
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

معاون قوه قضاییه: تعهد کتبی شرط عفو محکومان حوادث اخیر است

جزئیات فرمان 
عفو رهبری

همدلی| روزگذشته اعالم شد که در پی موافقت 
رهبر معظم انقالب اسالمی و با پیشنهاد رئیس 
قوه قضائیــه جمع قابل توجهــی از محکومان 
مختلف عفو می شــوند. اما برای عفو محکومان 

حوادث اخیر شرط و شروطی اعالم شد. 
در پی پیشــنهاد رئیس قوه قضاییه به آیت اهلل 

خامنــه ای مبنی بر موافقت بــا عفو و تخفیف 
مجــازات جمــع قابــل توجهــی از متهمان و 
محکومان حوادث اخیــر و همچنین محکومان 
دادگاههای عمومی و انقالب و ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح، رهبر انقالب اســالمی با این 
شرح در صفحه 2 پیشنهاد موافقت کردند. 

برخالف  مولدسازی  ح  طر
قانون اساسی است

هاشمی طبا در گفت وگو با همدلی:

 سید حسن خمینی
 در دیدار با نمایندگان مجلس:

 فقر ناشی از ظلم
 پرخاش می آورد

۱۷ بهمن ۱۳۵۷؛ حمایت 
مردم از نخست وزیری بازرگان

 روزی که امام
 دولت تشکیل داد

فرار از بورس
 در شرایطی که بازارهای موازی صعودی تر شده اند

شاخص بورس فرسایشی عقب نشینی می کند

یادداشت

مجازات اظهارنظر؛ با کدام توجیه؟
علی مندنی پور- طرِح »مجازات اظهار نظر افراد مشــهور پیش از مقامات 
رسمی« بهانه ای است برای تنگ تر کردن دایره ی آزادی بیان. خبرها حکایت 
از آن دارد که طرح یاد شــده چند روزی اســت که روی میز هیات رئیســه 
مجلس قرار گرفته است. این در حالی است که آقای کاظم دلخوش سخنگوی 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی گفته است:» چنین طرحی 
در دستور کار کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی نیست.« 
وی مّدعی اســت:»  احتماالً این موضوع یک پیش طرح یا پیش نویس باشــد، 
اّما اکنون چنین طرحی با چنین عنوانی در کمیسیون قضایی مطرح نیست.« 
پیشتر کمیسیون قضایی مجلس شــورای اسالمی طرحی با عنوان » تعیین 
مجازات برای ناشــران اخبار کذب« در دستور کار خود داشت. در این طرح به 
گفته سخنگوی کمیسیون»هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را  نشر 
دهد یا آن را بزرگ نمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و 
این موضوع برای فرد یا رسانه قابل تفکیک نیست و هر دو را در بر می گیرد«.

در همین باره آقای سّیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
به طور ضمنی وجود چنین طرحی را تائید کرده است با این توضیح که گفته 
است:» در بین طرح هایی که نمایندگان پیشنهاد می دهند تا نهایی شدن آن 

در مجلس فاصله زیاد است.«
به نقل از روزنامه اعتماد آمده اســت:» کمیســیون قضایی مجلس در حال 
تدوین طرحی اســت که در مجموع ســلبریتی ها و افراد مشهور و پرمخاطب 
را هدف قرار داده اســت آن هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه ۳ باالی 
سر آنها، مجازاتی که طبق قانون مجازات اسالمی شامل حبس بیشتر از ۱۰ تا 
۱۵ سال و جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون 

ریال است.«
آقای دلیگانی از اعضاء هیات رئیسه مجلس ،فلسفه وجودی این طرح را همانا 

نشانه رفتن به سمت و سوی »خواص« می داند) نقل به مضمون.(
به باور جناب ایشــان »این طرح به آزادی بیان آســیبی نمی رساند، اگر در 
جامعه انتقاد نباشــد، جامعه مرده است. انتقاد حتماً باید باشد... خبرنگار اگر 
خبری هســت باید به اّطالع برســاند این وظیفه هست ولی نه اینکه تحریک 
کند و دروغ و راســت ببافد یا فراخوان بدهد.« نگاهی گذرا به آنچه که در این 
قّصه پرغّصه می توان از آن به بازی با کلمات توســط سخنگویان هیات رئیسه 
مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز آقای دلیگانی از اعضاء هیات رئیسه 
بهارســتان و از پیشنهاد دهندگان این طرح یاد کرد، نشان از این واقعّیت تلخ 
دارد و آن اینکه باوجود سعی درپنهان کاری و نیز کم اهمّیت جلوه دادن این مّهم 

