
با همت مسئوالن یک انبار بزرگ پوشک بچه کشف 
شد. ولی این اقدام تاثیر خاصی روی قیمت سرسام آور 
و دل پیچه آور پوشک در بازار نداشت چرا که آن همه پوشک ظرف یکی 
دو روز توسط نوزادان استعمال شد. از این رو معضل کمبود پوشک یا 
زیادبوِد قیمت پوشک همچنان به قوت خود باقی است. کمبود پوشک 
دالیل مختلفی می تواند داشته باشد که ما سعی می کنیم در این گزارش 

به آن ها بپردازیم. 

در وهله اول هر نوع کمب��ودی در عرضه کاالها 
به میزان تقاضا مربوط است. در همین راستا 
باید میزان مصرف پوشک در کشور بررسی 
و کنترل ش��ود. کودکان ما بای��د از همان 

بدو تول��د فرهن��گ صرفه جویی در 
بیرون روی را ی��اد بگیرند. والدین 
عزیز هم باید تالش کنند با اصالح 
تغذیه کودک، مقدار مصرف پوشک 

را به حد استاندارد جهانی یعنی یک 
عدد در روز کاهش دهند. در حال حاضر 

این آمار در کشور ما روزانه به طور میانگین 4 
عدد است که جا دارد بگوییم واقعا 

چه خبر اس��ت عزیزان؟! یک 
کمی خودتان را کنترل کنید. 
نمی بینید کش��ور در بحران 
اس��ت؟ ش��ما هم عضوی از 

این مملکت هس��تید. خواهش 
می کنیم ب��ا درک ش��رایط، کمی از 

راحتی و رفاه خود بکاهید و کمتر هزینه تراشی کنید. بعد که از بحران 
عبور کردیم تا دلتان خواست پوشک کثیف کنید، اگر کسی حرفی زد!

پس دلی��ل اول افزایش مصرف بود ک��ه امیدواریم ب��ا درایت دولت 
مدیریت ش��ود. دلیل دوم کاهش تولید اس��ت. تولیدکنندگان اعالم 
کرده اند که به دلیل گرانی ارز نمی توانند مواد اولیه پوشک را وارد کنند 
و کارخانه ها خوابیده است. راه حل این موضوع، یا کاهش قیمت دالر 
است )که غیر ممکن به نظر می رسد چون این روزها نفس که می کشیم 
دالر گران می ش��ود، ما هم که نمی توانیم نفس نکشیم پس چاره ای 
نیست!( یا اینکه باید سعی کنیم از چیزهای دیگری به جای مواد اولیه 

خارجی استفاده کنیم. این مسئله خیلی حساس است چون آن چیزی 
که می خواهیم توی پوش��ک بچه ها کار بگذاریم باید جوری باشد که 
هم بچه را اذیت نکند هم قیمتش مناس��ب باشد که برای تولیدکننده 

بصرفد. لذا پیشنهاد خود من کاغذ است! 

این بحران از یک منظر برای استحکام خانواده ها مفید است. اگر قضیه 
بیخ پیدا کند و مادران ناچار ش��وند به کهنه و الستیک قدیم متوسل 
ش��وند، ش��اهد حضور پررنگ تر مادرشوهرها در 
خانه عروس هایشان خواهیم بود! چون 
س��وژه تازه ای پیدا خواهند کرد که 
به عروس تازه از راه رسیده حالی 
کنند که با چه زحماتی پسر دسته 
گلشان را بزرگ کرده و دو دستی 
تقدیم او کرده اند! همین قضیه هم 
به تقویت بنیان خانواده کمک 

خواهد کرد.
از س��وی دیگ��ر س��وژه و 
ش��عارهای اصلی طرفداران 
فمنیسم به شکل واضح تری 
مطرح می ش��ود. البته این عزیزان 
همین حاال که دیگر کس��ی کهنه نمی شوید 
هم همان شعارها با محور کهنه شویی را می دهند، 
ولی اگر پوش��ک نباشد حرفش��ان مؤثرتر خواهد 
بود. بنابراین کمبود پوش��ک از هر جه��ت به نفع 

فمنیست ها است!

