
در گفت وگو با سیدمحمود 
میرلوحی بیان شد:

گفتوگو
| سید محمود میر لوحی از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصالح 
طلبان در رابطه با اعمال نظارت سید محمد خاتمی بر شورا به گفت: در جلساتی 
که با حضور ایشان برگزار شــد، آقای خاتمی به راهنمایی پرداختند و تاکنون 

به طور مستقیم دخالت نکردند.
وی در ادامه اضافه کرد: کمیته ارزیابی از سوی شورای عالی به مدت چهار ماه 
به مسئولیت آقای مبلغ و حضور آقایان طاهر نژاد، توفیقی، رسولی، آقازاده و من 
همچنین خانم کوالیی بحث های مفصلی در 10 سرفصل درباره مسائل شورای 
عالی دوم را مطرح کرده و بنا شد که در مسائل مختلف مانند تشکیل و اختیارات 

هیئت رئیسه و ارتباط با افکار عمومی نقاط قوت گذشته اصالح و تکمیل شود.
میر لوحی درباره احتمال تغییر در ترکیب هیئت رئیسه یادآور شد: اصالح و 
تکمیل صورت می گیرد. در دوره دوم نسبت به دوره اول اصالحاتی انجام شد، 
برای دوره سوم هم باید اشکاالت برطرف شود و مباحثی مانند مشارکت بیشتر 
اعضا در تصمیم گیری ها، بهبود و روش تعیین فهرســت ها و تبلیغات، ارتباط با 
استان ها و تعامل با منتخبان از بحث های مطرح است و دوستان معتقدند شورای 
سوم می تواند از شورای دوم کامل و جامع تر همراه با نواقص کمتر و نقاط قوت 

بیشتر کار خود را ادامه دهد.
این عضو شورای عالی سیاست گذاری درباره نقش محمد خاتمی در موفقیت 
شــورا بیان کرد: درباره نقش آقای خاتمی همه می دانند که کلیدی بود و او نخ 
تسبیح جریان اصالحات به حساب می آید، اما به این مسئله هم باید توجه داشت 
که آقای خاتمی دارای روش کمک و راهنمایی برای دست یافتن به اجماع در 
جبهه اصالحات اســت و جریان اصالحات هم مبتنی بر خرد و تصمیم جمعی 

حرکت می کند. البته در حد یک حزب فراگیر نیست، اما شاهد هستیم که تمام 
بخش ها در تصمیم ها دخالت دارند و دریک اتاق و توســط یک شخص خاص 

اتخاذ نمی شود.
وی درباره عدم رضایت محمد خاتمی از عملکرد شورا در صورت صحت خبر 
نظارت او اظهار داشت: تشکیل کمیته ارزیابی نتیجه سرمایه اصالحات از سال 
76 است. درواقع شورای عالی اصالحات یک واقعیتی را رسمیت بخشید و آن هم 
این بود که دوستان در شهرســتان و استان ها با مالحظه عبرتی که از سال 84 
و نتیجه ای که در سال 92 گرفتند، پیش رفتند و همین امر سبب شد تا رفتار 
و برنامه های خود را تنظیم کنند، انگار که یک فرمان واحدی داده شــود. البته 
این فرمان نبود بلکه نیاز و اقتضا عقالنیت جریان اصالح طلبی محسوب می شد 
که باید تالش خود را در قالب گفت وگو افزون ســازد.میر لوحی در ادامه اضافه 
کرد: در حال حاضر گفته می شود کار حزبی فراگیر صورت گیرد که در حقیقت 
گرچه نیاز و ضرورت آن بارها به تکرار درآمده، اما هنوز احزاب قدرتمند در کشور 
بنانهاده نشده و بیشتر اصناف خود را به عنوان حزب معرفی می کنند، در انتقادات 
مطرح می شود که احزاب تضعیف می شوند، اما همین منتقدان راه حل معرفی 
نمی کنند و مدلی را مورداشاره قرار می دهند که در کشور وجود ندارد. حرکتی 
که امروز از سوی اصالح طلبان دنبال می شود جبهه ای است که هم احزاب و هم 
شخصیت های حقیقی مؤثر و فعال را در برمی گیرد و در حال حاضر الگو مؤثرتری 
وجود ندارد.این عضو شورای عالی سیاست گذاری درباره نقد محمد خاتمی به 
لیست شورای شهر تهران، توضیح داد: باید برای انتخابات بعدی تالش شود تا کار 
بهتر صورت گیرد. مطرح می شود که فراکسیون امید را باید بهتر از این در نظر 

