
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 دولت مدعی است که بدون استقراض، مشکل کسری بودجه را 
حل کرده، اما درباره نحوه عبور از این بحران توضیحی نداده است

ادعای رفع کسری 
بودجه؛ بدون شرح

همدلی|  صحبت های اخیر رئیس دولت سیزدهم 
درباره کسری بودجه این روزها بیشتر از همیشه 
موردتوجه اذهان عمومی قرار گرفته است. سید 
ابراهیم رئیسی، همین چند روز پیش بود که در 
میان اخبار گرانی های هر روزه کاالهای اساسی 
گفت: »مشکل کسری بودجه 480هزارمیلیاردی 
دولت بدون اســتقراض حل شد؛« چیزی که از 
نگاه کارشناســان با توجه به وضعیت تحریم ها 

و کاهــش درآمدهای ارزی در چند ســال اخیر 
به مثابه یک معجزه تلقی می شود، اما سؤالی که 
می توان مطرح کرد این است که چرا سکان داران 
اقتصادی گزارشــی درباره جزییات نحوه عبور از 
این بحران به بیرون منتشــر نمی کنند. گزارشی 
که باید به بیرون درز کند تا شاید ابهامات موجود 

در میان اذهان عمومی را از راه بردارد.
شرح در صفحه ۶

 در برجام 
کردیم فرصت سوزی 

 روایت فالحت پیشه از دیپلماسی دولت رئیسی
 در گفت وگو با همدلی:

عبداهلل گنجی: اسکان رهبری 
در کانکس صحت دارد

 ادامه اظهارنظر درباره 
شیوه زندگی رهبر انقالب

 سفر بایدن به عربستان
 در کانون تحلیل  رسانه ها

 معامله حقوق بشر در
ازای تثبیت قیمت نفت

3

اولین برخورد رسمی 
»قم« با شریعتی

نخستین سالگرد »معلم انقالب« چگونه برگزار شد؟

یادداشت
عبدالملکی؛ نماد یک پروژه شکست خورده

عمر وزارت عبدالملکی به عنوان وزیر کار و رفاه 
اجتماعی کوتاه بود. برخالف دیدگاه ها و نظریه های 
نــادری که در حوزه اقتصــاد، کارآفرینی و ایجاد 
شغل و افزایش ازدواج داشت، با شتاب بسیار وارد 
عرصه عمومی و کسب قدرت شد و زود هم رفت. 
او قبل تر از آنکه اهرم قــدرت در وزارت کار را به 
دست بگیرد درباره چند موضوع بسیار مشخص 
در صداوسیما ســخن گفت، ولی مستندات این 
حرف ها را نشــان نداد تا امکان حقیقت سنجی 
آن ها برای ناظران و کاربران شبکه های اجتماعی 
امکان پذیر شود. 1. ساخت یک عدد المبورگینی 
با کیفیت و کمیت خودرو اصلی در داخل کشور 
انجام شده است. 2. معماری کره جنوبی به گونه ای 
اســت که خودروهای آمریکایی داخل پارکینگ 
نروند. 3. با تزریق 5میلیارد دالر به بازار می توانیم 
قیمت آن را به زیر چهار هزار تومان برسانیم.همان 
زمان برخی از کســانی کــه اطالعاتی از امکانات 
ساخت خودرو در داخل داشتند، بیان این حرف ها 
را نادرست و اشتباه خواندند. چراکه تجربه چنین 
کارهایی با سرهم بندی کردن برخی تجهیزات و 
حتی موتور خودروهای قدیمی در گذشته وجود 
داشته و انجام شده است، اما کارایی در حد صفر 
بوده است؛ مانند ساخت خودرویی با مصرف آب! 
درباره معماری کره جنوبی هم مشخص نیست این 
اطالعات از کدامین کانال به دست ایشان رسیده 
است و آخرین ادعا درباره تزریق دالر به بازار ارز بود. 
این ادعا نیز مانند دو حرف دیگر در طول زمان و 
حداقل در زمانی که دولت مرد محبوب او بر کرسی 
ریاست جمهوری تکیه زد ابطال شد، چرا که دولت 
توانایی کنترل قیمت دالر را نداشت، نه تنها دولت 
سیزدهم، بلکه سایر دولت ها به دلیل تقاضای باال 
در هنگام بحــران و برهم خوردن نظم اقتصادی 
منابع کافی برای تزریق دالر به بازار را نداشته اند. 
مهم تر آنکه اجرای این سیاســت شــاید در نگاه 
نخست برای عموم مردم جذاب و خوشایند باشد، 
اما اجرای همین سیاست در ادامه زمینه افزایش 
تورم را به دنبال دارد.در زمانه وزارت عبدالملکی 
به یک باره از یک طرح شگفتی ساز رونمایی کرد و 
وعده داد در سال 1401 امکان ایجاد یک میلیون و 
هشت صد و پنجاه هزار شغل وجود دارد و وزارتخانه 
تحت مدیریت او به دنبال تحقق آن است! تا این 
لحظه و با گذشته سه ماه از ابتدای سال او  باید بر 
اساس آمارهای قابل استناد و رسمی نشان بدهد، 
حداقل موفق به ایجاد 450هزار شغل شده است، 
درصورتی که آمارهای منتشرشده وزارتخانه کار و 
رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران چنین چیزی را 

