
اقتصادجامعهسیاست
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
پیامی درگذشت عالم جلیل القدر و 
فقیه مجاهد آیت اهلل راستی کاشانی 
را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به این شرح است: 
»بسمه تعالی! رحلت عالم جلیل القدر 
و فقیه مجاهد مرحوم آیة اهلل آقای 

حاج شیخ حسین راستی کاشانی رحمة اهلل علیه را به خاندان مکّرم 
و بازماندگان گرامی و به همه ی ارادتمندان ایشان تسلیت عرض 
می کنم. این عالم بزرگوار ازجمله  فضالی روشن بین و با اخالصی 
بودند که در دوران اقامت امام راحل در نجف در جمع نزدیکان علمی 
و سیاسی ایشان حضور یافته و وفادارانه به نهضت مقدس ایشان 
کمک کردند و پس از پیروزی انقالب در مراکز مهم و حساس به انجام 
خدمات برجسته پرداختند و در مسائل کشور نقش آفرینی کردند. از 
خداوند متعال بهترین پاداش صابران و مجاهدان و علو درجات برای 

ایشان مسالت می کنم. سید علی خامنه ای.«
 حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: »وقتی امروز کتاب های درسی 
را باز می کنیم غیر از عوض شدن جلد، فونت، عکس و تغییر بعضی 
عبارت ها نسبت به زمانی که ما درس می خواندیم تغییر چندانی 
نکرده است. درحالی که ما باید دانش آموزان را حداقل برای 12 سال 
آینده تربیت کنیم، کتاب های درسی ما دانش آموز را برای دیروز 
تربیت می کند نه برای فردا و حتی امروز. نحوه تدریس و اداره کالس 
ما با همه تالش معلمان نیاز به تحول جدید دارد. در پایان کار معلوم 
می شود که معلم، وزیر و دولت چقدر کارکرده اند و در پایان کار 
مشخص می شود که آیا ما یک نوجوان یا جوان مسئول ماهر عالقه مند 
به کار خالق تحویل جامعه داده ایم یا تنها باعث شده ایم دانش آموزان 

حفظیاتی را که از یاد می رود حفظ کنند.«
 علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: »ترامپ در 
یک مانور منطقه ای صدها میلیارد از امکانات امت اسالمی را چپاول 
کرد و حاال باید حرف هایی بزند که سران مرتجع منطقه را دل خوش 
کند اما تصور واهی دارد زیرا ایران همان ایرانی است که در مقابل 
آن صف کشی کشورها ایستادگی کرد. امروز سرمایه های انسانی 
ما شجاع تر و معتقدتر به آرمان های انقالب اسالمی هستند و تحت 
رهبری فرمانده کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای دامت برکاته، وظیفه 
امروز خود را به خوبی می دانند و استوار پای این آرمان ها ایستادند. 
حفاظت مجلس باصالبت در مقابل تروریست ها ایستاد و آن ها را 
سرکوب کرد و امروز حفاظت مجلس به عنوان مرکز مردم ساالری در 
ایران مکانی است که کامال باید صیانت شود و تمهیداتی در این زمینه 
اندیشیده شود که شما پیگیر آن هستید و حتما موفق خواهید بود، من 

تردیدی ندارم که سنگر مجلس نفوذناپذیر خواهد بود.«

 محمدعلی نجفی، شهردار تهران از کاهش 10 درصدی ترافیک اول 
مهرماه نسبت به اول مهرماه سال قبل خبر داد و گفت: »شهرداری تهران در 
کنار سایر ارگان ها همچون پلیس سعی دارد تا با انجام برنامه های مختلف 
در کاهش ترافیک مهرماهی نقش مؤثری ایفا کند و از چند هفته قبل 
برنامه ریزی خود را در راستای کاهش ترافیک انجام داده است. 16 درصد 
ترافیک به دلیل سفرهای آموزشی است که بعد از دو هفته از آغاز مهرماه 

این ترافیک به حالت عادی بازمی گردد.«
 قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران 
گفت: »پس از صدور حکم قصاص و مجازات های تکمیلی برای متهم ردیف 
اول قتل بنیتای 8 ماهه، دادگاه کیفری متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را به 
حبس و شالق محکوم کرده است. دادگاه همچنین برای متهمان ردیف دوم و 

سوم مجازات های تکمیلی صادر کرده است.«
 حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
درباره کودکان کار و خیابان گفت: »بیش از ۷0 درصد کودکان کار و خیابان 
تهران غیر ایرانی هستند لذا با توجه به این امر، سؤال من آن است که در 