گرفته می شد، اما کسانی که در آن مقطع در رأس تصمیم گیری بودند با توجه به 
شرایط براین اعتقاد هستند که بهترین کاری که می توانستند انجام دهند، همین 
بود، زیرا راه دیگرقهر و تسلیم مهندسی رقیب شدن بود.وی درباره جایگزینی 
فرد دیگری به جــای محمدرضا عارف در صورت وجود نقد به شــیوه مدیریت 
ابراز کرد: 10 سرفصلی که مورداشاره قرار گرفت یکی از آن ها به هیئت رئیسه، 
سازوکار و شیوه تصمیم گیری ها مربوط می شود. هیئت رئیسه را هر دو بار اعضا 
شورای عالی انتخاب کردند و برای بار سوم دوســتان مجاز به اخذ هر تصمیم 
دیگری هســتند و منعی وجود ندارد. باید این نکته را هم در نظر داشت که در 
هیئت رئیسه تصمیم فردی وجود ندارد.میر لوحی در ادامه افزود: برای جایگزینی 
افراد باید از بین اعضا یک نفر را انتخاب کرد و از بیرون کسی را نمی توان معرفی 
ساخت و تمام 45 نفر به صورت بالقوه شــرایط کاندیداتوری رادارند.این عضو 
شورای عالی سیاست گذاری درباره خروج برخی از اعضا نیز تصریح کرد: آقای 
ناصری و رضا خاتمی در دوره دوم این افراد در کارگروهی حضور پیدا کردند و 
قرار شد تا درواقع برای شورا دوم اشــخاص حقیقی را پیشنهاد دهند، در شورا 
سوم سازوکارهای جدیدی مطرح اســت.وی در خصوص این سازوکارها گفت: 
در دوره اول کمیته راهبردی ادغام شد و آقای عارف هم تعدادی را از بنیاد امید 
پیشنهاد کرد، دوره دوم شورای عالی کارگروهی را انتخاب کرد که برای ایجاد 
تغییرات دست به بررسی زدند و دکتر معین، فالحت زاده و سالمتی این کار را 
انجام دادند و آقایان رضا خاتمی، ناصری، نوروز زاده و صوفی به دور دوم نیامدند. 
پیشنهاد برای دوره سوم تشکیل یک جمع شخصیت های ملی اصالح طلبی است 

که این افراد اشخاص حقیقی شورا را پیشنهاد دهند.

ســرمقاله

َوال َتِزروا واِزَرًة ِوزَر 
اُخری…

| رضــا تقی آبــادی – 
اســتعفای شــهردار تهران بار دیگر 
موضوع مســئولیت پذیــری و حق را 
مطرح می کند. فارغ از افراد و سیاست 
در خصوص مسئولیت پذیری و سلب 

مسئولیت نکاتی را می نویسم:
یکی از مباحثی که ارتباطی مستقیم 
با زندگی انسان دارد، مسئولیت پذیری 
است، زیرا بخشــی از هویت آدمی، در 
قلمرو مســئولیت ها و تکالیف فردی 
وی شکل می گیرد. مسئولیت در سه 
جلوه رخ می نماید: مسئولیت فردی، 
مسئولیت اجتماعی و مسئولیت الهی 
که در قبــال خود، خلــق و خدا معنا 
پیدا مــی کند. با ایفای نقش انســان 
در این ســه حوزه، و عبور خط ســیر 
زندگی آدمــی از این مراحل، موفقیت 
و کام یابــی و خود شــکوفایی نصیب 
وی خواهد شــد. مســئولّیت پذیری، 
مقّدمات و شــرایطی دارد و زمانی می 
توان مسئولّیتی را به فردی سپرد که او 
این شرایط را احراز کرده باشد. لذا در 
ادامه مختصراً به این شرایط و مقّدمات 