نشــان نمی دهد. در ادعای شگفتی ساز او که باور 
داشت افزایش حقوق ارتباطی با تورم ندارد، مقایسه 
قیمت کاالهای اساســی در ســال جدید و سال 
1400 را مقایسه کنید تا ابطال کامل یکی دیگر از 
فرضیه های نادرست او مشخص تر از همیشه شود.

پدیده ای مانند عبدالملکی در لحن،  گفتار، طرح 
ادعاهای خــاص و غیرقابل اثبات، اعتمادبه نفس 
غیرقابل باور، ارائه چشم اندازهای نزدیک به خیال 
و اوهام نسبتاً پرشمار هستند. شیوه گفتار و رفتار 
وزیر ســابق رفاه یک نمونه در میان هزاران است. 
افرادی که در جلسه ها، کارگروه ها، اتاق های فکر 
به وفور دیده می شوند و بعضاً با حرف های بزرگ و 
ترسیم چشم اندازهای بسیار خاص و زیبا سایرین 
را و خصوصاً مدیران اصلی کم ســواد سازمان ها را 
تحت تأثیر گفته های خود قرار می دهند. افرادی 
که با اســتفاده و تکرار برخی کلیدواژه ها مانند؛ 
ظرفیت سازی، پتانســیل های استفاده نشده، افق 
طالیی قابل دسترس، چشم  اندازه بی مانند ایران 
در افق تمدن ها، توســعه بومی با تکیه بر دانش 
جوانان توانمند و خــالق، ارتقای جایگاه جهانی 
کشور و... گل درشت مجالس رسمی و غیررسمی 
می شوند. اما همین گل های بزرگ در هنگامه ای 
که اهرم یک سازمان و نهاد به دست آنان سپرده 
می شــود با همان ادعاها و طرح های کذایی وارد 
میدان می شوند و به جای ایجاد ارزش افزوده برای 
سازمان مربوطه و کشور، افزایش هزینه و تخریب 
را در کارنامه خودشــان ثبت می کنند.وزیر سابق 
کار یکــی از صدها هزار پدیده خاص در کشــور 
اســت که دقیقاً در زمان های خاص یا در قدرت 
حضور دارند و مشغول ایجاد هزینه و صدور فاکتور 
به حساب جیب ملت هستند یا در بیرون ساختار 
قدرت با مخفی شدن پشــت برخی نظریه های 
فضایی به نقد سایرین می پردازند. میزان انتقادات 
ایشان از دولت سابق در دسترس است! افرادی که 
ادعاهای فراوان دارند. مدعی همه چیزدانی  هستند، 
منتقدان همیشه حاضرند. آن قدر با اطمینان سخن 
می گویند که ذره ای شک و تردید در آن راه ندارد؛ 
توییت های وزیر سابق در همین زمینه قابل ذکر 
است. چنین پدیده هایی برای هر کشوری به همراه 
ضرر و زیان است، افرادی که باور دارند فقط و فقط 
خودشان به فهم این مسائل پی برده اند و دیگران 

در اوج حماقت و نادانی به سر می برند و...
 باید بنیان های فکری و شخصیت این چهره ها 
را بررسی و در جهت مقابله با تخریب های بیشتر 
در کشور بازخوانی کرد؛ بر اساس کدام باور، دانش، 
مطالعه و تحقیقات گمــان می کنند کلید تمام 
قفل ها را در جیب دارند؟ اطمینان آنان در گفتار از 
کدام منابع و مبانی آمده است؟ این افراد بر اساس 
کدام جایگاه علمــی و اجرایی مدعی توانایی باال 

هستند؟ و...