کجای دنیا می بینیم اتباع این چنین آزادانه 
به کار غیرقانونی در سطح معابر اقدام 
کنند؟ نیاز است که با سفارتخانه های 
پاکستان و افغانستان رایزنی هایی داشته 
باشیم تا در خصوص کودکان کار و 
خیابان این کشورها که در ایران و به ویژه 
پایتخت اقدام به کار غیرقانونی می کنند 

تصمیم گیری کرده و نسبت به رد مرز آن ها اقدام کنیم.«
 اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: »تا پایان تیرماه امسال 
۳۳ هزار و ۳62 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۳6 هزار و ۳0 
نفر اعالم شده بود ۷ درصد کاهش یافته است. در تیرماه امسال هم تعداد 
مراجعین نزاع مراکز پزشکی قانونی با ۹ درصد کاهش نسبت به تیرماه سال 

قبل هشت هزار و 8۵6 نفر رسیده است.«
حقوق  امور  در  رئیس جمهوری  دستیار  موالوردی،  شهیندخت   
شهروندی گفت: »توجه به تعادل جنسیتی در جنبه های مختلف ازجمله 
در بازار کار، مدیریت ها و در نقش های اجتماعی و خانوادگی زنان 

می تواند در تحقق عدالت مؤثر باشد.«
مدارس  بین الملل  امور  معاونت  سرپرست  حسینی،  علی  سید   
خارج از کشور گفت: »تمامی اتباع افغان بدون هیچ گونه محدودیتی 
می توانند ثبت نام خود را در مدارس تکمیل کنند و این گروه از دانش 
آموزان به موقع در مدارس حاضر خواهند شد. اکنون حدود 400 هزار 
دانش آموز از اتباع خارجی و افغان در 2۵ هزار و 4۹0 مدرسه ایران 

مشغول به تحصیل هستند.«

 بیژن زنگنه، وزیر نفت گفت: »ما به خاطر قراردادهای جدید نفتی 
توهین های بسیاری شنیدیم. عده ای در مورد مدیریت جهادی حرف 
می زنند که در زندگی یک روز جهاد نکرده اند، این ها از پدیده های 
جمهوری اسالمی هستند که مدعی میراث خود از جبهه هایی هستند 

که در آن ها شرکت نداشتند.«
 به نظر می رسد فضای منتقدان حذف برچسب قیمت از روی کاال در مبدا 
باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو و 

آن را به پس از بررسی های دقیق تر و رفع ایرادات موکول کند.
 بخش مسکن در آستانه پیش رونق تحت تاثیر پنج محرک جدید در 
فصل پساجابه جایی احتماال وضعیت خود را نسبت به تابستان ازنظر تعداد 
معامالت حفظ خواهد کرد. چشم انداز اقتصادی مناسب، تحریک تقاضا از 
طریق تسهیالت ارزان قیمت، نگرانی از رسیدن نرخ رشد قیمت مسکن به 
تورم عمومی، ارائه تخفیف از سوی مالکان واحدهای نوساز و برنامه دولت 
برای نوسازی بافت های ناکارآمد ازجمله محرک های امیدوارکننده بازار 

مسکن در نیمه دوم 1۳۹6 خواهد بود.
 سید حسین میرشفیعی، معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت اعالم 
کرد: »در زمینه  الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در سراسر کشور از ماه ها 
پیش مطالعاتی دقیق صورت گرفته و ابعاد مختلف این موضوع موردبررسی 
و اظهارنظرهای کارشناسی قرارگرفته است تا کار حتی به مرحله ی انتخاب 
سرمایه گذار و آغاز فرآیند اجرایی نیز برسد. در چارچوب این طرح که 
امکان آن وجود دارد در صورت برطرف شدن پیش نیازها تا پایان سال 
جاری به مرحله اجرا برسد، کلیه باجه های اخذ عوارض در آزادراه های 
کشور جمع آوری خواهند شد و طبق اطالعات ثبت شده پالک خودروهای 

عبوری نرخ عوارض محاسبه می شود.«
 سید رحیم مقیمی اصل، رئیس اتحادیه 
و  پالستیک  فروشندگان  و  سازندگان 
نایلون گفت: تمام اجناس یک بارمصرف 
پیش از ایام سوگواری محرم ۳0 تا ۳۵ 
درصد افزایش قیمت پیداکرده است که 
علت اصلی این افزایش هم عرضه کم 
و بیشتر شدن تقاضاست.  از سوی دیگر 

