این روند متوقف شود؛
وزیــر اقتصاد از برخورد جــدی با تخلفات
مدیران شــعب در پرداخت تسهیالت خبر
داد و اعالم کرده که دستورالعملی مبنی بر
اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیالت در
ماههای پایانی سال ابالغ نشده است.
پیشازاین نیز بانک مرکــزی به بانکها
بخشــنامه داده بود که رونــد پرداخت وام
ازدواج تسریع شود و ضامنی خالف بندهای
قانونی اخذ شود اما گزارشها حاکی از اعتنا
نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.
بــا این اوصاف ،باید منتظــر ماند و دید
که زور تصمیم تازه وزیــر اقتصاد مبنی بر
برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای
پرداخــت تســهیالت به ســرپیچی برخی
بانکها میرســد یا همچنان اعمال سلیقه
برخی بانکها در ایــن زمینه ادامه خواهد
داشت؟
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وعده وزیر
صفهای وام ازدواج
را جمع میکند؟
1

مرگ ،جراحت و آتشسوزی نتیجه برخورد 50خودرو

تصادف عجیب در جاده اهواز  -بهبهان
همدلی| صبح دیروز ساعت هشت صبح در محور بهبهان-اهواز شاهد
یکی از بزرگترین تصادفات جادهای در کشــور بود .در تصادف  5خودرو
بهصورت زنجیرهای با همدیگر برخورد داشتند .این تصادف 27مصدوم و
پنج فوتی در پی داشته است.
مجتبی خالدی ،سخنگوی ســازمان اورژانس کشور گفته :صبح دیروز
( ۲۰دیماه) در تماس با ســامانه  ۱۱۵خبــر تصادف زنجیرهای بیش از
۵۰خودرو در محور بههبان–رامهرمز روبهروی روســتای دودانگه بهبهان
اطالعرسانی شد ،در پی این حادثه چهار خودرو در آتش سوختند.
پلیسراه خوزســتان علت این تصادف را خطای انســانی عنوان کرده
است .به گفته سرهنگ رضا دولتشاهی خطای انسانی در حادثه تصادف
زنجیرهای ۵۰دســتگاه خودرو در جاده بهبهان به اهواز بســیار مشهود
است.
دولتشاهی با اشاره به وقوع  ۲دو حادثه تصادف زنجیرهای در کیلومتر۱۰
جاده بهبهان  -اهواز به ایرنا ،گفت :در یک الین جاده ۵۰دستگاه خودرو
و در الین دیگر ۹دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند.
او افــزود :جاده بهبهــان  -اهواز صبح امروز شــاهد پدیده مه غلیظ
صبحگاهــی بود اما بــا توجه به عریــض بودن جاده و وجــود عالئم و
تجهیزات ایمنی عامل اصلی این تصادف زنجیرهای سرعتباالی خودروها
و بیاحتیاطی رانندگان بوده است.
رئیس پلیسراه خوزســتان گفت :برخی خودروها که آسیب کمتری
دیدهاند از محل حادثه تخلیهشده اما خودروهایی که دچار خسارت زیاد
شــده به پارکینگ منتقل شــدند .او همچنین گفت :با پاکسازی محل
حادثه جاده بهبهان  -اهواز برای تردد خودروها بازگشاییشده است.
ســرهنگ دولتشاهی گفت :بنا بر اعالم اداره کل هواشناسی خوزستان
در هفته جاری شــاهد پدیده مه گرفتگی در اســتان هستیم به همین
منظور از رانندگان تقاضا میشود با احتیاط بیشتر و سرعت مطمئنه در
جادهها تردد کنند .در حادثه تصادف زنجیرهای جاده بهبهان  -اهواز که
ساعت هفت و ۵۰دقیقه صبح امروز دوشنبه در کیلومتر ۱۰این جاده رخ
داد 41نفر مصدوم شدند10 ،نفر ترخیص شدند و حال دو نفر نیز وخیم
گزارششده است.
این حادثه رانندگی تاکنون پنج کشــته داشــته اســت که چهار نفر
از آنهــا در محــل حادثه جــان باختند و یک نفــر از جانباختگان در
بیمارستان فوتشده است .در این تصادف زنجیرهای چند دستگاه خودرو
دچار آتشسوزی شدند.
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ســازمــان آگهـــی

همدلی| پنج ســال از درگذشت آیت
اکبر اهلل هاشــمی رفســنجانی گذشته
اســت و به نظر میرسد محدودیتهایی
کــه برای حضور و نمایش وی از پیش از
فوت ایشــان در رسانه ملی معمول شده
بــود ،هنوز ادامــه دارد .برخــی ازجمله
بستگان هاشمی رفسنجانی معتقدند این
ممنوعیتها به دلیــل محبوبیت و نفوذ
ایشان در جامعه بوده است .صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران امسال نیز مراسم
ســالگرد درگذشــت آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی را پوشــش نداد و حتی در
روز درگذشــت ایشــان هیــچ برنامه یا
خبری به این موضــوع اختصاص نیافت.
موضوعــی کــه موجب واکنــش محمد
هاشمی برادر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
شد .او در مصاحبهای گفت« :صداوسیما
که آقــای هاشــمی را ممنــوع الصدا و
ممنوعالتصویر کرده و هیچچیز در مورد
ایشان نمیگوید ».محمد هاشمی نهتنها
به مراســم ارتحال بلکه به مناسبتهای
مختلف در طول ســال نیز اشاره کرد و
افــزود« :مث ً
ال وقتی هفتــه دفاع مقدس
است بااینکه آقای هاشمی فرمانده جنگ
بوده اما یــک کلمه راجع بــه او چیزی
نمیگویند یا در دهــه فجر بااینکه آقای
هاشمی از اســتوانههای انقالب بود یک
کلمه از ایشان گفته نمیشود».
وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه «گاهاً
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی را تحریف
میکنند» ،عنوان کــرد« :این تحریفها
در مورد همه مناســبتها وجود دارد و
در مراســم رحلت ایشــان نیز همچنین
صداوسیما و رسانههای وابسته به جریان
اصولگرا نسبت به آقای هاشمی یا سکوت
میکننــد یا ایشــان را تحریف میکنند.
شــاید ممنوعیتی دارند کــه نمیدانم از
کجاست».
همچنین محسن هاشمی فرزند آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی نیز به سکوت خبری
صداوســیما در پنجمین سالگرد رحلت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی واکنش نشان
داد و گفت« :من فکر میکنم نمیشــود
نام ایشان را از انقالب اسالمی حذف کرد.
با توجه به سابقه ایشان در قبل از انقالب،
دوران مبارزه و نقششان در تثبیت انقالب
و جنگ و نقششان در مجلس ،قوه مجریه
و بعــد هــم بهعنوان مجمع تشــخیص
مصلحت نظام ،حضورشــان در کنار مقام
معظم رهبــری و بقیه دســتاندرکاران

وضعیتی که یک شعار
تبلیغاتی فاش میکند