    رضا صادقیان
   تحلیلگر سیاسی

یادداشت
شکست الگوسازی جریان ارزشی؛ از تتلو تا چرخنده

در طــول تاریخ؛ از جوامع اولیه و دارای تمدن تا دنیای مدرن، نوعی از فلســفه 
علمی، دینی و سیاســی بر ابعاد جوامع و زندگی انســان ها حاکم بوده است و به 
فراخور عقالنی بودن داشــته ها، تالش آگاهانه شهروندان و دستاوردهای عالمانه 
مکاتب و جوامع بوده است که کارکردهای فردی و اجتماعی شهروندان به صورت 
کاربردی شــکل می گرفت و تمدن ها ساخته می شــد. هر مکتب علمی، دینی و 
فلســفی دو ویژگی شاخص و منحصربه فرد داشته است: یکی؛ معرفی آرمان شهر 
و دیگری؛ انتخاب الگوی تربیت انسانی است. که اولی متناسب با اهداف و آرمان ها 
برای رشد، توسعه و تمدن سازی سعادت آور است و دومی برای معرفی محصول 
تمدنی و پرورش شهروند در تراز آرمان شهر مدنظر. معموالً آرمان شهرها مختصات 
خاص آموزشــی، تربیتی و مهارتی خود را برای باورمندی و شهروندسازی دارند. 
خودشناسی، خودســازی، خودباوری و خودکنترلی ویژگی هایی تربیتی هستند 
که هر شــهروند بهنجار در تراز هر آرمان شهر به صورت کاربردی از آنان برخوردار 
است. قاعدتاً استعدادهای مادی، معنوی و سرزمینی و در چنین جوامع ایده آلی با 
الگوهای برجسته تربیتی باید شکوفا شوند تا خوشبختی و سعادت آفرینی ملت ها در 
آرمان شهر مطلوب رقم بخورد.تشویق نرم تربیتی با معرفی الگوها در پرتو به کارگیری 
هنرمندانه و بهینه روانشناسی، ادبیات و هنر تحقق می یابد. اما برعکس این فرآیند 
سازنده، رخوت اجتماعی، مسخ انسانی، کسالت روحی، استحاله ی هویتی به عنوان 
آثار منفی و انحرافی مطرح اند. از این منظر الگوها در نظام تراز ایرانی اسالمی باید 
صادقانه، عالمانه، عاقالنه و بهنجار تربیت و معرفی شوند؛ ولی متأسفانه در ارزیابی 
بازخوردهای حکمرانی آرمانی و شهروندسازی، فرازونشیب هایی مشاهده می شود که 
به صورت معناداری موجبات آسیب های جدی، تزلزل اخالقی و تربیتی شهروندان 
و نســل ها را فراهم آورده است. به نحوی که خروجی ها متناسب با تراز آرمان شهر 
مکتبی، الگوی شــهروندی ملی و ارزش های موردادعای نظام نیســت. بررســی 
آسیب شناسانه آثار سوء تربیتی، هدف این یادداشت است؛ زیرا مدت زمانی است که 
پیرامون شکست خوردگان اخالقی، رفتاری و تربیتی، اتفاقاتی ناگوار افتاده است که 
نه در شأن داشته های دینی و اخالقی است و نه در قد و قامت فرهنگ ملی، ادبیات 
و هنر ایرانی. برخی چهره ها که در کانون توجه و ترویج تمام فعالیت های فرهنگی، 
تربیتی و هنری قرارگرفته اند، سنخیتی با داشته های تاریخی ملی، دینی و نیازهای 
کنونی ندارند. در کانون این و توجهات افرادی از امیر تتلو و کاترین شکدوم گرفته 
تا علی اکبر رائفی پور و الهام چرخنده وجود دارد و تداعی گر ســخیف ترین نگاه با 
نیم نگاهی به استراتژی ماکیاولیستی »هدف وسیله را توجیه می کند« است. جریانی 
که در عین اصرار بر کنار گذاشــتن کسانی چون محمدرضا شجریان و چهره های 
مشهور و موجه موسیقی کشور، در انتخابات ۹۶ امیر تتلو را به جهت داشتن چند 
میلیون دنبال کننده اینستاگرامی اش رسماً وارد چرخه تبلیغاتی خود کرده است. 
جریانی که علیرغم بی مهری به روزنامه نگاران داخلی، از فردی مانند کاترین شکدوم 
دعوت می کنند تا انعکاس رسانه ای اتفاقات کشور را بر عهده بگیرد. مواردی که البته 
تنها اندکی گذشــت زمان الزم داشت تا غلط بودن آن ها را مشخص کند و نشان 
دهد که چگونه هزینه هایی مادی و معنوی بر نظام سیاسی وارد می کند.آنچه در این 
میان واضح است، این است که ضعف متولیان این امور در الگوسازی آشکار می شود 
و البته آسیب شناسی نمادهای شکست خورده این جریان خالی از لطف نیست، اما 
می تواند تلنگری به اذهان علمای دینی و مدیریت فرهنگی کشور باشد که بدانند 
مملکت کهن ایران، دارای ملتی ابتر، تهی از تاریخ و تمدن و عاری از افتخار و خالی 
از شخصیت های برجسته نیست؛ بلکه در طول تاریخ همواره غنی و صادرکننده علم، 
الگوهای فرهنگی و تاریخی برای تربیت شهروند بوده است؛ درست برخالف ممالک 
و ملت های فقیر و تهی از تاریخ و فرهنگ که از سر ناچاری به الگوسازی تخیلی و 