اشاره ای خواهیم کرد: 
مسئولّیت پذیری زمانی تحّقق می 
پذیرد که رســالت و تکلیفــی در کار 
باشد؛ یعنی انسان، قباًل کارهایی را با 
اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و 
سپس مسئولّیت انجام آن را به عهده 
گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه 
میل هــا و دافعه خوف هــا انجام می 

دهد .
زمانی می تــوان فــرد را در مقابل 
وظیفــه ای که داشــته اســت مورد 
بازخواســت قرار داد که آن فرد، قباًل 
مسئولّیت خود را شناخته باشد و این 
مســتلزم رســایی پیام و دریافت آن 

توّسط فرد مکلّف می باشد . 
تکلیف کردن متوّقف بر قدرت انجام 
وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد 
ناتوان هر چند که آگاه باشــد به دلیل 
اینکه کار از حوزه عمل و قدرت او خارح 

است مسئول نخواهد بود.
زمانی می توان فرد را مسئول دانست 
که او با اختیــار و اراده خود ، انجام یا 
تــرک کاری را به عهده گرفته باشــد 
نه اینکه مجبور به این کار شده باشد. 

خداوند در قرآن می فرماید:َوال تَِزروا 
واِزَرًة ِوزَر اُخری...هیــچ گناهکاری بار 
گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. در 
این آیه »وزر« به معنی سنگین است و 
در برخی از تفاسیر به معنای »گناه« و 
»مسئولّیت« نیز آمده است. خداوند در 
این آیه ما را به این معنا رهنمون می 
شود که بار سنگین مسئولّیت را احدی 
خود انسان بر دوش نمی کشد و در روز 
رستاخیز هر کس مسئول پاسخگویی 

به اعمال خویش است.

احتمال تغییر 
در ترکیب  
شورای عالی 
سیاست گذاری 
اصالح طلبان 

خودبینی
می دانم که منتظرید از شهردار همیشه مریض بنویسم 
و نامالیمــات روزگار و جا خالی دادنش بــه این و آن . اما 
کور خوانده اید. من اینجا هســتم تا با پند و اندرز شــما را 
سرگرم کنم و اگر خودتان خواســتید با موشکافی کلماتم 
در زیر زمین خانه تان هم که شده انرژی بادی تولید کنید 

یا هرچی!
و اما حکایت کنند طوطیان شکرشکن پارسی که جوان 
ثروتمندی نزد یک دانشــمند رفــت و از او اندرزی برای 
زندگی نیک خواست. دانشمند که تازگی ها منشور حقوق 
شــهروندی را خوانده بود و به شفاف سازی عالقه مند بود 
و شــعار دیوارهای شیشه ای را ســر می داد  او را به کنار 
پنجره برد و پرسید: پشت پنجره چه می بینی؟ جواب داد: 
آدم هایی که می آیند و می روند و گدای کوری که در خیابان 

صدقه می گیرد.
بعد آینه ی بزرگی به او نشــان داد و باز پرســید: در این 
آینه نگاه کن و بعد بگو چه می بینی؟  جواب داد: خودم را 
می بینم. دیگر دیگــران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از 
یک ماده ی اولیه ساخته شده اند، شیشه. اما در آینه الیه ی 
نازکی از نقره در پشت شیشــه قرار گرفته و در آن چیزی 
جز شــخص خودت را نمی بینی. این دو شی  شیشه ای را با 
هم مقایسه کن.وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند 
و به آنها احســاس محبت می کند. اما وقتی از نقره )یعنی 
ثروت( پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند. تنها وقتی 
ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش نقره ای را از جلو 
چشــم هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و 
دوست شان بداری.می دانم االن می گویید آینه نقره دارد 
یا جیوه؟ اما من به شما می گویم که بودا به شما می گوید : 
با انگشت به ماه اشاره کن. مردم به جای آنکه ماه را ببینند 

نوک انگشت تو را می بینند.