ناچار به وجود چنین طرحی اذعان دارند!
طرحی جنجالی که تا این زمان واکنش بسیاری از صاحب نظران، مطبوعات 

مستقل و افکاد عمومی را به دنبال داشته است.
طرحی که تصویب آن بی تردید  می تواند  تیِر خالصی باشد بر پیکر نیمه جاِن 

آزادی بیان و ُمهر تائیدی  بر مرگ آن.
طرحی که به پاره ای از مسئوالن و دست اندرکاران اجازه می دهد به بهانه های 
مختلف در میدانی به مراتب راحت تر و فراخ تر از گذشته اسِب سرکش خویش 
را با هدف محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان به هرجانب که 
»مصلحت« بدانند، بتازانند و  به گونه ای سلیقه ای هر حرکت شهروندان را جرم 
تلقی و دایره ُجرم انگاری را تا آنجا که الزم می دانند، وســعت بخشند و هزینه 

اندیشه ورزی را باال ببرند.
حرکتی سراسر آســیب با پیامدهایی پیش بینی نشده و صدالّبته ناگوار که 
نتیجه ای جز نارضایتی عمومی و بی اعتباری نظام قانون گذاری در داخل و خارج 

کشور به دنبال نخواهد داشت.
خطاب به جناب دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس باید گفت: آقای محترم!

تا این زمان به همین نیمچه آزادی دلخوش بودیم، حاال شــماها در جایگاه 
»نمایندگان مردم« آمده اید، همین دلخوشکنک راهم از مردم دریغ کنید!

شماها بهتر می دانید، تا بوده و نبوده درِد سنگین و آزاردهنده برای اهِل درک 
از جانب اصحاِب قدرت، نه در زماِن بیان که پس از بیان بوده است!

این همه مّته به خشخاش گذاشتن برای چیست؟اگر در باره »نشر اکاذیب و 
اظهارات خالف واقع« کم وکسری دارید که ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسالمی در 
دسترس شماست و بر همین سیاق برای همه جرائم کافی است. همان  گونه که 
شاید اطاّلع داشته باشید، ما بحمداله والمنه تا دل تان بخواهد عنوان های ریز و 
درشــت قانونی داریم و به اِذعان آنانی که با قانون سر وکار دارند، مشکل ما نه 

کمبود قانون که تراکم قانون است.
راســتی چرا با وجود ایــن همه عطش برای قانون گــذاری و انبارکردن آن 
به همان نســبت بُعد نظارتی را کوچک ُشــمرده و ای بسا به وادی فراموشی 

سپرده اید؟!
چرا به جای این قانون هایی که گویی الفبای قانون نویسی در آنها رعایت نشده، 
سال هاست زمینه احترام به قانون را از دانه درشت ها شروع نکرده و با بی تفاوتی 

از کنار آنها َرد شده و می شوید؟
شما که بقول خودتان بر این باورید که»اگر در جامعه انتقاد نباشد، آن جامعه 
مرده است« چگونه با جمعی از هم فکران مترصد وضع قانونی هستید که نه به

محدود کردن که به ممنوع شدن آزادی بیان می انجامد.
راستی مگر می شــود، از نقد ونقادی حمایت کرد، ولی به ناقد اجازه سخن 

گفتن قبل از »مقامات رسمی« نداد؟!
فرض کنیم، مقام رسمی مورد نظر در طرح پیشنهادی تان بنا به »مصلحت« 
یا در قالِب به کارگیری سیاســت در مدیریّت، دم فرو بندد، تکلیف شهروندان 
چیســت؟ آیا این بندگان خدا می بایستی منتظر شکستن روزه سکوت مقام 
رســمی بمانند؟!مگر نه این اســت که پیش شــرط نقد و نقادی آزادی بیان 
است؟!آقایان نماینده به جای وضع قانون هایی از این دست ، به خودتان زحمت 
بدهید به وظیفه قانونی نمایندگی تان عمل کنید، قانونی بنویسید که بستر الزم 
برای اجرای بدون مانع آن فراهم شــده باشد، قانونی که درد مردم را دوا کند 
و نه اینکه حقوق قانونی و طبیعی شــان را محدود کــرده و دردی بر دردهای 