حتی سرقت مفاخر فرهنگی دیگران متوسل می شوند.

    محمدرضاچمن نژادیان
    فعال مدنی

یادداشت
فساد در شهرداری ها به روایت یک فایل صوتی

در روزهای اخیر شاهد بازنشر گسترده جدال 
رئیس شورای شهر یاسوج و یکی از کارشناسان 
شهرداری این شهر در شــبکه های اجتماعی 
بودیم. متأسفانه صحبت ها و اتهاماتی که در این 
گفت وشنود طرفین به یکدیگر نسبت می دهند 
به واقع بیانگر واقعیت تلخ، عمومیت، گستردگی 
و عمق فساد در شهرداری ها و همچنین روایتی 
مستند از هزینه های مالی و جانی فساد خاصه 
در حوزه نیروی انسانی برای شهر و شهروندان 
اســت.در بخشــی از این جدال، کارشــناس 
شــهرداری مدعی می شود که تمامی نیروهای 
جذب شده، در زمان آغاز به کار بانک شهر شعبه 
یاســوج از میان بستگان اعضای شورای شهر و 
شهردار وقت انتخاب  شده اند، یک نفر از بستگان 
رئیس کنونی شورای شهر، دو نفر از اقوام نزدیک 
شهردار وقت و همسر عضو شورای شهر سابق 

شهر یاسوج شامل این افراد بوده اند.
بعد از وقــوع حادثه تلخ متروپل در مقاله ای 
با عنوان »آوار آبادان؛ تجلی دو گلوگاه فســاد 
در شهرداری ها« که در روزنامه همدلی منتشر 
شــده، با طرح پرسش تأثیر فســاد در حوزه 
نیروی انســانی شــهرداری ها در بروز حوادثی 
چون متروپل پرداختم، »چرا باوجود انتشــار 
تخلفات صورت گرفته در ساخت متروپل آبادان 
در رســانه های محلی و علی رغم تذکرات ناظر 
پروژه و سازمان نظام مهندسی آبادان شاهد هیچ 
کنش مثبتی از سوی مدیران ستادی، معاونان و 
کارکنان شهرداری آبادان در ارتباط با تخلفات 
شــهرداری در عدم انجام مسئولیت حاکمیتی 
به پشــتوانه بند14 ماده55 قانون شهرداری ها 
نبودیم.« در ارتباط با فســاد صورت گرفته در 
جذب نیروی انســانی بانک شهر شعبه یاسوج 
و نابینایی و ناشــنوایی کارکنان شهرداری این 
شــهر در رابطه با فسادهای ریزودرشت مربوط 
به شــهرداری و ســازمان های تابعه می توان با 
طرح پرسشی به چرایی این سکوت و بی تفاوتی 
پرداخت.با توجه به ســاختار عشــیره ای شهر 
یاسوج که فرصت پنهان ماندن چنین تخلفاتی 
ازنظرها را فراهم نمی کند، چرا شاهد بی تفاوتی 
کارکنان شهرداری طی این سال ها و مهم تر از 
آن چرا کارشــناس مدعی فسادستیزی در این 

روزها فریاد »وافسادا« برآورده؟
»در رابطه با فســاد در شــهرداری ها، تورم 
شدید ساختار و تشکیالت منابع نیروی انسانی، 
بی قاعده بودن فرایندهای جذب و ارتقای پرسنل 
و انتصابات، زمینه های بروز فساد در حوزه نیروی 