با این توضیحات کارشناسی )که به تایید چند نفر از استادان برجسته 
و صاحبنظر علم پوشک شناس��ی و گوارش اطفال رس��یده اس��ت( از 
مسئوالن محترم و به ویژه دولت مهربان خواهش می کنیم برای این 
موضوع اقدام عاجلی بکنند و تکلیف بچه های مردم را روش��ن کنند. 
االن بچه مردم کجا بای��د کارش را بکند؟ همینجوری پیش برود کل 
ابنای مملکت مش��غول س��رپا گرفتن بچه ها خواهند شد و کار کشور 
می خوابد. یک عده که دارند، آقازاده ها و الکچری بازها می روند توی 
پوشک های گرم و نرم خارجی گران قیمت قضای حاجت می کنند، بر 
و بچه های قشر مستضعف می مانند که باید خودشان را نگه دارند! آخه 

تبعیض تا کجا؟! آقای روحانی این را چی می گی؟!
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خانه س��ینما اعالم کرده بود که جشن خانه سینما به 
خاطر هم��دردی با م��ردم در مش��کالت برگزار 
نمی شود. در همین راستا هفته پیش هزار نفر به 

تاالر وحدت رفتند و جشن را برگزار نکردند!
این افراد که همگی از هنرپیش��ه ها و اهالی سینما 
بودند، با تیپ هایی که حاکی از همدردی با مش��کالت 
مردم بود دو سه ساعت در سالن مشغول برگزار نکردن جشن خانه سینما بودند 

و در نهایت با انتقاد از نحوه نبرگزاری سالن را ترک کردند.
جالب اینکه مدیر اجرایی این جشن، مازیار میری، در هنگام مراسم در خارج از 
کشور به سر می برد و کسی هم تعجب نکرد چون قرار نبود جشن برگزار شود 
پس مدیر اجرایی هم الزم نداشت و دیدیم که بدون مدیر هم فرقی نمی کرد!

استاد علی نصیریان، رییس جش��ن خانه سینما در 
ابتدای این مراسم بیان کرد: »رقابت ها همه جای 
دنیا هست و خوب است که اینجا هم باشد. البته 
من در جریان آرا نیستم ولی گفته شد که کسی 
اعمال نفوذ نکرده و نتایج براساس آرا به دست آمده 
است.« خب این هم یک امر طبیعی است چون هنگامی 
که جشنی در کار نباشد آرایی هم نیست و رئیس جش��ن هم در جریان آرا 
نیست و از همه بهتر آنکه مطمئناً هیچ کسی هم اعمال نفوذ نمی کند! اما به 
طور خودجوش یک فیلم تمام جوایز را درو می کند که این هم کاماًل طبیعی 
است و نشان دهنده رقابت خوبی است که همه جای دنیا هم هست. استاد 

نصیریان گفتند ما که نگفتیم!
دلیل از این محکم تر که بعضی از نامزدهای جوایز اصاًل دعوت نشده بودند! خود 
این مسئله گواه صداقت برگزار کنندگان است. خب البد خودشان در جریان 

نبوده اند که نامزدها را دعوت نکرده اند دیگر!

منوچهر شاهسواری، مدیر خانه سینما  که قباًل بابت 
لغو جشن خانه سینما مورد نقد شدید قرار گرفته 
بود، در این مراس��م گف��ت: »در معنای برگزاری 
جشن و انتشارش خطا کردیم که اینگونه مطرح 
شد که ما نمی خواهیم جشن برگزار کنیم.« ایشان 
توضیح ندادند ولی خودمان فهمیدیم که وقتی می گویند 
جشن برگزار نمی شود معنایش این نیست که اصاًل برگزار نشود. منظور این 
است که برگزار می شود ولی ما می گوییم که نمی شود! این دو تا مسئله جدا و 
علی حده است! ما هم االن جشن را برگزاِر برگزار نکرده ایم که! فقط یک کمی 
برگزار کردیم که با این وضع انتقادها به داوری و غیره اصاًل نمی شود اسم جشن 

روی آن گذاشت و همان بهتر که برگزار نمی کردیم!