بی درمان شان بیفزاید.
شما به سالمتی نماینده مردم هستید، وظیفه نمایندگی تان ایجاب نموده و 
می نمایــد، از حقوق موکالن تان نه فقط در حوزه انتخابیه خویش که در پهنه 
ایران زمین دفاع نمائید. قانون به شما اختیاراتی داده است، از این اختیارات برای 

رفاه، آسایش، امنّیت و آرامِش مردم بهره الزم را بگیرید.
خوب می دانید، وظیفه ذاتی نماینــدگان مجلس نه دخالت های غیرقانونی 
در عزل و نصب مدیران و مســئوالن ریز و درشــت در حوزه های انتخابی که 
قانونگذاری اســت و نظارت تّام و تمام بر ُحســن اجرای قانون.تنها وتنها شما 
صالحیت قانونگذاری دارید، افکار عمومی فریادش به آسمان بلندشده است و از 
خود می پرسد ، سکوت مجلس در دخالت قوای دیگر در قانون گذاری چه پیامی 

دارد و چگونه توجیه می شود؟
در چنین حالتی اصل استقالل قّوا در قانون اساسی چگونه تعریف و تفسیر 

می فرمائید؟
جناب آقای دلیگانی! آن گونه که در ابتدای اظهار نظر شما در باره این طرح 
آمده است گفته اید:» این طرح به آزادی بیان آسیبی نمی رساند.« در عجبم از 
بیان این همه تناقض! اگر به آزادی بیان آسیبی نمی رساند، پس چرا این همه 
صاحب نظر و دوستدار آزادی به آن معترض اند، یعنی افکار عمومی به خطا رفته 
و مّتوجه »نّیت خیر« شما و دیگر امضاء کنندگان در تهیه و تنظیم این طرح 

نشده است؟!
می ماند یک پرســش؛ مصادیق مورد نظر شما و همکاران در قالِب دو واژه 
کلیدی »افراد مشــهور« و» مقامات رسمی« کدامند؟ و متر و معیارتان جهت 
اندازه گیری مقام وموقعّیت آنان در جامه و جایگاه های گوناگون چیست و خّیاط 

این لباس کیست؟!

یادداشت

نسبت مصوبه مولدسازی با قانون چیست؟
علی توسلی- ســران محترم قوا، مصوبه ای را با عنوان، مصوبه 
»مولدسازی اموال دولت« تحت  شماره۶۷ شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، تصویب نمودندکه مشتمل بر ۸ بند  و آیین نامه ۱۸ ماده ای 
اســت. درمطلع مصوبه بیان شــده »این مصوبه در راستای »تحقق 
اصالح ساختار بودجه« به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظورفروش و مولد سازی دارایی 
های دولت اســت«. اولین سوال این است که از تاریخ مشروطیت و 
قانون گذاری، تا امروز، آیا کشــور در مورد فروش اموال دولت، خالء 
قانونی داشته و ما قانونی برای فروش اموال نداشته ایم که نیاز به وضع 
این مصوبه باشد یا خیر؟ پاسخ مثبت است. کشور خالء قانونی نداشته، 
زیرا قانون فروش اموال مازاد دولت، ماده۷۹ قانون محاسبات عمومی 
است که اشعار داشته:» خرید و فروش اموال دولتی از طریق مزایده و 
مناقصه است«. ماده ۱۱۵ این قانون نیز، برای فروش اموال غیرمنقول 
چهار شرط را الزم دانسته: ۱- تشخیص مازاد بودن با پیشنهاد وزیر 
و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی است. ۲- تصویب هیئت وزیران . 
۳- رعایت مقررات معامالت دولتی یعنی انجام مزایده 4- کسب مجوز 