گرانی پتروشیمی ها باعث افزایش قیمت و گرانی ظروف یک بار مصرف 
شده است و برای همین هیچ کسی نمی تواند نرخ بازار را دقیق مشخص 

کند و قیمت ها هر روز تغییر می کند.
 بر اساس آخرین اطالعات ایستگاه های باران سنجی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، در اتمام سال آبی ۹6-۹۵ )اول مهرماه ۹۵ تا پایان شهریورماه 
۹6( ارتفاع کل ریزش های جوی کشور از اول مهر لغایت ۳1 شهریورماه بالغ 
بر 2۳0 میلی متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های 
مشابه درازمدت )2۳8 میلی متر( ۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال 

آبی گذشته )241 میلی متر( ۵ درصد کاهش نشان می دهد.

فرهنگ
 پروانه سلحشوری، نماینده مجلس 
گفت: »بعضی مواقع به نظرم می رسد در 
این چهل سال ما یکسری قوانین نانوشته 
داریم که بعدا آن قدر برای ما دردسر 
درست کرده اند که امروز مانده ایم با 
آن ها چه کار کنیم. در زمینه تصویرساز 
و موسیقی امروز تمام تابوهایش از بین 

رفته و حساسیتی وجود ندارد و حتی خودمان این قانون نانوشته نشان 
ندادن ساز در تلویزیون را بعضی وقت ها زیر پا می گذاریم ولی چون 
این قانون نانوشته را داریم مانده ایم با آن چکار کنیم. به نظرم فقط یک 
جسارت و شجاعتی می خواهد که شروع به نشان دادن ساز شود و 

هیچ کس هم مخالفت نخواهد کرد.«
 منتقدان وب سایت سینمایی »ایندی وایر«، فهرست بهترین بازی های 
زنان بازیگر سینمای جهان در قرن 21 را منتشر کردند. در این فهرست، 
بازی لیال حاتمی در فیلم »جدایی نادر از سیمین« نیز به چشم می خورد. 
ایندی وایر لیال حاتمی را برای بازی در فیلم »جدایی نادر از سیمین« 
سزاوار دریافت جایزه اسکار می داند. چهره  آشنای دیگر فهرست برای 
ایرانیان ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم »کپی برابر اصل« است. او 
نیز برای بازی در فیلم »کپی برابر اصل« به کارگردانی عباس کیارستمی به 
این فهرست راه پیداکرده است. در این فهرست نام چهره های سرشناسی 
چون شارلیز ترون در »هیوال«، کریستن دانست در »مالیخولیا«، ایزابل 
هوپر برای بازی در »او«، اوما تورمن برای بازی در »بیل را بکش«، وایوال 
دیویس برای بازی در فیلم »حصارها«، نایومی واتس برای بازی در 
»جاده مالهالند«، امانوئل ریوا در »عشق« و ماریون کوتیار در »زندگی 

گلگون« به چشم می خورد.
 داریوش پیرنیاکان در پاسخ به مصاحبه علی اکبر گلپایگانی با یکی از 
روزنامه های کشور درباره محمدرضا شجریان در اینستاگرام مطلبی 
را منتشر کرد. پیرنیاکان دراین باره نوشت: »اخیرا یکی از خوانندگان 
پیشکسوت رادیو در مصاحبه با روزنامه قانون و همچنین در مصاحبه 
صوتی با یکی از رسانه های برون مرزی موضوعاتی رو درباره استاد 
شجریان و سه تن از استادان عرصه شعر و موسیقی مطرح کرده اند که 
جای تامل دارد بنده در این اندک مقال نمی خواهم پیشینه این خواننده 
رو باز کنم که مصداق شعر: چون پرده بر افتد نه تومانی. لذا توصیه 
می کنم چنانچه سی وهشت سال سکوت کرده بهتر است جهت پا بر 
جا ماندن احترامی که به خاطر آوازهایی که در ابتدای فعالیت هنری 
در رادیو اجرا کرده اند جامعه هنری برای ایشان قائل است باز هم 

سکوت کنند.«
 جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران گفت: »موزه ایران باستان پس از 
80 سال از زمان تاسیس به شیوه طرحی از آندره ُگدار )André Godard(؛ 

معمار و باستان شناس فرانسوی، بازسازی می شود.«
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