اینکه دولت هیچ کس��ی را به جای آقای نوبخ��ت )یادش بخیر( 
معرفی نمی کند دو دلیل بیشتر نمی تواند داشته باشد، یا سخنگو 

ندارد، یا سخنی برای گفتن ندارد!
ما قباًل به عزیزان هشدار داده بودیم که اینقدر حرف نزنید و یک کمی از حرف ها 
را هم بگذارید برای بعد، حرِف نزده را همیش��ه می توان زد. گفته بودیم اگر همه 
حرف ها را همین حاال بزنید پس فردا حرف هایتان تمام می شود و چیزی برای گفتن 
گیر نمی آورید! همین هم شد، حاال امروز همان پس فردا است! سخنگوی دولت از 

کار بیکار شده چون چیزی ندارند بگویند!
در این شرایط مجبوریم حرف از خارج وارد کنیم. پیشنهاد می دهیم آقای نعمت زاده 
دوباره به عرصه مدیریت کشور بیایند و از استعدادشان برای واردات استفاده کنیم. 
یک روز ایشان گفت مدیر وارد کنیم ما بهش خندیدیم، حاال به روزی افتادیم که 
باید مصاحبه و حرف و س��خن مدیران را وارد کنیم! خودش��ان که با مردم حرف 
نمی زنند، صدایشان هم می کنیم جواب نمی دهند. حق دارند، دولت حرف ندارد! 

آقای نعمت زاده! دست به کار شوید!
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رابطه پوشک و فمنیسم

 عدم حضور مدیر اجرایی جشن خانه سینما در مراسم
 میری: گفتند لغو شده من هم رفتم خارج!

 رئیس جشن: من در جریان آرا نیستم
 نامزدهای دعوت نشده : اتفاقاً ما هم نیستیم!

بحراننزدیکاست،بویآنراحسمیکنم!
مدیر خانه سینما: در معنای برگزاری جشن خطا کردیم

دولت حرف ندارد؟

 آقای نوبخت! کجایی؟ دلمان تنگ شد

برگزاِر    برگزار که  نکردیم!

اقدام برای واردات حرف

از وقتی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 
مجلس تصویب شد، دعوایی بین رسانه های 

اصالح طلب راه افتاده که آن ها را به 
دو بخش تقسیم می کند؛ یک 

عده می گویند شهردار تهران 
بازنشسته است و باید برود، 
عده دیگری می گویند باید 
بماند. خب این مسئله یک 

راه ح��ل س��اده دارد، از خود 
آقای افشانی بپرسید بازنشسته 

هست یا نیست!
بحث دیگر این اس��ت که آیا ش��هردار تهران 
همتراز وزرا و استانداران حساب می شود که از 

آن قانون مستثنا شود یا خیر. اینجا هم پاسخ 
ساده اس��ت؛ هر چقدر افراد خودشان را به قله 
قدرت سیاس��ی یعنی پست ریاست 
جمهوری نزدیک ت��ر می بینند 
سطحش��ان به همان میزان 
تعیین می ش��ود! ت��ا جایی 
که م��ا خاطرمان هس��ت 
ش��هردارهای ته��ران اگر 
رئیس جمهور نشدند، الاقل 
کاندیدا ک��ه ش��ده اند! حداقل 
کاندید ای معاون اولی که ش��ده اند! 
کِم کم پدرخوانده که شده اند و لیست مجلس و 
شورای شهر که بسته اند! حاال اگر شما وزیری 

را سراغ دارید که این کارها از دستش بربیاید 
حق دارید با شهردار مقایسه اش کنید!

آقای افش��انی خودش که می گوی��د من تابع 
قانون هس��تم. منظورش این اس��ت که من 
راضی ام بازنشسته باش��م و بروم توی پارک 
ش��طرنج بازی کنم. ولی بعضی از شورایی ها 
خیل��ی بهش��ان برمی خ��ورد اگ��ر دومی��ن 
شهردارش��ان هم کنار برود. آن وقت ممکن 
است دو سال دیگر همه شان  با هم از سیاست 
بازنشسته شوند و بروند توی پارک. از همه بدتر 
اینکه توی این مهلتی که داشته اند کاری هم 
نکرده اند و امکاناتی به پارک ها اضافه نکرده اند 

که الاقل خودشان راحت باشند!