از فرماندهی کل قوا، در خصوص اموال نیروهای مسلح.
ضمانت اجرای عدم رعایت این چهار شرط، ایجاد سه نوع مسئولیت 
الف: مدنی ب: کیفری پ: انتظامی برای فروشــنده است. مسئولیت 
مدنی آن است که اگر فروش، بدون اجازه قانون باشد، معامله فضولی 
است و وفق مواد ۱۹۰، ۲۱۰ و۲4۷ قانون مدنی به جهت عدم تحصیل 
اجازه، معامله باطل است. مسئولیت کیفری آن است که، وفق تبصره 
۷ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشــی از روابط دولت، عدم اجرای قانون 
توسط هر یک از مقامات و کارمندان، به منزله تصرف غیرقانونی در 
اموال دولتی است و مجازات کیفری آن طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات 
اسالمی، جبران خســارت، شالق تا ۷4 ضربه و جزای نقدی معادل 

مبلغ انتفاع است. مسئولیت انتظامی نیز، انفصال فروشنده است.
سوال دوم: بند ۵ این مصوبه می گوید: » اعضای هیئت و مجریان 
مصوبه، نســبت به تصمیمات خود برای فروش، از هرگونه تعقیب و 
پیگرد قضایی، مصون هستند. درحالی که در قوانین کشور، سه نوع 
مصونیت قانونی، بیشــتر وجود ندارد. مصونیت پارلمانی نمایندگان 
مجلــس، در ایفای وظایف، وفق اصل ۸۶ قانون اساســی، مصونیت 
قضایی قضات، وفق اصل ۱۶4 قانون اساسی، و مصونیت دیپلماتیک 
نمایندگان سیاسی و سفرای کشور. مصونیت مندرج در مصوبه چه 
نوع مصونیتی است؟ مگر برابر اصل ۲۰ قانون اساسی، همه ملت در 
مقابل قانون مساوی نیستند؟ پس چرا اعضای این هیات، مستثنی 

شده اند؟
ســوال سوم: اگر این مصوبه، جهت اصالح بودجه است و جزئی از 
قانون بودجه می باشــد، چرا به تصویب مجلس نرسیده است؟ مگر 
اصل۵۲ قانون اساسی تصریح نکرده که» قانون بودجه باید به تصویب 

مجلس برسد«؟
ســوال چهام: ماهیت حقوقی این مصوبه چیست؟ قانون هست 
یا خیر، اگر قانون اســت، مگر اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح نکرده 
که» وضع قانون، فقط در صالحیت ذاتی و انحصاری مجلس است«؟ 
فلسفه تفکیک و اســتقالل قوا در اصل ۵۷ چه می شود؟ زیرا تهیه 

الیحه بودجه با قوه مجریه و تصویب آن، با مجلس است.
ســوال پنجم: مطابق ماده ۷۹ قانون محاســبات، روش معامالت 
دولت، فقط دو روش اســت مزایده و مناقصه، در حالی که ماده ۱۳ 
آیین نامه اجرایی این مصوبه، روش» مذاکره «را هم اضافه نموده، در 