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

مسئولیت از 
نگاه حضرت 
امام )ره(

در نظام اســالمی، انگیزة هرگونــه پیوند اجتماعی 
صیانت پیوند بندگی با خدا است؛ لذا در تنظیم روابط 
اجتماعی بین انســان ها که بارزترین آن ها به صورت 
خدمات اداری و کارگشــایی کارگزاران نظام اسالمی 
تجلّی می یابد، متخلّق بودن به اخالق انسانی واالترین 
مالک اســت؛ چنان که علی علیه السالم می فرمایند: 

»علیکم بمکارم األخالق فإنّها رفعة«.
ارزش و اعتبار مردم به میزان مکارم اخالق ایشــان 
است. کســانی که عهده دار ادارة امور مردم می شوند 
بیش از دیگران به مکارم اخالق نیازمند می باشــند. 
هرچه حیطة مسئولیت آن ها وسیع تر گردد، بیش از 

دیگران به پایبندی به اصول اخالقی نیازمندند.
نوع نگاه انسان به مســئولیت، از امور مهم در شکل 
گیری اخالق مطلوب اداری اســت. قرآن کریم بر این 

اصل تأکید دارد که ادارة امور مردم امانت ســنگینی 
است که باید به شایستگان و اهل آن سپرده شود.

وا اأْلََمانَاِت إِلَی أَْهلَِها«؛همانا  »إِنَّ الّل  یَْأُمُرُکْم أَْن تُودُّ
خداوند امر می کند شــما را به این کــه امانات را به 

صاحبانشان برگردانید.
پس در هر مدیریتی و ادارة هر کاری باید اهل آن را 
یافت و امانت را به وی سپرد؛ چنان که در روایات داریم: 
»فالتمسوا ذلک من عند أهله«؛ آن را از اهلش بخواهید.
اگر کار به دست نااهل سپرده شود همه چیز تباه می 
شود و اگر امر مهمی مثل دین در میان باشد، دقت نظر 

بیش تر، ضرورت دارد.
از بزرگ ترین آفات یک نظام، عــدم رعایت اهلیت 
ها در مدیریت است. مشــکلی که پس از پیامبر برای 
جامعة اسالمی پیش آمد، به سبب عدم رعایت اهلیت 

بود؛ افرادی بر ســر کار آمدند که شایستگی و کفایت 
الزم را برای ادارة امور نداشــتند؛ بــه همین دلیل در 
اقامة حق کوتاهی کردند و ســیره و سّنت پیامبر را به 
تعطیلی کشــاندند. جلوس فرد بر مسندی که اهلیت 
آن را دارا نیست، ســبب بدبختی خود او و تباهی امور 
مربوط به او می شود. حضرت امیر علیه السالم به شریح 

قاضی فرمود:
»یا شریح! قد جلست مجلساً ال یجلســه إاّل نبّی أو 
وصّی نبّی أو شقّی«؛ای شریح! تو در جایگاهی نشسته 
ای که نمی نشــیند در آن منصب، مگر پیامبر یا وصّی 
پیامبر یا شخص بدبخت.بنابراین، اهل ایمان خود را در 
معرض مسئولیتی قرار نمی دهد که اهلیت آن را نداشته 
باشد. پذیرش کاری که در عهدة طاقت و توانایی انسان  

مؤمن نیست، سبب ذلت و خواری او است. 

ت
ش
یاددا

ضیهدایتی:روزنامهنگار
مرت

در گفت وگو با سیدمحمد حسینی بیان شد:

تشکیل یک شورای فقهی در راس جمنا 
| سیدمحمد حسینی، از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقالب )جمنا( درباره کاهش فعالیت های 
جمنا و اینکه آیا اساسا این مجموعه فعالیت  های خود را متوقف کرده است گفت: طبیعی است که خبرهای 
پیش از انتخابات، کمتر شده باشــد زیرا در آن مقطع هرروز با یک اتفاق روبرو بودیم و تصمیمات جدیدی 

اخذ می شد آرامش کنونی از شرایط پس از انتخابات است.
وی در ادامه ابراز کرد: البته این مسئله بدین معنا نیست که کاری صورت نمی گیرد جلسات هیئت رئیسه 
و شورای مرکزی مرتب برگزار می شود و در ســاختار جبهه مردمی بازنگری صورت گرفته و نقاط ضعف، 
قوت، فرصت ها و تهدیدهایی که وجود دارد، بررسی شده که بدین وسیله اولویت ها مدنظر و برنامه هایی هم 