انسانی و همچنین انحراف در وظایف حاکمیتی 
شهرداری ها را سبب شده است. عیوب ساختاری 
و فســادزا در حوزه نیروی انسانی زمینه جذب 
خودی ها )اقوام، دوستان، هم حزبی های شهردار، 
مدیران شــهری و اعضای شورای شهر( و رشد 
شبهه متخصص ها در شــهرداری های ایران را 
فراهم آورده اســت. خودی های بی تخصص در 
فرآیندی معمول بعد از کسب مدارج دانشگاهی 
در رشته های مرتبط با شــهر، به مدد کاالیی 
شــدن علم در ایران و سیاســت هر منظومه 
روستایی یک دانشگاه و با کارنامه سازی چند، 
به عنوان یک متخصص پله های ترقی را به سرعت 
طی می کنند. آری؛ در چنین شرایطی و با چنین 
ساختاری انتظار جسارت و شجاعت از کارکنان 
را کــه غالباً در قالــب قراردادهای متنوع نه بر 
اساس ضوابط جذب شده اند و در شرایطی نابرابر 
پیشرفت کرده اند نمی باید داشت.«و اما در باب 
بی تفاوتی، نابینایی کارشناس شهرداری یاسوج 
و یکی از طرفین این جدال و ظاهر شــدن در 
قامت »رابین هــود« در روزهای اخیر، واقعیت 
مبتنی بر یافته های علمی آن است که رفتارهای 
این چنینی ریشه در دو کاستی جامعه شناختی، 
ایرانیان دارد.»خودمداری« و »فردگرایی« سبب 
شــده تا این فرد مدعی در روزها و سالیانی که 
مسئولیت داشته سکوت اختیار کند و در این 
روزها که به حاشــیه رانده شده به جهت دفاع 
از حــق عامه که به جهت احقــاق حق فردی 
فریــاد »وافســادا« برآورد.همچنان که چنین 
»بگم بگم هایــی« احمدی نژاد حکایت از دردی 
دیگر از کاستی هایی جامعه شناختی ایرانیان دارد، 
دردی که عوام از خواص سیاسی و کاریکاتوری 
از تحــزب در ایــران آموخته انــد. تجربه های 
ســال های اخیر بیانگر این است که سیاسیون 
ایران شوربختانه برای حذف رقیب سیاسی به 
جنگ فساد می روند و فساد ابزاری برای حذف 
است؛ رفتاری که جامعه آموخته و در هنگام نیاز 
به آموزه های آن عمل می کند. بخش دیگری از 
این جدال که مربوط به یکی از طرح های عمرانی 
شــهر یاسوج است، به درســتی حکایتی است 
مستند از هزینه هایی که فساد در حوزه نیروی 
انســانی برای جان و مال شهروندان و شهر به 
همراه دارد. وقتی که عرصه برای حضور نیروهای 
متخصص، کاردان و نخبه در شهرداری فراهم 
نباشــد و فرآیند جذب نه بر اساس ضوابط که 
مبتنی بر روابط خاص باشد چندان دور از انتظار 
نیســت که کمربندی در شهر احداث شود که 
ارتفاع نامناسب آن از سطح زمین و عدم رعایت 
ســایر اصول فنی و شهرسازی جان شهروندان 
را با خطــر مواجه کند و در چنین شــرایطی 
اســت که در نبود متخصصان متعهد در حوزه 