علم اقتصاد و مالیه عمومی تعریف روش فروش با مذاکره چیست؟

یادداشت

چه کسی مجلس را بی اعتبار می کند؟
مهدی دهقان نیری- چنــد روز پیش 
و پس از انتشــار تصمیم ســران قوا درباره 
مولدســازی اموال دولتی صباغیان نماینده 
بافــق در مواجهه با این طــرح بی اطالعی 
نماینــدگان  گفت:»ناقوس مرگ مجلس به 
صدا درآمده است.« اتفاقی که برخی معتقدند 
این نماینده خیلی دیر به آن رســیده است. 
مجلسی که ترکیب اصلی آن را جبهه پایداری 
و اصول گرایان تندرو تشکیل داده با حواشی 
مختلفی از تحویــل خودروهای دنا پالس و 
پرداخت وام ســنگین به نمایندگان شــروع 
کرد. مجلسی که دراواخر دولت دوازدهم روی 
کار آمد از همان آغاز شروع به کارشکنی های 
مختلــف از جمله مخالفت بــا مذاکره برای 
توافق برجام کرد، اما با شروع دولت سیزدهم 
حمایت های همه جانبــه ازدولت و وزرای آن 
ادامه یافت؛ به گونه ای که تمام مســائلی که 
برای دولت قبل منع شــده بود برای دولت 
جدید کامال بدون مانع بــود و این دولت در 
میــان حمایت همه جانبه ایــن مجلس  و با 
خیالی آسوده شروع به کار کرد. مجلسی که 
باشعار معیشت مردم روی کار آمده بود، اما با 
طرح هایی بی ربط به این موضوع نشان داد که 
رسالت دیگری برای خود تعریف کرده است. 
به جای نظارت بر کار دولت، طرح صیانت از 
فضای مجازی را به منظور نظارت و البته ایجاد 
محددویت بر زندگی مردم که با منویات اهالی 
دولت همگام بود را در اولویت قرار داد. از زمان 
شروع دولت سیزدهم تا به حال یک سال ونیم 
می گذرد و مجلس تا اینجای کار هفت کارت 
زرد را به وزرا داده اســت. نکته جالب و قابل 
توجه این اســت که وزرا  بعد از دریافت این 
تذکرات، همچنان به رویه خود ادامه می دهند؛ 
چون خیال شان از طرف نمایندگان مستقر در 
مجلس راحت اســت. چرا که به قول معروف 
کار به مو می رســد ولی پاره نمی شود. نمونه 
بارز آن جلســه استیضاح وزیر صمت بود که 
با  رفتار هیجانی نمایندگان آغاز شد و درپایان 
وزیر با رای حداکثــری به کار خود ادامه داد 
و نکته جالب تر همین نمایندگان هفته بعد 
دوبــاره به وزیر صمت و وضعیت خودرو ایراد 
گرفتند. بعد از حوادث اخیر برخی نمایندگان 
مجلس از وضعیت موجود وعملکرد دولت در 
نطق خود ایراد گرفته به طوری که روزنه های 
کوچکی از امید به طــرح مطالبات مردم در 
خانه ملت پدید می آمد ولی درعمل باز هم در 
بزنگاه های مختلف از دولت و شخص رئیس 
جمهور حمایت هایی به عمل می آید که عمال 
تمام آن نطق ها را زیر ســوال می برد. نمونه 
آن تصویب ســریع کلیات بودجه سال آینده 

اســت که مورد انتقاد خیلی از اقتصاددانان و 
نمایندگان قرار گرفت، ولی درعمل کمسیون 
تلفیق بودجه و نمایندگان با قاطعیت از بودجه 

۱4۰۲ حمایت کرده کردند.
در روزهای اخیر نیز این مجلس نشان داد 
که وظیفه ای در جهت شنیدن صدای منتقدان 
برای خود تعریف نکرده اســت و باالتر از آن 
طرحــی را جهت مقابله با منتقدین تصویب 
می کند که در نوع خود بی نظیر اســت و در 
طول تاریخ سیاسی ایران بی سابقه بوده است. 
در این میان ریاســت مجلس نیز با نگاه برتر 
بینی و نزدیک شدن به قوای دیگر موجبات 
ایجاد فاصله زیادی بین جایگاه ریاست مجلس 
و نمایندگان  را فراهم کرده است. رفتار ریاست 
مجلس موجب شــده تا  نمایندگان مجلس 
نتوانند شــناخت و درک کافــی از وظیفه و 
جایگاه حساسی که در اختیارشان قرار گرفته، 
نداشته باشند. یکی دیگر از مسائلی که مجلس 
یازدهــم را تضعیف کرد نفوذ و اعمال قدرت 
شوراهای تشکیل شــده به خصوص شورای 
عالی ســران قوا بود که ریاست مجلس یکی 
از اعضای این شورا محسوب می شود. ازهمین 
رو او توانسته در بین کمیسیون های مجلس 
نفوذ کافی را داشته باشد و در تصمیمات مهم 
نمایندگان به خصوص درعدم استیضاح وزرا 

دخالت داشته باشد. 
با توجه به سخن دردناک نماینده بافق باید 
گفت که حفظ شان، جایگاه و اقتدار مجلس 
به نوع نگاه، تفکر و البته عملکرد نمایندگان 
آن مجلس بستگی دارد. چطور مجلسی که 
نماینــدگان آن به گفته عضــو هیات عامل 
صندوق توســعه ملی، این صندوق را تحت 
فشار گذاشته تا مهلت اقساط  برخی اشخاص 
با نفوذی  که وام های سنگین دریافت کرده اند، 
عقب بیفتد، می توانــد در جهت احقاق حق 
مستضعفین گام بردارد؟از سوی دیگر مجلسی 
که طاقت شنیدن صدای منتقدین را ندارد و یا 
به دنبال تصویب طرح صیانت ازفضای مجازی 
و تصویب طرح الحاق » ماده ۵۱۲ مکرر« به 
قانون مجازات اسالمی است، چطور می تواند 

گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت باشد؟
 همه این موارد نشان می دهد که مجلس 
یازدهم، بیش از آن که خود را وام دار انتخاب 
مردم بداند و در جهت کمک به حل مشکالت 
آنان گام بردارد، برخی نهادهای حاکمیتی را 
ولی نعمت خود می دانــد و درجهت رضایت 
آنان گام برمــی دارد، نه ایفای نقش نظارتی 
ونمایندگی مردم. مواردی که نشان می دهد 
این مجلس برشاخی نشسته و بُنی را می بُرد 

که به سقوط جایگاه خود منجر می شود.

بررسی وضعیت ایمنی در گفت وگوی 
همدلی با یک متخصص:

 خانه هایمان هم
 پر از مخاطره است

تاکید بر ادامه گفت وگوها با ایران ادامه دارد

 مقاومت اروپا 
در برابر فشارهای 
ضدایرانی اسرائیل

 زانکو و رضا صادقی کنسرت می دهند
اولی نکوهش می شود و دومی تشویق!

»زوم« روی »نقطه 
عطف« موسیقی ایران!

ساالنه ۱۵۰ هزار نفر به سرطان در ایران 
مبتال می شوند

 خیز خزنده سرطان
 در کشور

رئیس جمهوری سابق پاکستان درگذشت

 پایان پرویز مشرف 
در تبعید

همدلی|  چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی 
بر اینکه مرگ ۸۳4 نفر به دلیل برق گرفتگی در 
ســال ۱4۰۰ و رئیس مرکز تحقیقات پزشــکی 
قانونی درباره این ماجرا گفت: بیشترین آمار برق 

گرفتگی مربوط به افراد غیرفنی است. 
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نسبت مصوبه مولدسازی 
با قانون چیست؟

 علی توسلی
حقوق دان

مجازات اظهارنظر؛ 
با کدام توجیه؟

 علی مندنی پور
حقوق دان

چه کسی مجلس را 
بی اعتبار می کند؟

 مهدی دهقان نیری
فعال سیاسی

 خونابه درد در 
وجودم جاری است

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

یادداشت ها
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4

3
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1
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همدلی| شــاخص کل بورس دوباره در مسیر کاهشــی قرار گرفته و آن طور که گزارش ها نشان 
می دهد بورس کم حجم همراه با فشــار فروش این روزها سهامداران را در وضعیت فرسایشی قرار 
داده اســت. دیروز در بیست دقیقه ابتدایی معامالت، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش دو 
هزار و ۸۱۵ واحدی روبه رو شــد و به عدد یک میلیون و ۵۵۵ هزار واحد رســید. در ساعت های 
پایانی بازار هم ریزش بیش از شش هزار واحدی شاخص نگاه های نگران بسیاری را با خود همراه 
کرد. به نظر می رســد ســرمایه های بزرگ و کوچک دوباره از بازار سرمایه روبرگردانده و به سوی 
بازارهایی چون مسکن و خودرو می روند؛ این را می توان از ارزش معامالت خرد طی این مدت که 
تنها ۶۰۰ میلیارد بوده و نسبت به روزهای گذشته کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می دهد، 
شرح در صفحه 6 به خوبی فهمید. 

طــرِح »مجــازات اظهار نظر افراد مشــهور 
پیش از مقامات رسمی« بهانه ای است برای 

تنگ تر کردن دایره ی آزادی بیان. 

ســران محترم قوا، مصوبه ای را با عنوان، مصوبه 
»مولدسازی اموال دولت« تحت  شماره۶۷ شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب نمودند...

چند روز پیش و پس از انتشــار تصمیم سران قوا 
درباره مولدســازی اموال دولتی صباغیان نماینده 
بافق در مواجهه با این طرح بی اطالعی نمایندگان...

دوبیتی را بیش از ربایی)رباعی( دوســت می دارم. 
وزن دو بیتی )مفاعیلن( برای مفاهیم عاشقانه و 

منظومه هایی به کار می رود...