سؤال روز: آیا شهردار بازنشسته است؟

امکانات پارک

بخشی از متن پیاده شده دادگاه دوم مشایی:
متهم گفت: باید شرایط من را بپذیرید و اظهارات من پخش شود. 
قاضی به او پاسخ داد: در حال حاضر اصحاب رسانه در دادگاه حضور 
دارند و اظهارات شما را منعکس می کنند تا همه مردم مطلع شوند. 
مشایی گفت: من این را قبول ندارم! من باید با کت و شلوار در دادگاه 

دفاع کنم.
در تحلیل حقوقی این بخش از دفاعیات جناب مشایی، باید گفت 
که پوشیدن کت و شلوار از حقوق مسلم متهم در جلسه دوم دادگاه 
است. همانطور که درآوردن پیراهن از حقوق مسلم در جلسه اول بود 
که ایشان به آن مبادرت ورزیدند! اصواًل وقتی آدم کت و شلوار دارد 
بیشتر دفاعش می آید و به همین دلیل هم هست که قانونگذار این 
مسئله را در قانون آورده. شاید هم خودش قانونگذار خودش به کت 
و شلوار عالقه داش��ته که این را آورده ولی به هر حال این موضوع 
در قانون هست، به جان خودم! اگر هم نباشد چیزی از ارزش های 

آقای مشایی کم نمی کند.
به هر حال ایشان کت و شلوار می خواسته و بهش ندادند. به جایش 
لباس گشاد زندان را دادند که در تصاویر معلوم است که چروک هم 
بوده و مشخص می شود ایشان مورد ش��کنجه قرار گرفته اند و اتو 
بهشان داده نشده است. چون همانطور که می دانید داشتن اتو در 
زندان برای متهمان سیاس��ی جزو حقوق اساسی است. به همین 
دلیل هم هست که آقای جوانفکر در اعتراض به دادگاه اعتصاب اتو 
کرده اند و گفته اند که تا اتوی مناسب به آقای مشایی کشیده نشود 

به دادگاه نمی روند!
از س��وی دیگر حمید بقایی هم به دادگاه نرفت. وکیل ایش��ان در 
مصاحبه با خودش اعالم ک��رد علت عدم حضور م��وکل بنده در 
دادگاه، نداش��تن وس��یله مناس��ب برای انتقال مدارک و وسایل 
شخصی اش بود و ایش��ان با وجود درخواست های مکرر نسبت به 
دادن زنبیل قرمز رنگ محبوبشان، از این حق مسلم محروم شده و 
مورد ظلم قرار گرفته اند و تنها یک زنبیل بنفش به ایشان داده شده 
که این بزرگ مرد از پذیرش آن خ��ودداری کرده اند. وکیل بقایی 
همچنین افزود: شاید ایشان می خواست در راه برگشت خرید کند، 
به خاطر همین به زنبیل احتیاج داشته ولی در اجرای این خواسته 
کوتاهی شده و به همین دلیل ایشان تا اطالع ثانوی اعتصاب هوا 

کرده اند.
گفتنی است طبق اعالم دادگاه هفته آینده حکم این متهمان صادر 
می ش��ود. در این زمینه هم کانال دولت بهار نوش��ت: »مسئوالن 
غذایی)!( دروغ می گویند چرا که هفته آینده مدت ها قبل گذش��ته 
است و هفته آینده ای وجود ندارد و آن ها با این حکم های فرمایشی 
می خواهند مردم را فریب و ما را قلقلک دهند. ملت به پا خیزید، اگر 

هم نشد همانطور نشسته از ما دفاع کنید. #روحانی_استعفا«

طبق نامه روزهای اخیر یک مقام مسئول به تعدادی از سازمان ها و 
نهادهای ذی ربط در کار واردات، اعالم شده حسب موافقت وزارت 
جهاد کشاورزی، واردات برگ خشک گیاه علف خرس با نام علمی 
»آربوتین« که برای مصارف دارویی اس��تفاده می ش��ود، از تمام 

کشورها به ایران مجاز است.
پی نوشت: پول که علف خرس نیست، ولی پولی با آن علف خرس 
وارد کنیم از علف خرس هم بی ارزش تر اس��ت واقعًا !  دیگر فقط 
همین یکی را کم داشتیم که لیست واردات عجیب و غریب این چند 
سال تکمیل شود. آدم دلش می خواهد برود یک دسته بیل مرغوب 

وارداتی بخرد و بکوبد توی سر خودش!

مشایی را از کت و شلوار محروم کردند

جوانفکر
 اعتصاب اتو کرد

واردات علف خرس آزاد شد

 بقایی: زنبیل من کو؟ بدون زنبیل به دادگاه نمی روم

یک و نیم  میلیون بسته پوشک احتکارشده در استان البرز کشف شد.