در همین راستا تدوین شده است.
این عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب دراین باره توضیح داد: بنا اســت در هر شهرســتانی یک مجمع 
عمومی داشته باشیم که شورای شهرستان باشــد تا از تمام نگاه های فعالی که درصحنه هستند دعوت به 

عمل آید تا ضعف هایی که در آن دوران کوتاه پنج ماهه داشتیم برطرف شود.
حسینی در رابطه با این ضعف ها مطرح کرد: برخی به دلیل عدم دعوت از آن ها گالیه داشتند، اآلن فرصت و 
مجالی برای این مسئله به وجود آمده تا پیشنهاد ها موردتوجه قرار گیرد و حرکت پیشرفته و سامان یافته تری 
شکل گیرد.وی درباره استفاده از چهره های تکراری در هیئت مشورتی جمنا توضیح داد: بنای ما بر این است 
تا رویکردمان جوان گرایی باشد از خانم ها و فعاالن حاضر در شهرستان ها برای مشارکت دعوت به عمل آید. 
زمینه برای حضور چهره های جدید مهیا است ولی به هرحال نباید افراد پیشکسوت و باتجربه را کنار گذارد، 
استفاده از این افراد به عنوان  یک هیئت مشــورتی که می تواند جنبه راهبردی هم داشته باشد، بدون مانع 

است. البته جوانان در شورای مرکزی حضور دارند.

فرستاده ترامپ در عمان
| سفر وزیر دفاع آمریکا به عمان دربردارنده 
این شاخص  مهم است که ایاالت متحده در پشت پرده 
ها برای اجرای  تعهدات ترامپ در مورد توقف نفوذ ایران 
تالش می کند.  العرب نوشت:این رسانه عرب زبان ادامه 
داد:  به گفته مجامع آگاه در خلیج فارس، پادشــاهی 
عمان بــرای  آمریکایی ها در خصــوص پرونده ایران 
اهمیت زیادی  دارد، به ایــن دلیل که می تواند کانالی 
ارتباطی با  تهران باشــد تا پیام جدیت واشنگتن برای 
مقابله با سیاست ایران در منطقه را به این کشور برساند. 
 همانطور که در جریان مذاکرات آمریکا و ایران که  منجر به توافق هسته ای شد، عمان نقشی محوری ایفا  کرد. اما به 
نظر می رسد این بار جدیت واشنگتن از مرحله  تبادل پیامها به تهران فراتر رفته و از مسقط  می خواهد نقش مهمی 
را در از بین بردن نفوذ ایران در یمن بازی کند. سفر ماتیس به عمان همزمان شده است با سفر فرمانده  نیروهای 
مشترک انگلیس به عمان، آنچه که به معنای  هماهنگی گسترده ای برای واداشتن حوثی ها به  حضور در مذاکرات 
صلح است. گزارشهای آمریکایی ویژه حاکی از آن است که  دستگاههای امنیتی و نظامی آمریکا از حقیقت نفوذ 
ایران در یمن از طریق عمان نگرانند. با این حال، واشنگتن به صورت علنی از این  مهم صحبت نمی کند، روابط 
ایاالت متحده با عمان را  تاریخی و استراتژیک می داند و معتقد است این  پرونده حساس باید پشت درهای بسته 
بررسی شود. به عقیده تحلیلگران آمریکایی، استراتژی ایاالت  متحده در رابطه با مقابله با ایران در خاورمیانه  نیاز 
به همکاری تمام پایتختهای این منطقه برای وضع  محدودیتی بر سر راه نفوذ ایران در کشورهای منطقه  است، از 

این رو، ماتیس با هدف کشف نقش عمان درباره  ایران وارد این کشور عربی شده است. 

جهاندیدگاه

یاد باد آن روزگاران یاد باد
سید احمد خمینی در ۲۱ اسفند ۱۳۷۳ به دلیل عارضه قلبی و تنفسی در بیمارستان بقیة اهلل تهران بستری 