مدیریت شهری و تصاحب جایگاه های تخصصی، 
توسط شبه متخصص های رانت دار و رانت خوار، 
شهرداری برای اصالح نقایص فنی با هزینه های 
دوچندان به ایمن سازی این محور اقدام می کند، 
آن هم در شرایطی که هر هفته شاهد تجمعات 
اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج برای دریافت 
حقوق معوقه هستیم؛ کارگرانی بی پناه که گاهی 
مورد عتاب و تهدید شهردار نیز قرار می گیرند. 
تأســف بارترین بخش این گفت وگو با توجه به 
جایگاه نظارتی و سیاست گذاری شورای شهر و 
نقش رئیس شورای شهر در تصمیم گیری های 
شورا، بیانات رئیس شورای شهر یاسوج در رابطه 
با دفاع از شهرداری و سرپوش گذاشتن بر برخی 
تخلفات کارکنان شــهرداری است، در مجموع 
بــا توجه به محتوای کل گفت وگو از یک ســو 
نشان دهنده سطح پایین آگاهی رئیس شورای 
شهر از سازوکارهای شهرداری و شهر و همچنین 
شرح وظایف و نقش شورای شهر است و از سوی 
دیگر نشان دهنده این حقیقت تلخ و خطرناک 
اســت که شورا در این شــهر نه در حکم ناظر 
بر شــهرداری و شهر که در قامت وکیل مدافع 
شــهرداری و شهردار به ایفای نقش می پردازد. 
تجربه بیش از دو دهه فعالیت شوراهای اسالمی 
شــهر در ایران بیانگر این است که اگر شورای 
شهر به شورای شهردار و شهرداری تبدیل شود، 
لزوماً ناشی از صدارت شهردار قدرتمند نیست 
چراکه گاهی اعضای شورای شهر مدافع شهردار 
و شهرداری می شوند تا از منافع و انتصاباتشان 
دفاع و پاســداری کرده باشند و نه از منافع عام 
جامعه. به راستی رئیس شورای شهر با چه مجوز 
قانونی حقوق عامه شهروندان را فدای مجموعه 
شهرداری و کارکنان این نهاد خدمت رسان کرده 
است؟ ایشان با چه مجوزی در دفاع از تخلفات 
فنی صورت گرفته در یک پروژه، در شــورای 
فنی مسکن و شهرسازی از کارکنان شهرداری 
دفــاع می کند. این دو گفتار از رئیس شــورای 
شهر یاســوج که در ادامه خطاب به کارشناس 
شهرداری بیان شده در واقع حکایت ناکارآمدی و 
انحراف از مسئولیت های شورای شهر است. »من 
به ناحق در راه و شهرســازی در کمیته فنی از 
شما )کارکنان شهرداری، کارشناس طرف بحث( 
دفاع کردم که حیثیت شهرداری نرود«، »سکوت 
کرده ایم و چیزی نمی گویم، می خواهم حرمت ها 
حفظ شــود.«آری؛ درد از آبادان تا یاسوج یکی 
اســت، وجود زمینه های فساد در شهرداری ها، 
انحــراف از وظایف شــوراهای شــهر و عدم 
نقش آفرینی کارکنان شهرداری ها و شهروندان 
در نقش »شهروند مسئول« و کم کاری نهادهای 
نظارتی همه و همه سبب بروز انواع فسادها در 

شهر و شهرداری ها شده و خواهد شد.

    عارف الیق زاده
   شهرساز

 از سرگیری مذاکرات در انتظار
 تغییر رفتار تهران - واشنگتن

 سایه ترامپ
  برسر استراتژی
 برجامی بایدن

 فریاد نمایندگان
  بر سر بی تفاوتی 

و بی برنامگی دولت

همدلی|  درحالی که مقامات ایران تأکید دارند 
توقف مذاکرات وین به دلیــل تعلل آمریکا در 
تصمیم گیری سیاسی است، دولتمردان آمریکایی 
نیز با تأکید بر وجود احتمال جهت امضای توافق،  
عنــوان می کنند که در این خصوص، تصمیم با 

ایران است...
3

2

افزایش قاچاق چوب شمال در گفتگوی 
همدلی با یک فعال محیط بررسی شد

 قاچاقچیان قاطرچی
 در جنگل های هیرکانی

 مسیر بعدی اسکناس 
آمریکایی کجاست؟

ادعای عجیب دولت 
درباره رشد گردشگری

هشدار به پزشکان درباره 
دریافت سکه و دالر
۴۸ درصد ظرفیت 

مخازن سد ها خالی است

همدلی|  غارت جنــگل و قاچاق چوب در 
اســتان های شــمالی به ویژه گیــالن به رغم 
اجــرای طرح تنفــس جنــگل و ممنوعیت 
برداشــت چوب از جنگل های شمال افزایش 

یافته است.
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  بسته های نمایشی دولت و سرگردانی 
 واقعی ملت

  از شکفتن خورشید در نیمه شب(
  زندگی هنوز هم زیباست

  رضا کیانیان:آنچه برایم اهمیت دارد، 
 خلوت نقش هاست

  تولید تانک رباتیک هوشمند در میدان 
 نبرد

  خاموشی کاوشگرهای فضایی »وویجر« 
 پس از ۴۴سال

  روزی که گردن لویی شانزدهم زیر 
گیوتین رفت

گوناگون
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۸
۸

۸

۸
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 عبدالملکی؛ نماد یک پروژه 
 شکست خورده

  شکست الگوسازی جریان ارزشی؛ 
 از تتلو تا چرخنده

  فساد در شهرداری ها به روایت 
یک فایل صوتی

یادداشتها

سنا
 ای

س:
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