شد و در شامگاه پنج شنبه ۲۵ اسفند همان سال درگذشت

| همزمان با پنجشنبه آخر سال بیست و سومین سالگرد 
ارتحال یادگار امام )ره( با حضور اقشار مردم و مقامات کشوری در 
حرم مطهر برگزار می شود.در صبحگاه روز 21 اسفند 1۳7۳، خبر 
بستری شدن او منتشر شــد. گزارش ها بعدی حاکی از آن بود که 
عارضه قلبی و تنفسی ناگهانی در حالت خواب سبب ایست کامل 
قلب و تنفس برای لحظاتی گردید و همین امر موجب بروز سکته 
مغزی شده است. پس از پنج روز، تالش تیم پزشکی نتیجه نبخشید 
و »سید احمد خمینی« در شــامگاه 25 اسفند 1۳7۳ درگذشت.
مراسم بیست و سومین ســالگرد ارتحال یادگار امام)ره( همزمان 
با نماز مغرب و عشــاء امروز پنج شنبه 24 اسفندماه سال جاری و 
پنجشنبه آخر سال برگزار می شود.گفتنی است که در این مراسم، 
اعضای بیت امام راحل، شخصیت های کشوری و مقامات لشکری، 
خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار مختلف مردم 
حضور خواهند یافت.بر اســاس این گزارش درگذشتگان بیت امام 
خمینی)ره( که اکنون در کنار ما نیستند و یاد و خاطره شان را در 

آخرین پنج شنبه سال 96 گرامی می داریم.
ســید احمد نقش مهم و فعالی در جریان جنگ تحمیلی عراق 
با ایران )شهریور 1۳59( داشــت، از جمله: کسب اطالعات دقیق 
روزمره از آخرین وضعیت نیروهای خودی و دشمن در جبهه های 
جنگ و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه و موضع افراد و گروه ها در 

قبال امور و مسائل جنگ، تنظیم و جمع بندی آخرین اطالعات از 
مواضع سیاسی و نظامی کشورهای خارجی و مجامع بین المللی و 
رسانه های گروهی کشورهای دیگر، رساندن به موقع همة اطالعات 
به امام خمینی، ابالغ پیام های سری و علنی امام خمینی به مدیران 
کشوری و لشــکری و نهادها و سازمان ها، ارتباط مستمر با شورای 
عالی دفاع و فرماندهان نظامی، شرکت در جلسات شورا و مشاوره 

دادن به شورا و امام خمینی.
ســید احمد، پس از واقعه هفتم تیر 1۳60 )انفجار دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اسالمی(، به عنوان نمایندة امام خمینی در شورای 
مرکزی حزب شرکت می کرد. وی همچنین نمایندة امام خمینی 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام بود و در جلســات بازســازی 
مناطق جنگ زده که متشکل از رؤسای سه قوه بود، شرکت داشت. 
او همچنین سرپرســت دفتر امام خمینی بود. با تأسیس مؤسسة 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی در 17 شهریور 1۳67 ش، به فرمان 
امام خمینی، مسئولیت اداره و سیاست گذاری این مؤسسه به سید 

احمد واگذار شد. 
سید احمد خمینی در 21 اسفند 1۳7۳ ش، به دلیل عارضة قلبی 
و تنفسی، در بیمارستان بقیة الل تهران بستری گردید و در شامگاه 
پنج شنبه، 25 اسفند )15 شوال 1415ق( همان سال درگذشت. 

او سه فرزند پسر به نام های حسن، یاسر و علی داشت. 

بیست و سومین سالگرد ارتحال یادگار امام)ره( برگزار می شود؛

خواننده  
جدید خاندان 
شجریان در راه 
است

10

گ
هن
فر

هشدارهای 
فرمانده ناجا 

برای سفرهای 
نوروزی

4
ه
مع
جا

2 سیاست 3 اقتصاد

در جلسه استیضاح وزیر 
کشاورزی چه گذشت؟

وزیر راه، مسکن و 
شهرسازی عنوان کرد:

حجتی در وزارت 
 کشاورزی

ابقا شد

پیش بینی افزایش 
۵ درصدی سفرهای 
نوروزی

پنجشنبه
۲4 اسفند  ۱۳96

۲۷ جماد   ی الثانی ۱4۳9
۱۵ مارس ۲0۱8
 شماره ۳۱46 

۱۲ صفحه
 ۱000 تومان

www.kaenat.irشهردارخوب 
شهردار مریض 
 شهردارخوب

شهردار مریض 

     از »فشار از باال و چانه زنی از پایین«
خبری نیست؛

8
ت

تخ
پای


